Het wordt niet alleen warmer, het gaat in de komende
honderd jaar ook harder regenen. Bovendien stijgt de
zeespiegel. Reden voor paniek? Volgens hoogleraar Pier
Vellinga niet. "Je moet alleen weten wat het weer doet, hoe
je slim op klimaatveranderingen kunt inspelen en welke
kansen je economisch kunt benutten."
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meer bomen een beter resultaat geeft dan
meer water. "Het project Floating Roses
kijkt naar de haalbaarheid van ruim 4

KLIMAAT
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hectare drijvende kassen in het Westland.
Nu liggen vaak bassins met opvangwater
naast de kas. In de nieuwe situatie is dat
onder de kas. In de winter regent het meer
en vangen de kassen het water op. De kas
drijft iets omhoog en heeft zodoende een
extra waterbuffer voor droge zomers."
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Efficiëntere aanpak
Wat Vellinga verder signaleert is dat water

Pier Vellinga: "Een strategie gebaseerd op weersgebeurtenissen uit het verleden is
niet meer betrouwbaar voor de toekomst."

schappen polders inefficiënt doorspoelen,
nodig om verzilting van de grond tegen te
gaan. Maar zout water kruipt niet overal
omhoog. Dat gebeurt op bepaalde plekken
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onderzoeken we bijvoorbeeld wat de
effecten zijn van dwarswind. Als je dat
begrijpt, kun je veel efficiënter omgaan
met start- en landingsbanen. Of neem de
boeren. Bij droogte sproeien die maar
raak. Met efficiënte beregening kun je 50
tot 80 procent aan water besparen.
Sensoren kunnen precies aangeven waar
en wanneer je moet beregenen. En de
kosten verdien je vrijwel direct terug."
Internationale alliantie
Naast verwerven is het ook belangrijk kennis
te delen. Dat gebeurt nationaal al met de
grote spelers op het gebied van bouw en
infrastructuur. "Denk aan waterschappen,
projectontwikkelaars, bouwondernemingen
en ingenieursbureaus. Vanuit het programma
Kennis voor Klimaat is de Delta alliantie
opgericht, nu onder voorzitterschap van
oud-staatssecretaris en minister Tineke
Huizinga (V&W en VROM). Het gaat hierbij
om een wereldwijd bondgenootschap
van laaggelegen gebieden. Van Vietnam
en Bangladesh tot Venetië en New Orleans.
Het doel: kennis delen en samen slimmer
worden."
Kijk ook op www.kennisvoorklimaat.nl
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