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Zoek de verschillen... Links de oude situatie, rechts de kleur die het huis nu heeft.
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Huis overgeschilderd
van groen naar groen
door Marten Visser

Klimaatdam rond de Noordzee
Sjoerd Groeskamp begon er ooit aan te rekenen als grap,
maar het nieuwe klimaatrapport IPCC brengt zijn ’waanidee’
weer een stapje dichterbij. Twee dammen van in totaal 637 kilometer om de Noordzee af te sluiten. Als bescherming tegen
de stijging van de zeespiegel. „Ik hoop echt dat we dit plan
nooit nodig zullen hebben”, stelt de Nederlandse oceanograaf.
door Edwin Timmer
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oals zoveel wetenschappers bladerde
ook Sjoerd Groeskamp vorige week
maandag door het
laatste rapport van het klimaatpanel IPCC. Snel op
zoek naar illustraties op zijn
eigen vakgebied: oceanen.
„Al met al vond ik het een
droevige dag”, zegt de oceanograaf van het Nederlands
Instituut voor Onderzoek
der Zee (NIOZ). „De gevolgen van de temperatuurstijging die we zien, kunnen
van enorme invloed zijn.”

Hittegolven

rekenen met de constatering dat de meest extreme
scenario’s zeer onwaarschijnlijk lijken. Ook het
middelste scenario, waarop
we nu ongeveer koersen,
heeft grote impact. Een opwarming van drie graden in
2100, ten opzichte van het
begin van de industrialisa-

tie, is een flinke toename.
Extreem hoge waterstanden
kunnen straks veel vaker
voorkomen. En al valt de
zeespiegelstijging tot 2100
mee, daarna stopt het niet.”
Groeskamp
studeerde
meteorologie en oceanografie in Utrecht. Hij specialiseerde zich in de vermen-

ging van watermassa’s in
oceanen. Dat is belangrijk
omdat het mede bepaalt
hoeveel warmte en CO2 de
wereldzeeën opnemen. Zijn
kennis, waarvoor hij onderzoek deed bij Tasmanië,
wordt gebruikt als basis in
klimaatmodellen. „Het gaat
om fundamentele vloeistofdynamica. De dam rond de
Noordzee behoort eigenlijk
niet bij dat onderzoek.”

Fantasie

Zijn fantasie werd geprikkeld, toen hij twee jaar geleden terugkeerde naar Nederland. „Ik heb me toen afgevraagd: ’Moet ik daar nog
wel een huis kopen?’ Is dat
wel verstandig met het oog

Groeskamp maakt zich
niet alleen zorgen over toenemende temperaturen –
„Ik vind hittegolven nu al redelijk onverdraagbaar” –
maar ook over de stijging
van de zeespiegel. In de vijf
scenario’s uit het laatste
IPCC-rapport lopen de voorspellingen uiteen van een
stijging in 2100 ten opzichte
van 1995-2014 van minimaal
28 centimeter bij zeer snelle
reductie van broeikasgassen, tot iets meer dan een
meter als er helemaal geen
klimaatbeleid zou worden
gevoerd.
Oceanograaf Sjoerd Groeskamp: „Voor de aarde is een paar meter zeespiegelstijging niet raar. Dat is
„We mogen ons niet rijk zo vaak voorgekomen. Maar voor onze maatschappij is het een groot probleem.”
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op klimaatverandering?”
Eigenlijk, stelt de onderzoeker, is het bijzonder hoeveel fiducie wij Nederlanders hebben in onze dijken
en waterkeringen. Dat blinde vertrouwen is tegelijkertijd onze achilleshiel. Het is
het kryptoniet dat zelfs Superman kon verzwakken.
Want wat doen we als het
wel misgaat, en het zeeniveau te snel stijgt?”
Tot anderhalve meter zeespiegelstijging weten we Nederland wel te verdedigen,
meent de NIOZ-onderzoeker. „Met extra zandsuppletie, ruimte voor de rivieren
en ophoging van dijken.
Maar wat we daarna moeten, daarop bestond geen
helder
antwoord.”
En dus begonnen
Groeskamp
en zijn Zweedse collega Joakim Kjellsson te rekenen. Het leidde tot een wetenschappelijke publicatie
begin 2020 over de ’Northern European Enclosure
Dam’, afgekort NEED.

kust. Het zou direct 25 miljoen burgers, en kuststeden
als Den Haag, Kopenhagen,
Hamburg en Sint-Petersburg, behoeden voor overstromingen.
„In eerste instantie lijkt
het idee waanzinnig. Maar
hoe verder de klimaatverandering doorzet, hoe serieuzer dit wordt. Het plan
houdt mensen tegelijkertijd
een spiegel voor: zó groot is
de uitdaging die op ons afkomt. Willen we niet zulke
ingrijpende dammen rond
de Noordzee? Dan moeten
we haast maken met reductie van broeikasgassen. Ik
hoop vooral dat ons plan
aanzet tot nadenken.”
Ecologisch gezien zijn er

’Wat doen we als
het zeeniveau
te snel stijgt?’

Noordmeer

Het idee verandert de
Noordzee uiteindelijk in het
Noordmeer. Met een dam
van 161 kilometer tussen
Frankrijk en Engeland. En
een noordelijk deel in twee
stukken over 476 kilometer
tussen
Noorwegen
en
Schotland. Daarmee verdwijnen de getijden en stopt
de stijging van de zee langs
de Noordzee- en Oostzee-

wel redenen om tegen te
zijn. „De grootste tegenstand krijg ik uit de hoek
van biologen”, zegt Groeskamp. „’De kostbare Waddenzee gaat eraan, wat denk
je wel niet?’ Maar die Waddenzee loopt ook gevaar als
de zeespiegel te ver stijgt.”
Verder zetten dammen het
ecosysteem van de Noordzee uiteraard op zijn kop.
Langzamerhand zal het bassin van zout naar zoet veranderen, met een volledig
ander zeemilieu tot gevolg.
Dat grote zoetwaterbassin
is tegelijkertijd een voordeel. „Klimaatverandering

kan leiden tot grote tekorten aan zoet water. Als we de
Noordzee omvormen tot
een mega-IJsselmeer dan
hebben we daar een flinke
voorraad. Verder bieden de
dammen kansen voor energieopwekking en nieuwe
vormen van zeeboerderijen.
Voorlopig is er, ondanks de
grote diepte vlakbij Noorwegen, geen enkele ingenieur die heeft gezegd ’dit
kan niet’.”

Onaangenaam

De kosten zijn uiteraard
hoog. Misschien wel 500
miljard euro. „Al is dat een
grove schatting. Maar wat
kost het als je complete steden moet verplaatsen? En
als mensen tegenwerpen
’dit vereist te veel zand om
die dammen te bouwen’,
dan is mijn antwoord: alle
dijken langs de Noordzee
ophogen of steden verplaatsen kost ook enorm veel materiaal, energie en geld. Vanaf een bepaald zeeniveau
worden alle alternatieven
bijzonder onaangenaam.”
Bij welke zeespiegelstijging is het indammen van de
Noordzee een serieuze optie? „Dat moeten we beter
uitrekenen. Ik denk dat ons
plan bij een stijging van
twee à drie meter een heel
serieuze optie wordt. Voor
de aarde is een paar meter
zeespiegelstijging niet raar.
Dat is zo vaak voorgekomen.
Maar voor onze maatschappij is het een groot probleem. Daarom moeten we
op tijd bedenken wat we willen. Laten we het echt hierop aan komen?”

DEN HELDER • Eindelijk
een nieuwe kleur voor
het appeltjesgroene huis
van Ineke van Amersfoort. Het huis dat van
de gemeente Den Helder
en de rechter niet appeltjesgroen mocht zijn.
Welke kleur het is geworden? Appeltjesgroen,
jawel. Maar iets minder
opvallend dan de vorige
kleur. Fiets je voorbij en
werp je een snelle blik op
het huis, dan denk je: niks
veranderd, nog net zo
groen als altijd. Kijk je iets
nauwkeuriger, dan valt
het op. De woning van is
net een beetje minder fel
groen dan voorheen. „Het
is net iets zachter groen”,
zegt de 84-jarige Helderse
Van Amersfoort. „Als je
goed kijkt dan zie je het
wel hoor.” En voor de ongelovige Thomassen: aan
de voorkant van het huis is
een heel klein stukje appelgroen gelaten. „Zodat
iedereen het verschil kan
zien.”
Het boek kan dicht, wat

haar betreft. Vier jaar
duurde het gesteggel met
de gemeente Den Helder,
tot de Raad van State aan
toe. De gemeente vond de
fel groene kleur die mevrouw Van Amersfoort op
haar huis liet smeren te
opvallend. In gemeentelijke termen: het is een welstandsexces, wijkt te veel
af van de andere huizen in
de buurt. Bovendien zou
het groen bij de buren zo
reflecteren dat de hele ka-

dwijnen. De nieuwe kleur
moet
mevrouw
Van
Amersfoort eerst laten
goedkeuren door de gemeente.
En dus begint het grote
proberen. Een kleur kiezen, wat mengen, beetje
wit erbij wellicht en een
proefvlakje op de muur
maken. En altijd in overleg
met de gemeente. „Ze hebben me uiteindelijk wel
goed geholpen hoor. Ze
kwamen eerst met een
soort mosgroen kleurtje aan. Ik
zei: dat staat
niet mooi bij
het blauw
van de kozijnen. Dan kwamen ze weer met iets dat
bijna wit was. Wilde ik ook
niet. Uiteindelijk is het
dus dit geworden.”
Zeker weten dat deze
kleur wel in orde is? Zeker
weten, zegt mevrouw Van
Amersfoort. „Het is beoordeeld door de commissie
ruimtelijke kwaliteit van
de gemeente. Die vindt het
goed, dat heb ik zwart op
wit.”

’Dit is in orde, dat
heb ik zwart op wit’
mer groen wordt.
Overschilderen, sommeerde Den Helder. Maar
dat weigerde Van Amersfoort. Volgens haar staan
er in de buurt genoeg andere opvallende huizen,
die bij voorbeeld pikzwart
of donkerrood zijn geschilderd. Maar de rechtbank en later ook de Raad
van State zijn het met Den
Helder eens: de groene
kleur is te fel en moet ver(advertentie)

