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Inhoud

• Het klimaat verandert

• De samenleving verandert

• Van scherpe scheiding tussen overheid en burgers 
naar participerende samenwerking 

• Van scherpe scheiding tussen zoet en zout naar 
gradiëntrijke overgangen

• Van scherpe scheiding tussen land en zee naar 
zachte vloeiende overgangen



De klimaatverandering gaat door 

De KNMI 2014 scenario’s:

• Neerslagextremen nemen toe

• Grotere opwarming in de winter

• Warme extremen in de zomer 
waarschijnlijker

• Zeespiegel stijgt sneller dan 
verwacht



“De Schaar”:   Bodemdaling en 
zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging:
1900-2000: 20 cm
2000-2100: 18 - 59 cm

Bodemdaling:
1900-2000: 10 - 100cm
2000-2100: 47 - 71 cm

Zeespiegelstijging + bodemdaling

2000-2100: 65 - 130 cm





Nederland krijgt Franse trekjes

Jaargemiddelde in 
Nederland in 2006 en 2007 
was gelijk aan gemiddelde 
(1961-1990) van de 
temperatuur in Frankrijk

(bron KNMI)



Ontwikkeling van de samenleving 

• Samenleving wordt netwerksamenleving 

• Snelle informatieuitwisseling via internet en 
social media

• Beleidsrealisatie van overheden wordt steeds 
moeilijker met de bestaande methoden.

• Door:
• Een groot aantal partijen betrokken is

• Met veel uiteenlopende waarden, visies en belangen

• Met een fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid



Netwerksamenleving en netwerkingsturing

Klassieke overheid

• gezag

• regelgeving

• financieel

• organisatie

• kennis

Moderne overheid

• Engagement en aanwezigheid

• Vertrouwen

• Deelvaardigheden (kennis, rollen)

• Onderhandelingsvaardigheden

• Proces is deel van het beleidsdoel

• Voorwaardenscheppend vermogen

• Communicatie: overtuigen en 
verantwoorden

• Participatie en samenwerking



Deltavisie

Deltavisie is voorbeeld van netwerksturing

Maar dialoog aan de voorkant met stakeholders

is slechts begin, want:

• Intensieve communicatie over proces en resultaat 
is vereist

• Bij de uitwerking komen discussies weer terug 
(lagerhuisdebat)
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Netwerksturing

2 pijlers:

1. inhoud

combineer met belangen van anderen met slim ontwerp

voorbeelden - programma ”Ruimte voor de rivier”

- multifunctionele dijk

- combinatie waterberging/natuur/recreatie

2. proces

ontdoe je van alle onnodige beleidslast

ga praten i.p.v. elkaar bestoken met beleidsnota’s en regels

sneller, flexibeler, goedkoper: ’ontslakken’
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Netwerksturing

Benut de “doorwaadbare” plaats:
• Eigen initiatief en actie

• Interactie met partners en omgeving

• ‘Je moet iets met elkaar willen’

• Inspelen op onverwachte gebeurtenissen en toeval

• Van een bedreiging een kans maken



Burger gevangen in het netwerk?

• wil één aanspreekpunt

• burgers hebben steeds groter 
beinvloedings-repetoire

• hoe goed je ‘t proces ook doet: 

enkelen blijven tegen
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De verzoeting van 
Noord-Holland
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De verzoeting van 
Noord-Holland



Verslaafd aan Zoet Water

1940 2010



Klimaatverandering         verdroging
verdroging = verzilting = ontzoeting

• Door verdroging krijgt zoute kwel meer kansen

• Door zeespiegelstijging neemt zoute kweldruk toe

• Zout is voor veel planten vergelijkbaar met 
watertekort

• Water genoeg maar het is wel brak of zout

• Zoet-zout gradiënt levert veel meer diversiteit dan 
alleen maar zoet of alleen maar zout



Badkuip principe



Texel als veldlaboratorium

• Texel is voorloper en 
proeftuin

• Er kunnen dingen die op 
het vasteland niet 
kunnen

• Experiment met 
zoetwatervoorraad

• Experimentele zilte teelt

• Experiment met effluent 
als grondstof



Texel ontvangt vooral water uit de lucht

Bijzondere aanpassingen 
aan weinig zoet water op 
Texel:

• 170 peilgebiedjes

• Kritisch zijn op afvoer en bewaren 
van zoet water (stuwbeheer)

• Bij zout grondwater, grote 
drooglegging: Telen op 
zoetwaterlenzen

• Altijd een beregeningsverbod

• Experimenteren met zilte gewassen

• Gebruik van extra gereinigd effluent 
als slootwater

170 Peilvakken op Texel

Helofytenfilter RWZI Everstekoog



Ook op de wateraanvoer zullen we meer grip moeten krijgen



Chloride ondiep 
grondwater

Huidig klimaat



Chloride ondiep 
grondwater

W+ klimaat



Adaptatiestrategieën

• Nooit beregenen

• De zoewaterlens benutten

• Teeltplannen en grondbewerking; geen kerende 
grondbewerking

• Verdere optimalisatie van het peilbeheer

• Functies zoneren op de lange termijn

• Gebruik van effluent als zoetwaterbron

• Zilte teelt bevorderen; kan dat?



Pilot Spaarwater in de Noordkop



Geleidelijke overgang van zee naar land

Keringen (bv. Hondschbossche zeewering):

• Cultuur ‘shock’ / ‘Paradigma shift’

• Kansen voor meerdere belangen en multifunctionaliteit

Zacht
1000 B.C.

Hard
1700

Harder
1970

Zachter
2015



Van zacht naar hard naar zacht



De Hondsbossche zeewering van 
hard naar zacht



Prins Hendrik dijk Texel: 
van hard naar zacht



Oeverdijken

• Geheel buitendijkse oplossing

• Bestaande dijk verliest waterkerende functie

• Geen oeverbescherming 

• Breedte circa 100 m (bestaande dijk 25 m), 
waarvan een deel onder water



Vismigratie IJsselmeer-Waddenzee 

• Ook tussen zout en zoet steeds minder harde 
overgangen



Conclusie

• Benut de “doorwaadbare” plaats; en zoek die samen

• Niet krampachtig omgaan met harde overgangen

• Meer diversiteit door geleidelijke overgangen

• Adaptatie brengt innovatie


