
innamepunten
drinkwater West-

Nederland
verzilten

verminderde
zoetwateraanvoer
West-Nederland

hogere
overstromingskans

(slachtoffers
 en schade)

frequenter
overstromingen

buitendijks

vaker sluiting
Maeslantkering /

beperking
scheepvaart

afname
waterkwaliteit

minder spuien 
en meer pompen

IJsselmeer

afname
zoetwater-

beschikbaarheid

toename
problemen
waterafvoer

drogere
veendijken / toename
overstromingsrisico
regionale keringen

hogere
blootstelling

water-
overdraagbare
infectieziekten

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten

toename
vraag

naar water

innamepunten
drinkwater West-

Nederland
verzilten

verminderde
zoetwateraanvoer
(West-Nederland)

hogere kosten
waterbeheer

vaker een
beregenings-

verbod

afname
zoetwater-

beschikbaarheid

afname
waterkwaliteit

toename schade
en hogere kosten
instandhouding
infrastructuur en
bebouwde om-

geving

bedreiging
cultureel
erfgoed

(zwem)
waterkwaliteit

gaat 
omlaag

kosten beheer
openbare ruimte

(onkruid)
neemt toe

toename 
overlevingskansen

exoten in
de winter

meer gebruik
van natuur,

openb. groen en
sted. recreatie

ruimte

hogere
temperatuur
oppervlakte-

water
groeiseizoen
begint eerder
duurt langer

warmere
zomers

en toename
meerdaagse

warme
periodes

toename
piekafvoer en

overstromingsrisico
primaire kering

toename
overstromingskans

primaire en
regionale wateren

frequenter
overstromingen

buitendijks

toenemende 
schade aan
woningen,
gebouwen,
voertuigen

toename
wateroverlast

toename
kans

vochtige
 woningen

afname water-
kwaliteit en toename
blootstelling ziekte-

verwekkers in opper-
vlaktewater door

riooloverstort

toename
erosie bovenloop
en sedimentatie

benedenloop

toename
erosie in

heuvelachtig
gebied

verandering
ecosysteem /
verschuiving

soorten

uitval vitale
en kwetsbare

infrastructuur bij
overstroming

DROGER
het wordt

de zeespiegel
STIJGT

 

NATTER
het wordt 

WARMER
het wordt

toename
verzilting

riviermonding

hogere
waterstanden

toename
verzilting

grondwater
in kuststreek

toename
verzilting

riviermonding

extremen
nemen toe

toename
bodemdaling

veengebieden

afname
waterkwaliteit

afname
rivierafvoer

zomer

drogere
bodems

in de zomer

meerdaagse
natte periodes

nemen toe

toename
rivierafvoer

en grilliger door
sezoenen heen

toename
grondwaterafvoer

vanaf hogere
zandgronden extreme 

piekneerslag
neemt toe

overige extremen
nemen toe

(frequentie en intensiteit
windstoten,

bliksem, hagel)

Onderzoek

Procesaanpak

Maatregel specifiek
op effect

Algemeen actieplan 
of maatregel

Bestaande maatregelen (incompleet)

Gevolgen voor sectoren

Generieke klimaateffecten

Effect is kans

Effect is bedreiging

Onduidelijk of effect kans of bedreiging is

Middelgroot tot groot effect - dit decennium

Groot effect - deze eeuw 

Impact, kansen en bedreigingen

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

ICT en telecom

Infrastructuur (luchtvaart, weg, spoor, water) 

Water en ruimte

Recreatie en toerisme

Veiligheid 

Bollenschema_Ruimte_en_water_V7_A3, 13 december 2016

Klimaattrends in beeld
Nat iona le  Adap ta t i e  S t ra teg ie

Water en Ruimte

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. 


