Nederland klimaatbestendig
én mooier door natuurlijke
klimaatbuffers
De zee stijgt, de bodem daalt, de neerslag wordt extremer
en grilliger. Alles wijst erop dat we veel meer water
te verwerken krijgen en te maken krijgen met
langere periodes van droogte en hitte.
Rivieren zullen vaker een laag zomerpeil
kennen, de invloed van zilt water zal
verder landinwaarts reiken.
Met alle gevolgen van dien voor zoetwaterinname, drinkwatervoorziening,
landbouw, watertoerisme en andere
sectoren.

Veiligheid,
aantrekkelijke
natuur en
een gezond
economisch
klimaat

Louter technische oplossingen zoals dijken, sluizen
en stuwen van asfalt en beton, blijken in toenemende mate ontoereikend om Nederland klimaatbestendig te maken. Techniek en natuur hoeven echter niet
tegenover elkaar te staan, maar kunnen uitstekend
samengaan. Het devies moet zijn: natuur waar het
kan, techniek waar het moet.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn hiervoor adequate
oplossingen: natuurgebieden die de gevolgen van
klimaatverandering beperken en daarmee ons land
veiliger, mooier en economisch aantrekkelijker
maken. Het kunnen gebieden zijn waar water zolang
mogelijk wordt vastgehouden; denk aan veengebieden, moerassen, natte bossen of brede rivieroevers.
Ze fungeren als enorme natuurlijke sponzen of als

Aantrekkelijk alternatief

Gebieden inrichten als natuurlijke klimaatbuffers vraagt om de nodige investeringen.
Uiteindelijk worden deze investeringen
ruimschoots terugverdiend omdat ze schade
door overstromingen voorkomen en economische ontwikkelingen op gang brengen.
Berekeningen laten zien dat klimaatbuffers
vaak een financieel aantrekkelijker alternatief zijn dan het nog verder ophogen van
dijken.
Natuurlijke klimaatbuffers zijn integrale,
multifunctionele gebiedsprojecten: ze koppelen natuurkwaliteit en ontwikkeling aan
andere functies en behoeften in de omge-
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kijk op klimaatbuffers.nl

overloopgebieden waar het water geen kwaad kan.
Langs de kust helpen kwelders, schelpdierbanken,
zandplaten en duinen bij het opvangen van de stijgende zeespiegel. Natte natuur legt ook veel CO2 uit
de atmosfeer vast. Zo bieden natuurlijke klimaatbuffers ons land veiligheid, aantrekkelijke natuur
voor planten, dieren en mensen, en een gezond
economisch klimaat.

ving zoals waterveiligheid, drinkwatervoorziening, recreatie en landbouw.
Natuurlijke klimaatbuffers dragen bij aan:
¾¾
voorkomen van wateroverlast
¾¾
vasthouden van water, minder last van
droogte; helpen tegen zomerse ‘hittestress’
¾¾
verbeteren van de zoetwaterkwaliteit
¾¾
versterken van toerisme en
omgevingswaarde
¾¾
leefruimte voor plant en dier en
biodiversiteitsherstel
¾¾
vermindering van bodemdaling
¾¾
verbetering van landschapskwaliteit
¾¾
klimaatmitigatie: reductie van
broeikaskassen.

Soorten klimaatbuffers

CO2

Biobouwers

Koolstof-sink

Groene airco

Gebruik van organismen om sediment
vast te leggen en/of golfslag te remmen

Koolstofopslag in organische stof,
moerasvorming, kweldervorming

Temperatuurverlaging door natte
natuur in en om de stad

Natuurlijke spons

Levende kust

Groenblauwe ruimte

Water vasthouden in hoger gelegen
natuur

Natuurlijke duinen met stuivend zand,
zandbanken en groeiende kwelders als
kustbescherming

Natuurlijke overstromingsgebieden bergen het water bij hevige
neerslag en piekafvoeren

Natuurlijk klimaatbestendig
Op veel plekken kunnen we water en natuur op die
manier de ruimte geven. Acht natuurorganisaties
die samenwerken in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) hebben afgelopen jaren ervaring
opgedaan met dergelijke natuurlijke klimaatbuffers.
Op tientallen plaatsen hebben ze die gerealiseerd,
samen met waterschappen en vele andere partijen.
De ervaring wijst uit dat het werkt!

www.klimaatbuffers.nl

Natuurlijke klimaatbuffers, naar een veilig, leefbaar
en mooi Nederland

Ze blijken Nederland inderdaad klimaatbestendig en
mooier te maken en tegelijkertijd iets te doen aan
de achteruitgang van de natuur. Bestuurders en
omwonenden zijn steevast enthousiast. Als coalitie
gaan we natuurlijk door met onze inspanningen om
Nederland natuurlijk klimaatbestendig te maken!

Meer mogelijk
De brede maatschappelijke betekenis en het grote
aantal functies maakt bundeling van de benodigde
geldstromen voor de ontwikkeling van een klimaatbuffer mogelijk (multiplier-effect). In veel gevallen
blijken ‘nature-based solutions’ bovendien goedkoper dan puur technische oplossingen, zeker op de
langere termijn. En vergeet de enorme hoeveelheid
CO2 niet die klimaatbuffers vastleggen. De ervaringen
wijzen wel uit dat deze baten pas zichtbaar worden
als één partij het voortouw neemt en overige belanghebbenden bij elkaar brengt. Een stimuleringsfonds
kan daarbij helpen. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers ziet op tientallen plaatsen mogelijkheden
voor nieuwe klimaatbuffers, door natuuropgaven en
wateropgaven hand in hand te laten gaan. Zo bieden
we ook manieren om een verstandige invulling te
geven aan ruimtelijke adaptatie aan klimaatverandering, zoals het Deltaprogramma beoogt.
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