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Waddenacademie

• Kleine groep wetenschappers: een geoloog, een 

ecoloog, een water- en klimaat deskundige, een 

econoom en een cultuurhistoricus die samen op zoek 

zijn naar en adviseren over 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.



Oerol lezing in drie delen

1. Het klimaat verandert, menselijke activiteiten 

zijn de oorzaak;

2. Werken aan een klimaatneutrale samenleving, 

afspraken van Parijs 2015, we doen ons best;

3. maar….. veel broeikasgassen zitten al in de 

lucht, de ijskappen smelten en de vraag is kan 

het waddengebied blijven bestaan? 

















Satelliet-waarnemingen van Groenlandse

ijsmassa

verlies (Kahn et al., GRL 2010)

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

Greenland ice-mass loss spreading spatially



Verlies van ijs op Groenland in gigaton ten opzichte van het gemiddelde over de periode 2002-2014.
“Grace metingen” van M. Tedesco, J. E. Box, J. Cappelen, X. Fettweis, T. Mote,

R. S. W. van de Wal, C. J. P. P. Smeet, J. Wahr; januari 2015. 
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Neerslag in winters 1971-2010 tov 1902-2010 (NOAA 
2011)



Het klimaatverandert,

menselijke activiteiten zijn de oorzaak

• Tyndall (1850)

• Ahrenius (1889)

• Club van Rome (1972)

• Wereld Meteorologische Organisatie (1979)

• Intergovernmental Panel (1990-….....)

• 196 Regeringspeiders (Parijs 2015)



John Tyndall (1850)

de stralingseigenschappen van bepaalde gassen

gemeten in het laboratorium



Het gaat om de energiebalans



Broeikasgassen:

CO-2, H2O, CH-4, N2O, O3

Fossiele energie gebruik, industrie, cement, staal, transport 

verwarming, afval, ontbossing, landbouw en veeteelt



De klimaatafspraken van Parijs (1 en 2)

1. Na 30 jaar geharrewar consensus, na de overeenkomst 

VS en China: niemand kan zich meer verschuilen.

2. De doelstelling: menselijke invloed beperken tot 1,5

max 2 graden wereldwijde opwarming. Dit vraagt om 

nagenoeg klimaat neutrale productie en consumptie in 

2050.  



Twee scenario’s

2 graden doelstelling vs. geen doelstelling:

Temperatuurstijging warmste zomerperiode





De prijs van zonnestroom daalt 
zeer snel, halveert iedere vier jaar



Wind op Zee

toenemend vermogen en hoogte van windturbines, 

de prijs per KWh daalt met 40 % in twee jaar.













De transitie naar duurzame energie zal 

wel lukken.

Maar, hoe zit het met de landbouw en 

de veeteelt ?

• Een koe produceert door herkauwen en mest evenveel 

broeikasgassen als een auto…..bodemdaling door 

verlaging van grondwater produceert veel CO-2 in de 

veenweide gebieden van Friesland net zoveel als alle 

auto’s in Friesland samen.



Indien het lukt de temperatuurstijging 

tot 2 graden te beperken gaan we het 

daarmee redden? 



Klimaatverandering bij slagen van 

afspraken van  Parijs

• Temperatuur in Nederland stijgt vermoedelijk 

met nog ca. 2 graden Celsius;

• Regenval gaat vermoedelijk met nog 20 tot 

40 % toenemen, piekbuien met 50 tot 100% ?

• Zeespiegel blijft vermoedelijk nog honderden 

jaren stijgen met ongeveer 1 meter per eeuw. 



Wat betekent dat voor het 

Waddengebied ?

• Stijging van de water temperatuur, andere 

vissen en verandering van bodemleven;

• Stijging van de zeespiegel met mogelijk 

afkalving van de eilanden en verdrinking van 

de platen en kwelders.



• 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
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1. Tidal



Sediment behoefte van de waddenzee om te kunnen 

meegroeien met de zeespiegelstijging, bron Baarse et al.













Dubbele dijken langs de Dollard net ten zuiden van Delfzijl:

- Veiliger, volgens studie Deltares en prov, Groningen;
- goedkoper, volgens studie Deltares en provincie Groningen;
- meerwaarde door slibvang, zilte teelten en plannen kokkelteelt a 40.000 euro 

per ha. 
-daarom nu verkenning om de dubbele dijk principe ook voor noordelijke dijken 
die nu niet voldoen aan Deltaveiligheid.





Holwerd aan Zee







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









Vijf vormen van “zilte teelt”

• Zout bestendig maken van bestaande “zoet water” gewassen;

• Verdere teelt en markt ontwikkeling van typisch zilte gewassen

zeekraal, zeekool etc…

• Culinaire, recreatieve en educatieve locale voedsel voorziening;

• Schelpdieren

• zeewieren



Conclusies

1. Het klimaat verandert, menselijk handelen is de 

oorzaak;

2. We proberen onze invloed te beperken, een 

energierevolutie is gaande; landbouw en veeteelt zijn 

nog niet echt in beweging…een flinke 

klimaatverandering is niet meer te vermijden;

3. Het waddengebied wordt bedreigd door meters 

zeespiegel stijging de komende honderden jaren….

4. Creativiteit en vooruitziende blik kan veel schade 

voorkomen en schept ook kansen;



Ik dank u voor uw aandacht !


