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College in drie delen

• het klimaat verandert;

• de zeespiegel stijgt;

• hoe gaan we daarmee om in het 

Waddengebied.



Vraag 1. 

De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds

1920 gestegen met: 

1. 0,5 graad Celsius 

2. 1,0 graad Celsius 

3. 1,5 graad Celsius 





Vraag 2: 

de gemiddelde temperatuur in Nederland is 

over de afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 0,5 graad Celsius

2. 1,0 graad Celsius

3. 2,0 graad Celsius





Vraag 3: 

Het wereldwijd gemiddelde zeeniveau is de 

afgelopen 20 jaar gestegen met:

1. met 1,5 mm per jaar

2. met 2,5 mm per jaar

3. met 3,5 mm per jaar





Vraag 4: 

De zeespiegel van de Noordzee is  

over de de afgelopen 20 jaar gestegen met

1. 1,9 mm per jaar

2. 3,5 mm per jaar

3. 5,5 mm per jaar





Vraag 5: 

De totale neerslag per jaar in Nederland is de 

afgelopen 100 jaar gestegen met:

1. 5  %

2. 15  %

3. 25  %







Wat te verwachten de komende 30 tot 70  jaar ? 



Scenario’s temperatuurstijging, Nederland



.”

Neerslag in winters 1971-2010 tov 1902-2010 

(NOAA 2011)

Zeespiegelstijging in meters, beste schatting (KNMI, oranje)
en wanneer het tegen zit (groen, Delta Commissie)
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Bodemdaling 2050



Klimaatverandering bij slagen van afspraken van  

Parijs

• Temperatuur in Nederland stijgt vermoedelijk met nog ca. 

2 graden Celsius er bij, totaal bijna 4 graden dus;

• Regenval gaat vermoedelijk met nog 20 tot 40 % 

toenemen, piekbuien met 40 tot 70 % ?

• Zeespiegel blijft vermoedelijk nog honderden jaren stijgen 

met ongeveer 1 meter per 100 jaar. 

• Wat betekent dit voor ons land?



“Verhuizen naar hoge gronden” 



“Aanvallend verdedigen”:



Verdedigen binnen bestaande

contouren… “dichte” variant 



Verdedigen binnen bestaande

contouren, “open” variant



Examples of existing broad (super) dikes, 

“unbreakable dikes”
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Klimaatbuffer/brede dijk, waarbij de 
kwelder meegroeit met de zee
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Nourishment of the 
coastal sand-river

1. Tidal

Images Courtesy RIKZ



Create a new barrier (island)
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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







Sediment behoefte van de waddenzee om te kunnen 

meegroeien met de zeespiegelstijging, bron Baarse et al.







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















• 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 het wetenschappelijk onderzoek aangaande het waddengebied 

stimuleren en coördineren…

• en adviseren over ideeën en projecten die als doel hebben het 

Waddengebied en haar inwoners een goede toekomst te bieden.

• en op deze wijze een brug willen vormen tussen de wetenschap en de 

maatschappij. 




