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Klimaatverandering 

• Parijs internationaal akkoord 

 

• Het klimaat verandert 

 

• Gevolgen voor Nederland 

 

• Kansen voor agrarische ondernemers. 

 

 



De klimaatafspraken van Parijs (1 en 2) 

1. Na 30 jaar geharrewar consensus, na de overeenkomst 

VS en China: niemand kan zich meer verschuilen. 

 

2. De doelstelling: menselijke invloed beperken tot 1,5 

max 2 graden wereldwijde opwarming. Dit vraagt om 

nagenoeg klimaat neutrale productie en consumptie in 

2050.   

 

 

 



Twee scenario’s 

2 graden doelstelling vs. geen doelstelling: 

Temperatuurstijging warmste zomerperiode 



Zal “Parijs” gaan werken en wat betekent dit voor 

het klimaat van de toekomst?  

1. Ja, omdat duurzame energie snel concurrerend wordt met fossiele     

brandstoffen; 

 

2. Ja, omdat het tegelijkertijd steeds duidelijker wordt dat       

klimaatverandering op termijn heel veel schade geeft. 

 

3. Klimaat van de toekomst: 2 graden betekent dat het de komende 

50 jaar nog steeds warmer wordt, dat regenval gaat toenemen 

evenals droogte en hittegolven en dat de zeespiegel nog 

honderden jaren blijft stijgen. Grotere destabilisatie van het 

wereldklimaat wordt waarschijnlijk, maar niet zeker, voorkomen.  

 





Toenemend vermogen en hoogte van 

windturbines waarbij de prijs per KWh daalt 

 













Het klimaat verandert 











Satelliet-waarnemingen van Groenlandse 

ijsmassa 

verlies (Kahn et al., GRL 2010) 

(a) Feb 2003 - Feb 2007; (b) Feb 2003 - Jun 2009 

Greenland ice-mass loss spreading spatially 



Verlies van ijs op Groenland in gigaton ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2002-2014. 
“Grace metingen” van M. Tedesco, J. E. Box, J. Cappelen, X. Fettweis, T. Mote, 

R. S. W. van de Wal, C. J. P. P. Smeet, J. Wahr; januari 2015.  
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Nourishment of the 
coastal sand-river 

Images Courtesy RIKZ 





Examples of existing broad (super) dikes, 

“unbreakable dikes” 
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Wat gaat er vermoedelijk in Nederland 

gebeuren inzake de landbouw 

1. Landbouw en voedsel krijgen vroeg of laat te maken met 

regelgeving over koolstof in de bodem en CH-4 emissie 

veeteelt; 

 

2. Klimaat wordt gunstiger voor landbouw door CO-2 

bemesting, langer groeiseizoen, hogere temperaturen; 

maar ook lastiger door toename van regenval en droogte 

en toename van weersextremen en daarom vaker 

misoogsten; 



Scenario’s temperatuurstijging 



Scenario’s tropische dagen  



Scenario’s ijsdagen 



Scenario’s neerslag 





Bodemdaling 2050 



Veenweide problematiek: 

 

1. landbouw subsidies worden 

anders verdeeld; 

 

2. bemalingskosten nemen toe, 

vooral aanpassing van 

infrastructuur; 

 

3. CO-2 emissie uit de bodem krijgt 

meer aandacht, gaat geld kosten?  

 

4. In verband met 1,2,en 3 wordt er 

een bedrag van ca. 1200 euro per 

hectare “gesocialiseerd”, dat wil 

zeggen niet in rekening gebracht 

als produktiekosten maar langs 

andere weg betaald 



Aanpassing aan klimaatverandering 

Klimaat van de toekomst: de 2 graden doelstelling van 

Parijs betekent dat het de komende 50 jaar nog steeds flink 

warmer wordt; in Nederland nog eens ca. 2 graden 

gemiddeld erbij.  

 

• dat  regenval blijft toenemen van 20 % extra nu tot        

ca. 40 % ? ; neerslag in piekbuien stijgt nog meer ? ; 

 

• kans op aanhoudende droogte en hittegolven neemt 

stevig toe;  

 
 











Jaarmaximum neerslag is nu al, in 2014 flink, 

toegenomen 

 
1 op 100 jaar neerslag is nu de 1 op 30 jaar neerslag. 



Voorjaarsdroogte in 2011 was aanzienlijk 

sterker dan historische droogte van 1976 



Voorjaar- en vroege zomerdroogte 2015 was even 

droog als historisch droogte jaar 1976 



Transitie in waterbeheer is nodig 

• Regulier traditioneel waterbeheer volstaat niet meer; 

 

• Wateropvang en waterconservering nu ook belangrijk; 

 



Tot slot 3 aanbevelingen 
(zie ook Kennis voor Klimaat 2014) 

1. Gezamenlijk ruimtelijke toekomstplannen; stimuleer lokale samenwerking 

op het gebied van water- en grondwaterbeheer, alles zoveel mogelijk op 

de meest geschikte plaats; gezamenlijk ontwerpen en verbinden is 

belangrijker dan toetsen op regels; 

 

2. Goede waterbuffer geeft internationaal gezien een goede uitgangspositie 

voor de land- en tuinbouw in tijden van klimaatverandering. Organiseer 

watergebruik en –opslag in innovatieve overeenkomsten en verbanden, 

inclusief industriële gebruikers; 

 

3. Experimenteer met andere gewassen en andere teeltmethoden: zilte 

teelten, druiven en andere meer zuidelijke gewassen, meer 

teelten/oogsten per jaar; 









kansen voor zilte teelt 



Relevante informatie 

• Kennis voor klimaat site:                

www.kennisvoorklimaat.nl 

 

• Climate Adaptation Service 

www.climateadaptationservices.com/nl/ 

 

• Programma ruimtelijke adaptatie:                                              

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/en/ 

 

• KNMI 2014 scenario’s:                                                           

• http://www.klimaatscenarios.nl 
 
 

http://www.climateadaptationservices.com/nl/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/en/
http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/en/


Ik dank u voor uw aandacht ! 


