
Help, het Noorden verzuipt!
NOORD NEDERLAND IN DE 21STE EEUW

Er leeft onder de Nederlandse bestuurders een enorme behoefte aan
kennis van toekomstige ontwikkelingen. Het stoeien met toekomst-

scenario's is populair geworden. Zowel landelijk als provinciaal wordt
geprobeerd een beeld te krijgen van de Nederlandse samenleving

halverwege de volgende eeuw. Nota's worden vol geschreven over de
toekomst. Misschien hoort deze ontwikkeling wel bij het

fin-de-siècle-gevoel: er komt een nieuwe eeuw aan en
hoe zal het leven er in die nieuwe eeuw uit zien?

Landelijk zijn alle ministeries bezig met het maken van verkenningen
van Nederland in 2030. Op provinciaal niveau gebeurt hetzelfde.

Zo is de provincie Groningen bezig met het opstellen van een
perspectievennota 2030 waarin aangegeven wordt hoe Groningen er

over zo'n dertig jaar uit zal zien. In deze nota wordt op basis van de
verwachte bevolkingsgroei en van de economische en ruimtelijke

ontwikkelingen een toekomstvisie ontwikkeld op grond waarvan het
provinciaal omgevingsplan wordt gemaakt.

Op mondiaal niveau gebeurt sinds het eerste rapport van
de Club van Rome in feite hetzelfde. Verschillende min of
meer gespecialiseerde commissies en instituten hebben
rapporten met mondiale toekomstscenario's gepubli-
ceerd. Zo heeft een groot aantal toonaangevende onder-
zoekers verzameld in het IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) onlangs een rapport uitgebracht over
klimaatveranderingen. In dit rapport wordt aangegeven

dat de menselijke invloed zichtbaar begint te worden in
het wereldklimaat. Het IPCC verwacht bovendien dat de
thans waargenomen veranderingen versneld door zullen
zetten. Nu is het moeilijk deze door het IPCC geconsta-
teerde ontwikkelingen te vertalen naar de concrete situatie
in Noord-Nederland, maar ik zal het proberen. Nog veel
moeilijker is het om de maatschappelijke gevolgen van de
klimaatveranderingen in Noord-Nederland aan te geven.
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Temperatuurveranderingen zijn het duidelijkst waar te
nemen in de extreme gebieden op aarde. Zo is vastgesteld
dat de gemiddelde jaartemperatuur in het poolgebied
meer dan twee graden is gestegen in de afgelopen der-
tig jaar. In Noord-Amerika en in Azië gingzij in die periode
0,75 °C per tien jaar omhoog. De verhoging was het grootst
op het continent en in de winter.
Wereldwijd is de gemiddelde jaartemperatuurveel minder
gestegen. Sinds 1861 is dat 0,3 tot o,6°C met een sterkere
toename na 1970. De sterkere temperatuurstijging na
1970 wordt algemeen aan het broeikaseffect geweten.
In Nederland is de gemiddelde jaartemperatuur sinds
1861 met ongeveer i,5°C gestegen. De stijging, die vooral
in de laatste twintig jaar heeft plaatsgevonden, is sterker
dan die van de gemiddelde wereldtemperatuur. Eenzelfde
temperatuurverhoging is in andere streken van Europa
waargenomen. De Nederlandse temperatuurverhoging
kan daarom karakteristiek voor de gematigde breedte
worden genoemd.
Deze verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde

heeft gevolgen voor de algemene (of 'eustatische') zee-
spiegel. Deze is namelijk de afgelopen honderd jaar 10 tot
25 cm gestegen.

VOORSPELLING

Volgens de onderzoekers van het IPCC zal de temperatuur
in de komende decennia waarschijnlijk sneller stijgen. Op
basis van de huidige modellen schatten zij de tempera-
tuurverhoging op de gematigde breedte op 0.2 tot o.5°C
per tien jaar in de komende eeuw. Deze temperatuur-
verhoging heeft een zeespiegelstijging van 3 tot 10 cm per
tien jaar tot gevolg.

In Nederland betekent dat over honderd jaar gerekend 60
cm verhoging, een verhoging die ongeveer gelijk is aan
de gemiddelde zeespiegelstijging na de laatste ijstijd.
Voor Noord-Nederland geldt dezelfde verhoging.
De jaarlijkse neerslaghoeveelheid zal in 2030 met enkele
procenten zijn toegenomen. Door de versterking van het
IJslandse lagedrukgebied ontstaat er namelijk vaker een
westelijke stroming die vochtige, relatief warme lucht
naar West-Europa brengt. Deze stroming ontstaat vooral

in de winter waardoor de neerslagtoename ook vooral dan
plaatsvindt. Situaties met langdurige hevige winter-
neerslag leveren 5-20% meer neerslag op per regendag,
en ook de zomerbuien zijn heviger; hun maximale neer-
slagintensiteit is 5-20% hoger. Gemiddeld valt in het
Noorden jaarlijks 650 tot 800 mm neerslag. Ten gevolge
van de temperatuurverhoging moeten we in Nederland
rekening houden met een 2 tot 5% toename van de gemid-
delde jaarlijkse neerslag, wat neerkomt op een toename
van zo'n 40 mm. Uit recent onderzoek blijkt dat de ver-
dampingstoename geringer is dan de toename van de
neerslag en dat dus de nuttige neerslag toeneemt, zodat
we in Noord-Nederland rekening moeten houden met
een vernatting.

GEVOLGEN

In 2030 moeten we dus in Noord-Nederland rekening
houden met een temperatuurverhoging van ongeveer
i °C, een stijging van de eustatische zeespiegel van onge-
veer 20 cm en een neerslagtoename van ca. 40 mm. Als
gevolg hiervan zal de Nederlandse kust veranderen. De
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waddeneilanden vormen een natuurlijke buffer tegen
stormen. Ze beschermen de kust tegen afslag. Door de
stijgende zeespiegel zal de druk op de eilanden groter
worden. Ze zullen zich als gevolg daarvan landwaarts
verplaatsen, waardoor de achter de eilanden liggende
Waddenzee kleiner wordt. De kwelders voor de Fries-
Groningse dijken zullen vaker overstromen en de druk
op de dijken zal toenemen.

Aan de zeezijde van de eilanden zal door het stijgende water meer
zand dan nu eroderen en in zee verdwijnen. Door de ge-
tijdenwerking zal dit zand voor een deel in de Waddenzee
aan de achterzijde worden afgezet. Aanlandige winden
zullen bovendien zand van de eilanden meenemen en
afzetten in de Waddenzee. De Waddenzee zal in hoog tempo
verzanden, waardoor niet alleen een milieuverandering
plaatsvindt maar ook de haven van Harlingen en de Eems-
haven kunnen dichtslibben.

Het is bovendien niet ondenkbaar dat het getijdenregiem
verandert, waardoor een sterkere stroming langs de kust
ontstaat die de ondiepe vooroever (tot de dieptelijn van
20 meter) zal verplaatsen, hetgeen gevolgen heeft voor

het fundament van bestaande en nieuwe zeeweringen.
Wanneer het zeewater stijgt, belemmert dat de afstroom
van de rivieren. De rivieren houden het sediment langer
vast en de mondingen van de rivieren slibben dicht. Er komt
daardoor minder zand in zee en Rijkswaterstaat zal in
Noord-Holland meer zand op het strand moeten spuiten.
De relatieve zeespiegelstijging is echter door de daling van
het land ten gevolge van isostasie, inklinking en gaswinning
nog veel groter. De Isostatische daling van Nederland (5 cm
per eeuw) is niet zo groot, maar de bodemdaling door de
gaswinning in Noord-Nederland (30 tot 40 cm in 2030) is
aanzienlijk. Bij de Eemshaven en Delfzijl wordt rekening
gehouden met 24 cm bodemdaling, bij Spijk met 28 cm
en bij Slochteren met 40 cm. Tellen we hier de stijging van
de eustatische zeespiegel bij op dan zullen we in 2030 in
Groningen rekening moeten houden met een relatieve
zeespiegelstijging van 50 tot 60 cm. Deze zeespiegel-
stijgingzal bij droog weer de zoute kwel achter de dijken
doen toenemen, waardoor verzilting van landbouw-
gronden problemen zal opleveren. De druk op het binnen-
water, dat toch al hoger staat door de toegenomen

neerslag, zal nog groter worden. Om de waterstand toch
laag te houden, zal meer bemalen moeten worden hetgeen
energie kost. Ook de opvoerhoogte van het overtollige
water moet vergroot worden, waardoor het bemalen van
Noord-Nederland veel extra energie en dus extra geld
gaat kosten. Omdat het boezemwater ondanks die extra
inspanningen toch hoger zal komen te staan, zullen bruggen,
sluizen en stuwen moeten worden aangepast en nieuwe
sluizen moeten worden gebouwd.
Veel extra geld zal moeten worden besteed aan het opnieuw
verhogen van de zeeweringen. Ingenieurs zullen meeren
meer de vrije hand krijgen en zullen zonder noemens-
waardige inspraak aan het werk kunnen (vergelijk rivier-
dijkverhoging).

Al met al zullen de gevolgen van de temperatuurverho-
ging en corresponderende zeespiegelstijging factoren
zijn waarmee in perspectievennota's voor het jaar 2030
rekening gehouden moet worden.


