Verkenning van onderzoeksthema’s
over klimaat adaptatie
Ruimtelijke-economische verkenning

Introductie
Ruimtelijk economisch onderzoek:
• Onderzoek dat zich specifiek richt op ruimtelijke
aspecten van de economie;
• Bestuderen van grondgebruik, de ruimtelijke
spreiding en de ruimtelijke samenhang van
activiteiten vanuit een economische invalshoek.

Doel en aanpak van de studie
Doel
• Inventarisatie van bijdragen aan de wetenschappelijke literatuur waarin klimaatadaptatie
vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief wordt
geadresseerd en het benoemen van relevante
onderzoeksthema’s.
Aanpak
• Literatuuronderzoek van wetenschappelijk artikelen
in toptijdschriften en rapporten van relevante
kennisinstituten en planbureaus.

Sub-thema’s
Possible effect of climate change on spatial (economic) activities
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RUIMTELIJKEECONOMISCHE THEMA’S

Landbouw
Effecten:nieuwe ziektes, wateroverlast, verzilting,
nieuwe gewassen, sterkere variabiliteit in
opbrengsten.
Adaptatie:nieuwe gewassen, andere planning/rotatie,
aquacultuur, verzekeringen
Onderzoeksthema’s klimaatverandering:
- Verandering in agrarisch grondgebruik en
productiviteit;
- Veranderende vraag naar zoet water voor productie;
- Verzekeringen en compensatie voor lage
opbrengsten.

Natuur
Effecten:Bedreiging kwetsbare natuur, kansen voor
water gerelateerde natuur.
Adaptatie:ontwikkeling van robuuste natuurgebieden
en netwerken, multifunctioneel ruimtegebruik.
Onderzoeksthema’s klimaatverandering:
- Veranderende (economische) baten van
ecosystemen;
- Hoe belangrijk is het beschermen van specifieke
soorten met het oog op nationaal en internationaal
voorkomen.

Toerisme
Effecten:het zuiden van Europa zal minder geschikt
worden voor toerisme in de zomer, minder sneeuw
in de Alpen, iets warmere zomers in Nederland.
Adaptatie:aanpassing aan nieuwe toeristen stromen,
ontwikkeling kustgebied, multifunctioneel
ruimtegebruik.
Onderzoeksthema’s:
- Ruimtelijke en economische effecten van
veranderend toeristen gedrag;
- Toekomstige vraag naar ruimte voor toerisme in
Nederland.

Stedelijke gebieden
Effecten:Meer warme dagen in de zomer, hitte-eiland
effect, meer hevige regenbuien.
Adaptatie:tijdens bouw rekening houden met
klimaatveranderingen, meer groen in de stad,
betere water management.
Onderzoeksthema’s:
- Effect klimaatverandering op gezondheid en
arbeidsproductiviteit;
- Kosten en baten van stedelijke groen m.b.t. hitteeiland effect;
- Mogelijkheden van multifunctioneel ruimtegebruik.

Transport
Effecten:vaker overlast door extreem weer,
belemmering binnenvaart door te hoge en lage
rivierwaterstanden, mogelijke verandering
windrichtingen.
Adaptatie:weg en spoor netwerken beter bestand
maken tegen extreem weer, preciezere informatie
m.b.t. waterstanden.
Onderzoeksthema’s:
- Effect van extreem weer op reistijd, transport
kosten en keuze voor soort transport;
- Kwetsbaarheid weg en spoornetwerken;
- Effect klimaatverandering op luchtvaart.

Waterveiligheid
Effecten:overstromingen door hogere rivier en
zeewaterstanden, zoetwatertekort.
Adaptatie: aanleg deltadijken, ruimte voor de rivier,
verbreden stranden, wateropslag, informatiesystemen
Onderzoeksthema’s:
- Reactie van huishoudens en bedrijven op
veranderende overstromingsrisico’s;
- Kosten reservering van ruimte om
overstromingsrisico’s te verminderen;
- Rol private sector in het verminderen van mogelijke
schade door overstromingen;
- Mogelijkheden multifunctioneel ruimtegebruik.

RUIMTELIJKEECONOMISCHE ANALYSE

Omgaan met onzekerheden
Onzekerheden m.b.t. mogelijke effecten van
klimaatverandering en de mate van effecten :
•Werken met kansen dat bepaalde scenario's uitkomen
om beleidsvorming te vergemakkelijken;
•Nadruk op adaptieve, stapsgewijze beleidsontwikkeling;
•Hoe om te gaan met onzekerheid in KBA;
•Hoe kunnen we risico's en onderzekerheden
toevoegen aan landgebruikmodellen.

Integratie van fysieke en
sociaaleconomische ontwikkelingen
Er bestaan interacties en wederzijdse afhankelijkheid
tussen fysieke en sociaal economische ontwikkelingen
die erg complex zijn.
•Integratie van klimaat en sociaaleconomische
scenario's;
•Koppelen van landgebruikmodellen aan lange termijn
sociaaleconomische scenario's.

Methodes
• Scenario’s;
• Evaluatie methoden zoals CBA en MCA;
• Landgebruikmodellen zoals CLUE of LUS.
Specifieke onderzoeksthema’s:
- Vertaling (inter)nationale scenario’s naar regionaal en
lokaal niveau;
- Meer onderzoek naar specifieke kosten en baten,
zoals indirecte kosten overstroming, nationaal
reputatieverlies, groepsrisico etc.;
- Toevoegen van adaptatiemaatregelen aan
landgebruikmodellen

CONCLUSIES

Conclusies
• De mogelijkheden en effecten van klimaat adaptatie
worden relatief onderbelicht in main-stream
ruimtelijk-economisch onderzoek;
• Relatief veel is geschreven over het effect van
klimaatverandering op de landbouw, natuur en
transport, maar niet veel over adaptatie in deze
sectoren;
• Met betrekking tot methoden en technieken liggen de
uitdagingen in het omgaan met onzekerheden en
verschillende schaalniveaus en tijdframes.

