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Regionaal

Verhaal
van de dag

Het klimaat verandert en de invloed daarvan op de
provincie Zuid-Holland is nu vastgelegd in de online
klimaateffectatlas. Naast temperatuurstijging leidt
klimaatverandering ook tot andere
neerslagpatronen, neerslagintensiteit en stijging
van de zeespiegel. De atlas helpt om bij ruimtelijke
beslissingen rekening te houden met deze gevolgen.
Zie ook zuidholland.nl/klimaatatlas (hier komen ook
de gebruikte kaartjes uit)
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Sluipmoordenaar
verpakt in
mooi weer
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Zoeterwoude Q Het lijkt best een
fijn vooruitzicht: vaker naar buiten
zonder jas, maandenlang terrasweer, de kachel alleen nog hartje
winter aan. Maar de klimaatverandering heeft een donkere keerzijde,
die is uitgewerkt in de klimaateffectatlas voor Zuid-Holland. Stortbuien zullen veelvuldig voorkomen in ons gebied, de kans op
overstromingen wordt groter en de
40 graden wordt in 2050 met gemak gehaald (nu blijft dat steken
op 35). ,,Een sluipmoordenaar
verpakt in mooi weer”, voorspelt
Hasse Goosen van de Universiteit
Wageningen, die aan de atlas meewerkte.
Eigenlijk zou men in alle nieuwe
plannen voor woning- en bedrijfsbouw rekening moeten houden
met de toekomst.
Goosen: ,,De schop gaat toch al de
grond in, dus dan kun je het maar
beter goed aanpakken en voorbereid zijn op wat komen gaat. Stel je
legt nu een schoolplein aan: zorg
er dan voor dat het geen steenvlakte wordt, maar breng groen aan en
water. Kinderen kunnen in dat
water spelen en als het nodig is
dient het als berging. Als je voor de
steenvlakte kiest wentel je straks
misschien wel een waterprobleem
af op de wijk.”

Het ski-jack

In de klimaateffectatlas is Zoeterwoude als voorbeeld genomen. ,,Je
hebt daar veengrond met agrariërs
en een flink bedrijventerrein.”
Agrariërs houden van droge grond,
omdat anders het land slecht te
berijden is. Probleem is dat droge
veengrond inklinkt. Door bodemverdichting neemt de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem af. Dit kan tot
wateroverlast leiden.

Gevoelig
Ook bedrijventerreinen zijn extra
gevoelig voor wateroverlast. Door
extreme buien kunnen ze tijdelijk
slecht bereikbaar worden en raken
bedrijfsprocessen verstoord. Als er
langere tijd sprake is van een hittegolf wordt de arbeidsproductiviteit
minder groot en nemen water- en
energievraag toe door koelsystemen en airconditioning.
En ook inwoners doen er goed aan
om over de toekomst na te denken.
,,Neem je achtertuin. Een hoosbui
betekent nu dat er binnen twee uur
meer dan tweehonderd emmers
water in je tuintje geleegd worden.
Bij klimaatverandering komen er
vijftig tot honderd emmers bij. Kan
jouw tuin dat aan?”
Er wordt verwacht dat het aantal
huishoudens met een airconditioning met 261 procent gaat stijgen.
,,We hebben nu ongeveer een week
per jaar tropisch weer, maar we
gaan naar een tropische máánd.”
Als we specifiek kijken naar Zoe-
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Bedrijventerrein Grote Polder in Zoeteroude. De platte daken kunnen best dienen als wateropvang.

terwoude en de polders in het
bijzonder, is er duidelijk verschil
tussen bebouwd en onbebouwd
gebied. Zoeterwoude is een relatief
kleine kern in een groen buitengebied, daar waar ’hittestress’ eerder
gezien wordt als een fenomeen
voor de grotere steden als Leiden.
,,De potentiële hittestress concentreert zich vooral in de bebouwde
kern van Zoeterwoude-Dorp en op
het bedrijventerrein. De toename
in tropische dagen, met uitschieters richting de 40 graden betekent
dat er meer behoefte zal zijn aan
verkoeling en buitenrecreatie.

Maar als de watertemperatuur
stijgt, krijg je ook weer meer te
maken met botulisme in het
zwemwater.”
Hittestress betekent dat mensen
het warme weer niet meer als prettig ervaren maar er toenemend last
van ondervinden. En erger. Goosen: ,,Bij extreme hitte zie je een
verhoogd sterftecijfer. In 2003 was
er een enorme hittegolf in Frankrijk en in Parijs puilden de mortuaria uit. Dit is een serieus fenomeen, waar nog niet zoveel aandacht voor is. Het is natuurlijk een
vrij jong onderwerp. Zoals ik al zei:
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een sluipmoordenaar verpakt in
mooi weer.”
Oplossingen? ,,Dat is nog heel erg
zoeken. Maar denk eens aan de
kantoren. Vaak zijn dat van die
grote dozen die water opvangen.
Nu verdwijnt dat allemaal het riool
in, maar je zou het regenwater ook
kunnen opvangen in een bassin.
Dat water kun je aanspreken in
droge zomers. Wat de tuinen betreft: veel achtertuintjes zijn tegenwoordig verhard. Door meer beplanting aan te brengen kun je de
extreme buien beter opvangen. Het
is daarnaast goed voor de biodiver-

siteit en de luchtkwaliteit. Bij de
bouw van een nieuwe schuur: denk
aan iets als een groen dak.”
De afgelopen honderd jaar is de
zeespiegel voor de Nederlandse
kust vrij constant gestegen. Omdat
het lang duurt voordat alle oceanen en ijskappen zich hebben
aangepast aan de wereldwijde
opwarming, zal de zeespiegel nog
eeuwenlang blijven doorstijgen,
ook als de hoeveelheid broeikasgassen niet verder toeneemt. In 2085
zal de zeespiegel aan de Nederlandse kust tussen de 25 en 85
centimeter omhoog gaan en voor

2100 is een maximum stijging van
100 centimeter berekend. Nieuw
onderzoek suggereert zelfs dat de
zeespiegel door het sneller smelten
van Antarctica nog veel meer stijgt
dan een meter.
Werk aan de winkel, dus. ,,Zonder
extra inspanning zouden de zeespiegelstijging en hogere rivierafvoer kunnen leiden tot grotere
overstromingskansen. Met ingang
van 2017 zijn er daarom nieuwe
normen voor de waterkeringen
vastgesteld. In 2050 moeten alle
primaire waterkeringen aan de
nieuwe normen voldoen.”

U bent vanmorgen of heel
vrolijk of diep teleurgesteld
wakker geworden. Een troost,
het Leidsch Dagblad vrolijkt u
weer op. Een paar keer per
week probeer ik nog te tennissen. Met gelijkgestemden wat
motoriek betreft, meestal ver
weg in een uithoek van het
park. In weer en wind, zomer
en winter.
Op deze spelers hebben de
ballengiganten handig ingespeeld. Als die krengen maar
een beetje stuiteren zijn ze al
goed genoeg voor ons balvirtuozen. Drie blikjes halen,
twee betalen is een toppertje.
Zelfs is er voor de gierigaards
een busje voor 5 euro. Een
keer spelen en ze zijn zo kaal
als een biljartbal.
Zo haalde ik drie voor twee
bij een grote sportzaak. Voor
de kassa was het aansluiten.
Vooraan stond een moeder
met twee puberende dochters.
Alles haalden ze uit de kast
om de aanbieding op drie
identieke witte ski-jacks van
toepassing te krijgen. De
grote smoezentrommel ging
helemaal open. „Wij lopen
toch reclame voor jullie
prachtige zaak?” „Hoezo
meisje?” Stilte. „Het seizoen
is al bijna voorbij, blijven
jullie maar met die troep
zitten.” „Troep dames, deze
prachtige jassen zijn tijdloos.”
Moeder besloot haar laatste
troef uit te spelen. Ze pakte
de jacks bij elkaar. „Kom op
meiden we gaan die ellende
weer in het rek terug hangen.” „Krijgt u ongelooflijk
veel spijt van mevrouw.” „Nee
mam, dat gaan we niet doen.”
Mam gaf zich gewonnen en
pinde 300 euro.” „Verstandig
besluit”, zei de verkoper
droog.
Terwijl ze afrekende liet een
man voor mij een blikje ballen vallen. De prijs stond er
uitdagend op, 5 euro. Terwijl
hij zijn aankoop opraapte zei
een knappe jonge vrouw, die
al die tijd naast hem had
gestaan: „Dag papa.” Verrast
keek hij op. „Dag Elsje, jij ook
hier?” Hij produceerde iets
van een zoen in het luchtledige richting haar wang.
Onze man was hip gekleed, zijn rode baard
perfect gekortwiekt. Hij
praatte bekakt. „Wat doet
mijn lieve dochter hier?”

„Ik kom voor een ski-jack, is
in de uitverkoop.”
Pa had gezien wat de moeder
voor drie jacks had betaald en
besloot in de volle zaak goede
sier te maken. „Lieverd betaal
ik de helft, wat kost dat jack?”
„Nee, nee dat hoeft echt niet.”
Angstvallig hield ze haar
aankoop achter haar rug. Een
dame achter ons bleek een
wijze vrouw te zijn. „Pakken
wat je pakken kan.” De dochter liet pa haar aanwinst zien,
zwart met witte strepen.
„Nou hoeveel?” „Normaal
800 euro, maar in de uitverkoop voor de helft.” „Een
koopje voor zo’n prachtige
jas”, deed de kassier een dure
duit in het zakje.
De rode baard explodeerde.
„Het is altijd weer het zelfde
gelazer. Voor dat bedrag kopen mijn vriendin en ik de
mooiste outfit bij de Jumbo.
Zeker weer een idee van je
koopzieke moeder, 50 euro
kan je krijgen, meer niet.”
Triomfantelijk keek hij om
zich heen. „Krent”, bromde de
dame van pakken wat je pakken kan. „Laat nou maar pap,
hoeft echt niet meer.” Ze
veegde een traan van haar
wang en maakte haar tas
open. Ze bleef paniekerig
zoeken en zoeken. „Sorry
mijnheer, ik ben helaas mijn
pinpas vergeten.” „Je bent net
zo’n domme sloddervos als je
moeder.” Ze gooide het jack
op de toonbank en rende
huilend de winkel uit. Griezel
echode het luid door de zaak.
Hij rekende 5 euro af en stapte in zijn zilvergrijze splinternieuwe Jaguar.

Har’s glimlach
De wereld staat letterlijk in brand. We worden immuun voor de
wreedheden. Kunnen we nog wel met een glimlach genieten van
de kleine juweeltjes die iedere dag voorbij komen? Har Meijer wel.
Hij kijkt, luistert en tekent dit kleingoed voor u op.

Donkerbruin: huidige plekken met kans op droogtestress ( en -schade). Lichtbruin: kans op droogtestress in
2050.

Het merendeel van Zuid-Holland heeft in de afgelopen 10 jaar één of meer keren te maken gehad
met hoosbuien. Hoe dikker de stip hoe heviger de bui.

Ouderen hebben sneller last van hittestress. Hoe donkerder de kleur op deze kaart, hoe meer senioren er wonen.

