Klimaatscan
De ruimtelijke consequenties van klimaatverandering in beeld
Het klimaat verandert
Het klimaat op aarde is dynamisch en is sinds het ontstaan van de aarde continu
veranderd. De oorzaken van klimaatverandering kunnen in twee groepen worden ingedeeld:
• Natuurlijke oorzaken (bijvoorbeeld verschillen in zonneactiviteit, ijstijden, vulkaanuitbarstingen).
• Menselijk handelen (bijvoorbeeld door veranderingen in landgebruik en door
de uitstoot van broeikasgassen). De grootschalige uitstoot van broeikasgassen
zorgt voor mondiale klimaatverandering.
Gemeenten houden in hun beleid steeds meer rekening met klimaatverandering.
Dit beleid is echter vooral gericht op mitigatie, dus het reduceren van de verandering door het verkleinen van de CO2 uitstoot.
Aanpassen aan klimaatverandering
Naast mitigatie zullen we ons echter
ook steeds meer moeten gaan richten
op adaptatie. Ook wanneer we er in
slagen de CO2 uitstoot drastisch terug
te brengen, zal door de traagheid van
het systeem het klimaat veranderen
en zullen we ons moeten aanpassen
aan de optredende effecten. Het KNMI
heeft deze effecten voor de Nederlandse situatie voor de lange termijn (2050 en 2100) in beeld gebracht. Hoewel
dit nog ver weg lijkt, hebben veel van de beleidskeuzes die we vandaag maken
wel betrekking op deze termijn. Denk aan een nieuwe stedelijke uitbreiding of de
aanleg van een natuurgebied. Het is daarom van belang de effecten op de lange
termijn nu al mee te nemen in de beleidsvorming. Eenvoudig is dat echter niet.
De klimaatscenario’s kennen enige mate van onzekerheid en hebben bovendien
een grote bandbreedte. Zo is het niet zeker of door de stijging van de temperatuur ook de luchtstroom zal gaan veranderen. Wanneer deze luchtstroom zal
gaan veranderen zullen we in de zomer vele langere periodes van droogte kennen terwijl bij een onveranderende luchtstroom we juist vaker met wateroverlast
te maken zullen krijgen. Bovendien is de mate waarin de effecten in een gebied
optreden afhankelijk van de geohydrologische omstandigheden van de in het
gebied aanwezige functies.

Maatwerk
Klimaatadaptatie is dus gebiedsgericht maatwerk. DHV heeft daarom in samenwerking met Alterra en
het KNMI in opdracht van Kennis voor Klimaat de klimaat-scan ontwikkeld waarmee per gebied ruimtelijk inzicht gegeven wordt in de belangrijkste klimaatopgaven en adaptatiemogelijkheden. Met de
klimaatscan kan met behulp van een GIS applicatie op eenvoudige wijze de klimaatrobuustheid van
een gebied kan worden bepaald.
In de scan worden de verschillende effecten van klimaatverandering geconfronteerd met het ruimtelijke beleid en op kaart in beeld gebracht. De effectkaarten zijn
gebaseerd op de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI. Effecten als zeespiegelstijging, hogere temeperaturen en veranderende neerslagpatronen worden vertaald naar effecten voor
de lokale situatie, zoals watertekort, wateoverlast, hittestress of
overstromingsrisico.

Deze effecten worden vervolgens geconfronteerd met de in
het gebied aanwezige functies. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of een gebied robuust is voor de verschillende
effecten van klimaatverandering. Met de klimaatrobuustheidskaarten wordt een signaal afgegeven waar zich mogelijk klimaatopgaven zullen voordoen. Op basis hiervan kunnen meer
gebiedsgericht de adaptatieopties en bijbehorende adaptatiestrategieën worden verkend.
De resultaten worden in een kaart gepresenteerd. Zo is in een oogslag duidelijk waar zich in de toekomst binnen een gebied klimaatopgaven zullen voordoen. De kaart is daarnaast ook digitaal interactief raadpleegbaar. De klimaatscan geeft op een beeldende en navolgbare manier inzicht in de belangrijkste klimaatopgaven waardoor nu reeds geanticipeerd kan worden op de ruimtelijke consequenties
van klimaatverandering.
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