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Lezing in vier delen

1. Het slechte nieuws

2. Het goede nieuws

3. De kansen

4. Het onderzoek



Het slechte nieuws

klimaatverandering, aanhoudende droogte, 

zeespiegelstijging, bodemdaling: allemaal

leiden ze ertoe dat het zouter wordt.



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  %







.”

Regenval in de winter 1971-2010 in vergelijking met 

1902-2010 (NOAA 2011)



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…..huidige voorspellingen….

• Temperatuur: nog 2 graden er bij, totaal bijna 4 graden 

• Regenval: nog 20 tot 40 % er bij, piekbuien meer;

• In voorjaar en zomer vaker aanhoudende droogte;

• Zeespiegel blijft stijgen met ongeveer 1 meter per 100 jaar. 



Gebieden met toenemende droogte 2030-2039 (NCAR)
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Gebieden met zout grondwater
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Zout niveau in grondwater van lage kustgebieden

• Is vaak al hoog in verband de geologische historie;

• Neemt wereldwijd toe door bodemdaling als gevolg

van drainage en zoetwater winning . 



Noord Nederland 1000 jaar geleden



Situatie huidig



Situatie 2050 - bij bodemdaling, 

zeespiegelstijging en droge 

zomers 



2. Het goede nieuws

Plantengroei in brak grondwater condities levert

aanzienlijk meer op dan tot voor kort voor mogelijk

werd gehouden volgens de landbouw handboeken





Open-air lab of Salt Farm Texel





7 salt concentrations, 8 repetitions, 56 plots of 160 m2, 1 hectare total 

Salt Farm Texel - Test facility



And also selection trials with lettuce (80 varieties)

and strawberry (45 varieties)

2015: a.o. 220 different varieties of potato screened

for salt tolerance. 2016: 300 tests with 30 different crops

Focus on potatoes. Also onions, carrots,

cereal, fodder, cabbages, beets, halophytes…



Ice plants in our foil greenhouse
also cucumbers and tomatoes







Vier vormen van “zilte teelt”

1. Teelt en markt ontwikkeling van typisch zilte gewassen

zeekraal, zeekool etc…

2. Zout bestendig maken van bestaande “zoet water” gewassen;

3. Culinaire, recreatieve en educatieve locale voedsel

voorziening;

4. Schelpdieren en Zeewieren.



Potatoes
different varieties react different to salt



Potatoes
Still yield at half seawater



Same yield with carrots and onions



Salfar EU Intereg project



Salfar: saline farming, EU Intereg project 

• 7 deelnemende landen: Duitsland Denemarken, 

Zweden, Noorwegen, Engeland, België en

Nederland;

• Ieder land met eigen open veld testen, 

voorlichting, marktonderzoek en boerencafé’s



3. De kansen

➢ 300 miljoen hectare aan zilte gronden wereldwijd

kunnen veel meer opleveren dan nu het geval is.

➢ Zoute landbouw is een interessante mogelijkheid

voor gebieden die zich moeten aanpassen aan

zeespiegelstijging en vaker droogte.







Bangladesh

Salt tolerant carrots, 2017



Bangladesh
Salt tolerant carrots, 2017



Exploration around the world saline 
agriculture on small islands

Modified from Oncyclopedia, 2018 complemented by: 1 (College of Tropical Agriculture and Human Resources, 2009), 2 (Jackson, 2008), 3 
(Hart, 2016), 4 (Marcfoods, 2018), 5 (Stichting Texels Museum, 2017), 6 (Times of Malta, 2009), 7 (Recare Project Information Hub, 2018), 8 
(Muchate et al., 2016, p.103), 9 (TODAY, 2015) 10 (Seychelles Tourism Board, 2018) 11:(Mazza, n.d.)).



Kiribati: Giant Swamp Taro (Cyrtosperma merkusii)

Source: Radionz 
(2015)



Bahrain: Sea Purslane (Sesuvium portulacastrum)

Source: Muchate et al. (2016) 



Maldives: Coconut trees

Source: Maldives Finest (2017)



Kansen voor revitalisatie van gedegradeerde gronden

• Toename wereldbevolking en vraag naar voedsel

• 400 miljoen of meer ha. aan landbouwgrond wordt

nu niet gebruikt omdat het te zout is (geworden) 
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Interviews with experts according to area of 

expertise
▪ Arjen de Vos – Salt Farm Texel

▪ Bas van Dijk –Commonland / 

4returns

▪ Christoph Langhans – PBL

▪ David Bunyatta – Kenyan 

Ministry of Agriculture

▪ Dionysia Lyra – ICBA

▪ Hasse Goosen – CAS

▪ Kymo Slager – Deltares

▪ Lars-Ove Westerberg –

Stockholm University

▪ Maria Konyushkova – ECFS

▪ Shabbir A Shahid – ICBA

▪ Willem Verhagen – PBL
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Het economisch potentieel is enorm

Methode Uitgaande van 420 miljoen ha. 

Meta-analysis 47 miljard dollar op basis van 

toegevoegde waarde van de grond

Toename in 

waarde van 

opbrengsten

Bij 90 % opbrengst: 3,5 triljoen USD

Bij 50 % opbrengst: 2 triljoen USD



Waarom investeren in zoute landbouw ?

1. 400 miljoen ha. wereldwijd beschikbaar;

2. Aanpassen aan klimaat en stijging zeespiegel;

3. Zoet water in toenemende mate schaars;

4. Gewassen veredelen op zout tolerantie met aangepaste

landbouwmethoden per klimaat en grondsoort kansrijk



4. Onderzoek

1.Veld testen;

2.Micro biologisch / ecologisch naar plant-bodem wisselwerking;

3.Markt onderzoek: type gewas, smaak, keten etc.. 

4.Kustverdediging en waterbeheer in combinatie met zoute

landbouw

5.Onderzoek naar boeren/ondernemers en beleid



Samenvatting (1)

1.Klimaat en voedselschaarste komen op ons af;

2.Zout tolerantie van gewassen is groter dan

gedacht; 



Samenvatting (2)

3. Honderden miljoenen ha. aan grond

beschikbaar;

4. Zeespiegelstijging en droogtes vragen om 

innovatie;



Samenvatting (3)

5. Consumenten zoeken duurzaamheid;

6. Waddengebied biedt kansen als kraamkamer en

export van pootgoed, zaden en kennis;

7. Wil je dat benutten dan is investeren in 

onderzoek en veldtesten cruciaal.



Een prachtige kans voor Universiteit Franeker

Ik dank u voor uw aandacht.


