
Aanpak regie verzilting Noord-Nederland

Titian Oterdoom



Toename verzilting

➢ Bodemdaling
➢ zeespiegelstijging
➢ Grilliger neerslagpatroon met langere perioden van droogte
➢ Warmer klimaat →meer verdamping gewassen



Verziltingsrisico kaart huidige situatie 

Kaarten gebaseerd op originele kaarten Acacia Water.



huidige situatie Situatie 2050 

➢ Bodemdaling
➢ zeespiegelstijging
➢ Grilliger neerslagpatroon met langere perioden van droogte
➢ Warmer klimaat →meer verdamping gewassen

Bron: Acacia Water

Toename verziltingsrisico komende decennia (huidig – situatie 2050)
Nota bene: eilanden en provincie Flevoland: geen data 



Nota bene:
Door situaties als afgelopen zomer  
versnelde veenoxidatie.

Dit is in de kaart niet meegenomen 
maar speelt in gehele noordelijke 
kustgebied. 



Voorgestelde aanpak 

Hoe dunner de regenwaterlens, des te meer het grensvlak zoet-zout water het 
maaiveld nadert en des te groter het risico op zout water in de wortelzone

Vanuit samenleving sterke behoefte aan inzicht, overzicht + regie.

 Samen met stakeholders verkennen: 

betreft onderwerpen opmerking
Kennis + inzicht 

problematiek

 kennis en inzichten

 overzicht initiatieven + 

kennisontwikkeling verzilting

 relatie grondwater

 zoet-brak-zout kartering

Relatie grondwater nu geen onderdeel 

DP Zoet Water maar wordt als cruciaal 

onderdeel gezien → hier ligt duidelijke 

meerwaarde

Landbouw: 

perspectief 

gangbare landbouw 

en kansen innovatie

 problematiek vs oplossingen

 relatie regionaal waterbeheer

 zouttolerantie bestaande teelten en 

zilte teelten

 internationale marktkansen

Aandachtspunten:

- zoetwater lek zeesluizen

- bodemgezondheid

- ruimtelijke ordening

Kansen voor 

functies / belangen

 landschap/ natuur / biodiversiteit

 recreatie / toerisme / 

plattelandseconomie / zilte keuken

 concepten voor kustverdediging

Aandachtspunten:

- zoetwater lek zeesluizen

- internationale kansen

- ruimtelijke ordening



Werkwijze / beoogd resultaat

Hoe dunner de regenwaterlens, des te meer het grensvlak zoet-zout water het 
maaiveld nadert en des te groter het risico op zout water in de wortelzone

➢ aanvullend en verdiepend tav DPZ

➢ passend binnen IKW vitale kust

➢ In nauwe samenwerking met ZZK

➢ Geen separate sporen maar krachten bundelen!

→ Beoogde resultaat voorjaar 2019: 

• Vanuit analyse aangeven hoe problemen op te lossen en kansen te verzilveren.

• Basis voor betrokken partijen om eigen positie en mogelijke inzet te bepalen.

• Verziltingsvraagstuk goed adresseren binnen besluitvorming DPZ.

• Comfort voor bestuurders en kans om samen problematiek aan te pakken.



Maatschappelijke betekenis

Hoe dunner de regenwaterlens, des te meer het grensvlak zoet-zout water het 
maaiveld nadert en des te groter het risico op zout water in de wortelzone

➢ GAME CHANGER: beter sluiten zoetwaterkringlopen

➢ Boeren beheren zelf hun zoetwatervoorraad

➢ Faciliterende rol waterschap in ander perspectief

➢ Minder afhankelijk zoetwateraanvoer IJ’meer / doorspoelen

➢ Kansen voor lokale economie, (brakke) biodiversiteit, zilte keuken



Samen met betrokken partijen

Hoe dunner de regenwaterlens, des te meer het grensvlak zoet-zout water het 
maaiveld nadert en des te groter het risico op zout water in de wortelzone

Deelnemers

. Medewerkers van provincies en waterschappen

. Wetenschap / onderwijs / consultancy

. Belangenorganisaties (LTO, terreinbeheerders, recreatie)

. Bedrijfsleven (HZPC, zilt proefbedrijf

→Met gesloten beurzen samen aan de slag!




