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• Eems Dollard Estuarium

• Stijgende zeespiegel en drogere zomers

• Zilte teelten

• Omgaan met verzilting, een wereldwijde uitdaging

• Twee stellingen voor discussie





Westerwoldse A



Polder Breebaart / Punt van Reide



Termunterzijl



Delfzijl Marconi 





Eemshaven



Vraag 3: Het wereldwijd gemiddelde zeeniveau is 
de afgelopen 5 jaar gestegen met:

1. met 1 mm per jaar

2. met 3 mm per jaar

3. met 5 mm per jaar





De afgelopen 5 jaar
met 5 mm per jaar.





.”

Neerslag in winters 1971-2010 tov 1902-2010 
(NOAA 2011)







“Verhuizen naar hoge gronden” ?  

Bron: Pier Vellinga, 2008



“Aanvallend verdedigen”?

Bron Pier Vellinga, 2008



Verdedigen binnen bestaande
contouren.

Bron: Pier Vellinga, 2008





Drogere zomers



KNMI 2014 scenarios verwachtingen voor de zomers 2085









Verzilting



Kustontwikkeling en zout

Huidige situatie zout
Nog altijd ondiep 
aanwezig





Verzilting en neerslaglens
(Sexbierum)

40-50m
zoutschade

40-50m
zoutschade







Proefgebieden zilte teelten
ontwikkelen in combinatie met 
aanpassing kustverdediging





Omgaan met verzilting
is een wereldwijde uitdaging









Conclusies van de internationale deelnemers

aan de Internationale Saline Futures Conferentie

2019 in Leeuwarden:  



Er zijn vier belanrijke redenen om te inversteren in het telen
van voedsel onder zilte condities. 

1. Zoet water wordt in toenemende mate schaars;

2.   We moeten stoppen met het ontbossen en het inpolderen voor de landbouw;

3. We zullen ons moeten aanpassen aan klimaatverandering;

4. De toenemende kennis over het telen van voedsel onder zilte condities biedt perspectief



We zullen international moeten investeren langs twee lijnen: 

A. Capaciteitsontwikkeling en versterking van de internationale gemeenschap
inclusief nationale en internationale belanghebbenden;

B. Versterking van bestaande en opzetten van nieuwe kenniscentra door een
combinatie van twee agenda’s: die van aanpassing aan klimaatverandering
en die van zoute landbouw.

.



1. Het opzetten van een internationaal kenniscentrum voor zilte teelten biedt
perspectief voor voedselteelten in de Waddenprovincies ook als de zeespiegel
een meter en meer gaat stijgen;

2. Het kustgebied langs de Dollard leent zich goed voor het opzetten van 
proefboerderijen.
. 

Twee stellingen tot slot
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