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Warmer, natter, droger en zeespiegel stijgt
Nederland 2 C warmer
N/Z
Amerika

Europa

Intensiteit van droogte neemt toe
Afrika

Azië

200 mm meer neerslag sinds 1900
•
•
•
•
•

2 c warmer en vroeger en langer groeiseizoen
Grotere gewasverdamping
Landelijk 200 mm meer neerslag maar april
wijkt af
(neerslag -10 mm en verdamping + 20 mm)
In de zomer piekbuien, vooral kustgebied
Meer droogte en hittegolven vooral in oost en
zuid Nederland

Vooruitblik 2075



Snelheid waarmee het klimaat opschuift is ca 20km per jaar* In 2075 zou
het klimaat ca 1000 km zijn opgeschoven.
Bij een scenario van + 4.0°C heeft Overijssel in 2075 het klimaat zoals nu
in Toulouse, Bordeaux, Florence.

Als we onze ruimtelijke ordening en waterbeheer niet aanpassen, wentelen
we de gevolgen af op economie, ecologie en gezondheid
bron: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592

Revival van de berceau

Impact droogte 2018 (samenvatting)
Landbouw: minder ruwvoer (gras), hittestress, lagere opbrengsten akkerbouw
maar hogere prijzen

Natuur: droogteschade, droogval beken, ziekteplagen en sterfte bos/bomen
Toerisme: Nederland aantrekkelijke vakantieregio
Infrastructuur/transport: verminderde bevaarbaarheid/capaciteit, langere
vaarduur, schade wegen door hitte
Drinkwatervoorziening: extreme piekvraag

Regionale economie: prijsstijging benzine, tekort bouwmaterialen

Landelijk tussenbeeld economische schade droogte 2018
€ 0,5 - € 2,0 miljard

Vier trends

Met veel effecten

effecten zoals:

Bedreiging cultureel erfgoed
Toename kans natuurbrand

en gerangschikt naar:
Sector
Kans of bedreiging

Impact door:

Groot of klein effect

Korte of lange termijn

Effecten op landgoederen
Ieder landgoed is anders, maar denk aan:












Weerextremen als hagel, piekbuien, onweer, hoge temperaturen
Bedreiging cultureel erfgoed door zetting en vochtschade
Bodemdaling
Kans op natuurbranden
Verlies natuurwaarden
Oogstschade
Kwaliteitsverlies water / blauwalgen
Wateroverlast
Toename erosie landbouwpercelen
Risico’s buitenactiviteiten




Bossterfte
Verlies monumentale bomen

ADVIES, Doe zelf een effect scan op:
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/adaptatietool/

Gevolgen voor bossen










Zachtere winter kan het kiemsucces negatief beïnvloeden van soorten die een
koudeperiode nodig hebben om de kiemrust van zaden te doorbreken,
Hogere productie door langer groeiseizoen maar ook verhoogde kans op
vorstschade door eerdere start van het groeiseizoen.
Temperatuurstijging zorgt voor een verstoring van het voedselweb.
Nederland valt buiten areaalgrens door verschuiving van klimaatgrenzen.
combinatie van nattere winters en extremere / meer frequente stormen hebben
grote gevolgen door risico op windworp
Nattere winters zijn nadelig voor de beuk die niet van natte voeten houdt.
Toename ziekten en plagen
Vochttekort leidt tot verminderde vitaliteit en groei.

Gevolgen op landgoedparken
Verlies van monumentale bomen
 Wat zijn de vervangers van Rode Beuk en andere `monumentale’ bomen
 Hoe om te gaan met de waarde stelling bij parken die zijn aangewezen als
rijksmonument
 Rol van de Rijksdienst Cultureel erfgoed
Droogval grachten en vijvers
Droogteschade rhododendrons
Slechtere waterkwaliteit, zuurstoftekort
en blauwalg

Toekomstboom ?

Maatregelen op landgoederen
Wat doen:
Risicospreiding door menging van soorten en leeftijden.
In bestaand bos `klumpsgewijs’ inplanten
Aanpassing waterhuishouding, denk aan rabatten.
Bodemverbetering en vergroten sponswerking door toepassen rijkstrooiselsoorten
als esdoorn, linde en fladderiep.
Winnaars






Haagbeuk is goed bestand tegen grote verschillen in vochthuishouding.
Winterlinde volgt in grote lijn de Haagbeuk, maar is iets toleranter naar de natte
en de leemarme kant, maar waarschijnlijk minder bestand tegen extreme
verschillen tussen nat en droog.
Eiken zullen op langere termijn profiteren door veranderende concurrentieverhoudingen ten opzichte van beuk
Kansrijke buitenstaanders zijn Elsbes, Gewone walnoot, Tamme kastanje,
Robinia, Paardekastanje, Plataan, Hongaarse eik, Moseik, Zilverlinde en de
Hopbeuk.

Benut gereedschapskist klimaatslim bosbeheer
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/

Gezamenlijk belang waterbeheerder
en landgoedeigenaar
Bos legt koolstof vast mits het kan groeien en dus verdampen.
Groeimogelijkheden worden bepaald door beschikbare voedingstoffen en
water.
Als boseigenaar en waterbeheerder is er een gedeeld belang om de
sponswerking van arme verzuurde bosbodems te vergroten en dat is niet
nieuw
sponswerking:
Zo stelt de eigenaar van landgoed Singraven dat bossen geen wateroverlast
veroorzaken maar als een spons ‘het water opnemen en geleidelijk weer
loslaten, juist op momenten, dat dit water zeer welkom is’
W. Laan 1950
Waterberging en verdroging
`De weinige keren dat het beekje buiten de oevers zal treden; heeft men er
wel voor over en de eigenaren van de Lankheeter Bosschen verklaren, dat er
niet het minste bezwaar tegen is dat het water bij hooge standen een uitweg
vindt in deze bosschen en dat zij deze nadeelen gaarne aanvaarden
tegenover die, welke zij verwachten van een te lagen waterstand’
G.J. van Heek jr. 1933

Overijssel klimaatadaptief
Langdurige inzet van overheid, inwoners, kennisinstellingen, landbouw,
natuur en ook landgoederen is nodig
▪ Water vasthouden hoog in het watersysteem (haarvaten)
▪ Vertragen afvoer en beperken verdamping
▪ Beperken gebruik en benutten alternatieven
▪ bodem- en watersysteem leidend voor de ruimtelijke inrichting
-> dit is keuze GS in Omgevingsvisie die nu in politieke arena ligt

Input in PPLG
Koppeling met bossenstrategie,
Biodiversiteit en veenweidestrategie
Vooruitlopend:
Start Haarvaten op Peil

Haarvaten op Peil (HOP)
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

HOP is onderdeel van ZON (regionale uitwerking Deltaprogramma
Zoetwater)
Samenwerking TBO’s/OPG, waterschappen en provincie
Doel: water vasthouden (droogte) en piekafvoer bergen (wateroverlast)
hoog in het systeem, buiten wateraanvoergebied en geen N2000
maatregelen
Geen postzegels maar schaalgrootte 500-3000 ha
Eigenaar levert ruimte en waterschappen, provincie + Deltafonds
financiering (25%/50%/25%)
80 gebieden uitgeselecteerd tot focusgebieden:
-> Woldberg/de Eese, Zuidflank Vecht, landgoederen rond Deventer,
landgoederen rond Enschede, Dinkeldal, Delden-Beckum, beken midden
Twente
Beschikbaar budget tot nu € 10,5 mln.
13 april 2022 samenwerkingsovereenkomst en uitvoering 2022-2027
rollend programma met gebieden die er bij komen of afvallen en
gezamenlijke zoektocht naar extra financiering.

Aanmeldingen via OPG (Joukje Bosch)

Voorbeeld: Landgoed Het Laar in
Ommen
Van Hollands classicistisch via Frans classicistisch en
Engelse landschapsstijl tot een “sleets” landgoed
•
•
•
•

landbouwontwatering sturend
Regge ligt binnen dijken
gracht en Grand Canal vallen periodiek droog
spiegelvijvers verlanden en de takkenbrug is vervallen

1750

1970
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eindresultaat

klimaatbestendig Ommen
waterveiligheid Regge en Vecht (500.000 m3 waterberging)
hergebruik en restauratie beeldbepalende oude waterelementen
aanleg nieuwe waterstructuur met sfeer landgoed

nu
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Voorbeeld: Landgoed Het Lankheet
▪
▪
▪
▪

Lokaal vasthouden op vloeiweiden
Hermeandering door waterschap
Aanpassing ruimtelijke functies
Educatie en bewustwording

