Natuurlijke klimaatbuffers introductie

Steeds vaker krijgt de samenleving te maken met de effecten van
klimaatverandering, en de nadelige consequenties die dit kan
veroorzaken voor economie, gezondheid, natuur en veiligheid. Er
moeten tijdig maatregelen worden getroffen om ons land te
beschermen. Een stap in de richting van een klimaatbestendig
Nederland zijn natuurlijke klimaatbuffers.
Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurgebieden die de gevolgen van
klimaatverandering beperken, en daarmee ons land veiliger,
mooier en economisch aantrekkelijker maken. Denk bijvoorbeeld
aan gebieden waar water wordt vastgehouden en opgeslagen, en
aan schorren en zandplaten langs de kust om de effecten van de
stijgende zeespiegel te dempen. Voorbeelden van natuurlijke
oplossingen voor actuele en toekomstige problemen, waarbij zowel
de mens als natuur baat kan hebben.
Zeeland biedt volop mogelijkheden voor het toepassen van
natuurlijke klimaatbuffers ZMf heeft klimaatambassadeurs
geworven; mensen met kennis van zaken die zich vrijwillig inzetten
voor de promotie van natuurlijke klimaatbuffers. Maar waarom zijn
natuurlijke klimaatbuffers nodig in Zeeland?

Gevaar van de zee
Zeeland ligt onder de zeespiegel en is
omringd door water. Duinen, dammen,
dijken en andere waterkeringen zorgen
ervoor dat wij droge voeten houden. Toch
blijft de kans op een overstroming bestaan.
Klimaatverandering en bodemdaling
verhogen het risico op overstromingen.
De kaart rechts toont de maximale
overstromingsdiepte; hoe dieper rood, hoe
groter de maximale overstormingsdiepte.
Natuurlijke klimaatbuffer
‘Levende Kust’ draagt bij aan de
bescherming tegen hoog water van
kust- en deltawateren.
Dit type klimaatbuffer versterkt de primaire waterkering door
een natuurlijke inrichting van de kust, zoals duinvorming met
vrij stuivend zand en natuurlijke schorren die golven remmen.
Dit type klimaatbuffer kan mogelijk worden toegepast in de Westerschelde, voor de kust van Walcheren en Schouwen-Duiveland en/of in de Oosterschelde (zie kansenkaart pagina 2)

Zandhonger in de Oosterschelde
De Oosterschelde is een voormalige zeearm
bestaande uit een geulensysteem met
platen. Deze platen zijn van groot belang
voor de vele vogels die in de Oosterschelde
verblijven om te broeden of te foerageren. De
Oosterschelde vormt een belangrijk
onderdeel van de ‘Oost-Atlantische flyway’
voor vogels. De Oosterschelde heeft een rijke
en unieke onderwaternatuur. Sinds de
realisatie van de Oosterscheldekering is de
invloed van de zee op de Oosterschelde
veranderd en is de dynamiek verminderd. Er
wordt minder zand aangevoerd en de platen
in de Oosterschelde kalven langzaam af. Dit
wordt zandhonger genoemd.

Een potentiele klimaatbuffer voor dit
probleem in de Oosterschelde zijn
biobouwers, zoals vegetatie of schelpdieren.
Langs de kust zorgen vegetatie en schelp
dierbanken voor demping van de golfkracht
zodat er minder afslag plaats vindt van platen
en oevers. Het sediment wordt beter vastgelegd waarna slikken en schorren kunnen
herstellen of verder ontwikkelen. Idealerwijs
kan deze oplossing meegroeien met de
zeespiegelstijging.

Hittestress en droogte

Zierikzee

Door klimaatverandering krijgt de samenleving steeds vaker te maken met
hittegolven en meer langdurige periodes van droogte. In Zeeland krijgen
stedelijke en industriele gebieden steeds vaker en in ergere mate met hittestress
te maken, zoals in Vlissingen en Vlissingen-Oost (gebaseerd op de hittekaart van
Provincie Zeeland)
De natuurlijke klimaatbuffer van het type ‘Groene airco’ biedt verkoeling in het
stedelijk en industrieel gebied, door de aanleg van meer groen en waterrijke
gebieden. Uit onderzoek blijkt dat de koelende werking van een boom tussen
de 10 en 12 graden verkoeling bied op grondniveau, en de lucht die wij
inademen tot zo’n 5 graden koeler maakt.

Veere

Goes

Middelburg

De afgelopen jaren is droogte een probleem geweest in Zeeland, en de
verwachting is dat droogte steeds vaker en langer zal voorkomen. De
natuurlijke klimaatbuffer ‘Natuurlijke spons’ houdt water vast in natuurgebieden
om te kunnen gebruiken in periodes van droogte. Ook wordt het water bovenstrooms vastgehouden voor het tegengaan van overstromingen
benedenstrooms, door de afvoer van het oppervlakte water te vertragen.

Vlissingen

De Ambassadeurs
Terneuzen

Als Ambassadeurs Natuurlijke Klimaatbuffers Zeeland, zien wij
een tal van mogelijkheden en locaties in onze provincie waar
klimaat adaptieve maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Klimaatcompensatie
Onder andere door de uitstoot van CO2 veranderd ons klimaat. Klimaatverandering heeft veel nadelige
effecten voor zowel de mens als de natuur. Een manier om de CO2 uitstoot voor een (klein) deel te
compenseren is door een koolstofsink aan te leggen. Een koolstofsink is een gebied wat organische stof,
rijk aan CO2, vastlegd in de vorm van veen, zoutmoerassen schelpdierbanken, zeegrasvelden en schorren. Een manier om veenherstel te bevorderen, is door de waterstand in een veengebied te
verhogen, en daar nieuwe vegetatie te laten groeien. Door de waterstand te verhogen, wordt de
oxidatie van veengebieden , waarbij veel koolstof vrijkomt, gestopt, en door het groeien van nieuwe
vegetatie wordt er actief CO2 aan de atmossfeer onttrokken.
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Graag gaan we hierover met u in gesprek. De klimaatambassadeurs kunnen een volwaardige gesprekspartner zijn
in de zoektocht naar een klimaatbestendiger Zeeland. Onze
ambitie is betrokken te zijn bij uw risicodialogen,
klimaatgesprekken of gebiedsontwikkelingen, overal waar
klimaatadaptatie speelt. Hieraan kunnen wij op een concrete
en proactieve wijze bijdragen en door onze visie op
oplossingen, maatregelen en eigen initiatieven actief in te
brengen. Vooruitlopend op de bijeenkomst zullen wij op korte
termijn met u contact opnemen om afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken.

Contactgegevens:
Klimaatbuffers@zmf.nl

