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CO-2 Concentratie metingen tot en met 2014

gestart door Keeling in 1958.









Satellite-measurements of the Greenland ice-mass 

loss (Kahn et al., GRL 2010)

(a) Feb 2003 - Feb 2007; (b) Feb 2003 - Jun 2009

Greenland ice-mass loss spreading spatially







Sea-level rise projection (m)
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De stand van de klimaatwetenschap

5 de IPCC rapport, 2013/2014

• Wij zijn er nu met 95 % zeker van dat:

– Toenemende concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer (vooral 

de lage atmosfeer van 0 tot 12 km hoogte) zoals CO-2 en CH-4 leiden tot 

stijgende temperaturen.

– De temperatuurstijging van de afgelopen 50 jaar is tenminste voor het 

grootste deel het gevolg van de stijgende concentraties van 

broeikasgassen. 

– De stijging van de concentratie van broeikasgassen is het gevolg van 

menselijke activiteiten met name het gebruik van fossiele brandstoffen en 

bepaalde vormen van landgebruik ( zoals ontbossing en ontwatering van 

veengebieden).



5 de IPCC rapport 2013/2014, 
vervolg

– Als er niet wordt ingegrepen in de voortgaande emissie van 

broeikasgassen zal de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak 

verder stijgen tot 3 a 5 graden Celsius aan het einde van deze eeuw. 

– Alleen indien de mondiale emissie van CO-2 en andere broeikasgassen 

voor 2050 met 80 procent wordt terug gedrongen is er enige kans dat de 

wereldwijde temperatuurstijging beperkt kan blijven tot 2 graden Celsius.



Hoe kunnen we daar zo zeker van 
zijn?  

• Natuurkunde, stralingsfysica (experimenteel gemeten en theoretisch verklaard);

• Metingen van toenemende concentraties (metingen sinds 1958), waarbij de herkomst 

van extra CO-2 (fossiele brandstoffen) door isotopen samenstelling is vastgesteld; 

• CO-2 en temperaturen op Venus en Mars;

• Geologische geschiedenis van de aarde (metingen en reconstructies); 

• Patroon van opwarming rondom de aarde (metingen);

• Zonne activiteit, vulkanen en andere natuurlijke variaties van de warmtehuishouding 

van de aarde kunnen de gemeten opwarming van 0,6 graden in 50 jaar niet verklaren; 

• Er zijn geen plausibele theorieen en ook geen metingen die erop zouden kunnen wijzen 

dat extra broeikasgassen niet leiden tot opwarming van de aarde.  



Broeikasgassen, type en herkomst



CO-2 emissies per hoofd van de bevolking 1960 tot 2014 en projecties tot 

2020

https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/59356/area14mp/fwn4wwz4-1411008433.png
https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/59356/area14mp/fwn4wwz4-1411008433.png


veranderingen in de electriciteits voorziening wereldwijd



Sea-level rise projection (m)
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4 redenen voor herziening beleid 
verdediging overstroming

1. Onze veiligheid t.a.v. overstroming is niet op orde; 

1. De norm is verouderd, meer mensen en kapitaal en die 
liggen steeds dieper;

1. Klimaatverandering zet vraagtekens bij het gebruik van 
historische gegevens;

1. Het veiligheidsconcept: naarmate de dijken hoger
worden, wordt de ramp bij doorbraak ook groter.



Option 1: retreat to higher grounds 
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Option 2: offensive strategy
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Option 3: protecting within existing 
boundaries, closed version”
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Option 4: protecting within existing 
boundaries, “open version”
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Doorbraakvrije dijken

Voordeel:
1. Aantal slachtoffers en schade in geval van 

overstroming zeer beperkt;

1. Een overstromingsramp verandert in een 
tijdelijk probleem van wateroverlast;

1. Uitvoering als brede dijk geeft planologische 
mogelijkheden en 
financieringsmogelijkheden;

Nadeel:
het kost veel tijd en bestuurlijke kracht om het door te voeren



Tentatieve schadekromme 
voor smalle en brede dijk



Klimaatbuffer/brede dijk, waarbij de 
kwelder meegroeit met de zee





Versterking van de dijk kan ook door 

verbreding, met zand

zoals bij de  Prins Hendrik polder opTexel
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German Broad Green DikeBrede Groene Dijk langs de Dollard 

• Effect op waterveiligheid (i.s.m. Deltares)
• Effect op natuur en landschap

Jantsje.vanLoon@wur.nl



Rol kwelders voor Waterveiligheid 

Jantsje.vanLoon@wur.nl

• Golfdemping (i.s.m. Deltares en
TU Delft)

• Natuurwaarde













Some characteristics
• UNESCO World Heritage Site

• One of the world’s largest intertidal wetland ecosystems

• 450 km length

• Average width intertidal area approx. 10 km

• High biological productivity

• Habitat for shorebirds and a major staging

area for migrating birdss.

CWSS



Met zand kunnen we nog 100 a 200 jaar 

vooruit

• Hoe?

• Hoeveel?

• Waar moet het vandaan komen?

• Hoe zit het met de natuur?

• Hoeveel gaat dat kosten?
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Nourishment of the 
coastal sand-river

1. Tidal

Images Courtesy RIKZ



PORT FLOOD PROTECTION 



Sediment behoefte van de waddenzee om te kunnen 

meegroeien met de zeespiegelstijging, bron Baarse et al.



Waarom is er sprake van 
verzilting?
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Jaar 800 (1150 jaar geleden)

veen

zand

getijdegebied

getijdegebied

Inpolderingen vanaf 1300 Zoutgehalte in het 

grondwater in 2000

• Toename verzilting door:
– Inpoldering
– Klimaatverandering (meteorologisch)

– Bodemdaling

– Zeespiegelstijging



Bron: Acacia-
water



Bron: Acacia-
water



KNMI 2014 scenario’s, 2050 en 2100



Nederland krijgt Franse trekjes





Kockengen situatie, niet ondenkbaar
in Friesland



Toenemend aantal uitdagingen voor het Friese veenweidegebied: landbouw 

subsidies worden minder of anders verdeeld, bemalingskosten nemen toe en CO-

2 emissie krijgt meer aandacht op enige termijn (socialisering van kosten komt 

op ongeveer 1200 euro per ha.)



Innovatie op het gebied van klimaat, 

water en veiligheid
• De Nieuwe Afsluitdijk inclusief zon- en wind energie, onderzoek/innovatie op het  gebied van 

zout-zoet-energie; vispassage, inspiratie centrum enz..;

• Toekomst Lauwersmeer gebied: iets meer getij misschien?

• Waddenzeekust: kwelders, dubbele dijken, meer zout bestendige gewone gewassen met export 

kansen, zilte teelt, Holwerd aan Zee?

• Versterken van recreatie, educatie, expositie en proefstations vooral op het vaste land, langs de 

Waddenkust;

• Slimmer en nog beter waterbeheer i.v.m. zwaardere piekbuien en meer verdamping;

• Toekomst veenweide gebied?

• Innovatie op het snijvlak van vernieuwbare energie en water heeft veel potentie, wereldwijd;



De Nieuwe Afsluitdijk:bron van
vernieuwing 

• Groene nagenoeg doorbraakvrije dijk;

• Windturbines parallel erlangs ?

• Vismigratie rivier;

• Fietspaden voor de recreatie

• Verniewing Kornwerderzand: inspiratie centrum

• Zonne-energie en blue energy (zout zoet 
energie).









Toenemend aantal uitdagingen voor het Friese veenweidegebied: landbouw 

subsidies worden minder of anders verdeeld, bemalingskosten nemen toe en CO-

2 emissie krijgt meer aandacht op enige termijn (socialisering van kosten komt 

op ongeveer 1200 euro per ha.)



Klimaatverandering: niet alleen problemen…maar ook 

kansen en….een stimulans voor vernieuwing. 

• De Nieuwe Afsluitdijk inclusief zon- en wind energie, onderzoek/innovatie 

op het  gebied van zout-zoet-energie; vispassage, inspiratie centrum enz..;

• Toekomst Lauwersmeer gebied: iets meer getij misschien?

• Waddenzeekust: kwelders, dubbele dijken, meer zout bestendige gewone 

gewassen met export kansen, zilte teelt, Holwerd aan Zee?

• Waddenzee en Waddeneilanden: veel zand erbij, onderwater toevoegen 

buiten de eilanden, met vloed stroomt het vanzelf naar binnen;

• Versterken van recreatie, educatie, expositie en zilte teelt proefstations vooral 

op het vaste land, langs de Waddenkust;

• Slimmer en nog beter waterbeheer i.v.m. zwaardere piekbuien en meer 

verdamping; meer maar kleinere gemalen ook langs de Friesche Waddenkust

• Toekomst veenweide gebied?

• Innovatie op het snijvlak van vernieuwbare energie en water heeft veel 

potentie, wereldwijd;


