	
  
	
  

Venlo, 10 maart 2015
Volgens weer- en klimaatintermediair Léon Rademakers is de tijd van uitstellen voorbij

‘Nu iets doen, anders is het misschien te laat’
”Het klimaat is letterlijk hot”, grapt L1-weerman Léon Rademakers, om daarna serieus te
vervolgen: “Van de laatste klimaatrapporten word je absoluut niet vrolijk.” Volgens hem zijn
mensen zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de opwarmende aarde. We krijgen
vaker te maken met hevige neerslag, maar ook met periodes van langdurige droogte. De
campagne Waterklaar probeert deze gevolgen het hoofd te bieden.
Rademakers onderschrijft het beeld dat Waterklaar schetst. “Het klimaat is aan het
veranderen”, stelt Rademakers. “Daar kunnen we inmiddels niet meer omheen.
Klimaatexperts schatten dat we over zo’n twintig jaar een ‘point of no return’ bereiken.
Miljoenen vierkante meters permafrost (permanent bevroren ondergrond) rond de polen en in
het hooggebergte ontdooien, waardoor tonnen fossiele resten vrijkomen. Daardoor komt er
meer methaan in de atmosfeer. Broeikasgas methaan is vele malen schadelijker dan CO2
(kooldioxide) en levert daarmee ook een sterkere bijdrage aan het broeikaseffect. Hierdoor
ontstaat een vicieuze cirkel”, waarschuwt Rademakers. “Tijdens de laatste klimaattop is
afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met maximaal 2 graden mag stijgen,
in vergelijking met de wereldwijde temperatuur van voor de industriële revolutie. Maar
vergeet niet dat daarmee bijvoorbeeld ook het aantal blikseminslagen met 20 tot 30 procent
toeneemt.”
Hoogste tijd
Het is dus de hoogste tijd iets te gaan doen, vindt Rademakers. “Voor veel mensen is het
toch een ver van mijn bed show, totdat het water in de woonkamer staat. Mensen lijken
alleen in staat te handelen wanneer er acuut gevaar dreigt, maar beseffen niet dat het
gevaar nú acuut is.” Borrelende toiletten, straten die blank staan, ondergelopen kelders; het
wordt meer regel dan uitzondering als we niet ingrijpen. “Overigens zijn natte voeten niet het
grootste probleem”, vertelt Rademakers. “Milieuvervuiling, vuil rioolwater in sloten en
onnodige zuivering van schoon water worden de grote problemen voor de toekomst”,
verwacht de weer- en klimaatdeskundige uit Limburg.
“Het is goed dat het Waterpanel Noord dit via de campagne Waterklaar onder de aandacht
brengt”, stelt Rademakers. “En het ligt voor de hand dat gemeenten en waterschappen dit
niet alleen kunnen en dat we dus allemaal aan de lat staan. Als ik mijn tuin vol leg met
tegels, creëer ik een probleem voor mijn buurman. We moeten écht samenwerken om deze
problemen het hoofd te bieden. Kijk dus niet alleen naar de overheid, maar kijk wat je zelf
kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds tegels in je tuin leggen, maar kies dan voor
waterdoorlatende tegels. Een deel van de oplossing ligt in je eigen achtertuin.” Op
waterklaar.nl vind je allerlei tips om je eigen tuin waterklaar te maken.

Waterklaar
In Noord- en Midden-Limburg hebben 15 gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg,
Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas de handen ineen
geslagen in Waterpanel Noord. Doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en
toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren. Dit doen ze door onder meer via de
publiekscampagne Waterklaar aandacht te vragen voor het waterklaar maken van
particuliere tuinen. Zo is een aantal studenten Watermanagement van het Citaverde College
langs de deuren geweest in de gemeente Maasgouw om tips te geven over het waterklaar
maken van tuinen. Hiervoor gebruikten zij een Waterklaarmeter die ook anderen via de
website www.waterklaar.nl kunnen downloaden. Het is een eenvoudige test waarmee je snel
een goed beeld krijgt van hoe waterklaar je tuin is. Verder zijn op www.waterklaar.nl allerlei
handige tips en filmpjes te vinden om tuinen waterklaar te maken. Mensen kunnen ook zelf
tips delen op www.facebook.com/waterklaar.
	
  

