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Natuurlijke Klimaatbuffers



Doel

• Koppeling natuurbeleid, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie en welke mogelijkheden 

deze koppeling biedt. 

• Inspireren met voorbeelden van natuurlijke klimaatbuffers. 

• Leren van elkaars ervaringen: wat zijn kansen en waar loop je tegenaan bij het 

koppelen van functies en doelen?



Inhoud

• Toelichting op de 6 typen van natuurlijke klimaatbuffers

• Thema’s en beleidsdossiers waar het nog meer aan kan bijdragen

• Gesprek over stapelen functies en betekenis voor het natuurbeleid.



Coalitie natuurlijke klimaatbuffers

Het programma wordt gesubsidieerd 
vanuit LIFE Integrated Projects van de 
Europese Commissie. 

• Vanaf 2006 samenwerkingsverband

• 56 klimaatbuffers afgerond of in uitvoering

• 57 serieuze wensen, verkenningen of voorbereidingen 
van nieuwe klimaatbuffers

• Van pilot naar mainstream

• Onderdeel van LIFE IP Deltanatuur (2017-2022)



Programma LIFE IP Deltanatuur
In de Nederlandse deltanatuur zijn natuur, veiligheid en economie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

In het programma LIFE-IP Deltanatuur zoeken we naar manieren om het belang van natuur te 
koppelen aan andere activiteiten die bijdragen aan veiligheid en economische welvaart. 

Het programma wordt gesubsidieerd 
vanuit LIFE Integrated Projects van de 
Europese Commissie. 

Samenwerkingspartners



Natuurlijke klimaatbuffers

• Nature based solutions, building with nature, meekoppelen, natuur inclusief.

• Typen: biobouwers, levende kust, spons, groenblauwe ruimte, groene airco en koolstof sink

• …zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte 
krijgen. 

• …groeien mee met klimaatverandering 

• …dragen bij aan bescherming tegen overstromingen, 
het voorkomen van wateroverlast, ze houden water 
vast voor drogere perioden en verbeteren de 
waterkwaliteit. Klimaatbuffers in het kwadraat houden 
daarbij ook koolstof vast!



Projecten en factsheets

www.klimaatbuffers.nl



Groenblauwe berging

• Ruimte voor water in en om lagergelegen natuurgebieden en in natuur 

langs de grote rivieren. 

• Neerslag tijdens piekbuien naar natuurgebieden afvoeren 

• Langs rivieren zo breed mogelijk winterbed creëren. 

Voorbeeldprojecten

• De Onlanden 

• IJsselpoort



Natuurlijke spons

• Water vasthouden in bovenstrooms gelegen natuurgebieden. 

• In de haarvaten van het oppervlakte watersysteem (sloten, 
beekjes), in veengebieden, bossen en in vochtige 
heide/doorstroommoerassen.

Voorbeeldprojecten

• Regge

• Nationaal Park Dwingelderveld 

• Gulp- en Geuldal



Koolstof-sink

• Klimaatbuffer in kwadraat! 

• Veenherstel en uitbreiding van zoutmoerassen, schelpdierbanken, 

zeegrasvelden en kwelders.

Voorbeeldprojecten

• Ilperveld

• Nauernase Venen en Assendelft

• De Schorren op Texel

• Noord-Friesland Buitendijks 

• Onlanden



Biobouwers

• Kan letterlijk meegroeien met de zee. Met verhoogde zeespiegel stijgt dus ook de 
ligging van het gebied. Dit draagt bij aan kust- en oeversterking.

• Vegetatie of schelpdierbanken leggen sediment vast en herstellen/ontwikkelen 
kwelders. 

• "levende golfdempers" 

Voorbeeldprojecten

• Griend, schelpdierbanken

• Feugelpôlle Zuidwest-Ameland



Levende kust

• Bescherming tegen hoog water van kust- en deltawateren.

• Versterkt de primaire waterkering door een natuurlijke 
inrichting van de kust, 

• Duinvorming met vrij stuivend zand en natuurlijke kwelders 
die golven remmen. 

Voorbeeldprojecten

• Oesterdam 

• Noord-Friesland buitendijks



Koppeling maatschappelijke thema’s

Gebieden als natuurlijke klimaatbuffer inrichten raakt aan diverse 
opgaven:

• Natuurherstel, hoogwaterveiligheid en zeespiegelstijging

• Klimaatmitigatie 

• Stedelijk gebied, hittestress en wateroverlast 

• Woningbouw

• Landbouw, voedsel, drinkwater, industrie

• Bodemdaling

• Welbevinden / recreatie / vestigingsklimaat



Gesprek

• Herkenning? Ervaringen met klimaatbuffers? Vragen? 

• Hoe kunnen KB’s helpen om ruimte te vinden voor het invullen van 
maatschappelijke functies, buiten NNN?

• Welke aanknopingspunten zijn er al in het provinciaal beleid?

• Wat is hier verder voor nodig?



www.klimaatbuffers.nl


