
afname
beschikbaarheid

infrastructuur

meer ongelukken
(minder ernstig)

conditie
infrastructuur

versneld achteruit

toename
piekafvoer en

overstromingkans
primaire kering

toename
overstromingsrisico

primaire en
regionale wateren

frequenter
overstromingen

buitendijks

transport-
beperking

binnenvaart

bodemverdichting

verandering
ziekten en

plagen

toename kans
uitval elektriciteits-

voorzieningen

toename
wateroverlast

toename
kans

vochtige
 woningen

toename
risico’s
buiten-

evenementen

verandering
blootstelling
aan ziekte-
verwekkers

mogelijk meer
blootstelling aan

wateroverdraagbare
ziekteverwekkers

door water
op straat

kansen
voor natte

natuur

toename
erosie bovenloop
en sedimentatie

benedenloop

negatief effect
op toerisme en

vestigingsklimaat
bedrijven

toename
schimmels in

getroffen
woningen

oogstschade
landbouw

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten
toename

inspanning water-
kwaliteitsbeheer

afname
concentratie

contaminanten
(verdunning)

verandering
van de kwaliteit van

het oppervlaktewater
door afspoeling en

overstort van
rioolwater

toenemende 
schade aan
woningen,
gebouwen,
voertuigen

toename
erosie in

heuvelachtig
gebied

schade aan
gebouwen, kassen

en oogsten

toename
schimmel en 
huisstofmijt-

allergie

meerdaagse
natte periodes

nemen toe

toename
rivierafvoer

en grilliger door
seizoenen heen

hogere
luchtvochtigheid

toename
grondwaterafvoer

vanaf hogere
zandgronden

extreme 
piekneerslag

neemt toe

overige extremen
nemen toe

(frequentie en intensiteit
windstoten,

bliksem, hagel)

verandering
kwaliteit

oppervlaktewater

NATTER
het wordt 

Klimaateffect

Gevolg voor sectoren

Klimaattrend

Gevolg is kans

Gevolg is bedreiging

Onduidelijk of gevolg een kans of bedreiging is

Middelgroot tot groot gevolg - dit decennium

Groot gevolg - deze eeuw 

Sectoren

Impact

Aard gevolg

bron:  - PBL, Aanpassen met beleid, 2013
 - PBL, Aanpassen aan klimaatverandering, 2015
 - NAS werkateliers 07-06-2016, 01-09-2016, 12-10-2016

Natuur

Gezondheid

Energie

Landbouw, tuinbouw en visserij

IT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Water en ruimte

Recreatie en toerisme

Veiligheid 

Bollenschema_natter_V18C_UP, februari 2018

toename kans
uitval elektriciteits-

voorzieningen

overige extremen
nemen toe

(frequentie en intensiteit
windstoten,

bliksem, hagel)

NATTER
het wordt 

toename
corrosie

Disclaimer: Dit schema is een vereenvoudigde, onvolledige weergave van de 
werkelijkheid waarin omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid niet 
alle stappen in causale verbanden in beeld zijn gebracht.
P.M. wetenschappelijke check op deze versie.

Klimaattrends, klimaateffecten
en gevolgen voor sectoren

Nat ionale k l imaatadaptat iestrateg ie (NAS)


