
KLIMAATADAPTATIESTRATEGIE ZEELAND
hoe we ons aanpassen aan het veranderende klimaat

Het klimaat verandert; het weer wordt extremer.
Nederland ligt op een gNederland ligt op een grensgebied: het wordt in ons land natter, maar 
ook droger. In het voorjaar en najaar zijn er meer langdurige buien. In 
de zomer zijn de buien vaker extreem: in korte tijd valt heel veel 
regen of hagel. Daardoor is de kans op wateroverlast groter: de 
sloten en de riolering kunnen het water niet meer goed afvoeren. De 
zomers zijn juist droger en heter.

WWe kunnen ons aanpassen aan de veranderingen die plaatsvinden. 
Nederland versterkt dijken en duinen en maakt opslaggebieden voor 
de opvang van extra rivierwater. Ook in Zeeland gebeurt veel. 
Gemeenten passen de openbare ruimte aan, zodat het regenwater bij 
extreme buien niet de woningen binnenstroomt. Meer openbaar 
groen zorgt voor koelte en de opvang van regenwater.

8 leidende principes.
1. Klimaatadaptatie is van ons allemaal. 

2. Stapsgewijs werken we aan
een klimaatbestendig Zeeland.

3. We beginnen niet bij nul

4. We vergroten de bewustwording 
en het draagvlak.

5. We borgen klimaatadaptatie

6. We durven te experimenteren en te innoveren

7. We benutten kennis, expertise,
voorbeelden en ervaringen

8. We maken werk met werk

Overstromingen

We beschermen Zeeland nog beter tegen 
overstromingen en versterken zeeweringen.

We beperken de gevolgen van een 
eventuele overstroming door slimme 
ruimtelijke inrichting.

WWe doen aan slim crisismanagement:
Wat moet je doen als het water komt?

Vitale en kwetsbare infrastructuur

We voorkomen maatschappelijke 
verstoring door te bekijken hoe we 
infrastructuur, elektriciteit en andere 
vitale processen het beste kunnen 
wapenen tegen weersextremen. 

Bij nieuwe vitale en kwetsbaBij nieuwe vitale en kwetsbare 
infrastructuur wegen we af of en waar 
deze veilig en toekomstbestendig 
ontwikkeld kunnen worden. Daarvoor 
ontwikkelen we een afwegingskader.

WWe starten met het uitvoeren van pilots 
om meer ervaring op te doen met het 
toepassen van klimaatadaptieve 
maatregelen.

Landbouw

We streven naar volhoudbare landbouw: 
een vorm van agrarisch ondernemen die 
het milieu ontlast en een goed inkomen 
oplevert voor de boer.
  
Om tot een weerbaOm tot een weerbare zoetwatersituatie te 
komen, stemmen we vraag en aanbod op 
elkaar af. We houden water beter vast – 
en voeren dit niet zo snel mogelijk af.

We stimuleren dat agrariërs hun 
bedrijfsvoering aanpassen aan 
klimaatveranderingen. 

Natuur

We werken aan een robuust water- en 
bodemsysteem.

We verweven natuur met andere functies 
binnen het landelijk en stedelijk gebied; 
een “natuurinclusieve benadering”.  

Door onderzoek en pilotpDoor onderzoek en pilotprojecten 
ontwikkelen we meer kennis en inzicht in 
de gevolgen van klimaatverandering op de 
natuur.

Bebouwde omgeving

Bij aBij alle werkzaamheden in de 
buitenruimte houden we rekening met het 
klimaat. Zo zorgen we stap voor stap voor 
een klimaatbestendig Zeeland. We starten 
met maatregelen die altijd goed zijn, zoals 
het creëren van meer groen in de stad

WWe zoeken naar kansen om 
werk-met-werk te maken.

We ontwikkelen meer inzicht in de 
gevolgen van klimaatverandering in de 
stad.

Recreatie

We richten recreatieterreinen en de 
omgeving zo in dat brandgevaar en 
wateroverlast, watertekort en hittestress 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Ook bij de oOok bij de organisatie van activiteiten en 
evenementen houden we rekening met 
weersextremen, zoals hittestress. 

We delen kennis met elkaar.

Wat gaan we doen?
Welke afspraken hebben we gemaakt?


