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Bron: RTL nieuws | Waterschappen (28 januari 2020)
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...waar hebben we behoefte aan?
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...blijkbaar een wenkend perspectief!
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Cartoon: Jeukeningen (8-1-2020)

...en ruimte voor interpretatie



Waar het mee begon
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 Klimaatadaptatie en –mitigatie

 Biodiversiteit

 Extreem weer, natuurrampen 

& ‘man-made’ milieurampen

(WEF, 2019)

The Global Risks report, 2019



De veranderopgaven van Nederland...

7

 Zeespiegelstijging; overstromingen, verzilting

 Wateroverlast door extreme regenbuien

 Droogte en hittestress door hittegolven.

 Daling van veenbodems 

 Koerswijziging land-, tuin-, bosbouw en 
veehouderij 

 Ruimte voor alternatieve energiewinning

 Noodzaak voor duurzame huisvesting 

 Circulaire economie

 Herstel van de biodiversiteit 
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“Change is inevitable. 
Progress is choice! 

Dean Lindsay

...tijd voor positieve actie!
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Actie met waarde!

 Investeren loont!

 Adaptatie is geen kostenpost, maar een economische motor.

 ...maar het gebeurt niet in het tempo en de schaal die nodig zijn.

Bron: Adapt now -A global call for leadership on climate resilience, Global Center on Adaptation/WRI (2019)
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The Transition Twenties zijn aangebroken



Wageningen University & Research
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Multidisciplinair convergeren
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 ... één kaartbeeld, geen scenario’s

 ... een typisch ‘systemisch’ Wagenings perspectief

 ... geen doembeeld, maar een groen beeld

 ... synthese van multidisciplinaire kennis

... een kaart voor Nederland in 2120
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Aannames:
 Zeespiegelstijging van 1,5 m in 2120 (t.o.v. 1990)
 Temperatuurverhoging, extremer weer
 Verschuiven van klimaatzones
 Randstad blijft, maar groei in Hoog-Nederland
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Disclaimer
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Deelgebieden
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Dubbele IJsselmeeroever, verbrede rivieren, bredere duinenkust,
IJsseldelta, half verdronken Waddenzee, bredere kwelders, 
oesterbanken in de Noordzee, 2x zoveel bossen, 1½x zoveel steden, 
(voedsel)bossen in en rond steden, open Biesbosch, Maas-Waal 
verbinding, dubbele dijken, vernatting in veenweidegebieden, 
achterwaartse Wester-Oosterschelde verbinding, drijvende 
eilanden, inzijging in beekdalen, zoet-zoutgradienten ...
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