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@NL: kustmoeras
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Landspiegelstijging, maar hoe??
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rose



The land

drowned 



GIFs as online supplement in https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.10.006

https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.10.006


www.uu.nl/metronome

Rivier:
- debiet
- sediment
- zaden

Zee:
- golven
- constant of stijging

Schaal:

1:2000 ruimte / tijd

beweeglijkheid zand 1:1
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Water, zand, slib en planten

Steven Weisscher
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 ‘Laagland’ is/was een proces, niet een ding

www.uu.nl/metronome 

www.uu.nl/bruningslecture

Aanschouw: het laagland vormt
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Weisscher et al under review



Groote Waard 1421-1424 ‘natuur’ramp
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Klepduiker → bodemdaling tot lage eb
1000 jaar bodembeheer in Nederland

bodem daalt → waterstand omlaag → bodem daalt →
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Archeologische collectie gemeente Vlaardingen



Rijndelta

na 1421
(nu onmogelijk)
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Natuurramp? Nepnieuws?

http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.12.009 15

http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.12.009


(nep)nieuws
 De Sint-Elisabethsvloed in woord en beeld. 

Een inleiding
■ Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en 

Lotte Jensen

1. Dordrecht aan de horizon. 

Veranderingen in de visuele verbeelding van 

de Sint-Elisabethsvloed
■ Hanneke van Asperen

2. Elisabeth en de vloed. De rol van de heilige 

Elisabeth van Thüringen in Nederland
■ Marianne Eekhout

3. ‘De zee, die brult van toorn’. De verbeelding 

van de Sint-Elisabethsvloed in de literatuur
■ Lotte Jensen

4. Op de waterlijn. Het ontstaan en de toekomst 

van de Biesbosch
■ Maarten Kleinhans
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Biesbosch als model
Midden Holocene opbouw van lage landen en delta’s

Paar millennia menselijke invloed

Boskap → tijdelijke groei delta’s

Waterbeheer → bodemdaling

Dijken → geen sedimentatie meer

Landgebruik → veen afgraven, geen natuurlijke vegetatie meer

Landschap klaargezet voor PN’tjes*
■ slecht dijkonderhoud, vloeden rivier en zee, reparatie laat

■ goed verhaal: natuurramp, strijd tegen water

* Plotselinge Natuurrampjes
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Toepassingen Biesbosmodel
Eerst dijken

Dan inbraken
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Middelzee

Eems-Dollard

Jade

Lauwerszee

Zuiderzee



Bulten en kuilen in het water/land

-1.5 m
polderen +3 m

natuur

+5 m
baggeren



Deltares, lezing Gilles Erkens

cm / 50 jaar bodemdaling

■ watermanagement

■ Veen afgraving + oxidatie

■ Geen nieuw sediment

Een delta is geen ding
maar (was) een proces
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nu

Sea level

m +NAP

Holocene (10.000 yr)

Zeespiegelstijging + bodemdaling

+bodemdaling
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Conclusies
Helft Nederland is kustmoeras met slappe ondergrond

De ‘delta’ is geen ding maar was een proces

Gebruik + dijken + waterbodembeheer = bodemdaling → delta is op

Waterbeheer ≈ kuilen en bulten in het water

→ klaargezet voor PN’tjes

Duurzame veiligheid vergt nu rigoreuze keuzes

Anders leven met water = grootschalige adaptatie = kansloos

serieuze mitigatie nodig ≥ Akkoord van Parijs (bijv. EU Green Deal)

– Landspiegelstijging alleen mogelijk bij de grenzen (WS & ED)

met ontpolderen → dijkversterking + natuur
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Wij zorgen voor… ?
Waterschappen *: 

 “schoon water, voldoende water, waterveiligheid”

Deltacommissie **:

 “beschermt tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater

draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting.”

→ weinig tot geen “als geen Parijs dan geen veiligheid”

→ geen signaal aan publiek en politiek

→ impliciete versterking van waterbouwhoogmoed

→ impliciete goedkeuring klimaatbeleid Nederland
En afkeuring van adviezen van de wetenschappen

23*) https://www.waterschappen.nl  **) https://www.deltaprogramma.nl/


