NAAR EEN KLIMAATBESTENDIG LAAG-NEDERLAND
HERSTEL VAN HET
NATUURLIJK SYSTEEM
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DE SLAG

landbouw, natuur, wonen, werken en
recreëren. Het watersysteem is zo ingericht,
dat overtollig hemelwater snel wordt
afgevoerd. Dit heeft zijn keerzijdes, zeker met
de klimaatverandering.

WATERKWALITEIT

Een goede waterkwaliteit draagt bij aan
een ecologisch veerkrachtig systeem, en
daarmee aan een klimaatbestendig beekdal.
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zoetwaterstuwen
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verbindingen naar zee:
openhouden of afsluiten?
waterberging in combinatie met
bosvorming
functies zoals recreatie en natuur
sloten dempen

bufferzones

nieuwe infrastructuur en
bebouwing op hoogte
beekmoeras/
overstromingsvlaktes
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Door de snelle afvoer
kan het water niet in
de bodem trekken en daalt de
grondwaterstand.
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ZEESPIEGELSTIJGING
Om de droogte te bestrijden
+ VERZILTING

infographics: Ronald van der Heide/www.ronaldvanderheide.nl
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HITTESTRESS

herstel grondwaterstromen

KLIMAATADAPTIEVE STAD

functieverandering
bij zoute kwel

De snelle afvoer in de bovenloop
werkt door in de benedenloop, waar
de pieken versterkt worden.

In droge perioden dalen de waterstanden in rivieren, sloten en
kanalen, droogt de bodem uit en
is er (te) weinig zoetwater voor
landbouw
Dit leidt tot
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hoger waterpeil
als tegendruk zoute kwel
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zouttolerante teelten
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Daartoe wordt (steeds schaarser)
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Verhard oppervlak in stedelijk
gebied met minimale ruimte
voor beken verhindert een probleemloze afvoer van piekneerslagen.
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ECOLOGIE +
WATERKWALITEIT
In droge perioden wordt mineraal- en
voedselrijk rivierwater aangevoerd. Dit
is nadelig voor de aanwezige waternatuur. Ook kan het leiden tot het
vrijkomen van stoffen uit de waterbodem en versnelde veenafbraak.
Daarnaast spoelen door het intensieve
Door lage peilen van het oppervlaktewater ten behoeve
Beken zijn rechtgetrokken
en verstuwd.
landgebruik stoffen
zoals voedingsvan de agrarische functie oxideert venige ondergrondDaardoor vinden
natuurlijke
processen
stoffen en bestrijdingsmiddelen in het
en daalt de bodem. Dit proces leidt tot CO2-uitstoot veelal
en niet meer
plaats
en zijn
zwater.
Door
meerleefneerslag zal dit
schade aan bijvoorbeeld funderingen, kabels en
omstandigheden
voor
flora
en
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ECOLOGISCHE SCHADE

verbreden ontstenen
watergangen
met zuiverende oevers
afkoppelen
van regenwater
druppelbevloeiing
wadi’s

DIEPE POLDERS

bewust
bodembeheer
waterinfiltratiesysteem
natuurlijke gewasbescherming
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berging in straten
+ openbare ruimte
groene daken

plantenfilters
tegengaan oxidatie:
opzetten waterpeil

bufferzones

tegengaan oxidatie:
klei in veen

opvangen en vasthouden van water
herstel beekprofiel
in combinatie met natuur

HERSTEL
VEENWEIDEN
WATERKWALITEIT

zoet water: zuinig gebruiken, vasthouden
en slim verdelen

2021

34

STICHTING
TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER

