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Lezing in drie delen

• Klimaatverandering, vooruitzichten;

• Omgaan met zeespiegelstijging in het waddengebied

• Dynamisch kustbeheer op Vlieland ?;



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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– 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.

– Indien de mondiale emissie van CO-2 en andere broeikasgassen voor 

2050 met 80 procent wordt terug gedrongen is er een redelijke kans dat 

de wereldwijde temperatuurstijging beperkt kan blijven tot 2 graden 

Celsius.

– Maar zelfs dan zal de zeespiegel waarschijnlijk blijven stijgen met 

ongeveer 1 meter per 100 jaar, tenzij het lukt CO-2 weer uit de lucht te 

halen.

Stand van de wetenschap



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



Cumulative Global Installations in Gigawatts

The Solar Ascent





Ruimte beslag zonnepanelen als we voor heel nederland 
met zon pv in onze energie willen voorzien, nog zonder 

opslag capacitiet



Wind is ook nodig

• Vooral wind op zee heeft toekomst voor 

Nederland;

• Kosten van wind op zee zijn in twee jaar tijd 

gedaald van 19 ct per kwh naar 12 ct per 

kwh.

• Verder daling naar de prijs van kolenstroom 

lijkt mogelijk.



13Michael Liebreich, New York, 14 April 2015 @MLiebreich       #BNEFSummit

Note: Prices are in real (2014) USD. Source: Bloomberg New Energy Finance, Maycock, Battery University, MIIT

LITHIUM-ION EV BATTERY EXPERIENCE CURVE
COMPARED WITH SOLAR PV EXPERIENCE CURVE
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Sea-level rise projection (m)
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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”

28



29

Nourishment of the 
coastal sand-river

1. Tidal

Images Courtesy RIKZ





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



Create a new barrier (island)



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















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?



Sediment behoefte van de waddenzee om te kunnen 

meegroeien met de zeespiegelstijging, bron Baarse et al.



Inzoomen op Vlieland.

“De kust van Vlieland wordt al eeuwenlang bedreigd door erosie. Door de kleiner 

wordende buitendelta van het Eierlandse Gat verdween in de eerste helft van de 18e 

eeuw het dorp West-Vlieland in de golven. De aanleg van een rij strandhoofden vanaf 

1854 en intensief zeereeponderhoud moest verdere erosie beperken.

Inmiddels zijn veel van deze strandhoofden onder het zand verdwenen.

Volgens Lofvers zit de kust van Vlieland op dit moment ‘goed in het zand’, omdat de 

Vliehors weer aangroeit en er regelmatig zand wordt gesuppleerd. Daardoor is er 

ruimte ontstaan voor dynamisch kustbeheer en is de zeereep breder geworden, met 

als voordeel dat de energie van de golven nog beter wordt afgeremd. 

Het gebruik van zand ter bestrijding van erosie is effectiever dan harde constructies. 

Lofvers: ‘’Ik heb voorbeelden gezien van harde verdedigingswerken in het buitenland, 

die telkens weer afsloegen en tegen hoge kosten moesten worden gerepareerd.’’”

















• 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



Waddenacademie

• Kleine groep wetenschappers: een geoloog, een ecoloog, 

een water- en klimaat ingenieur, een econoom en een 

cultuurhistoricus die samen steeds op zoek zijn naar 

ideeën en projecten om het Waddengebied en haar 

inwoners een goede toekomst te bieden. 

• Hierbij willen we een brug vormen tussen de wetenschap 

en de maatschappij. 




