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Zeespiegelstijging in het nieuws
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Limburg 1995
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River flood managementRhine, 1995
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Groningen, 2011
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Vraag

1. Meten we nu al een versnelling van de 
zeespiegel? 

- Ja
- Nee

- Geen mening
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Vraag

2. Moeten we delen van Nederland opgeven
binnen een periode van 100 jaar?

- Ja

- Nee

- Geen idee
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Introduction
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Introduction

Source: dijkenatlas
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Waterdiepte [m] 
bij een overstroming

60% kan worden 
overstroomd

North Sea

Germany

Belgium
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Zijn de dijken hoog? 

IJssel: 500 – 2000m breed. Dijkhoogte orde 2 – 4m
1000m

Verhaal van de Rivier: “we hebben de 
rivier in een keurslijf gedwongen”: 

“vroeger”

“nu”

Maar de werkelijkheid is anders: 
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Globale zeespiegelstijging

• We beschouwen 1880-nu als we het over verleden tijd hebben

• Snelheid stijging: 20 tot 30 cm per eeuw

Bron: Deltares/HKV
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Oorzaken globale Zeespiegelstijging

• Thermische expansie

• warmer water neemt meer ruimte in 

• Smeltend landijs

• IJs dat eerst op het land ligt komt in zee terecht

• Dit in tegenstelling tot zee-ijs, denk aan een ijsklontje in een glas 
met water

• Berging op land:

• Grondwater

• Stuwmeren

• Ontbossing
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Regionale verschillen: Gravitatie-
effecten

Bron: http://www.ianevans.xyz/blog/2015/10/15/
how-melting-ice-affects-rising-oceans-a-qa-with-dr-jerry-x-mitrovica
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Regionale verschillen - Voorbeeld
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Oorzaken regionale verschillen in 
zeespiegelstijging

• Postglaciale opheffing (GIA)

• Aardkorst veert terug

• Gravitatie

• Stijgende zeespiegel verdeelt zich niet uniform over de wereld

• Oceaancirculaties

• Verschillen in dichtheid, temperatuur en saliniteit



21

Van globale zeespiegelstijging naar de 
zeespiegel langs de Nederlandse kust

Effecten globale zeespiegelstijging op Nederland

• Ligging relatief gunstig t.a.v. gravitatie-effecten (herverdeling massa) bij smelten 
Groenland

• Ligging ongunstiger bij smelten Zuidpool - onzekere, maar mogelijk zeer 
bepalende factor
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Meten
• Lange historie van metingen in Nederland

• Diverse meetstations langs de kust

• 6 hoofdstations met gegevens vanaf 1890

• Metingen met vlotter of radar t.o.v. NAP.

• Ook het NAP kan veranderen… NAP correctie in 2005

Hoek van Holland
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Meten

• Meetstations meten zeespiegel t.o.v. NAP. 

• Analyses van deze metingen zeggen iets over de relatieve 
zeespiegelstijging
N.B. Ook het NAP kan veranderen. NAP correctie in 2005.

• Satellieten meten de zeespiegel t.o.v. de gemiddelde zeespiegel 
(altimetrie).

• Analyses zeggen iets over absolute zeespiegelstijging.

Topex/Poseidon satelliet
(bron: NASA)
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Actuele trend - gemiddeld
18,6 � 1,2 cm/eeuw
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Actuele trend - gemiddeld
Windopzet (uit reconstructie) in plaats van wind als verklarende variabele
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Actuele trend – per kuststation
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Knik? Versnelling?

• Nee, geen significante versnelling of knik gedetecteerd.

• Maar … 1993/94
lijkt een kandidaat
voor een knik

• +0.6 mm/jaar
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VoorspellingenProjecties

• KNMI scenario’s op basis van IPCC rapporten

• RCP’s

• Representative Concentration Pathways

• Hoeveel zeespiegelstijging dan in 2100?
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En hoe verder met Nederland? 

1. Allerbelangrijkst: onderzoek verschillende varianten op 
extreme zeespiegelstijging, in de range van 0-5 meter 

2. Onderzoek wijst uit dat we 2 meter zeespiegelstijging 
technisch en economisch wel aan kunnen, maar 
maatschappelijk ook? 

3. Meest kritisch gebied: Rijnmond waar de zee en rivier 
elkaar treffen. Moeten we de Rijnmond afsluiten (zoals  
bij Amsterdam)
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Conclusies

1. We meten op dit moment geen versnelling van de 
zeespiegelstijging in Nederland, is nu ca 20 cm per 
eeuw 

2. Maar: geen reden om achter over te leunen, er kan wel 
een versnelling plaatsvinden

3. Op dit moment geen reden om grote delen van 
Nederland op te geven, maar dat wil niet zeggen dat we 
achterover kunnen leunen

4. Wat er ook beweerd wordt een beide spectra van de 
politiek (GL vs PVV/FvD): de zeespiegelstijging is 
onzeker 
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Reactie TU Delft (Bas Jonkman): 
“Als oplossing stellen ze voor om met regelmatige en gecontroleerde 
overstromingen het land op te laten slibben. Dit is een optie voor nieuwe 
natuurgebieden, maar niet voor bewoonde en geïndustrialiseerde 
gebieden. Bovendien duurt het opslibbingsproces decennia. 
De wetenschappers suggereren ook om na te denken over het opgeven van 
westelijke delen van Nederland. Dit zijn slechts mogelijkheden in theorie. 
Gelukkig zijn er betere oplossingen die meer maatschappelijk acceptabel zijn 
dan overlopende polders of volksverhuizingen. Door het opspuiten van zand 
kunnen we onze kust veilig en aantrekkelijk houden. 
Door slimme dijkversterkingen en rivierverruiming onze rivieren.
Deze maatregelen zijn technisch haalbaar, betaalbaar (nu minder dan 0,2 
procent van ons nationaal product) én ruimtelijk beter inpasbaar – ook bij 
stijgende zeespiegel” (NRC, 11-12-2019). 
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And what do citizens pay? 

average

Per Dutch citizen per year

Flood disaster 1953

Delta works

Highwater rivers

Total average: 500 million euro/yr


