
Klimaatverandering op Texel: de toekomst zichtbaar? 
Themadag 25 sept. 2017 
 

 

Op maandag 25 september organiseert Delta Talent samen met het 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) een themadag naar Texel. Studenten van alle opleidingen kunnen 
zich hiervoor inschrijven via de inschrijflink op deltatalent.nl  Studenten die de 
minor "klimaatverandering in de stad" van de HvA volgen, nemen automatisch deel. 

Het centrale thema van die dag is klimaatadaptatie. Hoe bereidt Texel zich voor 
op de verwachte klimaatverandering? Texel ligt in zee, heeft beperkte 
zoetwatervoorraden en is kwetsbaar voor klimaatverandering. Texel is voor HHNK 
voorloper als het gaat om klimaatverandering en is, ondanks de beperkte grootte, 
een kenmerkend gebied voor de rest van Noord-Holland.  

De zeespiegel stijgt, de golven zullen harder op de kust beuken. Hoe waarborg je 
de veiligheid van de inwoners ook in de toekomst? De klimaatverandering heeft ook 
gevolgen voor de waterhuishouding op Texel. Naar verwachting zullen er weliswaar 
vaker extreme regenbuien vallen, desondanks neemt de kans op verdroging in de 
zomer op Texel toe. De lucht -en watertemperatuur zal stijgen. Wat zijn de 
gevolgen voor de hoeveelheid zoet en zout water en voor de kwaliteit van het 
water? En welke invloed heeft de Waddenzee op de veiligheid en waterhuishouding 
van dit eiland? Welke rol kan natuurontwikkeling spelen bij de verwachte 
problemen?  

Thema’s: 
- klimaatadaptatie  
- Waterveiligheid 
- Beschikbaarheid zoet water 
- Werken aan duurzaam & slim energieverbruik 
- bouwen met natuur 
- Betrekken bewoners en ondernemers 

https://www.hhnk.nl/
https://www.deltatalent.nl/


Programma  

10.30  vertrek boot uit Den Helder 

11.00 lopen naar het NIOZ 

11.10 ontvangst bij het NIOZ 

 Klimaatverandering op Texel  
 Inleiding door loco dijkgraaf Rob Veenman, HHNK  

Wat  gebeurt er nu al op op Texel en wat zijn de trends voor de toekomst op dit 
eiland? Hoe wordt er in samenwerking met andere partijen voorgesorteerd op 
klimaatverandering?  

Filmpje boring waterleiding van vaste land naar Texel onder Marsdiep  
Toelichting doorTon Bennen, projectmanager, PWN 

 Zoet en Zout Water op Texel 
 Presentatie door Rob Veenman, loco dijkgraaf HHNK  

Toelichting op zoutproblematiek, samenwerking met agrariërs en andere partijen.  

 Zilte teelt 
 Toelichting door Robin Konijn, financieel manager Ziltproefbedrijf.  

12.45 - Rondleiding gemaal de Schans  
door Klaas Jan de Hart, hoofd cluster beheer, Waterketen HHNK 

 - Toelichting over Prins Hendrik Zanddijk, dijkversterking met building 
with nature Toelichting door Rob Bakker, Technisch Manager Hoog 
Waterbeschermingsprogramma. 

13.20 Dijkversterking in uitvoering in Oude Schild  
 Toelichting door Rob Bakker, Technisch Manager Hoog Waterbeschermingsprogramma 

en Klaas Sjouke de Boer, beleidsadviseur Watersystemen, HHNK)  

14.00  Slim omgaan met zoet water en energie 
Bezoek aan rioolwaterzuiveringsinstallatie,(RWZI).  
Toelichting door Klaas Jan de Hart, hoofd cluster beheer Waterketen HHNK en Karel 
Bruin-Baerts, gebiedsregisseur Texel, afdeling Watersystemen, HHNK 

14.40  Rondleiding Ziltproefbedrijf  

15.30  Afkalving kust Texel  
 wandeling o.l.v. Karel Bruin-Baerts, gebiedsregisseur Texel, afdeling 
Watersystemen, HHNK 

16.00  Werksessie bij Paal 9 
 In groepjes aan de slag: wat zijn de juiste vragen voor een vernieuwend advies aan 
HHNK? 

18.00  Vertrek boot naar Den Helder  



Praktische zaken 

− Op Texel staat een bus bij het NIOZ klaar voor het vervoer naar de verschillende 
locaties. Deze bus brengt ons aan het eind van de dag ook weer terug naar de boot.  

− Als de boot op Texel aankomt, ga dan rechts de boot af. Anders moet je een heel eind 
omlopen. 

−  Vanaf de boot is het ongeveer 5 minuten lopen naar het NIOZ waar we ontvangen 
worden door het HHNK. 

− We gaan ook naar buiten, dus let op het weerbericht en zorg voor geschikte kleding. 
− Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Als je denkt dat je tussendoor nog wat wilt 

eten of drinken, neem dit dan zelf mee. 
− Karel Bruin-Baerts, Regioadviseur Waterketen van het HHNK zal ons de hele dag 

vergezellen. 
− Contactpersonen dag zijn:  

- Lisette Klok (HvA) 06-21157673 e.j.klok@hva.nl  
- Elma Duijndam (Delta Talent) 06-20449862 elma.duijndam@ark.eu 
- Jorrit Voet (HHNK)  06 – 12064524 j.voet@hhnk.nl  
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