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Tijdens het schrijven van dit essay is het buiten heet en staat het water in de
Rijn historisch laag. In de Europese Unie is door bosbranden nu al meer natuur
verwoest dan vorig jaar, vooral in Zuid-Europa. Europa beleeft in 2022 een van
de droogste zomers van de afgelopen 500 jaar. Dit terwijl we vorig jaar nog te
maken hadden met extreem hoog water in de grote rivieren en ruim 200 doden
door extreme neerslag en overstromingen in Duitsland en België.

Begin 2022 werd het klimaatrapport over gevolgen,
risico’s en mogelijkheden voor aanpassen aan
klimaatverandering gepubliceerd door werkgroep 2 van
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
In Nederland zijn we al decennia bezig met integraal
en adaptief waterbeheer om ons voor te bereiden op
klimaatverandering. Brengt dit recente rapport dan
eigenlijk nog nieuwe inzichten voor het Nederlands
waterbeheer? In dit essay vatten we de belangrijkste
punten van dit recente IPCC-rapport samen en
identificeren we inzichten die consequenties hebben voor
klimaatacties in het Nederlands waterbeheer.

Gevolgen van klimaatverandering
zijn nu al merkbaar en worden
versterkt in de toekomst
De wereldwijde opwarming met 1,1°C sinds de 19e
eeuw heeft al waarneembare gevolgen voor mens en
natuur in Europa, aldus een van de eerste statements
in het IPCC-rapport van werkgroep 2. Effecten van
gecombineerde hittegolven en droogtes komen vaker
voor en een toename van de neerslag is waargenomen
in Noord-Europa en West Centraal Europa. Deze
klimaatgevolgen hebben geleid tot slachtoffers
en schade aan ecosystemen, voedselsystemen,
infrastructuur, beschikbaarheid van energie en water, en
de volksgezondheid.

we nog maar zo’n 400-500 GtCO2 uitstoten en moeten
de emissies gaan dalen voor 2025, gereduceerd zijn met
43% in 2030 en netto nul emissies zijn rond 2050 (IPCC
2022b). Met de huidige snelheid van emissies bereiken
we een opwarming van 1,5°C in de komende 20 jaar.
Dat is eerder dan in het vorige IPCC rapport uit 2014
werd aangegeven.
Voor Europa schetst het IPCC-rapport vier belangrijke
risico’s (Bednar-Friedl et al 2022, afbeelding 1) die
ernstiger worden bij een toenemende opwarming. Zelfs
bij een grote adaptatie-inspanning blijven er risico’s voor
veel regio’s en sectoren in Europa. We zetten de risico’s
op een rij:
1  Hittestress neemt toe. Het aantal mensen dat

risico loopt op hittestress is twee tot drie keer
groter bij 3°C dan bij 1,5°C globale opwarming. De
leefgebieden voor de huidige terrestrische en mariene
ecosystemen nemen af en de samenstelling verandert
onomkeerbaar bij een opwarming boven de 2°C.
2  Opbrengstverlies landbouw wordt groter in de

meeste gebieden door een combinatie van hitte en
droogte en dit wordt niet gecompenseerd door een
(tijdelijke) toename van opbrengsten in het noorden
van Europa.
3  Waterschaarste neemt toe in Europa, vooral in het

Het huidige klimaatbeleid zal groei van emissies doen
afnemen, maar leidt alsnog tot een opwarming van zo’n
2,2-3,5°C in 2100. Om onder de 1,5°C te blijven kunnen

westen en zuiden. In het westen is het risico nog
‘gematigd’ bij 1,5°C maar neemt toe tot ‘hoog’ bij 3°C
opwarming. In Zuid-Europa zijn de risico’s groter.
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Afbeelding 1: Vier belangrijkste klimaatrisico’s (Key Risks; KR) in Europa: hittestress voor mens en natuur (KR1),
Opbrengstverlies voor landbouw (KR2), Waterschaarste (KR3), Overstromingen (KR4) (Bednar-Friedl et al 2022).

De grijze balk is de huidige opwarming.

4  Overstromingsrisico wordt groter door

veranderingen in neerslagpatronen en
zeespiegelstijging, vooral in kusten en
delta’s. Bij meer dan 3°C opwarming kan
de schade door rivieroverstromingen
verdubbelen. De schade door kust
overstromingen wordt tenminste tien keer
groter aan het einde van de eeuw.
De hoeveelheid mensen die te maken krijgt met
deze klimaatrisico’s zal minimaal verdubbelen
bij 3°C ten opzichte van 1,5°C opwarming.
Daarnaast laat het rapport zien dat de
economische schade bij 3°C opwarming 4 keer
zo groot als bij 1,5°C. Van de totale Europese
schade vindt 40% plaats in West-centraal Europa.
Er is meer bewijs dat klimaatgevolgen van buiten
Europa ook een risico vormen voor Europa zelf,
bijvoorbeeld door instabiliteit van financiële
markten, restricties op import of export van
grondstoffen, en fluctuerende (voedsel)prijzen.
Zeespiegelstijging is een existentiële bedreiging
voor cultureel erfgoed en steden in laaggelegen
kusten en delta’s. De zeespiegelgevolgen gaan
door na 2100, en kunnen potentieel veel eerder
komen bij een zeer snelle zeespiegelstijging als
gevolg van het versneld afbreken en smelten van
Antarctica. Duidelijk is dat adaptatie onvermijdelijk
is en dat veel minder adaptatie nodig is als de
temperatuur onder de 1,5°C blijft.
Ten opzichte van het vorige IPCC rapport uit 2014
laat het recente rapport zien dat de risico’s eerder
(bij lagere opwarming) voorkomen dan gedacht en
nemen deze meer toe bij verdere opwarming.

Adaptatie vindt plaats,
maar uitvoering blijft achter
Steeds meer landen, regio’s en steden in Europa
ontwikkelen klimaatadaptatiebeleid, er is meer geld
beschikbaar voor adaptatie, het bewustzijn over
de gevolgen van klimaatverandering en noodzaak
tot adaptatie neemt toe, en een heel aantal
adaptatiemaatregelen is uitgevoerd. Tegelijkertijd
blijven veel maatregelen kleinschalig, zijn er weinig
voorbeelden van ingrijpende veranderingen om met
lange termijn klimaatverandering om te gaan, en zijn de
huidige maatregelen vooral gericht op een specifieke
sector zoals water of landbouw, of beperkt tot een
specifieke stad of regio. Ondanks de toegenomen
ambities voor klimaatadaptatie in Europa, blijft de
uitvoering in de praktijk vaak achter. Hierdoor is het
gat tussen de ambitie en wat nodig is en ook tussen
de ambitie en wat uitgevoerd wordt en dat gat is de
afgelopen jaren verder toegenomen.
Er zijn al veel adaptatie-acties beschikbaar die effectief
en haalbaar zijn. Technische innovaties zijn belangrijk
(vooral voor de lange termijn opgave), maar is geen
belemmering om adaptatie nu al uit te voeren. Versnellen
van adaptatie-acties is daarom vooral een politiek
en maatschappelijk vraagstuk. Belangrijk daarbij is
het mobiliseren van financiële middelen, het actief
betrekken van burgers en de private sector in ontwerp
en uitvoering, het vergroten van kennis over de gevolgen
van klimaatverandering en wat er aan kan worden
gedaan, en politieke daadkracht om ambities om te
zetten in acties zelfs wanneer het lang duurt voordat de
effecten zichtbaar zijn. Monitoring van de effectiviteit van
adaptatiebeleid helpt om de voortgang te bewaken en
de noodzaak tot aanvullende maatregelen te signaleren.
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Afbeelding 2: Overzicht hoofdstuk Europa van IPCC-rapport werkgroep 2:
belangrijkste risico’s, mogelijke maatregelen en adaptatie gat in Europa.

Vijf belangrijke inzichten
voor het Nederlands waterbeheer
We zien vijf belangrijke inzichten uit het IPCC-rapport
van werkgroep 2 die nog weinig aandacht krijgen in
Nederland en vertalen dit naar aandachtspunten voor het
Nederlands waterbeheer:

1  Samenvallende gebeurtenissen en
‘dominogevolgen’, waarbij het ene gevolg leidt
tot andere gevolgen, komen steeds vaker voor
en hebben grote invloed op natuur en mensen.
Daardoor worden klimaatrisico’s steeds
complexer en moeilijker te beheren.
Een voorbeeld van samenvallende gebeurtenissen is het
voorkomen van hoge rivierafvoeren in combinatie met
een storm op zee waardoor rivieren niet naar zee kunnen
afstromen met hoge rivierwaterstanden als gevolg. Ook
bij de overstromingen van 2021 in Duitsland, België en
Limburg speelden samenvallende gebeurtenissen een
rol: ten tijde van de extreme neerslag was de bodem
deels al verzadigd door eerdere heftige regenval (WWA,
2021). En in de zomer van 2022 zien we na een periode
van lange droogte in combinatie met recordbrekende
temperaturen grote gevolgen voor landbouw, natuur
en scheepvaart. De hevige regenval die daarna valt,
kan door de droogte en verstedelijking niet goed in de
bodem zakken, en leidt lokaal tot overstromingen. Een
voorbeeld van dominogevolgen zijn de negatieve gevolgen
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van droogte en hittegolven op de landbouwproductie in
Nederland (of elders) met voedselschaarste als gevolg
wat weer leidt tot toenemende voedselprijzen en daarmee
minder toegang tot (hoogwaardig) voedsel. Ook kan
de impact van klimaatverandering in andere delen van
Europa of daarbuiten, indirect grote gevolgen hebben voor
Nederland, bijvoorbeeld op de aanlevering van goederen of
voedsel en door prijsfluctuaties.
De kennis over samenvallende gebeurtenissen en
dominogevolgen is nog te beperkt en in de praktijk wordt
dit zelden meegenomen wat leidt tot een onderschatting
van de effecten van klimaatverandering. Het vergroten van
inzicht via stresstesten voor meerdere (combinaties van)
klimaatdrivers is daarom belangrijk voor het maken van
adaptatiekeuzes en voorkomt onaangename verassingen.

2  Klimaatadaptatie is op veel plekken mogelijk
en leidt tot het beperken van nadelige effecten
maar er zijn grenzen aan incrementele adaptatie
met kleinschalige maatregelen en optimalisatie
van het bestaande systeem. Zonder voldoende
mitigatie zullen deze grenzen (eerder) bereikt
worden, ook in Nederland.
De effectiviteit van maatregelen neemt af naarmate
het klimaat meer verandert. Zo kan irrigatie in periodes
van droogte een effectieve maatregel zijn, maar is dit
afhankelijk van de waterbeschikbaarheid die op veel
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droge plekken verder zal afnemen. Adaptatiemaatregelen
hebben daarnaast ook grenzen. Deze grenzen hebben
verschillenden oorzaken, waaronder fysieke, ruimtelijke,
financiële, materiaal, kennis en soms ook technische
beperkingen en beschikbare tijd. Zo kan de effectiviteit van
natuurlijke oplossingen zoals wetlands afnemen vanwege
gebrek aan ruimte of klimatologische omstandigheden
(bijv. te hoge temperatuur), en kunnen waterkeringen geen
grondwater en zoutintrusie tegenhouden. Zelfs bij hele
effectieve adaptatiemaatregelen kunnen niet alle schades
en verliezen beperkt worden. Dit neemt toe bij hogere
opwarming van de aarde.
De tijd van kortetermijndenken en uitstellen van klimaat
actie is daarmee echt voorbij. De nieuwe klimaat
werkelijkheid dwingt tot een versnelling van uiteraard
mitigatie maar ook van implementatie van adaptatie
plannen en een adaptatie die verder gaat dan het
optimaliseren van het huidige waterbeheer en betekent
o.a. meer ruimte voor water, herstel van het natuurlijke
watersysteem en het aanpassen van landgebruik. Door
te anticiperen op lange termijn adaptatie-opgaves en
adaptief te plannen (bijv. middels adaptatiepaden)
kunnen pad-afhankelijkheden en maladaptatie met
ongewenste uitkomsten zoals desinvesteringen, een
toename van emissies of een toename van risico’s (elders)
voorkomen worden. Vanwege de lange levensduur
van veel investeringen (>100 jaar), benodigde tijd voor
planning en de grote gevolgen voor Nederland is het bij
adaptatie van belang niet alleen te kijken naar de lange
termijn adaptatie-opgave. Dit geldt in het bijzonder voor
zeespiegelstijging vanwege de lange termijn stijging waar
we aan vast zitten bij ieder beetje extra opwarming (zo’n
2 tot 2,5 m per graad wereldwijde opwarming), maar ook
vanwege een mogelijk ‘kleine kans-groot gevolg’ scenario
met een heel snelle stijging.

3  Klimaat, mens en natuur zijn met elkaar
verbonden. Het waarborgen en centraal stellen
van de klimaat-natuur-mens nexus is cruciaal in
het zoeken naar integrale klimaatacties, ook in
de watersector.
Natuurlijke ecosystemen staan onder toenemende
druk door klimaatverandering en socio-economische
ontwikkelingen. Hierdoor verliezen we niet alleen
soorten en ecosystemen, maar wordt ook de
bijdrage aan klimaatadaptatie en mitigatie bedreigd
(afbeelding 3). Ecosystemen spelen een belangrijke
rol in productieprocessen (bijvoorbeeld grondstoffen,
bestuiving), regulerende diensten (bijvoorbeeld
koolstofvastlegging en fijnstof-afvang, kustbescherming
door duinen en natuurlijke bufferzones), en culturele
aspecten (bijvoorbeeld groene leefomgeving om te
recreëren). Er is slechts een beperkte ‘window of
opportunity’ voor klimaatrobuuste ontwikkelingen om

Afbeelding 3:

Onlosmakelijke verbondenheid van mens,
natuur, en klimaatverandering
[aangepaste versie van IPCC AR6 SPM (IPCC, 2022a)].

de vitaliteit van toekomstige ecosystemen en menselijke
systemen te waarborgen.
De cruciale rol van natuur moeten we weer serieus nemen
in planvorming en uitvoering. Natuur moet (weer) een
duidelijke stem krijgen in het waterbeheer en niet alleen als
neveneffect worden meegenomen.

4  Klimaatacties zijn onlosmakelijk verbonden
met andere sociaal-economische vraag
stukken. De keuzes die we nu maken in
mitigatie, adaptatie en bredere socioeconomische ontwikkelingen hebben verre
gaande gevolgen. Ze vergen synergie en een
nieuwe vorm van integratie die leidt tot een
klimaatrobuuste en duurzame samenleving.
Dit vraagt om een ‘next level’ integraal (water)beheer,
dat systemisch, in samenhang, naar het probleem en de
oplossingen kijkt. Het Nederlandse waterbeheer heeft een
lange en succesvolle traditie als het gaat om integraal en
adaptief waterbeheer. Het is echter steeds duidelijker dat
voor veel vraagstukken verregaande systeemveranderingen
nodig zijn, onder andere rondom klimaatadaptatie, energie,
landbouw, woningbouw en biodiversiteitsverlies. Deze
zogenaamde transities zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en vergen vormen van integraliteit die verder
gaan dan nu vaak gebruikelijk is. Dus voorbij ‘do-notharm’ principes waarbij sectoren met elkaar ‘polderen’
en vaak informeel afspreken elkaar niet in de weg te
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zitten. Verder dan veel bestaande coördinatieprincipes
waarbij mogelijke meekoppelkansen, synergiën en tradeoffs, vooral vanuit een doelmatigheidsfilosofie worden
geïdentificeerd en ingevuld.
Toekomstig water governance moet ambities,
doelstellingen en middelen niet (alleen) vanuit de sector
invullen, maar gezamenlijk optrekken in het aanpakken van
complexe transitie-opgaven. Dit vergt een verregaande
nieuwe vorm van samenhang en integraliteit en werkt
alleen als andere sectoren ook meedoen. De afgelopen
decennia heeft de watersector aangetoond dat integraliteit
wellicht lastig is en complexiteit vergroot, maar dat het wel
een meerwaarde heeft en dat het helpt nationale regie en
visie te hebben die richting geeft aan regionale uitwerking
door verschillende actoren.

5 A
 nticiperen en actief sturen op sociaal
rechtvaardige en breed gedragen klimaat
adaptatie en mitigatie is noodzakelijk.
Klimaatverandering kan de huidige sociale ongelijkheid
vergroten. Zo wonen mensen uit lagere inkomensgroepen
vaker op plekken met een hogere luchtvervuiling, meer
verhard oppervlak en minder groen, waardoor hittegolven
en wateroverlast extra veel impact hebben. Ze hebben
vaak minder middelen om zich aan te passen (bijvoorbeeld
aanschaf zonwering, mogelijkheden tot verhuizen) en
een geringe machtspositie in governance processen.
Daarnaast zullen grootschalige transities niet zonder slag
of stoot verlopen. De uitdaging is te voorkomen dat reeds
kwetsbare groepen worden opgezadeld met de sociale
en economische kosten van de transitie. De invloed van
klimaatverandering en adaptatiekeuzes op ongelijkheid en
sociale veerkracht wordt nog nauwelijks meegenomen in
besluitvorming over water en klimaatopgaves.
De nieuwe klimaatwerkelijkheid
vergt urgente klimaatactie die de watersector
en de korte termijn overstijgt.
Het huidige (zesde) IPCC-assessment presenteert
belangrijke punten voor Nederland. De Parijsafspraken
streven naar een wereldwijde opwarming van maximaal
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2°C, maar bij voorkeur 1.5°C. Het halen van deze
ambities is niet vanzelfsprekend. De huidige en geplande
inspanningen zijn onvoldoende (IPCC 2022b; den Elzen et
al. 2022). Het adagium “mitigeer voor een 1.5°C wereld,
maar plan voor aanpassen aan een 3°C wereld” is juist
belangrijk voor Nederland. Het voorkomt dat de lange
termijn investeringen die nu worden gedaan de gevolgen
van klimaatverandering onderschatten.
De urgentie, snelheid en complexiteit van meerdere
gevolgen en samenhang met andere ontwikkelingen
brengt nieuwe uitdagingen voor de Nederlandse
waterbeheerder. Veel actoren zijn zich daar al van bewust,
maar uitvoering blijft achter en vergt een bredere en nog
meer integrale kijk op waterbeheer, inclusief de rol van
waterbeheer in de bredere systeemveranderingen waar
Nederland voor staat. Klimaatacties van waterbeheerders
zijn traditioneel vooral gericht op adaptatie, maar ze
kunnen bijvoorbeeld ook bijdragen aan het beperken van
klimaatverandering door broeikasgassen vast te houden
(bijvoorbeeld in veenweidegebieden) en te kiezen voor
klimaatneutrale maatregelen.
We hopen dat waterbeheerders en anderen zich door
het IPCC-rapport (en dit schrijven) gesteund voelen om
(nog meer) leiderschap te tonen en bij te dragen aan het
versnellen van een klimaatneutrale en klimaatrobuuste
ontwikkeling van Nederland.



Marjolijn Haasnoot (Universiteit Utrecht, Deltares) en Robbert
Biesbroek (Wageningen Universiteit) schreven mee aan
werkgroep 2 van het IPCC-rapport van het zesde assessment.
Beiden waren hoofdauteur van het hoofdstuk over Europa
(hoofdstuk 13) en schreven mee aan de Samenvatting voor
Beleidsmakers (SPM). Marjolijn schreef ook aan het hoofdstuk
over steden bij de kust (Cross Chapter paper 2).
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