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Dit verhaal
<Levende landschappen en zeespiegelstijging
< Invloed van de mens, toen, nu en straks
<De feitelijke opdracht voor de waterschappen
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Wat zijn de effecten van
klimaatverandering en zeespiegelstijging?
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Haasnoot et al.
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Nederland leeft niet meer met water
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DELTA 1.0 : Dikes, “best  we could do”

1825
Stormvloed

1916
Zuiderzee

1717
Kerstvloed

1953
Great Flood

DELTA 0.0:
1000 yrs of terps
“live with water”

DELTA 2.0:
iconic Deltawerken
“so far so good”
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DELTA 3.0:
“plan together”
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Hoe vormden levende landschappen?
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Vlechtende rivieren

10IJsland, Andre Ermolaev



Meanderende rivieren
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wadden veen

Kaarten: Peter Vos

delta delta
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veen

dijken→inbraken

klei←boskap

Kaarten: Peter Vos

dijken→inbraken



Groote Waard 1421-1424
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Het lijkt 
1953 wel zeg

Eigen schuld: bodemdaling!
• geen sediment door dijken
• wel ontwateren en afgraven



Maar de Hollanders maakten Holland
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Biesbosch 1560
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Onderzoek: riviermondingen net zo?
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Dollard geschiedenis:
1100 dijken gemaakt
1277 inbraken zee
1509 groen=zee-arm
1545-1900 bedijkt
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www.uu.nl/metronome
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http://www.uu.nl/metronome
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Water, zand, slib en vegetatie
Vanavond 19 u BNR techniektour



Hoe erg wordt de zeespiegelstijging
voor de (achter)kleinkinderen?
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Holoceen (10.000 jaar)

Zeespiegelstijging

+bodemdaling

(en bodemdaling!)
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KLIMAATBELEID IN NL:

DE KRAAN WIJD OPEN,

EN NIET EVEN DWEILEN
LOESJE Maarten



Zijn wij struisvogels in een delta??
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Future Deltas project:
Herman Kasper Gilissen,

Roy Teske,
Marleen van Rijswick,

Hans Middelkoop
Maarten Kleinhans



Wat kunnen we eraan doen?
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Plan B

ontruiming  Biesbosch



35

DELTA 3.0:
“plan together”
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Middelkoop & Stouthamer & Haasnoot et al.
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Westerschelde

1585: dijken doorgestoken
→ ‘Verdronken’ Land van Saeftinghe



heel laag
laag
hoog
dijk
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‘Verdronken’ 
Land van 

Saeftinghe

de zee neemt 
en de zee geeft

Hoogtekaart



Binnendijks! slibvang 
& landspiegelstijging
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Pilots: Dubbele Dijk, 
Polder Breebaart, 
plan Groote Polder



Wat is er nodig?
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Minimaal Parijs. 
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Wat denkt 
‘de Nederlandse bevolking’ 

eigenlijk echt??
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Klimaatprobleem oplossen?
<Parijs kan niet zonder dat we het gaan voelen
<Systeemveranderingen

■ veeteelt, watergebruik, energietransitie, groen
■ Veiligheid, welvaart, gezonde ecosystemen

<Now in your backyard (NIMBY = waterschappen)
<En

< Internationale + nationale politiek
<Uitleggen: stoppen met doen alsof we het goed genoeg doen
<Rechtvaardigheid

■ Nu én toekomstige generaties
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Opdracht van de Waterschappen
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Kockengen Unie van Waterschappen

Now In My BackYard



#waterschappenreddendewereld
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Levende waterschappen: luctor et submergo?
<ALS we Parijs halen:

<Dijken, dammen, 
<Landspiegelstijging

■ Wisselpolders, natuurlijke opslibbing voor corridor

<ALS we Parijs niet halen:
<Tijdelijk adaptatie: Concretia? 
<En Plan B: gecontroleerd verlaten = Dystopia
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Nederland wetenschap
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Als u nu de kop in het zand steekt

moet uw kleinkind de kop uit het water halen



Te overdenken, NIMBY:
<Doen waterschappen genoeg voor Parijs?
<Vooruitzien: grootschalige planning Waterschap2119?
<Welke wetenschap is nodig?

< Interdisciplinair, met duiding, waar te vinden?
<Politieke druk en ongehoorzaamheid?
<Hoe uit te leggen aan kiezers?
<Pensioen: wat vertel je je kleinkinderen?
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Zeespiegelstijging na de laatste ijstijd
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het land groeide

het land verzoop



‘Landspiegel’: stijging en daling

57De Haas et al. 2018

Menselijk
200 jaar

Natuurlijk
5000 jaar


