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Presentatie in drie delen:

1. Het klimaat verandert; wat zeggen de metingen en de toekomst projecties?

2. Wonen en werken aan de kust over 50 tot 100 jaar.

3.  Hoe bereiden we ons voor?



Kort over Spaarwater:

Een geweldig project,

Meer dan 10 jaar geleden is het onderzoek naar verzilting gestart, toen vanuit

het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte en voortgezet met steun van de 

drie provincies, de waterschappen en het Waddenfonds.  

Wat zie ik als resultaat: 

1) de metingen laten zien dat we langs de waddenkust meer last 

hebben van verzilting dan verwacht. De afgelopen droge zomer

bevestigt die conclusie;

2) Er zijn vele manieren om zoet water beter vast te houden; ook

methoden die de verzilting erger maken;

3) Naast het beter vasthouden van zoet water is het verstandig te

zoeken naar teelten die wat meer zout kunnen verdragen. 



• Deel 1: het klimaat verandert, wat zeggen

de metingen?



Vraag 1.De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds 1920 gestegen

met: 

1. 0,5 graad Celsius 

2. 1,0 graad Celsius 

3. 1,5 graad Celsius 





Vraag 2: de gemiddelde temperatuur in Nederland is 

over de afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 0,5 graad Celsius

2. 1,0 graad Celsius

3. 2,0 graad Celsius







Vraag 3: Het wereldwijd gemiddelde zeeniveau is 

de afgelopen 20 jaar gestegen met:

1. met 1,5 mm per jaar

2. met 2,5 mm per jaar

3. met 3,5 mm per jaar





Vraag 4: de zeespiegel van de Noordzee is  

over de de afgelopen 20 jaar gestegen met

1. 1,9 mm per jaar

2. 3,5 mm per jaar

3. 5,5 mm per jaar





Vraag 5: de totale neerslag per jaar in Nederland is 

de afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 5 %

2. 15 %

3. 25 %





Vooruitzichten
Klimaatverandering

• Parijse doelen en klimaatakkoorden crucial voor het beperken van 

klimaatschade maar vooral voor het beperken we de kans op totaal

ontwrichtende klimaatverandering;

• Ondertussen zit er al zoveel klimaatverandering in de lucht dat forse

inspanningen nodig zijn om ons aan te passen aan de 

klimaatverandering die niet meer te vermijden is. 





Bron: Rohling et al (2007)
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Waarschijnlijkheidsverdeling van zeespiegelstijging per 2100 voor het IPCC 

scenario en “worst-case” scenario van deConto en Pollard

IPCC 

IPCC met Antarctica 

volgens deConto en Pollard

2016

Rekening gehouden met de 

onzekerheid in klimaat 

gevoeligheid klimaatmodellen
Le Bars, Drijfhout & 

de Vries 2017, ERL



Zeespiegelstijging in meters, beste schatting (KNMI, oranje)
en wanneer het tegen zit (groen, Delta Commissie)
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Om te blijven wonen in de delta zijn in hoofdlijnen drie opties mogelijk (zie Figuur 11):

1) De hele delta beschermen als een fort en de rivieren uit de delta pompen;

2) De polders beschermen met daartussen hele diepe rivieren;

3) De delta ophogen, als geheel of verschillende terpen die met elkaar verbonden zijn.

Policy Hackathon Deltares: Als de zeespiegel sneller 

stijgt … (29 auteurs)





Klimaatverandering bij slagen van 

afspraken van  Parijs

• Temperatuur in Nederland stijgt vermoedelijk met nog ca. 2 graden 

Celsius er bij, totaal bijna 4 graden dus;

• Regenval gaat vermoedelijk met nog 20 tot 40 % toenemen, 

piekbuien met 40 tot 60 % ?

• Droogtes komen vaker en zijn dan heftiger;

• Zeespiegel blijft vermoedelijk nog honderden jaren stijgen met 1 á 2 

meter per 100 jaar. 



Droogtegebieden zoals berekend voor de periode 2030-

2039

National Centre for Atmospheric Research
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Bodemdaling 2050



Situatie huidig



Situatie 2050 - bij bodemdaling, zeespiegelstijging en droge zomers 





Kansen voor export van kennis

en zaadgoed

➢ 800 miljoen hectare aan zilte gronden wereldwijd

kunnen veel meer opleveren dan nu het geval is.

➢ Zoute landbouw is een interessante mogelijkheid

voor gebieden die zich moeten aanpassen aan

zeespiegelstijging en vaker droogte.



Hoe ziet onze Waddenkust eruit bij 2 m stijging van de zeespiegel ?

Dat is pas over 100 jaar……..

Tot zolang kunnen we de grond wel zoet houden, met zoet water-

lenzen, druppel irrigatie, extra ondergondse buffering en wat meer

oppervlakte water…

Hoewel…..de kweldruk van het zoute water zal toenemen..

Daarom pleit ik voor de dubbel strategie: 

1) Enerzijds sterk inspannen voor effectiever zoet water 

beheer;

2) Anderszijds: experimeteren met andere vormen van 

landbouw en het telen van gewassen of schelpdieren die 

goed groeien in brak of zoutwater.
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Voorstel van bureau Peter de Ruyter
herverkaveling van het lage midden van 

Friesland



Ik dank u voor uw aandacht !

Denk ook het ondenkbare….

Dan zie je ook nieuwe kansen……


