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Beste Heer/mevrouw Griffier,
"God schiep de aarde, behalve Nederland, want dat deden de Nederlanders zelf". Sommigen schrijven
deze spreuk toe aan de Franse filosoof Voltaire, anderen claimen dat die van andere buitenlandse origine
is, maar de kenners houden het bij een 'oud gezegde'. Hoe dan ook, het drukt wel uit dat wij
Nederlanders niet van plan zijn ons te plooien naar de elementen, maar dat we gewend zijn het land
naar onze hand te zetten. Maar hoe lang kunnen we dat nog volhouden?
Te droog, te nat, te heet: de klimaatverandering is bijna dagelijks merkbaar. Het is duidelijk dat we
hieraan iets moeten doen. We moeten dus druk aan de slag met de energietransitie en het terugdringen
van de broeikasgassen. Maar ondertussen gaat de opwarming van de aarde door en zullen wij ons hierop
moeten voorbereiden. Wat betekent dat voor ons? Wat moeten wij doen om ons op tijd aan te passen?
Moeten de dijken omhoog of moeten wij andere ruimtelijke keuzes maken? En is daar wel ruimte voor in
Noord-Nederland en Groningen in het bijzonder?
Als Natuur en Milieufederatie Groningen nemen wij jullie graag mee in deze opgaven. Daarom
organiseren wij op 1 juli a.s. een symposium over klimaatadaptatie - ‘Naar een Nieuw Gronings Peil’ - in
het mooie bezoekerscentrum Reitdiep, vlak buiten de stad Groningen. Dit symposium is onderdeel van
een drietal bijeenkomsten in Noord-Nederland van de drie noordelijke natuur en milieufederaties met als
thema ‘De slag om de noorderruimte’.

Jan-Willem Lobeek
directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Groningen
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Inloop
Welkom door Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder NMG
Introductie door gedeputeerde Melissa van Hoorn
Gerrit Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator NOS Journaal
Petra van Egmond, programmaleider Nationaal Natuurbeleid (PBL)
Pauze
Deelsessies
Terugkoppeling met sprekers door Jan-Willem Lobeek
Theatrale afsluiting door Improsa
Borrel
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Keynotes door Gerrit Hiemstra en Petra van Egmond
Gerrit Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator bij het NOS Journaal. Daarnaast is hij mede-eigenaar
van Weather Impact in Amersfoort, dat hij in 2015 heeft opgericht. Weather Impact is gespecialiseerd in
het toepassen van kennis en technieken op het gebied van meteorologie en klimaatverandering in
nationale en internationale projecten. Als nevenactiviteit is Hiemstra lid van de Wageningen
Ambassadors van Wageningen University & Research. Verder verzorgt hij lezingen en presentaties over
het weer en over klimaatverandering.
Voor dit symposium zal Gerrit Hiemstra ons meer vertellen over de achtergronden van
klimaatverandering en aangeven waarom klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp is om
werk van te maken.
Petra van Egmond werkt als programmaleider Nationaal Natuurbeleid en senior projectleider bij het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is het nationale instituut voor strategisch beleid op het
gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL doet onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwd
onderzoek zoals scenariostudies en beleidsevaluaties. Petra van Egmond was programmaleider Natuurlijk
Kapitaal. Een programma dat natuur en economie met elkaar probeert te verbinden. Recent was zij
projectleider van de Natuurverkenning waarin als een van de scenario’s is gewerkt aan het
'Natuurinclusief scenario' voor Nederland in 2050. Hierin is verkend hoe een natuurinclusieve inrichting
van Nederland kan bijdragen aan het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven, waaronder
invulling geven aan herstel van biodiversiteit en aan klimaatadaptatie: Natuurinclusieve inrichting
Nederland kan belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheidsopgaven | PBL Planbureau voor de
Leefomgeving.
Voor dit symposium laat Petra van Egmond zien hoe de natuur een belangrijke bijdrage kan
leveren aan een klimaatadaptieve inrichting van Nederland, en Groningen in het bijzonder.

Deelsessie Een nieuw verdienmodel voor klimaatadaptatie
Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie. Hans heeft aan de wieg gestaan van het project
Valuta voor Veen.
Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Wytze heeft met de SNK een
systeem opgezet voor certificering van CO2-emissierechten via Nederlandse projecten.

Tijdens deze deelsessie kijken we naar voorbeelden uit Friesland van een vernieuwend
financieringsmodel ten behoeve van het tegengaan van veenoxidatie.

Deelsessie Klimaatadaptatie door ruimte te geven aan andere vormen van landbouw
Gert Noordhoff, medewerker Provincie Groningen en daarnaast akkerbouwer. Gert is als projectleider
betrokken bij het project Dubbele Dijk langs de Eems bij Bierum. De Dubbele Dijk is een innovatief
kustverdedigingsconcept dat kansen biedt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.
Douwe van Noordenburg, Projectleider bij de Provincie Groningen van het Interreg project Saline
Farming (SalFar). Het Europese project Salfar onderzoekt mogelijkheden om de gevolgen van de
verzilting op de landbouw op te vangen.
Tijdens deze deelsessie kijken we naar de gevolgen van klimaatverandering en (nieuwe)
kansen voor de landbouw aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Excursie 'Natte voeten' - Koningslaagte
Harrie Miedema is een van de Groningse klimaatambassadeurs. Daarnaast is hij vergunningverlener
Natuurbeschermingswet bij de Provincie Noord-Holland. Hij maakt zich zorgen over de afname van de
biodiversiteit en zet zich daarom actief in voor dit thema.
Tijdens de excursie onder leiding van Harrie Miedema zien we de effecten van een hoger
grondwaterpeil in de omgeving van het bezoekerscentrum.
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