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Inpolderingen, bedijkingen en afdammingen hebben de zuidwestelijke delta in de
afgelopen 400 jaar sterk veranderd. Van dynamisch en divers gebied met een zeer hoge
ecologische productiviteit, is het getransformeerd naar een systeem met harde grenzen
tussen land en water, met sterk afgenomen biodiversiteit. De toekomstige
zeespiegelstijging vereist verdere maatregelen om de veiligheid te handhaven. Ons
betoog is dat dat kan met een sedimentstrategie waarmee tegelijk de natuur weer wordt
hersteld en niet verder verslechtert. Deze sedimentstrategie bestaat uit: het herstellen van
getij in de deltabekkens, het aanleggen van dubbele dijken langs de oevers en het actief
inbrengen van sediment in de deltabekkens. Naast dat dit baten brengt voor veiligheid en
natuur, brengt het ook baten voor de leefbaarheid, lokale economie en voedselproductie.

De Zuidwestelijke Delta is al eeuwen bewoond, en in al die
eeuwen vond er landaanwas plaats onder invloed van de
zee en de rivieren en menselijke ingrepen in het landschap,
in een wisselende combinatie door aanzanding, opslibbing
en veengroei. Dit gaf een uitgebreid dynamisch gebied
van geulen, platen, slikken, schorren en zoetwatermoeras,
en daarmee een hotspot voor biodiversiteit. De afgelopen
1000 jaar hebben we de schorren die hoog genoeg
kwamen te liggen bedijkt, zodat je er zelfs tijdens de
hoogste waterstanden droge voeten hield. Dit maakte
het makkelijker om er te wonen en zoetwater-landbouw
te bedrijven. Aan de waterzijde van de nieuwe dijken
ontstonden nieuwe schorren, en zo konden we het
proces van inpolderen herhalen en ons land uitbouwen
in het water. In de laatste 100 jaar hebben we het
systeem nog ingrijpender aangepast door inpolderingen,
havenwerken bij Rotterdam, intensief vaargeulbeheer
in de Westerschelde en niet in de laatste plaats, de
deltawerken, als uitgebreid verdedigingssysteem tegen
hoogwater van de zee. Daarmee zijn de morfodynamische
omstandigheden in het gehele gebied sterk veranderd.
De opslibbing en aanzanding die voorheen nog plaats
kon vinden, werd gedreven door het water. Dat voerde
nieuw sediment aan, wat werd afgezet op de platen
door het getij. Het land kon hierdoor lange tijd en op de
meeste plaatsen meegroeien met de waterhoogte. Door

het land vast te leggen tussen dijken, vaarwegbeheer en
de zee te weren met de deltawerken, is deze dynamiek
verstoord en sedimentatie gestopt. Ondertussen gingen
de zeespiegelstijging en bodemdaling door en liggen
grote binnendijkse gebieden nu meters onder zeeniveau.
Zonder dijken en deltawerken zou er al geen land meer
zijn. Een tijd waanden we ons veilig, te midden van de
vele waterkeringen. Echter is nu duidelijk dat dit op
lange termijn niet houdbaar is: de binnendijkse polders
blijven dalen en de zeespiegel stijgen. Dit vergt veel meer
van de dijken. Het maakt de polders kwetsbaar voor
overstromingen en zoute en zoet kwel (De Louw et al.,
2019), (van Belzen et al., 2021).
Tegelijk heeft de natuur te lijden onder deze grootschalige
en langdurige veranderingen, platen, slikken en schorren
zijn in areaal enorm afgenomen, soorten vinden daardoor
geen plek meer. Slikken en schorren zijn de meest
productieve ecosystemen op aarde – zelfs productiever
dan een tropisch regenwoud. Ze staan afwisselend onder
water en droog, waardoor ze voedingsrijk slib kunnen
invangen, wat zorgt voor een grote biodiversiteit. Ze zijn
het thuis van vele vissen en bodemdieren, zoals de sepia,
de hondshaai, kokkels en zeepieren. Daarmee zijn ze ook
een cruciale tussenstop voor veel trekvogels, bijvoorbeeld
de rosse grutto en de scholekster. Slikken en schorren
vervullen daarnaast nog verschillende andere functies.
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1
Afbeelding 1. Het intergetijdengebied in

1915, met onderscheid tussen begroeide
en onbegroeide delen
Afbeelding 2. De veranderingen in

intergetijdengebied tussen 1915 en 2015
Bronnen: Bonnekaarten 1910-1920, RWS (2016),
Wijsman.et al. (2018), Tonge/der et al. (2019)

is verdwenen sinds 1915.
Inpolderingen en aanleg van
haventerreinen zorgden rechtstreeks
voor verlies. Waar de Deltawerken
door afdammingen het getij deed
verdwijnen verdween in een klap
lntergetijdengebied 1915
alle intergetijdengebied. Alleen in
schorren
Haringvliet en Oosterschelde bleef
slikken
dat rechtstreekse verlies beperkt
tot respectievelijk 85% en 10%.
2
Maar daar blijft het niet bij. De
opbouwende krachten van het getij
zijn verdwenen of sterk verzwakt. De
afbrekende werking van golven is
onverminderd aanwezig. De platen
en slikken staan bloot aan erosie.
In de meeste bekkens is het extra
verlies aan intergetijdengebied na
enkele jaren gestopt door aanleg van
onnatuurlijke, stenen golfbrekers.
Alleen in de Oosterschelde heeft
de erosie nog kunnen doorzetten,
met inmiddels als gevolg een extra
verlies aan intergetijdengebied van
15 percent. Dit proces zal doorzetten
en nog eens extra worden versterkt
door zeespiegelstijging. Laten
we dit gebeuren? Dan eindigt de
lntergetijdengebied verdwenen
Intergetijdengebied nieuw
Oosterschelde als een langgerekte
Intergetijdengebied nog aanwezig
bak water, zonder droogvallende
slikken en schorren en dus zonder
de
schelpdieren
en
vogels
die daarvan leven. En dan zal
Ze functioneren als golfbreker voor de oevers: zonder
in de andere bekkens voor het behoud van de resterende
deze bufferzone zouden dijken sterker en hoger moeten
platen, de stenen bescherming verder moeten worden
zijn. Ze leggen grote hoeveelheden CO2 vast in de bodem
versterkt. Of zoeken wij naar meer natuurlijke alternatieven
(Nederlandse schorren zijn goed voor een vastlegging
zoals de plaatsuppleties die als proef in de Oosterschelde
van 60.000 ton CO2 per jaar (Teunis & Didderen, 2018)),
zijn toegepast?
en zijn van grote waarde voor de regionale economie als
toeristische trekpleister.
Kortom, zowel buitendijkse getijdenatuur als de
waterveiligheid en landbouw in het binnendijkse staan
In de afgelopen 400 jaar hebben inpolderingen en
onder druk en hebben te lijden onder een stijgende
afdammingen de zoute en zoete getijdennatuur sterk
zeespiegel. Er liggen echter kansen in het verschiet om
teruggedrongen. In 1915 was er – Biesbosch niet
dit “tij” te keren. Door de dynamiek van het getij zo veel
meegerekend – nog 485 km2 platen, slikken en schorren. In
mogelijk weer te herstellen en, in een nieuwe configuratie
2015 hadden we daar nog 211 km2 van over (zie afbeelding
van het systeem, de opbouwende krachten die leiden tot
1). Dit betekent dat 56% van het intergetijdengebied
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landaanwas weer mogelijk maken. Dat kan door getij
terug te brengen in Haringvliet en Grevelingen en voor
alle bekkens een sedimentstrategie te ontwikkelen: actief
sediment in- en aanbrengen en inrichtingsmaatregelen
daartoe nemen. Want het is duidelijk dat in het
huidige systeem, kunstmatig sediment aangevoerd,
vastgehouden en herverdeeld zal moeten worden
om netto landaanwas te kunnen bewerkstelligen. De
resulterende uitbreiding van het areaal platen, slikken en
schorren is wat de natuur nodig heeft terwijl het helpt
om de Zuidwestelijke Delta veilig te houden in tijden van
zeespiegelstijging. Wat hiervoor nodig is onderzoeken we
in de rest van dit artikel.

Sedimentvraag van
de Zuidwestelijke Delta
Om erosie van de kustlijn door zeespiegelstijging te
voorkomen worden er jaarlijks grote volumes aan

Afbeelding 3. Benodigde suppletievolumes

160

RCP 4.5 uppervalue 2050-2100

RCP 4.5 lowervalue 2050-2100

RCP 4.5 uppervalue 2020-2050

RCP 4.5 lowervalue 2020-2050

Current

Tabel 1. Theoretische suppletiebehoefte
per deelgebied om meegroeien met de
zeespiegelstijging mogelijk te maken bij
verschillende klimaatscenario’s, gebaseerd op
de rekenregel (sedimenttekort = oppervlak x
SLR (mm/year)
2
6
12
17
30
zeespiegelstijging). (naar Mulder, 2019). Voor
Nourishment amount Coastal fundament
13.6
40.8
66.6
88.1
144.0
het zanddelende systeem kustfundament(x 106 m3/year Wadden Sea
0.0
0.0
15.0
27.5
60.0
Waddenzee – Westerschelde is aangenomen
Western Scheldt
0
0
0
0
0
dat tot een zeespiegelsnelheid van 6 mm/
Eastern Scheldt
0.7
2.1
4.2
6.0
10.5
jaar, de transportcapaciteit voor sediment
Lake Veere
0.1
0.2
0.5
0.7
1.2
zodanig is dat suppletie in het kustfundament
Grevelingen
0.3
0.8
1.7
2.4
4.2
voldoende is om ook de deelsystemen
Haringv.-Hollands D.
0.2
0.6
1.2
1.7
3.0
te voeden. Bij hogere stijgsnelheden is dat
1.3
3.8
7.6
10.7
18.9
Southwest Delta total (x 106 m3)
voor de Waddenzee niet meer het geval
14.9
44.6
89.2
126.3
222.9
Total (x 106 m3)
en zal een deel van het sedimenttekort
binnen de Waddenzee zelf moeten worden gesuppleerd. De suppletiehoeveelheid in het kustfundament zal dan evenredig afnemen.

zand gesuppleerd om op een natuurlijke wijze de kust
veilig te houden en de duinen te laten meegroeien met
de zeespiegel. Om het benodigde suppletievolume te
benaderen wordt doorgaans de oppervlakte van het
kustgebied vermenigvuldigd met de zeespiegelstijging.
De zeespiegelstijging doet zich ook gelden in de bekkens
van de Zuidwestelijke Delta die op een of andere manier
een open verbinding met zee hebben. Dit geldt voor de
Oosterschelde met de stormvloedkering, maar ook voor
het Veerse Meer met de verbinding via de Katse Heule,
en voor het Haringvliet met de kier. Het zal ook gaan
gelden voor de Grevelingen zodra er een verbinding is
via de Brouwersdam. Wat is er aan sediment volume’s
nodig ook in deze wateren te gaan suppleren zoals
we aan de kust doen, en zo daar het fundament voor
de hoogwaterveiligheid te versterken en de natuur te
behouden? Met dezelfde berekeningsmethode als voor
het kustfundament is daarvan een inschatting gemaakt
(afbeelding 3 en 5 en tabel 1).

Benodigd suppletievolume

benodigde sedimentsuppletie (miljoen m3/jaar)

voor verschillende zeespiegelsnelheid
140
stijgingen, uitgaande van “oppervlakte x
120
zeespiegelstijging” (gebaseerd op Mulder,
2019). Sediment voor de Westerschelde
100
wordt vanuit het kustfundament aangevoerd,
80
evenals een deel van het sediment voor de
Waddenzee. Voor de Waddenzee zijn echter
60
bij stijgingssnelheden >6 mm per jaar ook
40
lokaal suppleties nodig omdat het transport
vanuit de kust niet voldoende zal zijn. Niet
20
alle factoren zijn in deze berekening mee0
genomen; voor de getijdebekkens zal het
0
5
10
15
20
25
30
Zeepiegelstijging snelheid (mm/jaar)
benodigde sediment in werkelijkheid hoger
uitvallen. ment voldoende is om ook de deelWaddenzee
Westerschelde
Kustfundament
systemen te voeden. Bij hogere stijgsnelheVeerse Meer
Grevelingen
Oosterschelde
den is dat voor de Waddenzee niet meer het
Zuidwestelijke Delta totaal
Haringvliet
geval en zal een deel van het sedimenttekort
binnen de Waddenzee zelf moeten worden gesuppleerd. De suppletiehoeveelheid in het kustfundament zal dan evenredig afnemen
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geldend voor het Nederlandse deel van de Noordzee:
- meervoudig ruimtegebruik is gewenst
- potentie voor olie- en gaswinning
- potentie voor C02-opslag
- visserij en aquacultuur mogelijk, behalve in beperkt
toegankelijk gebied (zie kaart Mariene Ecosysteem)
- streven naar behoud van onderwater cultureel erfgoed
- recreatie mogelijk
- wisselwerking tussen land en zee
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aangewezen Natura 2000-gebied
het besluit over de mogelijke aanwijzing van Bruine Bank
als Natura 2000-gebied wordt in 2016 genomen
zoekgebied bodembeschermende maatregelen
windpark in bedrijf/ in aanbouw
aangewezen windenergiegebied
beleidsvoornemen windenergie binnen de 12-mijlszone
reserveringsgebied voor zandwinning
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voorkeurstracés voor kabels en leidingen
militair oefengebied
scheepvaartinfrastructuur
ondergrond:
grens EEZ
grens territoriale zee(= i2-mijlszone)
transitie/kustwater(WFD//EG definities inbegrepen)
duinen
zoetwater
Verdragsgebied Eems-Dollard

Afbeelding 4. A) Structuurvisiekaart Noordzee met de huidige reserveringszone voor zandwinning in het geel (Beleidsnota Noordzee 2016-2021).
B) Mogelijke extra gebieden voor zandwinning buiten het huidige reserveringsgebied Bron: Haasnoot et al., 2018

Meegroeien met de zeespiegel van de deltabekkens
vraagt grofweg een verhoging van 10% van het
totale benodigde kustsuppletiebudget. Bij de huidige
zeespiegelstijging zou dat 1,3 miljoen m3 per jaar
zijn, oplopend tot zo’n 3,8 á 7,6 miljoen m3 per jaar
in 2050 bij RCP4.5 klimaatscenario. Voor estuaria en
getijdebekkens zijn er meerdere factoren die meespelen
die de sedimentvraag bepalen in werkelijkheid liggen
de getallen dus hoger of lager dan deze versimpeling
(Leuven et al., 2019).
In vergelijking met het lopende kustsuppletieprogramma
is de sedimentvraag van de Zuidwestelijke Delta in
volumes uitgedrukt zo’n 10% extra voor 2050 en ook
voor 2100. In vergelijking: kustsuppletievolumes voor het
kustfundament zullen om zeespiegelstijging bij te houden
richting 2050 al zo’n 300% á 500% moeten toenemen,
van 13.6 nu naar 40,8 á 66,6 in 2050 bij RCP 4.5.

Waar komt het sediment vandaan?
Twee soorten sediment zijn nodig in de delta: zand en
slib. Voor slib zijn er mogelijkheden om het op natuurlijke
wijze in te vangen en zo natuur en land op te hogen, mits
er voldoende aanvoer is vanuit zee. Daarover verderop in

dit artikel meer. Eerst over het zand, dat zal voornamelijk
kunstmatig moeten worden aangevoerd.
Er ligt in principe genoeg zand in de Nederlandse
Noordzee om het tekort op het kustfundament en in
de Zuidwestelijke Delta aan te vullen (Haasnoot et al.,
2018; Mulder, 2019). De huidige zandwinning gebeurt in
het reserveringsgebied vlak buiten het kustfundament
(afbeelding 4a). Dit gebied heeft een oppervlakte van 5200
km2. De daadwerkelijke beschikbaarheid en bruikbaarheid
wordt bepaald door drie factoren: de kwaliteit van het
zand, het ruimtebeslag van andere functies, en de
windiepte. Momenteel wordt er jaarlijks ruim 25 miljoen
m3 zand gewonnen, waarvan de helft als suppletiezand
en de helft als ophoogzand. De gemiddelde windiepte
daarvoor bedroeg twee meter, en het totale oppervlak
besloeg ongeveer 60-90 km2 per vijf jaar. In de afgelopen
jaren is al regelmatig zeezand gewonnen op meer dan
2 meter laagdikte, onder andere voor de Zandmotor.
Voor de aanleg van Maasvlakte 2 is zelfs tot 20 meter
diep gewonnen. Winning op grotere diepte heeft de
voorkeur zolang het risico op vertraagde rekolonisatie
van bodemleven en zuurstofloosheid minimaal wordt
gehouden en de helling van de put beperkt blijft. Bij
een verdieping tot 2 meter is de herstelperiode van
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Toekomstige sedimentsuppleties

het bodemleven vier tot zes jaar.
Voor een verdieping van 6 á 8 meter
geldt waarschijnlijk een vergelijkbare
herstelperiode, aangezien dergelijke
verdiepingen ook van nature in de
zeebodem voorkomen (Ontwerp
Programma Noordzee 2022-2027).

3000
Deltascenario (excl bekkens)
RCP 4.5 (excl bekkens)
RCP 8.5 (excl bekkens)
Deltascenario (incl bekkens)
RCP 4.5 (incl bekkens)
RCP 8.5 (incl bekkens)
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Suppletievolume (miljoen m3/jaar)

pleties die nodig zijn om mee te groeien met
zeespiegelstijging, en bijbehorende kosten
uitgaande van de aanname van een kostprijs
van 5 euro per kubieke meter sediment. De
doorgetrokken lijnen laten nodige suppleties
zien voor het kustfundament, de Waddenzee en de Westerschelde. De onderbroken
lijnen nemen ook de overige bekkens van de
Zuidwestelijke Delta mee
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Het totale ruimtebeslag van de zandwinning kan worden
uitgerekend voor verschillende RCP-scenario’s en
verschillende windieptes, zoals Mulder (2019) heeft
gedaan. Tussen 2020 en 2100 zal bij RCP 4.5 zo’n 70 tot
128% van het huidige reserveringsgebied worden gebruikt,
als een windiepte van 2 meter wordt aangehouden (voor
kustfundament, Waddenzee en Deltabekkens). om nergens
meer dan eenmaal zand te winnen is in dit scenario niet
te handhaven. Als we echter uitgaan van een windiepte
van 8 meter, is over een periode van 80 jaar slechts 20%
tot 36% van het reserveringsgebied nodig. Op één plek
wordt dan eens in de 200 á 400 jaar gewonnen, wat in
ieder geval genoeg hersteltijd geeft voor het bodemleven.
Andere mogelijkheden zijn om toch op enkele plekken voor
een tweede keer zand te winnen, of om uit te breiden naar
een tweede reserveringszone (afbeelding 4b). Het is hierbij
belangrijk om de windiepte en suppletiefrequentie zo te
optimaliseren dat bodemleven zo min mogelijk verstoord
wordt. Er moet daarnaast ook worden bepaald of de
ecologische schade in de Noordzee wingebieden opweegt
tegen de winst in de getijdebekkens.

Kosten van zandsuppleties
De kosten van zandsuppleties zijn afhankelijk van de
vaarafstand tussen het wingebied en de suppletielocatie,
en van de contractvorm. De huidige kosten van
zandsuppleties bedragen zo’n €5 per kubieke meter
(Mulder, 2019, navraag leert dat afhankelijk van de
suppletiemethode de prijs 3,5 á 5,5 euro per m3 bedraagt).
Bij grote projecten – zoals een Maasvlakte, een zandmotor
– is deze prijs lager: ca €3,50. Afbeelding 5 laat het verloop
van de suppletiekosten zien over verloop van tijd, voor
de verschillende klimaatscenario’s en gerekend met en
zonder deltabekkens. Deze grafiek gaat uit van €5/m3.
De kosten lopen evenredig op met de zeespiegelstijging.
Tot 2050 lopen de kosten voor alle scenario’s licht op
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Afbeelding 5. De toekomstige sedimentsup-
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van €70 miljoen per jaar naar €185-407 miljoen per jaar,
maar daarna lopen ze sterker uiteen en lopen de kosten
bij versnelde zeespiegelstijging op tot €1,4 – 2,7 miljard.
Daarvan is grofweg 10% nodig voor de (deels) afgesloten
deltabekkens. Tot 2050 lopen de kosten voor het uitbreiden
van de kustsuppleties naar de delta dus op van zo’n 7
naar zo’n 40 miljoen euro per jaar. Enerzijds is dit een
onderschatting, want suppleren in de delta is bewerkelijker
en dus duurder dan aan de kust, anderzijds mag verwacht
worden dat de kosten in de toekomst zullen dalen vanwege
innovaties en schaaleffect en ook omdat een deel van
sedimentvraag met slib ingelost kan worden, zie hierna.

Slib-invang en -suppleties
Voor de getijdenbekkens is naast zand ook slib nodig
als vruchtbare bodem. Dit valt niet op te graven uit de
Noordzee, maar wordt van nature meegevoerd met
zeewater en komt ook beschikbaar als vaarwegen
en havens worden gebaggerd om ze op diepte te
houden. Alleen al in het havengebied Rotterdam en de
toegangsgeulen is dit zo’n 15-20 miljoen m3 per jaar. Dit
terwijl de sedimentbehoefte voor de delta nu ‘slechts’ 1,3
miljoen m3 per jaar, en in 2050 maximaal 7,6 miljoen m3 per
jaar is. Een deel van het slib dat op verschillende plekken
wordt opgegraven is echter verontreinigd en daarom
ongeschikt voor natuurgebieden. Slib wat schoon genoeg
is kan daarentegen een hele waardevolle toepassing
krijgen in de delta, om schorren en slikken aan te vullen,
of om waterveiligheid te garanderen zowel voor als achter
de dijk. Een groot deel van het schone sediment wordt nu
afgevoerd naar zee of depots ergens anders in het gebied,
waardoor het zijn natuurwaarde verliest. Hier liggen grote
kansen om de slibstromen te benutten voor natuur en
waterveiligheid. Hierbij moet er natuurlijk wel rekening mee
worden gehouden dat een deel van het op zee gestorte slib
via transport langs de kust naar Waddenzee en verder gaat
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Afbeelding 6: Dubbele dijken en de ontwikkeling

van de bodem, functies en baten in de tijd
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Afbeelding 7: Mogelijk scenario voor implementatie van dubbele dijken
met wisselpolder in de Zuidwestelijke Delta Bron: van Belzen, J., 2021

en daar bijdraagt aan de sedimentbalans. Het toepassen
van baggerslib in de Zuidwestelijke Delta moet niet tot
tekorten in de Waddenzee gaan leiden.

Dubbele dijken
Naast het kunstmatig ophogen van bestaande
intergetijdengebieden zijn er ook mogelijkheden om met
behulp van wisselpolders tussen dubbele dijken meer
getijdennatuur te creëren. Daarmee wordt tegelijkertijd de
verdediging van de kust veiliger, duurzamer en goedkoper,
en geeft het een stimulans voor de economie door de
kansen voor landbouw en recreatie (van Belzen et al.,
2021). Het principe van een wisselpolder is gebaseerd op
een dubbele dijk (zie afbeelding 6). In de huidige zeedijk
wordt een opening gemaakt, waardoor eb en vloed weer
vrij spel krijgen in het achterliggende land. De zee wordt
vervolgens tegengehouden door een tweede dijk: een
al bestaande voormalige zeedijk, slaperdijk of nieuw

aan te leggen tweede dijk. Die kan
iets lager en goedkoper zijn dan
Fase 4
de huidige zeewering, omdat de
ergste kracht dan al uit het water is
gehaald achter de eerste dijk. Het
land tussen de dijken zal vervolgens
langzaam ophogen door het slib dat
na iedere vloed achterblijft. Langs
de sedimentrijke Westerschelde kan
dit drie tot vijf centimeter per jaar
zijn. Na een halve eeuw ligt het land
tussen de dijken dus tot wel drie
meter hoger. In de tussentijd kan er
op het groeiende land aquacultuur
worden bedreven, kunnen er zilte
gewassen groeien en kan later weer
gewone landbouw plaatsvinden op
de vruchtbare zeeklei. Bovendien
kan een deel van de wisselpolders
worden ingericht als natuurgebied
voor steltlopers en andere plant- en
diersoorten die van getijdegebieden
afhankelijk zijn. In een rapport van
het NIOZ over de mogelijkheden
voor dubbele dijken komt naar voren dat ook rond de
sedimentarme Haringvliet-Hollands Diep en Oosterschelde
kansen zijn voor dubbele dijken: respectievelijk 6830 ha en
9460 ha kan worden ingezet als wisselpolder (van Belzen
et al., 2021) (zie afbeelding 7). De maximale opslibbing
van deze polders is (natuurlijk naast de beschikbaarheid
van sediment) afhankelijk van de huidige maaiveldhoogte
van de polder, die vaak tussen de -1.0 meter en +0.5m
ligt. Als we de wisselpolders rond het Haringvliet-Hollands
Diep en de Oosterschelde op hetzelfde tempo willen laten
ophogen als rond de Westerschelde (±4 meter in 50 jaar)
op natuurlijke wijze zou gebeuren, dan is daar 6,5 miljoen
m3 slib per jaar voor nodig. Deels zal die via natuurlijke
weg aangevoerd worden door de rivier en vanuit zee, deels
zal dat hier actief ingebracht moeten worden, waar dan
mogelijk baggerslib voor gebruikt kan worden.

Samenvattend
In de afgelopen eeuw is het oppervlakte inter
getijdengebied (platen, slikken en schorren) sterk
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afgenomen door inpolderingen en afdammingen:
56% sinds 1915. Met de zeespiegelstijging die daar
nog bij komt zal deze getijdennatuur nog verder
teruggedrongen worden. Om dat te voorkomen is
het van groot belang om de getijdenbekkens van de
Zuidwestelijke Delta te betrekken bij een landelijke
sedimentstrategie die kijkt naar zowel (uitbreiding
van) het huidige kustsuppletieprogramma, als naar
slibstromen en invang daarvan in de bekkens en naar
mogelijkheden om intern het aanwezige sediment
regulier vanuit geulen weer op platen te brengen. De
bekkens zullen daarvoor met zee verbonden moeten
worden zodat er weer getij terugkeert en slib het
bekken in kan komen. Door langs de oevers dubbele
dijken met wisselpolders aan te leggen kan effectief
slib ingevangen worden en het areaal getijden natuur
uitgebreid worden.
De getijdennatuur in de Zuidwestelijke Delta
behouden vraagt maximaal een sediment input in de
ordergrootte van 10% van het volume van het huidige
kustsuppletieprogramma (ook bij opschaling in reactie
op zeespiegelstijging): bij de huidige stijgsnelheid is dat
1,3 miljoen m3 per jaar. Als deze hoeveelheid als zand,
gewonnen uit de Noordzee, zou worden ingebracht
dan lijkt daar voldoende voorraad voor te zijn. In de
praktijk zal aan een deel van de sedimentvraag worden
voldaan via invang van slib, en worden kansen geboden
door het herverdelen van sediment en benutten van
baggermateriaal, waarvan het huidige aanbod van
zo’n 15 á 20 miljoen m3 per jaar vele malen groter
is dan de sedimentvraag. Worden er ook dubbele
dijken met wisselpolders aangelegd dan voegt dat
een sedimentvraag (voornamelijk slib) toe van zo’n 6,5
miljoen m3 per jaar.
Naast het uitbreiden en behouden van getijdennatuur
zorgen deze maatregelen er ook voor dat de bodems
en oevers van de getijdenbekkens groeien met de zee
wat een bijdrage levert aan de hoogwaterveiligheid.
Dubbele dijken met wisselpolders kunnen de gewenste
hoogwaterveiligheid leveren, ondiepe getijdenbekkens
met veel platen dempen de getijdengolf en golfoploop
bij storm. Met de voorgestelde sedimentstrategie wordt
zo een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid.
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Governance
De voorgestelde sedimentstrategie raakt aan
bevoegdheden van verschillende overheden. Ze adresseert
problemen die samenhangen met een onzekere toekomst;
welke mate van zeespiegelstijging en tempo moeten we
ons op voorbereiden? Waarbij ze niet voor alle scenario’s
‘de oplossing’ biedt. Er is ook geen maatschappelijke
consensus over de omvang van de problematiek:
houdbaarheid landbouw i.r.t. verzilting bijvoorbeeld. En de
baten die de sedimentstrategie oplevert zijn niet altijd de
verantwoordelijkheid van de partij die de kosten maakt.
Ook is er tegen een aanpak als dubbele dijken verzet
vanuit bepaalde partijen. Al met al omstandigheden die het
complex maken om hier verder mee te komen, zowel in de
beleidsarena als politiek/bestuurlijk.
Het deltaprogramma lijkt een logische plek om deze
puzzel te kraken. De deltabeslissingen zijn immers de
kaders waarbinnen we met de kennis van vandaag de
hoogwaterveiligheid vorm geven. Deze complexiteit
wordt binnen het deltaprogramma ook erkend, door
de daarin samenwerkende overheden (provincies, rijk,
waterschappen en gemeente). Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, waarin al een
prominente plek geven is aan dynamische dijkenzones als
kansrijke bouwsteen voor de toekomst van de delta en er
wordt over sedimentmaatregelen gesproken. Daarnaast is
er het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, waarin door
de in het deltaprogramma samenwerkende overheden
een traject is opgezet ter voorbereiding op de herijking
van de deltabeslissingen in 2026, de herijkingsronde
waarin het vorige kabinet beloofde richting te gaan geven
over Nederlands adaptatiestrategie. Iets wat volgens de
wetenschap, steeds meer sectoren, maatschappelijke
organisaties en politieke partijen super urgent is. Dit jaar
komt het IPPCC, na alle rapporten die afgelopen 1,5
jaar tijd verschenen, met haar nieuwe synthese rapport
met voorspelling over ons toekomstig klimaat. De KNMI
vertaald dat medio volgend jaar naar de Nederlandse
situatie. Alle ingrediënten zijn dan daar om in 2024 en 2025
een koers te bepalen.
Niets te laat dus dat wij nu al bezig zijn met dit voorstel
voor een alternatieve sedimentstrategie. Want het is
complexe materie waar ideeën, studie en analyse voor
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nodig is en het liefst ook pilots. Dubbele dijken wil je
een paar keer aangelegd hebben en eens een storm of
twee mee laten maken om te kijken wat er gebeurt, voor
je het tot nationale strategie verheft. Hier kan wel wat
verbeteren want de overheid stelt vooralsnog weinig
onderzoekscapaciteit, beleidscapaciteit en budget
en wil tot pilots beschikbaar. Dat is weinig hoopvol
dat nieuwe oplossingsrichtingen ook de kans krijgen
komende drie jaar voldoende tot wasdom te komen om
serieus een kans te maken opgenomen te worden in de
klimaatadaptatiepaden/-strategieën voor Nederland.
Naast onderzoek, analyse en pilots is daartoe ook
maatschappelijke en politieke dialoog nodig. Want
uiteindelijk vragen politieke keuzes maatschappelijk
draagvlak. De overheid zou daar mogelijk meer regie op
kunnen pakken en sturend zijn. Niet partijen laten reageren
op ambtelijke stukken, maar partijen vragen met oplossingen
te komen. Dan ontstaat er dialoog en wordt er gestart met
het vormen van gedeelde probleempercepties, of worden die
van een ieder bekend tenminste. Een mooi voorbeeld hiervan
is de stap die Provincie Zeeland heeft gezet om subsidie
te geven aan de icoonprojecten innovatieve waterkerende
landschappen.1 Waarin het project ‘samen leren over de
weg naar dynamische dijklandschappen: een casestudie
in de Westerschelde’ nadrukkelijk ook een groot sociaal
onderzoeks- en participatie activiteitenpakket bevat.

Conclusies
Al met al grove getallen in dit artikel en achterliggende
studies. Maar ze geven een indicatie of dit een spoor is
om nader te beschouwen als mogelijke strategie voor
klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta. De omvang van
de getallen lijkt dat te rechtvaardigen, want ze geven aan
dat een sedimentstrategie op voorhand niet onrealistisch
of onhaalbaar is. Het verdwijnen van onze getijdennatuur
en daarmee verbonden soorten kan ermee voorkomen
worden. Daarnaast is werken met sediment adaptief,
flexibel en een no-regret maatregel in het kader van
klimaatadaptatie. Alle reden om sediment meer in te zetten
en tegelijkertijd ruimte voor de natuur te scheppen, onze
verzekering en natuurlijke klimaatbuffer voor de toekomst.
Lees meer hierover en vind achtergrond informatie op
https://sedimentstrategie.flowsproductions.nl/.
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