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Introductie
De Waddensessie is de eerste uit een reeks gebiedssessies, die onderdeel uitmaken
van het ontwerpend onderzoek "Ruimtelijke ontwerp verkenning gevolgen
versnelde zeespiegelstijging" welke onderdeel is van spoor IV van het landelijke
kennisprogramma zeespiegelstijging.
Tijdens deze gebiedssessies worden de relaties tussen (oplossingsrichtingen
voor) versnelde zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische
ontwikkelopgaven gezamenlijk verkend. De gebiedsessies geven daarmee inzicht in
belangrijke kansen, dilemma’s en kennisvragen voor de voorkeursstrategieën voor
deze deelgebieden.
De Waddensessie heeft plaatgevonden tijdens het Springtij Forum op Terschelling, en
is door Springtij in samenwerking met het Deltaprogramma georganiseerd.
Het programma bestond uit een ochtenddeel met korte presentaties waarin
verschillende perspectieven op het waddengebied belicht werden door
eilandbewoners, beheerders en wetenschappers. In de middag zijn vervolgens drie
mogelijke ontwikkelrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging in deelgroepen
ontwerpend verkend. Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) was daarbij de
moderator voor deze dag, de deelgroepen zijn begeleid door Jos van Alphen (Staf
Deltacommissaris), Anne Loes Nillesen (Defacto Stedenbouw), Alex Hekman (SWECO),
Martin Baptist (WUR) en Ad van der Spek (Deltares).
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Foto: Jos van Alphen

6



DEEL A

Wat komt er
op ons af?
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Marjolijn Haasnoot (Deltares) legt de invloed van
8 versnelde

zeespiegel op de Waddenzee uit.

1 – Wat komt er op ons af?
In de presentatie van de eilandbewoners, een havenmeester en de natuurbeheerder
zijn enkele van de unieke waarden en kwaliteiten van het gebied belicht, en is ook
ingegaan op de veranderingen die momenteel zichtbaar zijn. Vervolgens hebben
de wetenschappers een beeld geschetst van hoe het watersysteem als gevolg van
klimaatverandering zal veranderen en wat voor gevolgen dit kan hebben voor de
ecologie en geplande investeringen in het gebied. Enkele relevante noties:
Op Terschelling zien we verschillende zones die aansluiten bij de verschillende
oplossingsrichtingen voor zeespiegelstijging: 'meebewegen' zou in het westelijke
gedeelte toegepast kunnen worden, het midden (bewoonde deel) zal 'beschermd'
moeten worden (ook zeewering haven west Terschelling) en in het oosten bij de
Boschplaat is 'zeewaarts' en denkbare oplossingsrichting.
Een zeespiegelstijging vanaf meer dan 4-6 mm stijging per jaar leidt tot het
langzaam verdwijnen van intergetijdengebieden, dit kan al vanaf 2050 gaan
gebeuren.
Al sinds de jaren 80 vertonen de kustwateren een temperatuurstijging.
Tegenwoordig staat de Waddenzee op plek 2 wat betreft de snelste opwarmende
kustwateren wereldwijd. Door de verandering in de watertemperatuur komen
er andere soorten voor die normaal zuidelijker leven (geografie), arriveren
soorten eerder in de seizoenen (met gevolgen voor voortplanting en onderlinge
concurrentie) en ontstaat er een mismatch met de voedselvoorziening (timing).
Hierdoor neemt de hoeveelheid bestaande soorten af en worden individuele dieren
kleiner waardoor ze minder overlevingskans hebben.
Instandhoudingsdoelstellingen zijn niet houdbaar, er heeft al te veel verandering
plaatsgevonden. Ecologie moet kunnen meebewegen met de verschuivende
klimaatzones, het is daarbij essentieel dat de Waddenzee haar functie als
voedselbron en broedplaatsen behoudt.
Er komen steeds meer en grotere (recreatie)schepen
Er wordt de komende decennia veel geïnvesteerd: voor Nederland staan er tot
2050 zo'n 1118 mld.€ aan investeringen gepland (incl. woningbouw, excl. overig
private investeringen). Deze investeringen vinden plaats binnen een in beweging
zijnde onzekere context. Er vinden veranderingen plaats met betrekking tot
woningbouw, mobiliteit, energie, klimaatadaptatie en waterveiligheid, landbouw en
natuurontwikkeling. Ook de ontwikkelrichtingen voor zeespiegelstijging kunnen
invloed hebben op de geplande investeringen waaronder:
In Friesland en Groningen zal tot 2050 ca 6.6 mld. € in woningen geïnvesteerd
worden (13.000 woningen in Friesland en 21.000 woningen in Groningen).
Investeringen voor infrastructuur en kunstwerken van ca. 30 mld. €.
Investeringen voor duurzame energie voor (wind en waterstof) van ca. 13 mld. €.
Investeringen in klimaatadaptatie: ca. 15 mld. €
Het is belangrijk om flexibel, adaptief en robuust te ontwikkelen om 'high regret'
in relatie tot zeespiegelstijging te voorkomen. Adaptief management zou ook op
andere beleidsterreinen dan waterveiligheid aandacht moeten krijgen.

––

––
––

––

––
––

––

––
––
––
––
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DEEL B

Hoe gaan we
daar mee om?
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2 – Wat willen wij
beschermen en waarom?
Het waddengebied kent veel verschillende karakteristieken waaraan door
verschillende gebruikers en stakeholders verschillende waarden worden gehecht.
Een van de vragen die tijdens de werksessie aan bod kwamen is welke waarden
van het gebied (van lokaal, regionaal en/of nationaal belang) men graag zou willen
beschermen bij zeespiegelstijging. Daarbij zijn tijdens de werksessie de volgende
karakteristieken en eigenschappen van het waddengebied benoemd:

––Beschermen van dynamiek in de Waddenzee en de functies die ze vervult
––Voedselgebied (wad) en broedplaats (eilanden)voor trekvogels
––De bestaande landbouw
––Buitendijkse zoetwaterbellen op de Waddeneilanden
––Toegankelijkheid recreatie- en zeehavens (en bijbehorende routes)
––Ecologie – micro-macro organismen
––Schoon land en water (bescherming voor verontreiniging door containers)
––Rustige leefomgeving (eilanden beschermen voor te veel mensen)
Als bijzonderheid werd benoemd, dat in de rest van Nederland de “natuur de gast is bij
mensen”, in het waddengebied zijn “mensen te gast in de natuur”.
Belangrijke waarden van het Waddengebied die benoemd zijn:

––Internationale ecologische waarde van wadden ecosysteem,
––Belevingswaarde van ongerepte dynamische natuur voor recreanten,
––Leefbare samenleving voor inwoners en
––Toekomstperspectief voor boeren.
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3 – Mogelijke ontwikkelrichtingen
voor de Waddenzee
Deltares heeft in het rapport "Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde
zeespiegelstijging" vier mogelijke oplossingsrichtingen beschreven voor een hoge
mate van zeespiegelstijging. Deze oplossingsrichtingen zijn nadrukkelijk geen
concrete voorstellen, maar conceptuele denkrichtingen die de vier hoekpunten
van het speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen voor het adresseren van
de gevolgen van zeespiegelstijging beschrijven. Een uiteindelijke daadwerkelijke
strategie kan (en zal waarschijnlijk) regionale differentiatie kennen en een hybride
combinatie zijn van elementen uit deze hoekpunten.

Fig. B.3.1 Schetsen van de vier oplossingsrichtingen zoals getoond in het Deltaresrapport van 2019
(door: Carof-Beeldleveranciers)

Tijdens de gebiedsessie Waddenzee zijn de volgende oplossingsrichtingen voor
zeespiegelstijging verkend:
1 Beschermen (omdat er geen open rivier verbindingen binnen dit deelgebied zijn is
het onderscheid tussen beschermen open of gesloten niet relevant)
2 Zeewaarts
3 Meebewegen.
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3.1 – Beschermen
Grondhouding: De basiskustlijn blijft op haar plek en de zoetwater beschikbaarheid
wordt via regelwerken geborgd. Het watersysteem is volgend en faciliteert het
bestaande en gewenste grondgebruik (met een nadruk op verstedelijking en
landbouw) en de daarbij behorende veiligheidsnormen en waterbehoefte.
Gezamenlijk is er een verhaallijn opgebouwd voor de oplossingsrichting 'beschermen'
in het Waddengebied. Daarbij is eerst besproken hoe de oplossingsrichting er voor dit
gebied uit zou kunnen zien, om vervolgens te bespreken wat de impact hiervan kan
zijn in relatie tot andere ruimtelijke economische thema's .
In het Waddengebied betekent een dergelijke oplossingsrichting dat dijken en
keringen waarschijnlijk versterkt zullen moeten worden, wat extra ruimte vraagt. De
toenemende verzilting zal ongeacht de dijkversterking blijven doorgaan, wat in relatie
tot het huidige landgebruik leidt tot een extra zoetwatervraag. De Waddeneilanden
zullen bij een hoge mate van zeespiegelstijging volledig verzilten en grondgebonden
landbouw die zoet water nodig heeft zal nauwelijks meer mogelijk zijn. Met versnelde
zeespiegelstijging zullen de zandplaten niet meer snel genoeg mee kunnen groeien en
is er zandsuppletie in de Waddenzee nodig, om de platen te behouden.

Fig. B.3.2 Waddenzee - beschermen
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Relatie met andere thema's

Thema

Relatie met ontwikkelrichting

Verstedelijking

De regio is een krimpgebied. Deze krimpopgave kan een aanleiding en kans zijn voor een transformatie en andere inrichting van het gebied.
Er is een opgave voor het bouwen van nieuwe woningen. Dit betekent ook meer behoefte voor
stedelijke voorzieningen en aanvullende investeringen.
De kwaliteit en leefbaarheid van het landelijke gebied moet worden beschermd.
Middeleeuwse kerken zijn waardevolle bouwwerken die behouden moeten blijven.

Energie

(niet benoemd tijdens de werksessie)

Mobiliteit

Het is belangrijk om de toegankelijkheid van de havens en recreatieroutes naar de eilanden te
borgen. Dit is mogelijk lastig vanwege zandsuppleties en de daarmee samenhangende sediment
beweging van de wadplaten.
Een betere samenwerking en afstemming met Duitsland kan een kans zijn voor het gebied.

Economie

(niet benoemd tijdens de werksessie)

Ecologie

De systeemdynamiek en de functies die deze vervuld moeten behouden blijven (en niet zozeer
richten op ecologische instandhoudingsdoelen).
Wadplaten kunnen mogelijk als zandmotor worden ingezet en zo hun eigen intergetijdengebieden te creëren (beschermen door ontwikkeling).

Landbouw

De verzilting van de landbouw zal op gegeven moment niet meer tegen te houden zijn. Er is een
nieuw landbouwperspektief nodig (e.g. verdienmogelijkheden, landgebruik, …) om de toekomst
van de boer te waarborgen.
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3.2 – Zeewaarts
Grondhouding: Nederland kent een sterke waterbouwkundige traditie en reputatie
waarbij de ‘maakbaarheid’ en het creëren van condities voor verstedelijking in de
Delta centraal staan.
Gezamenlijk is er een verhaallijn opgebouwd voor de oplossingsrichting 'zeewaarts'
in het Waddengebied. daarbij is eerst besproken hoe de oplossingsrichting er voor dit
gebied uit zou kunnen zien, om vervolgens te bespreken wat de impact hiervan kan
zijn in relatie tot andere ruimtelijke economische thema's .
De openingen tussen de eilanden zijn afgesloten met dammen, ook het Groninger
Wad en de Eems zijn van elkaar gescheiden door een dam. Hierdoor verdwijnt
de getijdendynamiek en de open toegankelijkheid van de waddenzee. Zeewaarts
van de Waddeneilanden en de verbindende dammen wordt een kilometers brede
strook zand opgespoten. Deze richting kan gezien worden als een voorbeeld van het
klassieke idee van kustlijnverkorting (het uitgangspunt van het Deltaplan uit 1950 in
Zuidwest Nederland) aangevuld met het aanleggen van een brede zandbuffer om de
dan gesloten kustlijn te beschermen. Door afwatering van het aanliggende vasteland,
IJselmeer en Lauwersmeer, zal de afgesloten Waddenzee zal steeds zoeter worden.
Door het ontstaan van een zoetwatermeer zal het achterland minder snel of zelfs niet
verder verzilten. Door het afsluiten van de zeegaten kan er bij storm geen zeewater
meer opgezet worden tegen de dijken van het vasteland. Daardoor hoeven deze
minder zwaar versterkt te worden.

Fig. B.3.3 Waddenzee - zeewaarts
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Relatie met andere thema's

Thema

Relatie met ontwikkelrichting

Verstedelijking

Wad hoort bij de identiteit van het gebied. Verliezen van het wad is sociaal onacceptabel. Behouden van de wadden karakteristiek is belangrijk voor bewoners.
De grootschaligheid van de ingreep weegt niet op tegen het behoud van landbouw.

Energie

(niet benoemd tijdens de werksessie)

Mobiliteit

De aanleg van dammen door de zeegaten zal de bereikbaarheid van de meeste eilanden (met
uitzondering van Texel) niet direct vergroten.
De Afsluitdijk heeft een belangrijke verbindende functie tussen Noord-Holland en Friesland. De
vraag is of deze functie voldoende belangrijk is om de Afsluitdijk te blijven handhaven, wanneer
die zijn waterkerende functie verliest. Het vervangen door een brug zou een mogelijke optie
kunnen zijn.
De havens van de Waddenzee zijn niet meer bereikbaar vanuit de zee.
De veerdiensten worden moeilijker te handhaven wanneer geulen dichtslibben. Deze zouden
door dwarsdammen of bruggen vervangen kunnen worden.

Economie

De havens langs de Waddenzee zullen niet meer in open verbinding met zee staan, terwijl deze
een belangrijke economische functie hebben voor het achterland. Naast economische gevolgen
zou dit ook sociale gevolgen hebben, bijvoorbeeld door het verlies van werkgelegenheid.
De recreatiedruk rond de Waddenzee zal toenemen.
Met de aanleg van dammen ontstaat er veel meer ruimte voor activiteiten als kitesurfen. Dit zal
een ander soort bezoekers naar de nieuwe Noordzeekust lokken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de rijen campers op de Brouwersdam in het weekeinde. Tegelijkertijd zal het aantal natuur-toeristen als gevolg van de achteruitgang van het ecosysteem afnemen. Dit zal wellicht gevolgen
hebben voor de economie van de eilanden.
De vraag is wat het rendement is wat een dergelijke dure ingreep rechtvaardigt.
Er is een internationale samenwerking en strategievorming met Duitsland nodig.

Ecologie

Door afsluiting van de Waddenzee verdwijnt er een uniek internationaal relevant ecosysteem
en komt er een minder uniek ecosysteem voor in de plaats. De ontwikkeling van de afgesloten
Lauwerszee kan hier als referentie dienen.
De Waddenzee als lagune zal een temperatuurstijging van ca. 4 graden kennen, waarmee de ecologie in de Waddenzee verandert.
Mogelijk wordt de Waddenzee steeds zoeter, omdat de afvoer ook in de toekomst vanuit het
IJsselmeer naar de Waddenzee gepompt moet worden.
De ontwikkeling van een afgesloten Waddenzee zal grote overeenkomst vertonen met die van
de afgesloten zeearmen in het Zuidwestelijke Deltagebied. Sinds de aanleg van de dammen in
Volkerak, Haringvliet en Grevelingen zijn daar grote problemen ontstaan met de waterkwaliteit,
zowel in de zoete als in de zoute meren. Dit werd, onder andere, veroorzaakt door eutrofiëring en
stratificatie van de waterkolom. Doorgaande golferosie van oevers, kwelders/schorren en plaatranden maakten bestortingen met steen nodig. Door het wegvallen van de getijslag verdween
het lage deel van de intergetijdeplaten permanent onder water, het permanent drooggevallen
deel raakte begroeid en verruigde. Al met al is er veel schaarse en waardevolle natuur verdwenen, wat ervoor terugkwam kwam ook elders al op grote schaal voor.

Landbouw

De landbouw zal alsnog verder verzilten (timing afsluiting speelt hier een belangrijke rol).
Het zandsuppletiegebied langs de kust zou mogelijk voor landbouw gebruikt kunnen worden.
Mogelijk is Nederland in 2100 niet meer een van de grootste landbouwexporteurs van de wereld
en is er minder landbouwareaal nodig.
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3.3 – Meebewegen
Grondhouding: We moeten ons landgebruik (waar mogelijk / kostenefficiënt)
aanpassen aan de karakteristieken en randvoorwaarden die voortkomen uit het
watersysteem (en andere natuurlijke systemen). De nadruk ligt op leven met water:
we gaan spaarzaam om met het beschikbare zoetwater en zetten in op het beperken
van gevolgen van overstromingen. Gezamenlijk is er een verhaallijn opgebouwd voor
de oplossingsrichting 'meebewegen' in het Waddengebied. Daarbij is eerst besproken
hoe de oplossingsrichting er voor dit gebied uit zou kunnen zien, om vervolgens
te bespreken wat de impact hiervan kan zijn in relatie tot andere ruimtelijke
economische thema's .
Door zeespiegelstijging zal de verzilting in Friesland en Groningen toenemen.
Een optie is het aanleggen van een tweede dijk die binnendijks ruwweg loopt van
Harlingen tot Eemshaven. In het grote nieuwe tussendijkse gebied is een nieuwe
inrichting en landgebruik mogelijk. Je kunt hier meebewegen met verzilting door
natuur of zilte landbouw mogelijk te maken of je kunt hier zoetwaterbuffers aanleggen
om juist tegendruk te creëren en verzilting tegen te gaan. Ook is het mogelijk dit
gebied in open verbinding te brengen met de Waddenzee en intergetijdenatuur
te creëren die de verdronken wadplaten kan compenseren. Bij een snelle stijging
van de zeespiegel komt er een omslagpunt waarop de zandplaten het tempo van
zeespiegelstijging niet meer kunnen bijhouden en verdrinken (dit zal in de westelijke
Waddenzee eerder gebeuren dan in de oostelijke Waddenzee). Bij de strategie
‘meebewegen’ is het toelaten van afslag en aangroei van de Boschplaat een optie, door
suppleties kan daarbij het tempo worden beïnvloed.

Fig. B.3.4 Waddenzee - meebewegen
20



Relatie met andere thema's

Thema

Relatie met ontwikkelrichting

Verstedelijking

Het noordelijkste deel van Friesland en Groningen is nu al krimpgebied. Als dit gebied in de
toekomst niet langer beschermd wordt heeft dat gevolgen voor de leefbaarheid. Ook is de vraag
of het houdbaar is om in dit gebied te blijven investeren. Hetzelfde geldt voor de eilanden.
Mogelijk is het een verstandige keus om nieuwbouw (ca. 34.000 woningen) nu al te plaatsen op
het Drents – Gronings plateau om de noodzaak van aanvullende beschermingsmaatregelen in
de toekomst te voorkomen.

Energie

De energie infrastructuurdie gepland is wordt mogelijk beïnvloed door toenemende verzilting en
hogere waterdruk.

Mobiliteit

(niet benoemd tijdens de werksessie)

Economie

(niet benoemd tijdens de werksessie)

Ecologie

De zandplaten van de Waddenzee zullen mogelijk verdrinken, waardoor belangrijke natuur en
habitat verloren zouden gaan.
Natuurdoelen zijn rigide en op termijn niet handhaafbaar. In bepaalde gebieden zal een flexibilisering van de natuurdoelen nodig zijn.
Een eventueel tussendijks gebied kan eventueel worden ingericht als zilte natuur. De vraag is, of
de diversiteit van soorten die hier kan ontstaan voldoende interessant en robuust is.

Landbouw

De toenemende verzilting maakt een transitie naar zilte landbouw noodzakelijk om hierin mee
te kunnen bewegen.
Wens voor pilots met zouttolerante teelten op de nu reeds brakke gronden. Dat gebeurt nog helemaal niet in Friesland / Groningen en is nodig voor draagvlak en acceptatie.
Zouttolerante teelten zullen in de toekomst mogelijk gecombineerd moeten worden met zilte
natuur.
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4 – Kennisvragen en dilemma's
Door het tijdens de werksessies gezamenlijk verkennen van de oplossingsrichtingen
voor versnelde zeespiegelstijging voor de Waddenzee, wordt duidelijk wat nog
belangrijke dilemma's en kennisvragen zijn. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste
kennisvragen en dilemma's samen met enkele noties die tijdens de werksessie naar
voren kwamen, per ontwikkelrichting benoemd.

Oplossingsrichting beschermen

Kennisvragen
Hoe en hoe lang kan de natuur(lijke) dynamiek van wadden blijven bestaan,
welke maatregelen zijn nodig, en kunnen deze gecombineerd worden met andere
transities? Bieden de krimpgebieden bijvoorbeeld ruimte voor meer natuurlijke
zeeweringen.
Wat is klimaatbestendig natuurbeleid?

––
––

Dilemma's
Het faciliteren van de huidige (landbouw) functies zijn op termijn mogelijk niet
houdbaar, doordat er niet voldoende water beschikbaar is voor doorspoelen.

––

Oplossingsrichting Zeewaarts

Kennisvragen
Wat te doen met het door de IJssel aangevoerde water? Opslaan of spuien? Waar
moeten er dan spuisluizen komen?
Staat de vigerende natuurwetgeving dit soort grootschalige veranderingen, die
mogelijk unieke ecosystemen laten verdwijnen, toe?
Kun je voldoende suppleren (is het zand beschikbaar)?
Kun je de zandhonger stoppen?
Is het mogelijk schoon water (tegen verzilting) in te brengen in de diepe
ondergrond?

––
––
––
––
––

Dilemma's
Onder invloed van de overheersende westenwinden en de richting van de
dominante vloedstroom zullen er langs de aangelegde, geheel zandige kustboog
flinke zandtransporten optreden, waarbij zand van het westelijk deel naar het
oosten verplaatst wordt. Het hangt van de bestemming van de zandmotor af of dit
toegestaan kan worden.
Het naar het oosten verplaatst zand zal uiteindelijk bij de monding van het
Eems estuarium terecht komen. Hoe dit de ontwikkeling van het estuarium zal
beïnvloeden is niet op voorhand te voorspellen. Een bijkomende zaak is dat er

––

––
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langs de Nederlandse kust een aanzienlijke aanvoer van slib vanuit het zuiden
is. Een groot deel van het aangevoerde volume komt in de Waddenzee terecht.
Afsluiting van de zeegaten verhindert dit, waardoor de slibconcentraties in het
kustwater hoger zullen zijn dan op dit moment en er waarschijnlijk meer slib de
Eems ingevoerd zal worden.
Zijn de huidige landbouw en ecologie zodaning belangrijk voor de sociale identiteit
van het gebied dat deze oplossingsrichting niet te rechtvaardigen is?

––

Oplossingsrichting meebewegen

Kennisvragen
Hoe groot is de verzilting door zeespiegelstijging, in hoeverre kun je
zoetwaterlandbouw handhaven en wanneer is dit niet langer mogelijk?
Hoe kunnen we slib (in dubbele dijksystemen) benutten?
Is de inrichting van binnendijkse natuurgebieden een mogelijke oplossing voor het
verlies aan zandplaten?
Hoe kunnen we kustsuppleties optimaal differentiëren in tijd en ruimte?
Hoe kan kweldergroei bijdragen aan verlies van waddennatuur, kustbescherming
en helpen verzilting tegen te gaan?
Wat zou het voordeel (in termen van beheerbaarheid of kosten) zijn van een dieper
in het achterland gelegen primaire kering.
De Noordelijke rand van Friesland en Groningen bestaat uit iets hoger gelegen
akkerbouwgrond. Kan deze zone fungeren als golfbreker voor de nieuwe
landinwaarts gelegen kering? Welke rol kunnen de eilanden en de Waddenzee
daarvoor vervullen?
Wat kunnen we leren van de omgang met de beperkte in zoetwaterbeschikbaarheid
op de Zeeuwse eilanden?

––
––
––
––
––
––
––
––

Dilemma's
Ga je zoetwater zo lang mogelijk beschikbaar houden voor de landbouw (door
zoetwateropslag, subirrigatie, zoet-zout scheidingssystemen, etc.) of ga je zo snel
mogelijk over op zilte landbouw?
In hoeverre laat je kusterosie toe bij een strategie ‘meebewegen’? Stranden,
duinen en de kwelderstaarten van eilanden zullen versneld eroderen, terwijl de
(recreatieve, maatschappelijke, natuur-) waarde, van bijvoorbeeld de Boschplaat,
heel hoog is.
Ga je plaatsuppleties binnen de Waddenzee toestaan om wadplaten te behouden
of ga je verdrinkende wadplaten toelaten en natuur laten meebewegen naar
binnendijkse gronden?
Het veenweidegebied van zuidwest Frysland kent nu al een belangrijk dilemma
van nat houden (t.b.v. tegengaan bodemdaling en verzakkende huizen) en droog
houden (t.b.v. landbouw). De rek is uit het systeem m.b.t. technische maatregelen.
Als gevolg van klimaatverandering neemt mogelijk de waterbeschikbaarheid voor
dit gebied af: beschikbaarheid van inlaatwater uit IJsselmeer neemt af, terwijl de
waterbehoefte in de omringende provincies toeneemt t.g.v. verzilting/doorspoelen
en droogte.

––
––
––
––
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woorden af.

5 – Opbrengst van de dag
Door de uitwisseling van ideeën tussen bewoners, beheerders en wetenschappers
is er meer bewustwording bij regionale partners ontstaan, over toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van klimaat en ruimtelijk economische transities.
Er is meer bekendheid bij de deelnemers vanuit rijk en regio over het
Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Het is duidelijk, dat het in het
kennisprogramma niet er om gaat om nu al een ontwikkelrichting te kiezen, maar
om te bepalen wat wel of niet gedaan kan worden om toekomstige keuzes open te
houden.
De discussies tijdens de ontwerpsessie hebben de kennisvragen aangevuld om aan
het eind van het kennisprogramma een zo volledig mogelijk beeld te hebben om
vooruit te kunnen richting de toekomst.
Er komen een aantal Vervolggesprekken, onder andere over waardebepaling, de
invulling van de rol van de Waddenbeheersautoriteit en het verbinden van transities
in de provincie Groningen.
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