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Een open delta met sterke dynamiek en intergetijdennatuur, 
al hebben eerdere inpolderingen het areaal teruggedrongen. 
Rivieren en getij brengen sediment waarmee slikken en schorren 
zich ophogen.

Een deels gesloten delta met matig getij en beperkte getijdennatuur: 
platen eroderen door het tekort aan sediment en/of verstoorde 
dynamiek.

Als we doorgaan op de huidige weg zal door zeespiegelstijging de 
getijdennatuur verdrinken en de landbouwgrond verder dalen en 
verzilten.

Tussen dubbele dijken komt nieuwe getijdennatuur en 
opgehoogde landbouw. Bestaande schorren en slikken worden 
behouden door het weer (deels) toelaten van getij aangevuld met 
sedimentsuppleties. De waterveiligheid verbetert.
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Op de voorzijde ziet u hoe het intergeti jdengebied de 
laatste eeuw sterk is afgenomen door inpolderingen en 
afdammingen, en hoe dit verder zal afnemen als we niet 
ingrijpen. Door afdammingen wordt het geti j en de toevoer 
van sediment geblokkeerd. Er vindt nog wel golferosie plaats 
op de slikken en schorren, maar dat sediment blij�  liggen in 
de geulen. Er is geen nieuw sediment en te weinig energie 
om dit weer aan te vullen, dus platen verdrinken. Dit is het 
geval in het Haringvliet-Hollands Diep, Grevelingenmeer, 
Volkerak, en de Oosterschelde: de natuur verdwijnt. In de 
Westerschelde is er juist te veel aan dynamiek door de 
gestroomlijnde, gebaggerde geulen, maar met hetzelfde 
resultaat.

De Nederlandse kust is een dynamisch gebied met 
waanzinnig gevarieerde en unieke omstandigheden. 
Vooral de geti jdenbekkens in de Waddenzee en de 
Zuidwestelijke Delta zijn daardoor belangrijk voor 
allerlei soorten natuur. Met elke eb en vloed zijn hier 
veranderende omstandigheden. Er zijn gradiënten in 
zoet-zout water,  diepte, stroomsnelheid van water, 
sedimen� ypes en beschikbaarheid van nutriënten. 
Intergeti jdengebieden, ook wel slikken en schorren, 
zijn de meest producti eve ecosystemen op aarde - zelfs 
producti ever dan een tropisch regenwoud. Door het 
geti j staan ze afwisselend periodes onder water en 
dan weer droog. Hierdoor beva� en ze voedingsrijk 
slib, wat zorgt voor een grote biodiversiteit. Ze zijn 
het thuis van vele vissen en bodemdieren, en daarom 
ook een cruciale tussenstop voor vele miljoenen 
trekvogels. Daarnaast functi oneren ze als gol� reker 
voor de kust: zonder deze buff erzone zouden dijken 
sterker en hoger moeten zijn. Intergeti jdengebieden 
staan onder druk door inpolderingen, afdammingen 
en zeespiegelsti jging. Op de huidige weg is er in 2100 
weinig meer van over.

De kaarten op de voorzijde zijn gebaseerd op verschillende 
bronnen. De intergeti jdengebieden uit 1900 komen uit 
Bonnekaarten van die periode. Voor de huidige situati e 
is de ecotopenkaart van Rijkswaterstaat (2016) voor de 
Oosterschelde en Westerschelde gebruikt. Kaarten voor het 
Haringvliet-Hollands Diep en de Grevelingen in 2021, ”2050 
harde grenzen”, en “2050 meegroeien” zijn gebaseerd op 
o.a. modelberekeningen van Wijsman (2018) en Tangelder 
(2019) die uitgaan van 10-40 cm zeespiegelsti jging.  Voor de 
Oosterschelde en Westerschelde is het toekomsti ge scenario 
zonder ingrijpen (“2050 harde grenzen”) berekend door 
Holzhauer (2009, gebaseerd op 50 cm zeespiegelsti jging). Voor 
”2050 meegroeien” is uitgegaan van het in stand houden van de 
huidige intergeti jdengebieden in beide Scheldes. De potenti ële 
locati es voor dubbele dijken zijn onderzocht door Van Belzen 
(2021).
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Verlies van de intergeti jdengebieden en bijbehorende 
ecotopen kunnen we voorkomen door het herstel van de 
geti jdenwerking. Door de dammen weer (deels) te openen, 
kan de kracht van het water de geti jdengebieden in stand 
houden. Mits daar een sedimentstrategie aan gekoppeld 
wordt. Met sedimentsuppleti es en nu�  ge toepassing van 
gebaggerd slib kunnen deze gebieden weer meegroeien met 
de zeespiegelsti jging. 

Door de lange traditi e van aanwaspolders nu in te ze� en 
tussen dubbele dijken als wisselpolders, is door een 
roulati e van opslibbende natuur, aquacultuur en zoete 
landbouw, landspiegelsti jging mogelijk. Hierdoor wordt 
de bodemkwaliteit beter, en vormt zich tevens een 
brede waterkerende zone die de lage polders beschermt 
tegen hoogwater en zeespiegelsti jging. Deze aanpak is 
goedkoper dan doorgaan met ophogen en versterken 
van de dijken zoals we nu doen. Daarnaast levert deze 
aanpak meerwaarde via kansen voor recreati e en toerisme. 
Mogelijk zijn de opbrengsten uit verschillende zoete en 
zoute teelten zelfs hoger dan wanneer we het bestaande 
landgebruik met verzilti ng en bodemdaling voortze� en, ook 
al neemt het oppervlakte land voor landbouw af. Voor een 
klimaatbestendige delta is het belangrijk om vaart te maken 
met deze ingrepen. Zo zorgen we dat we snel genoeg mee 
kunnen groeien met zeespiegelsti jging.

Het verdwijnen van intergetijdengebieden Bronnen

Indicati e opbrengst

Getij toelaten en sediment suppleren

Dubbele dijken

Een versimpelde benadering voor het volume aan sediment 
wat hiervoor nodig is, is de oppervlakte van een bekken 
vermenigvuldigd met de zeespiegelsti jging. Zo is voor de 
huidige sti jging van 2 mm per jaar zo’n 1.3 miljoen kuub 
sediment nodig, wat slechts 8,5% meer is dan wat we nu al 

suppleren in het kustgebied. In de toekomst zal de verzilti ng 
van de landbouwgrond verergeren. 
Door zeespiegelsti jging aan de ene kant van de dijk en 
bodemdaling aan de andere kant, vindt zoute kwel steeds 
meer zijn weg naar de polders. Gewassen lopen sneller 
schade op, en dus zal de opbrengst verminderen.
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