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'Opgewarmd
Nederland'
Hetjaar 2003hadeenrecordaantal zonaren:
2022.1998washetnatstejaarvande20eeeuw
meteentotaleneerslagvan1055mm. Hetjaar
2002overvielmidden-Europametextreme
regenval, dijkdoorbraken enoverstromingen.
Omdegevol^envanklimaatveranderingen
kunnenwenietmeerheen.KunnenwijNederlandersonzevoeten110$ weldroo^j houden?
"Ikvoeldemeveilig,ikwaandeme vrij.
Ikdarteldelameniksparteldeblij. Hetwassendewaterzalmij nooitmeer bereiken.
Dankzij dedijken"zingen FreekdeJongeen
deNitsin1995.Nederland waandezichveiligachterdesterkeHollandsedijken.Maar
hetklimaat verandert:"Warmer (zee)water,
meerregen,meerwindenstijgingvande
zeespiegelbedreigen Nederland"zeggen
Han LindeboomenGerardJansseninhet
boek'Opgewarmd Nederland',datin
november verscheen.
'OpgewarmdNederland' iseen initiatief
vanRolfRoos,ecoloog,filmmaker enpublicist.Intotaal35auteursvanonder andere
hetKNMI,Alterra,RIVMenRijkswaterstaat
schrijven overdeeffecten van klimaatveranderingen opdeNederlandse natuur, landbouwénhetwaterbeheer. Hetboekiseen
vervolgop'Hetmilieu vandenatuur',datin
2000werd uitgegeven.
"Klimaatverandering isniettevoorkomenmaar weltebeperken",aldusJasperVis
vanStichtingNatuur enMilieuinhet
hoofdstuk Klimaatbeleid:snel beginnen,
langvolhouden.Destichtingwilmethet
boekhet kabinet aansporen maatregelente
nemenom klimaatveranderingen tegente
gaan.Heteersteexemplaar van 'Opgewarmd
Nederland' werddaaromop11 november
aanLiesbethSpies,voorzitter vandeklankbordgroeponderzoek klimaatverandering
vandeTweedeKamer,uitgereikt.
"Klimaatveranderingen zullenvooral
hetafvoerpatroon vanderivieren beïnvloeden",schrijven NoëlGeilen,HendrikBuiteveld,Brambij deVaare&TimPelsmainhet
hoofdstuk Rivieren:extremenenexoten."Bij
(extreem)hoogwater,datindetoekomst
vakervoorzalkomen,moetenvooralhet
HaringvlietendenieuweWarerwegvoorde
afvoer naarzeezorgen.Bijvloedenbijsrorm
isdatonmogelijk. Hergevolg:sneloplopendewaterstand indebenedenrivieren.Aange-
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ziendezerussendiepepolders liggen,isdit
eendreigend scenario",schrijven devier
auteurs van Rijkswaterstaat.
"Het karakter vandeRijn zalveranderen",zeggenze."Indewinter neemtde
neerslagtoe:meerregeninplaatsvan
sneeuw".Hetgevolgiseengroterekansop
overstromingen indewinter.Dooreenkleineresneeuwvoorraad endehogereverdampingindezomerzaldeafvoer indeRijnin
dezomerdalen.Deinlaat vanwaterkan
daarmeeingevaarkomen met desastreuze
gevolgen voordelandbouw. Natuurgebiedenzullenexrraverdrogen.Hetkarakter van
deMaaszaldaarentegen onderinvloedvan
klimaarveranderingen alleenmaar versterkt
worden:"Dehogewarersranden hogerende
lagelager",aldusNoëlGeilenet. at.
Deveranderde afvoerpatronen inde
rivieren hebbeneffect opdenatuur inen
nabij derivier.'Opgewarmd Nederland'
behandelt daarom nietalleendegevolgen
vanklimaatveranderingen voorrivieren,sloten,plassen,moerassenendekust.Ookde
effecten opvlinders,korstmossen envogels
komenaanbod.
"Bijmeer regenvalenwarerafvoer veranderen processen alserosieensedimentatie.
Dezevormendemotor achterhetontstaan
van leefgebieden alsoeverwallen,nevengeulen,wielen,slikoevers,zandige rivierstranden,uiterwaarden en hoofdstromen',
aldusdevierauteursvan Rijkswaterstaat.

Hoezorgen weervoordathetwassende
waterons nooit meerzalbereiken?Nade
extremehoogwatersvan 1593en1995kwam
deregeringmethetDeltaplan GroteRivieren.Ditnoodplan brachtdewaterkeringen
versneldophoogteensterkteenpakteknelpunten aan.Deauteurs van Rijkswaterstaat
makenduidelijk datdetoekomstigeproblemennietopgelost kunnen wordendoorde
dijken alsmaar teverhogen.Derivierenhebbenmeerruimte nodig.Doorhetverleggen
vandijken, aanleggen van kunstmatige
rivierbeddingen dievollopenbij hoogwater
ennevengeulen ofhetverlagenvankribben
ofherafgraven vanuiterwaarden krijgen
rivierendieruimte.Hetnieuw ingerichte
waterlandschap kandienenalslandbouwgebiedennatuur-enrecreatiegebied.Derivierenkunnen opdezemanier indetoekomst
hun waterblijven afvoeren zonderdarde
Nederlanders nattevoeten krijgen.
Meerruimte voorderivier betekenr
minder ruimtevoorbebouwing.Her bouwconcernDuraVermeercombineert ruimte
voorwater metruimtevoorbebouwing.In
2003 bouwdehetconcern 14drijvende en36
semi-drijvenderecreatiewoningen.Diteersteproject metdrijvende woonhuizen iseen
begin vanNederland waterland. "Klimaatveranderingen zijn niet meertegentehouden",hetwatergelukkigwel! ff
'OpgewarmdNederland'iseenuitgavevan
StichtingNatuurmediainsamenwerkingmetuitgeverijjanvanArkelenStichtingNatuuren
Milieu.Hetboektelt224pagina's,kost34,95euro
(incl.dvd)enisverkrijgbaarindeboekhandel
(ISBN9080815829).
Coranne Zwijnen
(student wetenschapscommunicatie
Universiteit van Utrecht]

EendrooggevallennevengeulvandeRijn.Door
klimaatveranderingzullendeextremen(hoog-en\aagwater)wemmen,[bron:RIZA)

DeNederlandsekuststrookzal afbrokkelen.Omdattegen tegaanwordtgrofzand
uit diepedelen vandeNoordzeeopdestrandenenindeduinen aangebracht. Grofzand
verstuift moeilijk, waardoordeduinen niet
meerworden aangevuld.
H20

25/26-2004 I 21

