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Voorwoord 

Inhoud 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen in Nederland droge voeten houden? 

Over onder andere die vraag gaat deze NLT-module. Je gaat kijken naar oplossingen om in een wereld 

met een stijgende zeespiegel te blijven leven en toch droge voeten te behouden. Ook ga je kijken of 

dit misschien nieuwe uitdagingen voor de mens biedt. Om hiertoe te komen moet je eerst een stevige 

basiskennis bezitten.  

Opbouw 

Het algemene deel, dat bestaat uit de inleiding en twee basiskennis hoofdstukken wordt dan ook door 

alle leerlingen gevolgd. Na de korte inleiding volgt een hoofdstuk over zeespiegelstijging en een 

hoofdstuk over estuaria. In deze twee hoofdstukken wordt uitgelegd wat dat is. 

Het differentiatie deel bestaat uit vier hoofdstukken: veiligheid, natuur, aquacultuur en recreatie. 

Hiervan hoef je maar één hoofdstuk te doen. De klas wordt opgesplitst in vieren en iedere groep doet 

een hoofdstuk. Zodoende word je een expert op het gebied waar dat hoofdstuk over gaat. 

Tenslotte komt dit in de eindopdracht weer samen. Hierbij worden nieuwe groepen gevormd van vier 

personen. Dit gebeurt zodanig dat in iedere groep een expert zit van ieder hoofdstuk uit het 

differentiatie deel. Gezamenlijk ga je dan het probleem van de eindopdracht aanpakken. 

Voorkennis 

Voor deze NLT-module over Deltatechnologie is geen specifieke voorkennis vereist. Voor het hoofdstuk 

2 is de klimaatkennis van aardrijkskunde uit de onderbouw voldoende. Bij het hoofdstuk over 

Deltagebieden en estuaria is de ecologie die je tijdens de biologielessen in de onderbouw hebt gehad 

genoeg. 

Leerdoelen 

Na deze NLT-module heb je kennis van: 

- Klimaatverandering en zeespiegelstijging, 

- Deltagebieden, estuaria en de ecologie in estuaria, 

- Eén van de volgende specifieke onderwerpen: veiligheid, natuur, aquacultuur of recreatie in 

een deltagebied. 

Daarnaast ontwikkel je tijdens deze NLT-module de volgende vaardigheden:  

- Informatie opzoeken en verwerken, 

- Samenwerken, 

- Presenteren. 
 

Afronding en Toetsing 

Ter afsluiting van deze module word je op twee punten getest. Ten eerste maak je een schriftelijke 

toets over het algemene deel (hoofdstuk 2 en 3). Ten tweede presenteer je met je groepje de 

eindopdracht. Beide cijfers tellen even zwaar mee voor het eindcijfer van deze module.  
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1. Inleiding 

1.1 There once were some islands… 

Teloo, Endar en Satty wonen op een prachtig eiland in de Stille Oceaan en worden geconfronteerd met 

de eerste verwoestende gevolgen van klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en ze krijgen te maken 

met een angstaanjagende overstroming. Zullen ze besluiten om op hun eiland te blijven wonen en het 

risico op een volgende overstroming aanvaarden, of verhuizen ze naar een nieuw en onbekend land om 

hun huis, eiland en cultuur voor altijd achter te laten?  

De voorgaande tekst is een korte beschrijving van de film “There once was an island…” (2010). 

Misschien lijkt het je wat om deze film te gaan kijken na het lezen van deze beschrijving, het zal vast 

een spannende actiefilm zijn. Helaas is deze film geen fictie, maar een documentaire over de 

werkelijkheid. Deze werkelijkheid speelt zich af op Takuu Island, een eiland ten noordoosten van 

Australië (figuur 1). En dit is beslist niet de enige plek op de wereld waar dit probleem aan de hand is. 

Lees onderstaand artikel maar eens over de president van de Malediven die op zoek is naar een nieuwe 

plek voor zijn land. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

President Malediven zoekt nieuwe locatie voor zijn land 

De president van de Malediven is van plan land te kopen, in India, Sri Lanka of zelfs Australië, om 

zijn gehele bevolking een nieuw thuis te kunnen geven. Hij wil dit doen omdat een groot deel van 

de Malediven onder de zeespiegel dreigt te verdwijnen, door de wereldwijde verandering van het 

klimaat. De eilandengroep werd in 2004 al zwaar getroffen door de tsunami  (een enorme 

vloedgolf) en de president wil voorkomen dat zijn mensen milieuvluchtelingen worden.  

 

De Malediven is een eilandengroep ten zuidwesten van India. De eilanden zijn door de 

paradijselijke uitstraling erg in trek bij toeristen. Mensen gaan erheen voor de witte stranden, 

koraalriffen en de ongerepte natuur. Met zijn beroemde koraalriffen is het land erg in trek bij 

duikers, maar ook voor mensen die gewoon lekker willen ontspannen is het een perfecte 

bestemming.  

Een stukje paradijs op aarde dreigt verloren te gaan. Door de wereldwijde verandering van het 

klimaat en de gepaard gaande zeespiegelstijging dreigt deze schitterende eilandengroep over een 

aantal jaren in de zee te verdwijnen. De meeste eilanden liggen maar zo’n 1,5 meter boven het 

zeeniveau. 

Waarom verhuizen, zijn er geen andere oplossingen? De president zegt dat het teveel geld zou 

kosten om alle bewoonde eilanden te omheinen met bijvoorbeeld dijken. Daarom is zijn plan om 

met het geld dat het land verdient aan toerisme, grond te kopen in een naburig land. In geval van 

nood zou zijn bevolking dan daar naartoe kunnen verhuizen.  

Naar: Kalam (2008) gepubliceerd in Mens en samenleving 

Tip: op You Tube staan diverse filmpjes over de onderwater bijeenkomst van de regering van de 

Malediven om aandacht te vragen voor het probleem. Zoek op “underwater cabinet meeting 

Maledives”. 
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Figuur 1: Hoog water bedreigt Takuu Island (Bron: Wikipedia). 

Ook Nederland is een laaggelegen land en krijgt te maken met de zeespiegelstijging. Ongeveer de helft 

van Nederland ligt zelfs onder de zeespiegel. In figuur 2 is aangegeven welke gebieden in Nederland 

onder water zouden staan als we de dijken en duinen wegdenken. Het meest kwetsbaar voor 

overstromingen zijn natuurlijk de kustgebieden.  

De vraag is nu, wat doen we hiermee? De dijken verder ophogen? Daar komt uiteindelijk ook een eind 

aan. Er wordt momenteel door allerlei deskundigen onderzocht hoe we met het probleem van de 

zeespiegelstijging om kunnen gaan. En kunnen we misschien naast dat probleem ook nieuwe kansen 

vinden? Kansen voor natuur, zoute landbouw, recreatie, woningbouw, energievoorziening, enzovoort. 

Daarover gaat deze module Deltatechnologie. De mensen op Takuu Island hebben niet de nodige 

middelen om hun land te redden, maar dat is in Nederland een ander verhaal. Als we creatief met het 

probleem van de zeespiegelstijging omgaan, is het wellicht mogelijk om nieuwe kansen te ontdekken 

en er zelfs voordelen uit te halen. 

 

Figuur 2: Gebieden in Nederland onder zeeniveau (Bron: Wikipedia). 
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1. Opdrachten: 

Klimaatverandering is een globaal fenomeen, maar het heeft niet overal dezelfde gevolgen. Zodra we 

spreken over het probleem van klimaatverandering moet je je realiseren dat de gevolgen van 

klimaatverandering niet globaal te benoemen zijn. Overal ter wereld zijn er andere gevolgen, soms 

negatief maar soms zelfs ook positief.  

a. Zoek op internet naar 3 landen die nadeel hebben van een warmer wordende wereld.  

b. Zoek op internet naar 3 gebieden op aarde die voordeel hebben van een warmer wordende 

wereld.  

De meesten van jullie hebben wel enig idee wat er ten grondslag ligt aan de klimaatverandering.  

c. Wat is volgens jou de grootste oorzaak van de klimaatverandering?  

Ga naar youtube en zoek naar het filmpje ‘age of stupid NLT’. 

d. Schrijf een korte samenvatting van het filmpje, waarin je aangeeft welke vormen van 

onrechtvaardigheid je ziet.  

e. Wat zou jij zelf kunnen bijdragen om minder broeikasgassen te produceren?  
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2. Klimaatverandering en zeespiegelstijging 
 

Wat is het probleem?  

 

De zeespiegel stijgt! Dit is een kreet die we vaak horen. Maar wat is nu de oorzaak van die stijgende 

zeespiegel? En wat zijn dan de gevolgen voor die delen die in ons land laaggelegen zijn?  

De antwoorden op deze vragen zijn echter niet zo makkelijk. Voordat we gaan kijken naar de oorzaken 

moet je echter wel realiseren dat de gehele aarde een dynamisch systeem is, dat onderling sterk met 

elkaar verbonden is. Je kunt het je voorstellen als een Zwitsers horloge. In dit horloge zitten allerlei 

tandwieltjes en als je aan het ene tandwieltje draait, heeft dat gevolgen voor de overige tandwieltjes. 

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste tandwieltjes globaal bestuderen en kijken wie daar nu aan 

draait, is dat de mens of toch de natuur?! 

 

2.1 Het verleden. 
Om te kunnen verklaren waarom de zeespiegel momenteel stijgt en te kunnen voorspellen hoe het in 

de toekomst zal verlopen, kunnen we eerst kijken naar het verleden. Op welke hoogte lag toen de 

zeespiegel en hoe weten we dit?  

 

In figuur 3 zien we een reconstructie van de temperatuur in graden Celsius van de afgelopen 5 miljoen 

jaar (bovenste grafiek) en 800.000 jaar geleden (onderste grafiek). In figuur 4 zien we het verband 

tussen de hoeveelheid methaangas (CH4), koolstofdioxide (CO2) en de zeespiegelstand.  

 

 

Figuur 3: Gemiddelde temperatuur van de aarde in het verleden. (Uit: Paleoclimate Implications for Human-Made 

Climate Change door: James E. Hansen, Makiko Sato (NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia 

University Earth Institute)) 
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We kunnen hieruit concluderen dat de gemiddelde temperatuur in vroegere periodes soms hoger, maar 

soms ook lager lag dan tegenwoordig. Natuurlijke klimaatverandering heeft dus altijd al 

plaatsgevonden. Er zijn periodes geweest dat het veel warmer was dan nu, maar ook periodes die veel 

kouder waren dan nu. Koude periodes noemen we glacialen en warmere periodes noemen we 

interglacialen. Het laatste glaciaal, of ook wel ijstijd genoemd, in Nederland was 21.000 jaar geleden. 

Sindsdien is Nederland weer aan het opwarmen. Deze en andere grafieken zijn allen 

klimaatreconstructies uit het verleden. De wetenschap die inzicht probeert te krijgen in de vroegere 

klimaten heet paleoklimatologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: (a) CO2 (Luthi et al, 2008) en CH4 (Loulerque et al, 2008) niveau van de afgelopen 800.000 jaar.  

(b) Zeespiegelstand  (Bintanja et al, 2005),  

 

 

2. Opdracht 

Ga naar URL 01 

a. Vul de stad in waar jij woont en klik op ‘toon de risico’s’. Maak het beeldscherm vullend door 

dubbel te klikken op de kaart en klik in de rechter taakbalk op natuurrampen  

overstromingsdiepte en gebied. 

b. Voer dezelfde stappen nogmaals uit en bekijk het op nationaal schaalniveau. Beschrijf in welk 

gebied van Nederland de overstroming het diepst zou zijn. 

c. Beschrijf welk gebied aan de Nederlandse kust het vaakst kans loopt op een overstroming. 

d. Beschrijf welk gebied van Nederland het vaakst kans loopt op een overstroming. 

 

3. Vraag 

Ga naar URL 02, scroll naar het kopje Reconstructies van klimaatveranderingen en beantwoord de 3 

vragen hieronder. 

a. Tot hoeveel miljoen jaar gaat deze tijdlijn terug? 

b. In welk tijdperk was de warmste periode ooit? 

c. Hoe zou je onze huidige temperatuur omschrijven? 
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2.2 Paleoklimatologie.  
Paleoklimatologen gebruiken grofweg 5 indicatoren voor de klimaatreconstructie. Voor deze 

indicatoren zijn verschillende methodes ontwikkeld. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte 

indicatoren en onderzoekmethodes.  

 

Indicator Onderzoekmethode 

Glaciologisch  Zuurstofisotopenanalyse 

Geologisch Afzettingen en fossielen 

Geomorfologisch Stand zeespiegel (kustterrassen) 

Biologisch Pollenanalyse, 14C, dendrochronologie. 

Historisch Meetgegevens uit de geschiedenis (VOC logboeken) 

 

Glaciologisch: 

Zuurstofisotopenanalyse meet de verhouding 16O – 18O in ijs of (diepzee)sediment. Dit verschil wordt 

vervolgens uitgedrukt in de deltawaarde δ18O. Zuurstof komt in drie verschillende vormen isotopen 

voor. Isotopen zijn atomen van het hetzelfde element (zuurstof), maar met een verschillend aantal 

neutronen in de kern (bij zuurstof 16, 17 of 18). 16O en 18O zijn in gebonden vorm aanwezig in al het 

water op aarde waarbij je kunt voorstellen dat 18O ‘zwaarder’ is dan 16O want er  zitten immers 2 

neutronen meer in 18O. 

De verdamping van water kost energie. Als de temperatuur hoog is verdampen er relatief veel zware 

zuurstofatomen 18O en blijft er veel 16O over in het zeewater. Als de temperatuur laag is verdampen er 

relatief veel lichte zuurstofatomen 16O en weinig zware zuurstofatomen 18O (zie figuur 5). Als het 

verdampte water vervolgens als neerslag op de polen valt, zal het daar opgeslagen worden in de ijskap.  

In het diepzeesediment kan de hoeveelheid 16O gemeten worden. Met behulp van een ijsboring van 

enkele kilometers diep op de noord- of zuidpool kan de hoeveelheid 18O gemeten worden gedurende de 

afgelopen 100.000 jaar. Op nog grotere diepte (dus ijs van nog langer geleden) is het ijs teveel 

samengedrukt waardoor de foutmarge toeneemt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4: Verandering van het isotoop zuurstof in water en ijs. (Bron: Fysisch 

Geografisch onderzoek, H.J.A. Berendsen naar Dansgaard et al. 1971) 
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Geologisch: 

Geologen beschrijven en verklaren de vormen in het landschap. Door middel van boringen in gesteente 

kan een geoloog een profiel maken van de gelaagdheid in het gesteente. 

Verschillende soorten gesteentelagen geven aan welke klimaatomstandigheden er zijn geweest. Zo 

vinden we bijvoorbeeld steenkool in de Nederlandse bodem (ontstaan uit tropische moerasvegetatie) 

en fossielen uit het carboon.     

 

Ook vinden geologen vaak fossielen terug in gesteentes. Fossielen zijn resten of sporen van dieren en 

planten. Bepaalde soorten fossielen komen alleen voor in bepaalde lagen en klimatologische 

omstandigheden. Aan de hand hiervan zijn er zogenaamde gidsfossielen gerangschikt. Met gidsfossielen 

kunnen aardlagen van een bepaalde ouderdom herkend worden. De beste gidsfossielen zijn soorten die 

niet lang bestaan hebben, soorten die gemakkelijk bewaard blijven en soorten die een relatief snelle 

evolutie hebben gehad zodat er een duidelijke opeenvolging in de fossielen te zien is.  

 

Geomorfologie:  

De wetenschap die zich richt op een beschrijving en verklaring van de vormen in het landschap, zoals 

bijvoorbeeld kustterrassen of stuwwallen, noemt men geomorfologie. 

Tijdens glaciale periodes wordt er veel water onttrokken uit de oceaan en als ijskappen of gletsjers 

opgeslagen op het land. De zeespiegel daalt hierdoor. Gedurende het laatste glaciaal lag de Noordzee 

in zijn geheel droog en de kustlijn met het strand lag dus heel ergens anders dan tegenwoordig.  

Deze vormen zie je nu, zij het onder het zeeoppervlak, nog steeds terug. Wel moet er ook onderzoek 

gedaan worden naar bodemdaling om te kunnen uitsluiten of het om een zeespiegelverandering gaat, 

om bodemdaling of een combinatie hiervan. Ook de stuwwallen in Nederland en bijvoorbeeld de 

Utrechtse heuvelrug, tonen aan dat er ijs in Nederland was.  

 

Biologisch: 

De 14C-dateringsmethode wordt vaak gebruikt om de ouderdom van organisch materiaal (materiaal 

afkomstig van organismen, zoals planten en dierenresten) te bepalen en gaat tot maximaal  60.000 jaar 

terug.  
14C Is een radioactief isotoop van koolstof en wordt opgenomen tijdens het leven van mensen, planten 

en dieren. Zodra deze isotopen opgenomen zijn in het lichaam, volgt radioactief verval. 

De halfwaardetijd van 14C is 5736 jaar. Dat betekent dat na 5736 jaar de helft van alle C-atomen zijn 

vervallen tot een ander C-atoom. (Let op, het gaat om de helft van de helft van de helft etc.). Na 

ongeveer 60.000 jaar is alle 14C verdwenen en kan er alleen nog geconstateerd worden dat het ouder is 

dan 60.000 jaar.  

Door klimaatverandering kunnen er echter veranderingen in de uitwisseling van koolstof ontstaan, 

waardoor de 14C-meting iets kan afwijken. Om dit te controleren wordt vaak dendrochronologie 

gebruikt. Dit is jaarringenonderzoek (figuur 6) van zeer oude bomen en opgegraven nog oudere 

stammen van dode bomen. Zo kan men het hout tot op een jaar nauwkeurig dateren. In het hout kan 

ook nog koolstof uit die tijd zitten. Zo kan de ouderdomsschaal volgens de 14C-dateringsmethode 

worden gecontroleerd.  

Boomringen geven ook aan in welke weersomstandigheden de boom heeft geleefd. In een warm en nat 

jaar groeit een boom snel en krijgt hierdoor een dikkere jaarring dan in een koud en droog jaar.  
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De laatste manier van biologische paleoklimatologie is pollenanalyse. Stuifmeelkorrels van bomen, 

struiken en planten blijven soms goed bewaard in sediment of andere bodemlagen. Aan de hand 

hiervan kun je iets zeggen over de vegetatiegeschiedenis van dit gebied. Elk vegetatietype heeft zijn 

eigen klimatologische omstandigheden nodig om goed te gedijen. Bij de pollenanalyse  gebruikt men de 

bekende huidige klimaateisen van de planten voor hun groeiplaatsen als gids. Planten groeien in 

bepaalde klimaatzones. De klimatologische eisen zijn specifiek voor elke plant. Worden er op een 

bepaalde plek veel pollen van een bepaalde soort gevonden, dan gaat men ervan uit dat deze soort 

heeft geleefd onder dezelfde klimaatcondities als nu het geval is. Zo geldt bij paleoklimatologie altijd 

het actualiteitsprincipe dat stelt dat in het verleden plaatsgevonden processen hetzelfde gaan als dat 

we ze nu waarnemen. Met andere woorden: als er ergens een bepaalde plant in het verleden groeide, 

gaat men er vanuit dat daar hetzelfde klimaat aanwezig was als het klimaat waar nu de plant groeit.  

 

Historisch: 

Onder historische paleoklimatologie vallen allerlei onderzoeken die in het verleden gedaan zijn door 

mensen. De eerste echte weerkundige metingen in de Nederlanden werden in 1697 verricht door de 

Leidse hoogleraar Wolferd Senguerd. Sindsdien is het klimaat nauwkeurig terug te vinden. Ook 

schilderijen geven vaak een beeld van de weersomstandigheden in een bepaalde tijd. Zo schilderde 

Hendrick Avercamp in 1608 gedurende de kleine ijstijd vooral winterse schaatstaferelen. Andere 

schilders schilderde landschappen gedurende interglacialen met wijngaarden in Nederland.  

 

4. Vraag 

a. Wat is de relatie tussen de hoeveelheid 18O in landijs en de temperatuur op aarde? 

b. Waar in Nederland vinden we steenkool in de bodem? 

c. Start Google earth en ga met de cursor over de Noordzee bodem. Onderaan zie je de diepte van de 

Noordzee. Bekijk de kustlijn toen de zeespiegel 100 meter lager was, wat valt je op? 

d. Waarom wordt dendrochronologie niet gebruikt voor zeer oude geologische perioden? 

e. In 2004 is er een onderzoek geweest naar de logboeken van VOC schepen uit de 17e eeuw. Leg uit op 

welke manier deze gegevens bijdroegen aan de reconstructie van het klimaat. 

 

 

 

 

 Figuur 6: Verband tussen jaarringen (Bron: Fysisch Geografisch onderzoek, H.J.A. Berendsen) 
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2.3 Waardoor wordt een opwarming of afkoeling van de aarde 
veroorzaakt? 

In deze paragraaf bekijken we de belangrijkste veroorzakers van het opwarmen van de aarde. Hierbij 

speelt een groot aantal factoren mee, die op verschillende tijdschalen hun invloed uitoefenen.  

Om tot een afkoeling (ijstijd) te komen, moet eerst aan een aantal randvoorwaarden voldaan zijn. 

Deze voorwaarden noemt men de conditionele factoren. Deze gaan over de ligging van de continenten. 

Daarna zijn de sturende factoren van belang. Deze zorgen voor een bijdrage aan het begin of einde van 

een ijstijd. Variaties in instraling van de zon veroorzaakt door variaties in de aardbaan rond de zon, 

kunnen sturende factoren aanzwengelen. Vervolgens reageert de aarde zelf ook op de conditionele en 

sturende factoren. Dit is een proces van versterken of juist afzwakken. Dit noemen we positieve of 

negatieve terugkoppelingen.   

 

 

In deze NLT-module bekijken wij alleen de volgende onderwerpen: 

- De zon: Milankovitch curves 

 -De mens: versterkt broeikaseffect door de mens 

- Overige factoren 

 

 

5. Opdracht  

a. Welke conditionele factoren worden er genoemd? 

b. Wat zijn de sturende factoren voor het ontstaan van een ijstijd? 

 

 

6. Opdracht 

Gebruik de atlas. 

a. Zoek in de atlas naar de kaart ‘broeikaseffect: kooldioxide-uitstoot. Wat valt je op als je kijkt naar 

het verloop van het CO2-gehalte in de atmosfeer gedurende de industriële revolutie?  

b. Zoek in de statistieken het gemiddelde energieverbruik op van Nederland. Hoeveel is dit en in welke 

eenheid wordt dit aangegeven? 

c. Beschrijf de oorsprong van steenkool en aardgas. Met andere woorden: hoe en waaruit zijn steenkool 

en aardgas ontstaan? 

d. Zoek in de statistieken van de atlas of op internet een CO2 consumerend proces op en omschrijf dit 

proces.  
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De zon: Milankovitch curves 

De intensiteit van de zonnestraling is niet overal en altijd op aarde gelijk. De intensiteit hangt af van 

de afstand van de zon, de scheefstelling van de aardas en de geografische breedtegraad.  

Variaties in straling door de zon op aarde kunnen zorgen voor warmere en koudere periodes.  

Er zijn drie soorten cycli die de intensiteit en verdeling van zonnestraling op aarde bepalen, namelijk 

excentriciteit, obliquity en precessie. Deze drie factoren zijn in belangrijke mate verantwoordelijk 

voor de variaties in het klimaat op de lange termijn.  

 

1.Excentriciteit: De ellipsvormige baan van de aarde rond de zon 

(figuur 7) wisselt met een periode van 100.000 tot 400.000 jaar. 

Hoe dichter bij de zon hoe meer zonnestraling de aarde ontvangt 

en hoe warmer het wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Obliquity: De scheefstelling van de hoek van de aardas ten 

opzichte van de baan van de aarde om de zon (figuur 8). Zonder 

scheefstelling zijn er geen seizoenen. De scheefstelling varieert 

tussen 21,5 en 24.5 graden in c.a. 41.000 jaar. Naarmate de hoek 

groter wordt ontvangen de polen meer zonne-energie en zullen 

ijskappen sneller smelten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: excentriciteit. De baan van de aarde 

rond de zon.  

(Bron: Fysisch Geografisch onderzoek, H.J.A. 

Berendsen) 

Figuur 8: obliquity: de scheefstelling van de 

hoek van de aardas. 

Bron: Fysisch Geografisch onderzoek, H.J.A. 

Berendsen   
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3.Precessie: Tolbeweging die de aarde maakt gedurende 

gemiddeld 23.000 jaar (figuur 9). Hierdoor vallen de winter en 

zomer op een veranderend punt in de aardbaan. Nu is de 

afstand aarde-zon het kleinst in december. Dit zorgt voor een 

iets zachtere winter en een iets koelere zomer. 11.000 jaar 

geleden was de afstand aarde-zon het kleinst in juli waardoor 

het een warmere zomer was en een koudere winter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Excentriciteit     Obliquity                                 Precessie 

 

 

 

 

 

Het berekenen van het totaaleffect van de drie cycli is ingewikkeld en werd in 1920 als eerste gedaan 

door Milankovitch. Soms versterken de cycli elkaar, en soms werken ze elkaar tegen.  

De variaties in excentriciteit en obliquity (figuur 10) hebben geen verandering in hoeveelheid zonne-

energie tot gevolg. Wel beïnvloeden ze de verdeling van de hoeveelheid straling over het zomer- en 

winterhalfjaar en de verdeling over de aarde.  

 

Figuur 9: precessie: ellipsvormige baan van de 

aarde om de zon. 

(Bron: Fysisch Geografisch onderzoek, H.J.A. 

Berendsen) 

 

Figuur 10: De Milankovitch cycli 

(Bron: http://www.skepticalscience.com/print.php?n=116) 



20 

 

Vervolgens is het een belangrijke vraag of de sneeuw die ’s winters valt in de zomer weer wegsmelt. 

Als dit het geval is, is er geen sprake van een ijstijd. Als echter door variaties in excentriciteit en 

helling van de aardas de hoeveelheid ontvangen zonne-energie in de zomer en winter wordt beïnvloed, 

kan dat zorgen voor de vorming van een ijskap.  

 

7. Vraag 

De Milankovitch variabelen zorgen voor instralingsvariaties die per breedtegraad variëren en per 

halfrond verschillen.  

a. Welk verschil in conditionele factoren zit er tussen het Noordelijk en Zuidelijk halfrond op de 90e 

breedtegraad? 

b. Welk gevolg zal dit hebben voor de vorming en de omvang van een ijskap? 

 

 

De aarde: positieve en negatieve terugkoppelingen. 

Er zijn naast de conditionele en sturende factoren ook nog andere factoren die een rol zouden kunnen 

spelen bij klimaatverandering. Een verandering in het aardse klimaatsysteem kan een keten van 

gevolgen teweegbrengen. Als een proces, bijvoorbeeld opwarming van de aarde, versterkt wordt dan 

spreek je over positieve terugkoppeling en als een proces afgezwakt wordt dan spreek je over 

negatieve terugkoppeling. 

 

De albedo is de verhouding tussen ontvangen en gereflecteerde zonnestralen. Hoe hoger de albedo, 

hoe meer licht teruggekaatst wordt. IJs heeft een hoog albedo, het weerkaatst dus veel zonlicht 

waardoor de aarde niet opwarmt. 

Een bos absorbeert veel zonlicht en heeft dus een laag albedo. Als de aarde opwarmt zullen de 

ijskappen smelten en dus zal de albedo in zijn geheel afnemen.  

 

Tenslotte kunnen ook variaties in zonneactiviteit zorgen voor temperatuurverschillen. Zonnevlekken 

zijn koelere plekken op de zon. Hun aantal is een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te 

zien zijn, hoe actiever de zon.  

 

 

8. Opdracht  

a. Zoek op internet twee positieve terugkoppelingen op.  

b. Zoek op internet twee negatieve terugkoppelingen op. 

 

 

 

De mens: versterkt broeikaseffect door de mens 

Broeikasgassen zijn gassen met drie of meer atomen. Deze gassen zorgen ervoor dat binnenkomende 

zonnestraling wel door de atmosfeer wordt doorgelaten, maar daarna de aarde niet meer kan verlaten. 

Hierdoor wordt het warmer op aarde. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp (H2O), 

koolstofdioxide (CO2) en methaangas (CH4). Door deze gassen die het broeikaseffect mede veroorzaken, 

is het op aarde ongeveer 33 graden Celsius warmer dan zonder hun aanwezigheid. 

De bron van deze broeikasgassen komt voor het grootste gedeelte van de aarde zelf, we noemen dat 

het natuurlijke broeikaseffect.  

 

Sinds de industriële revolutie is de mens echter zelf ook broeikasgassen gaan produceren. Deze gassen 

komen dus bovenop de ‘natuurlijke’ broeikasgassen en daarom spreken we dan ook van het versterkte 

broeikaseffect.  
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De gemeten hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is sinds de Industriële revolutie gestegen van ca. 270 naar 

ca. 400 ppm (januari 2014). Uit ijsboringen is bekend dat de concentratie CO2 in de afgelopen 400.000 

jaar niet eerder zo hoog is geweest als nu. 

Wetenschappers kunnen aantonen dat er een relatie bestaat tussen de CO2-concentratie en de 

temperatuur op aarde. Echter door allerlei positieve en negatieve terugkoppelingen kunnen we niet 

exact voorspellen hoe warm of koud het zal worden. In dit grijze gebied variëren verwachtingen voor 

Nederland van +1 tot +4 graden Celsius. In alle gevallen gaat het echter wel om een opwarming. Welke 

gevolgen deze opwarming heeft voor Nederland komt in het volgende hoofdstuk aan bod.  

 

 

9. Opdracht 

Zoek in de atlas de kaart: de aarde broeikaseffect: temperatuurstijging. 

a. Hoe hoog was de temperatuurafwijking in 1880?  

b. Wanneer kwam de gemiddelde afwijking voor het eerst boven de 0,2 graden Celsius? 

c. Vanaf welk jaartal kwam de gemiddelde afwijking structureel boven de 0,0 graden Celsius uit? 

 

Zoek in de atlas de kaart: de aarde broeikaseffect: kooldioxide-uitstoot. 

d. Vanaf welk jaartal begon de CO2 uitstoot exponentieel te groeien? 

e. Als je de grafiek met de temperatuurstijging vergelijkt met de grafiek CO2 uitstoot valt er iets op. 

Wat wordt er bedoeld? 

f. De temperatuurstijging en de CO2 uitstoot lopen niet synchroon. Hoeveel jaar vertraging zit er 

grofweg tussen de groei van de uitstoot van CO2 en de boven gemiddelde afwijkende opwarming van 

de aarde? 

g. Na 1978 zien we een kleine afname in CO2 uitstoot. Noem een menselijke oorzaak waardoor dit 

veroorzaakt is. Gebruik eventueel het internet.  

h. Welk verband zie je tussen de kaarten E, F en G? 

 

 

2.4 Zeespiegelstijging is gekoppeld aan opwarming aarde 
Wat is zeespiegelstijging? De zeespiegel is het oppervlak van de zee bij rustig weer. Dit meten we door 

middel van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan 

gemiddeld zeeniveau. Zeespiegelstijging moeten we onderverdelen in tweeën. Ten eerste de absolute 

zeespiegelstijging: de zeespiegelstijging ontstaan doordat er meer water in de oceanen zit of doordat 

de temperatuur van het zeewater toeneemt waardoor het water uitzet. Ten tweede de relatieve 

zeespiegelstijging: de zeespiegelstijging ten opzichte van de bodemhoogte. 

Samen zorgen ze voor de totale zeespiegelstijging en samen bepalen ze dus de mate van bescherming 

die nodig is.  

 

We gaan in deze NLT-module alleen in op de belangrijkste factoren van de zeespiegelstijging voor 

Nederland. Dit omdat regionale variaties in windpatronen, oceaanstromingen en zwaartekrachtvelden 

zorgen dat de zeespiegelstijging niet overal ter wereld even hoog zal zijn. 

 

De belangrijkste processen die absolute zeespiegelveranderingen veroorzaken zijn 

 - uitzetting van water  

 - smelten van het landijs van gletsjers, Antarctica en Groenland 

 - oppompen van grondwater 
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Uitzetting van water 

Wanneer het op aarde warmer wordt, stijgt ook de temperatuur van het water in de zeeën en oceanen. 

Zodra water boven de 4°C komt, neemt het volume (dus niet de hoeveelheid) van het zeewater toe. 

Het water zet dus uit, eerst aan het oppervlak later ook in de diepere delen. Hoeveel het water uitzet 

hangt af van het zoutgehalte en de diepte van de zee. Zo stijgt een waterkolom van 100 meter met 

een begin temperatuur van 0°C, bij 1°C opwarming, met 0,6 cm. Wanneer dezelfde waterkolom met 

een begintemperatuur van 20°C  1 graad opwarmt, zal het zeeniveau met 2,6 cm stijgen.  

 

Gevolgen voor Nederland:  

De diepte van de Noordzee is met een gemiddelde diepte van 94 meter erg ondiep. Ten zuiden van de 

Doggersbank bedraagt de diepte doorgaans minder dan 50 meter. Het zoutgehalte van het zeewater is 

afhankelijk van de plaats en het jaargetijde en ligt tussen 15-25 promille in de buurt van de 

riviermondingen, tot 32-35 promille in de Noordelijke Noordzee. De temperatuur van het zeewater ligt 

gemiddeld tussen 18 °C ‘s zomers en 1 °C ‘s winters. De temperatuur is afhankelijk van de waterdiepte 

en de stroming vanuit de Atlantische Oceaan. Aan ondiepe zeekusten komen de grootste 

temperatuurschommelingen voor en dus een grotere uitzetting, omdat de absolute temperatuur van 

het zeewater hoger is. 

 

Smelten van het landijs van gletsjers  

Wanneer de aarde warmer wordt, gaat ijs eerder smelten. IJs komt op veel plekken op aarde voor. Op 

Antarctica en Groenland, als gletsjers in gebergtes of als drijfijs op de Noordpool. Voor de 

zeespiegelstijging is alleen het smelten van ijs gelegen op land van belang. Wanneer ijs dat drijft op 

water (Noordpool) smelt dan zal de zeespiegel niet stijgen, omdat het volume van een ijsberg 

nagenoeg hetzelfde is als het watervolume van de in zijn geheel gesmolten ijsberg.  

 

IJs op Antarctica, Groenland en gletsjers in hooggebergten bestaat echter uit bevroren neerslag. 

Wanneer dit smelt en naar de zee stroomt, stijgt de zeespiegel. Als al het ijs op Antarctica zou 

smelten, stijgt de zeespiegel met 61 meter, Groenland veroorzaakt 7 meter zeespiegelstijging en de 

Zwitserse en Noorse gletsjers zorgen voor 0,5 meter stijging. Dit lijkt ernstig, maar om al het ijs op 

Antarctica te laten smelten is een temperatuurstijging van 20 graden Celsius nodig. Ook hier geldt 

weer dat de zeespiegelstijging niet overal even groot zal zijn, voornamelijk doordat zeewater door de 

zwaartekracht naar landijs wordt toe getrokken (gravitatie effect). Het zeeniveau is daardoor hoger in 

de buurt van een ijskap. Wanneer de ijskap smelt, verdwijnt ook de aantrekkende werking ervan en zal 

de zeespiegel dalen. In figuur 11 zie je dat er in gebied A (grenzend aan landijs) een zeespiegeldaling 

zal zijn en pas op een grotere afstand van het landijs de zeespiegel zal gaan stijgen.  

 

Gevolgen voor Nederland: 

Voor Nederland geldt dat de gletsjers in de Alpen zorgen voor een verhoogde afvoer van de rivieren. 

Ook hier is dus sprake van overstromingsgevaar. Als we kijken naar de globale gevolgen van het 

smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica en de hierboven omschreven gravitatie effecten 

zien we dat Nederland ten opzichte van Groenland binnen gebied A valt. Voor Antarctica geldt dit niet 

en dus zullen we in Nederland meer last hebben van het smelten van Antarctica dan van het smelten 

van het landijs op Groenland.  
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Oppompen van grondwater 

Tenslotte is er ook nog een mondiale zeespiegelstijging veroorzaakt door het oppompen van 

grondwater ten behoeve van de landbouw. Over de gehele wereld is er een bevolkingsgroei die gepaard 

gaat met een toenemende behoefte aan voedsel. Hiervoor is meer landbouwgrond nodig die ook vaak 

geïrrigeerd wordt door middel van het oppompen van grondwater. Het teveel aan opgepompt water 

komt terug in de waterkringloop en zit dus niet meer ‘opgeborgen’ in ondergrondse watervoorraden.  

 

Gevolgen voor Nederland: 

Precieze cijfers zijn niet bekend, wel zijn er schattingen van 0,8 mm per jaar, wat een kwart is van de 

jaarlijkse zeespiegelstijging van 3,1 mm (IPCC: International Panel of Climate Change).  

 

 

10. Opdracht 

Zoek in de atlas de kaart “op de aarde verwachte ontwikkelingen volgens verschillende 

toekomstbeelden (scenario’s)” en beantwoord de volgende vragen. 

a.  Tussen welke vier scenario’s wordt onderscheid gemaakt? 

b. Welke twee verschillen in het ‘menselijk handelen’ zijn er tussen de vier scenario’s te 

onderscheiden? 

c.  Hoe hoog is de temperatuurverandering door CO2 en andere gassen in 2050? 

d.  Welke factoren die de zeespiegelstijging beЇnvloeden, zijn hierin niet meegenomen? 

Figuur 11: De invloed van het gravitatie-effect op de zeespiegelstijging. 

(Bron: KNMI) 

javascript:void(
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Figuur 12: Gemiddelde zeespiegelstijging Vlissingen 1860-2020. 

(Bron: Rijkswaterstaat) 
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2.5 De relatieve zeespiegelstijging: de bodemdaling.  
De belangrijkste processen die relatieve zeespiegelveranderingen veroorzaken zijn 

 - Inklinking 

 - Isostasie 

 - Delfstofwinning 

 

Inklinking  

Door de daling van de grondwaterspiegel, veelal veroorzaakt door de landbouw, vindt er vooral in de 

gebieden in Nederland waar veen in de bodem zit inklinking plaats. Hierbij neemt het volume van veen 

af doordat er water uit onttrokken wordt.   

 

Gevolgen voor Nederland: 

Vooral in Noord- en Zuid Holland bestaat de bodem vooral uit laagveen. Hier is in het verleden erg veel 

land aangewonnen door het inpolderen van veengebieden. Hierbij werd overtollig water afgevoerd en 

ontstond er een flinke bodemdaling door inklinking. Daarnaast werd er in deze gebieden ook veen 

gewonnen om als brandstof (turf) te gebruiken. In andere delen van Nederland komt veen ook voor in 

de bodem. Hier kan ook door de druk van de bovenliggende lagen het veen samengeperst worden. 

 

Isostasie 

De oorsprong van de natuurlijke bodembewegingen ligt in het feit dat de aarde voortdurend in 

beweging is. Heel belangrijk zijn ook de nog steeds doorwerkende effecten van het verdwijnen van de 

ijslagen en gletsjers uit de laatste ijstijd. Gedurende de ijstijd duwde de massa van het landijs (3 a 4 

km dik) Scandinavië als het ware omlaag. Nu dit landijs voor het grootste deel al is weggesmolten en 

nog steeds verder smelt, neemt de druk af en veert het land weer omhoog. Deze beweging noemt men 

isostasie. 

 

Gevolgen voor Nederland: 

Voor Nederland geldt dat het Noordzee Bekken nog steeds daalt als gevolg van deze geologische 

processen. Terwijl de oost- en zuidranden van deze plaat omhoog komen, daalt ons land in het 

noordwesten en het Nederlands deel van de Noordzee met ongeveer 25 mm per eeuw. Langs de lijn 

Zwolle – Vlissingen bedraagt dit ongeveer 10 mm per eeuw. De scheidslijn tussen het dalings- en 

stijgingsgebied ligt grofweg langs de lijn Breda-Amersfoort-Emmen.   

 

Delfstofwinning 

Aardolie en aardgas bevinden zich met water tussen de poriën van zandsteenlagen. Dit zandsteen ligt 

nu op een diepte van ongeveer 2,5 tot 4 km onder het aardoppervlak van Groningen. Bovenop deze 

poreuze lagen liggen ondoorlatende zoutpakketten, die het aardgas opsluiten in het 

reservoirgesteente. Als dit gas weggehaald wordt drukken de bovenliggende lagen dit gesteente in 

elkaar en treden er aardbevingen op die gepaard gaan met bodemdaling.  

Ook wordt er in deze gebieden zout gewonnen wat ook bodemdaling tot gevolg heeft.  

 

Gevolgen voor Nederland: 

Voor Groningen geldt dat de verwachte bodemdaling tot 2050 door de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) geschat wordt op 38 tot 43 cm. Ook bij Alkmaar wordt er gas gewonnen in de buurt 

van een zeewering.  
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11. Opdracht 

Zoek in de atlas de kaart op die gaat over Nederland Bodemdaling (alleen voor GB 53e editie) Of ga 

naar URL 03  

a. Welk gebied in Nederland daalt het meest en hoeveel cm? 

Zoek in de atlas de kaart op die gaat over Nederland Delfstoffen 

b. Welke delfstoffen worden er in Nederland gewonnen? 

c. Welke overeenkomst zie je tussen de kaarten uit vraag a en b? 

Bekijk de kaart Noordzee energie 

d. Zou de bodem van de Noordzee ook dalen als daar gas en olie gewonnen wordt? 

e. Welke vorm van duurzame energie opwekking zie je ook in deze kaart? 

Bekijk de kaarten C1 t/m C4 met de titel Nederland paleogeografie en delfstoffen. 

f. Beschrijf de kustlijn van Nederland 2,6 miljoen jaar geleden. 

g. Beschrijf de kustlijn van Nederland 20.000 jaar geleden 

 

2.6 Conclusie 
Het voorspellen van het klimaat en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging is erg ingewikkeld. 

Dit wordt veroorzaakt door de vele klimaatfactoren die meespelen en zich niet laten voorspellen. Van 

de gegevens waar we wel zeker over zijn, concludeert het International Panel of Climate Change (IPCC) 

een zeespiegelstijging wereldwijd van 18 tot 59 cm tot het jaar 2100. 

Voor Nederland geldt echter dat er naast deze absolute zeespiegelstijging er ook nog sprake is van 

bodemdaling. Als we dit erbij optellen komen we op een totale zeespiegelstijging van 65 tot 130 cm.  

Omdat we na 1953 maatregelen hebben genomen zoals de Deltawerken, hoeven we ons op dit moment 

nog geen zorgen te maken over overstromingen. Wel is het een uitdaging om in de toekomst 

overstromingen te voorkomen voordat er een ramp heeft plaatsgevonden. Hierover gaat het in de 

hoofdstukken van het differentiatie deel van deze module. Je gaat dan kijken naar bedreigingen en 

kansen voor een Nederlandse Delta.  

Een bijkomend voordeel is ook dat de Nederlanders al eeuwen veel ervaring hebben opgedaan met 

watermanagement en hierdoor op dit gebied een enorme kennisvoorsprong hebben in de wereld. Deze 

kennis kunnen we overdragen aan het buitenland, aangezien er nog veel meer gebieden elders in de 

wereld te maken krijgen met zeespiegelstijging.  
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3. Deltagebieden en estuaria 

3.1 Algemene beschrijving 

Voor de mens zal de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering, zoals in het vorige 

hoofdstuk beschreven is, vooral merkbaar zijn in laaggelegen kustgebieden. Over de hele wereld zijn 

juist deze gebieden het dichtst bevolkt, omdat het wonen aan de kust vele voordelen biedt. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de (economische) voordelen van visserij en scheepvaart.  

Nederland is zo’n laaggelegen kustgebied, en bestaat grotendeels uit het aaneengesloten deltagebied 

van de rivieren Rijn, Maas en Schelde (zie figuur 13). Onder “deltagebied” verstaat men een gebied 

rondom aftakkingen van een rivier, voordat de rivier in een zee of in een groot meer uitmondt. Alleen 

in de Westerschelde (de monding van de rivier de Schelde in België en Frankrijk) en in de Eems-Dollard 

(de monding van de rivier de Eems in Duitsland) is er nog een natuurlijke, open verbinding van een 

rivier met de zee. De Westerschelde en de Eems-Dollard noemt men estuaria. Een “estuarium” is een 

verbrede, meestal trechtervormige riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater in elkaar 

overgaan, en waar getijverschil aanwezig is. In een natuurlijk deltagebied zijn dus meerdere estuaria 

aanwezig. Door de bouw van dammen en dijken zijn in Nederland een aantal van deze open 

verbindingen afgesloten. Zo hoorde bijvoorbeeld vroeger de Oosterschelde ook tot het mondingsgebied 

van de rivier de Schelde.  

 

Figuur 13: Rivieren en andere grote wateren in Nederland (Bron: Wikipedia).  
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12. Opdracht 

a. Wonen aan de kust biedt vele voordelen voor de mens, zoals visserij en scheepvaart. Bedenk 

nog twee andere voordelen.  

b. Zoek in een atlas of op internet (bijvoorbeeld met behulp van Google Earth) drie andere 

estuaria op die in Europa liggen. Welke rivieren monden daar uit in zee?  

c. Vaak zijn deltagebieden dichtbevolkt en liggen er grote steden aan estuaria. Welke twee grote 

steden liggen er aan de oostkust van Noord-Amerika aan de monding van de rivier de Hudson en 

aan de monding van de Mississippi? Gebruik weer een atlas of internet.  

In estuaria zijn bepaalde karakteristieke abiotische kenmerken aan te wijzen (abiotisch = levenloze 

natuur). Deze abiotische factoren hebben directe gevolgen voor het leven van planten en dieren in een 

estuarium. De planten en dieren noemen we de biotische factoren (biotisch = levende natuur, of daar 

afkomstig van). Deze kenmerken worden in de volgende paragrafen besproken aan de hand van een 

mooi voorbeeld: het Schelde-estuarium, met de rivier de Schelde in Frankrijk en België, en de 

Westerschelde in Nederland (zie figuur 14). 

  

Figuur 14. Het Schelde-estuarium, met de rivier de Schelde in Frankrijk en België, en de Westerschelde in 
Nederland (Bron: Wikipedia). 

 

3.2 Abiotische kenmerken 
 

Saliniteit  

Omdat een rivier uitmondt in de zee is kenmerkend voor estuaria de geleidelijke overgang van zoet 

rivierwater naar zout zeewater. Er is in de lengterichting van estuaria dus een gradiënt in het 

zoutgehalte van het water aanwezig, waarbij het zoutgehalte geleidelijk oploopt in zeewaartse 

richting. In plaats van zoutgehalte spreekt men ook wel over de saliniteit. In het Schelde-estuarium 

mondt het zoete rivierwater van de Schelde (die ontspringt in Noord-Frankrijk en door België stroomt) 

uit in het zoute water van de Noordzee. In het oostelijke deel van de Westerschelde, waar het zoete 

en het zoute water mengen, bevindt zich brak water. De ruimtelijke grenzen tussen zoet, brak en zout 

water liggen niet vast. Alleen al vanwege de getijdenwerking in de Noordzee verplaatsen deze grenzen 

zich steeds. Bij hoog water (twee keer per etmaal) dringt het zoute zeewater veel verder het 

estuarium binnen dan bij laag water (twee keer per etmaal). Ook het moment in de 14-daagse dood-

springtijcyclus is van invloed op deze grens. Tijdens springtij is het getijverschil groter dan gemiddeld 

en komt het zoute water verder stroomopwaarts, terwijl bij doodtij het getijverschil juist kleiner is en 
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het zeewater minder ver het estuarium binnendringt. De invloed van het zoute zeewater is tot aan 

Antwerpen merkbaar.  

Daarnaast heeft ook de rivierafvoer een grote invloed op het zoutgehalte in het estuarium. De 

waterafvoer van een rivier wordt, afgezien van menselijke ingrepen als bijvoorbeeld sluizen en 

dammen, grotendeels bepaald door de hoeveelheid neerslag in het stroomgebied van de rivier. De 

hoeveelheid neerslag is seizoensafhankelijk en daarmee ook de rivierafvoer. 

Getijverschil  

Een andere gradiënt die in estuaria aanwezig is, is het toenemende getijverschil (verschil tussen hoog 

en laag water) in stroomopwaartse richting. Dit komt door het nauwer worden van het estuarium in 

stroomopwaartse richting. Doordat dezelfde hoeveelheid water door een smallere doorgang moet, zal 

het water bij opkomend tij (vloed) in het smallere deel opgestuwd worden. Ook de gradiënt in 

getijverschil is duidelijk in het Schelde-estuarium aanwezig. Bij Vlissingen is het verschil tussen hoog 

en laag water bij een normaal getij 4 meter, terwijl dit bij Antwerpen maar liefst 6 meter bedraagt. 

Na Antwerpen neemt het gemiddelde getijverschil af tot ongeveer 2 meter bij Gent, waar de 

getijdeninvloed gestopt wordt door sluizen.Tijdens een springtij (twee keer per maand) is dit verschil 

nog groter door een extra hoge hoogwaterstand en een extra lage laagwaterstand.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat bij een groter getijverschil de stroomsnelheid van het water 

ook groter is. Als de stroomsnelheid een bepaalde kritische waarde overschrijdt, wordt door de 

waterbeweging ook de bodem in beweging gebracht. Deze kritische waarde ligt lager voor fijnere 

sedimentdeeltjes dan voor grovere sedimentdeeltjes. Dat wil zeggen dat over het algemeen fijnere 

deeltjes (zoals fijn zand en slib) eerder in beweging worden gebracht dan grovere deeltjes (zoals grof 

zand). Dus onder hoog dynamische omstandigheden, dat wil zeggen bij hoge stroomsnelheden of een 

hoge mate van golfwerking, bestaat de bodem over het algemeen uit grotere korrels dan onder laag 

dynamische omstandigheden. Plaatselijk kunnen onder hoog dynamische omstandigheden bodems toch 

slibrijk zijn, wanneer de bodem erg plakkerig is en/of bedekt is met een laag bodemalgen die de 

sedimentdeeltjes bij elkaar houdt. 

Troebelheid  

Een derde gradiënt die in de lengterichting van estuaria aanwezig is, is een gradiënt in de troebelheid 

van het water (de hoeveelheid zwevende deeltjes). De troebelheid is hoog in de rivier zelf, door de 

erosie van sediment uit het stroomgebied, en neemt af in de richting van de monding. De zwevende 

deeltjes in het water van de rivier zijn vooral klei- en slibdeeltjes, terwijl het in het mondingsgebied 

vooral zanddeeltjes zijn die door stroming of golfslag van de bodem zijn opgewerveld. In de monding 

van estuaria is een gebied aanwezig waar de troebelheid van het water het grootst is: het 

troebelheidsmaximum. Hier zitten de meeste zand- en slibdeeltjes in het water, doordat de 

waterstromingen vanuit de rivier en vanuit de zee elkaar ontmoeten. 

 

Met de uitspoeling van sediment uit de bovenstroomse gebieden komen ook veel nutriënten 

(voedingsstoffen), zoals stikstof (N) en fosfor (P), in de rivier terecht. Algen, wieren en planten hebben 

deze voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien (zie voor meer uitleg paragraaf 3.3). Dus ook in de 

hoeveelheid nutriënten is een gradiënt aanwezig, waarbij de hoeveelheid nutriënten afneemt in 

zeewaartse richting. 
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Hoogteligging  

De hoogteligging van de bodem wordt in Nederland uitgedrukt in meters ten opzichte van NAP. Estuaria 

kunnen op basis van de hoogteligging van de bodem in grote lijnen ingedeeld worden in gebieden die: 

 permanent onder water staan (diepe en ondiepe geulen, ondiepe vlakke bodems). Dit noemt 

men de sublitorale delen. 

 dagelijks twee maal overspoeld worden (zand- en slikplaten, al dan niet door één of meerdere 

geulen gescheiden van de kust). Dit noemt men de litorale delen. 

 af en toe overspoeld worden (schorren, in het noorden van Nederland kwelders genoemd) 

 nooit overspoeld worden, maar wel onder invloed staan van het estuariene water (bijvoorbeeld 

duintjes, duinen en dijken). 

Op zand- en slikplaten heeft de hoogteligging van de bodem een directe invloed op de 

overspoelingsduur: de hogere delen staan minder lang onder water dan de lagere delen. In schorren 

wordt de overspoelingsfrequentie beïnvloed door de hoogteligging van de bodem: hoe hoger gelegen, 

hoe minder vaak overspoeld. 

Bodemsamenstelling  

Door de grote hoeveelheden rivierslib, afkomstig van bodemerosie uit het stroomgebied (paragraaf 

3.1), is de bodem van een rivier slibrijk. In estuaria wordt het aandeel slibrijke bodems in zeewaartse 

richting steeds kleiner en komen er steeds meer plaatsen met zandige bodems voor. In de 

Westerschelde komen slibrijke bodems voornamelijk voor langs de randen, op laag dynamische 

plaatsen. Laag dynamisch wil zeggen dat er in deze gebieden lage stroomsnelheden zijn en er een 

beperkte mate van golfwerking is. Dat de bodem op laag dynamische plaatsen slibrijker is, kan 

verklaard worden door het feit dat slibdeeltjes lichter zijn dan zanddeeltjes. Slibdeeltjes worden 

eerder opgewerveld en zinken minder snel dan zanddeeltjes, waardoor deze alleen op die plaatsen de 

bodem bereiken waar de waterbeweging klein genoeg is. 

Bodems die bestaan uit sediment, zoals zand en slib, noemt men “zacht substraat”. Bodems die 

bestaan uit stenen en/of rotsen noemt men “hard substraat”. In het Schelde-estuarium is hard 

substraat van nature nauwelijks aanwezig. Door de aanleg van dijken, dammen, havens en dergelijke, 

komt hard substraat echter wel overal langs het estuarium voor. Andere vormen van hard substraat die 

in of langs de Westerschelde voorkomen, zijn palenrijen, scheepswrakken en oude kokkelbanken. Op 

hard substraat dat permanent of een gedeelte van de dag onder water staat, kunnen allerlei 

organismen gaan groeien (zie paragraaf 3.3). 

 

13. Opdracht 

Practicum: Waar in het Schelde-estuarium zijn de water- en bodemmonsters genomen? 

Context: Onderzoekers hebben op vijf verschillende locaties in het Schelde-estuarium watermonsters 

en bodemmonsters genomen. Er zijn dus vijf watermonsters en vijf bodemmonsters. De monsters zijn 

genomen voor de kust van Vlissingen, Terneuzen, Rilland, Antwerpen en Gent. De onderzoekers zijn 

echter vergeten de monsterlocaties op de monsterflesjes te vermelden, dus het is niet meer duidelijk 

welk monster waar vandaan komt.  

Opdracht: Bepaal met de hele klas welke water- en bodemmonsters afkomstig zijn van welke plek. Dit 

doen jullie door van de watermonsters het zoutgehalte te bepalen en van de bodemmonsters de 
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korrelgroottes vast te stellen. Er wordt gewerkt in groepjes, waarbij elk groepje één monster voor zijn 

rekening neemt. Er zijn dus vijf groepjes die het zoutgehalte van een watermonster gaan bepalen en 

vijf groepjes die de korrelgroottes van de bodemmonsters vast gaan stellen. Als de bepalingen gedaan 

zijn en de berekeningen uitgevoerd, worden de resultaten op het bord geïnventariseerd. Met behulp 

van een topografische kaart wordt vervolgens bepaald welk monster van welke plek afkomstig is. 

Uiteindelijk vult iedereen onderstaande overzichtstabel van de resultaten in. 

Onderzoekslocatie Zoutgehalte van het water (mg 

NaCl/liter) 

Bodemsamenstelling (gemiddelde 

korrelgrootte) 

Vlissingen   

Terneuzen   

Rilland   

Antwerpen   

Gent   

Uitvoering A: Het bepalen van het zoutgehalte van een watermonster 

Het chloride gehalte van een watermonster wordt bepaald en omgerekend naar het zoutgehalte.  

Draag tijdens dit practicum een laboratoriumjas en een veiligheidsbril! Het praktische werk zal 

eerst worden gedemonstreerd door de docent of toa. 

Materiaal per groepje: één watermonster, wijdmondse erlenmeyer van 250 ml, buret, statief, klem, 

bekerglazen van 100 ml en een maatcilinder van 10 ml, 10% kaliumchromaat-oplossing (K2CrO4), 

zilvernitraatoplossing (4,791 AgNO3/l) 

 Doe 10 ml monster in de erlenmeyer met 1 a 2 druppels kaliumchromaat. 

 Lees de beginstand van de buret met zilvernitraatoplossing af.  

 Titreer met de zilvernitraatoplossing tot de kleur in de erlenmeyer blijvend omslaat van geel 

naar zalmroze (moeilijk omslagpunt!).  

 Lees bij het omslagpunt de eindstand van de buret af. 

 Bereken het Cl- gehalte (chloride gehalte, in mg/l) door het toegevoegde volume zilvernitraat 

(ml) te vermenigvuldigen met 100. Toegevoegde volume = beginstand buret – eindstand buret. 

 Zoek het juiste zoutgehalte en watertype op in onderstaande tabel 1. 

Tabel 1: Classificatie van zoutgehalte 

Cl
-
 gehalte Zoutgehalte (NaCl) Watertype 

< 100 mg/l < 165 mg/l zoet water 

100 - 1000mg/l 165 – 1650 mg/l brak water: oligohalien 

1000 – 10.000 mg/l 1650 – 16.500 mg/l brak water: mesohalien 

10 – 16,6 gram/l 16,5 – 30 gram/l brak water: polyhalien 

> 16,6 gram/l > 30 gram/l zout water: zeewater 
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Uitvoering B: Het bepalen van de korrelgroottes van een bodemmonster 

Materiaal per groepje: één bodemmonster (gedroogde grond), grondzeef (toren van zeefjes met 

verschillende maaswijdtes), vijzel en mortier, aluminium schaaltje, kwastje, weegschaal 

 Bepaal het gewicht van de gedroogde grond. 

 Doe de grond in een mortier en maak het met een vijzel helemaal fijn. 

 Doe de fijngemaakte grond boven in de grondzeef en beweeg de grondzeef daarna zachtjes 5 

minuten heen en weer. 

 Maak één voor één de zeefjes van de grondzeef los. 

 Weeg een aluminium schaaltje. 

 Breng de inhoud van het eerste zeefje met een kwastje over in het aluminium schaaltje en 

bepaal het gewicht van de grond met deze korrelgrootte. 

 Doe hetzelfde met de inhoud van de andere zeefjes. 

 Bereken het percentage per korrelgrootte, dus (gewicht korrelgrootte/gewicht totale 

grondmonster) x 100%. 

 Bereken de gemiddelde korrelgrootte. 

 Zoek de korrelgroottes op in onderstaande tabel 2. 

 

 

 

Tabel 2: Categorieën korrelgroottes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelgrootte Type korrels 

≥ 0,420 mm – 2 mm Uiterst grof zand 

≥ 300 μm – 420 μm Zeer grof zand 

≥ 210 μm – 300 μm Matig grof zand 

≥ 150 μm – 210 μm Matig fijn zand 

≥ 105 μm – 150 μm Zeer fijn zand 

≥ 63 μm – 105 μm Uiterst fijn zand 

≥ 2 μm – 63 μm Silt 

< 2 μm Lutum 
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3.3 Biotische kenmerken  
 

Ecologie algemeen  

In vergelijking tot open zeeën en oceanen zijn estuaria, net als ondiepe kustzeeën, biologisch hoog 

productieve gebieden. Aan de basis van voedselketens in estuaria staat de primaire productie door 

algen in het water (plantaardig plankton en wieren) en planten op de schorren (zie tekstkader 3.1 voor 

uitleg over primaire productie). De algen vormen het voedsel voor voornamelijk dierlijk plankton en 

bodemdieren, die op hun beurt gegeten worden door garnalen, krabben en vissen. Bovenaan de 

voedselpiramide in estuaria staan de vogels en zeezoogdieren (zie tekstkader 3.2 voor uitleg over 

voedselpiramides). Veel vogels zijn van bodemdieren afhankelijk als voedselbron, andere vogels eten 

vis, en weer andere planten op de schorren. Omdat er erg veel verschillende voedselrelaties zijn en het 

geheel erg complex in elkaar zit, noemt men alle voedselrelaties in een bepaald ecosysteem 

(bijvoorbeeld een estuarium) een voedselweb. Een voorbeeld van een deel van zo’n voedselweb is 

weergegeven in figuur 15. Dit noemt men een voedselketen. 

Tekstvak 3.1: Primaire productie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vraag 

a. Algen (plantaardig plankton en wieren) behoren tot het rijk van de planten. Welke twee 

eigenschappen van de cellen onderscheiden planten van alle andere levende organismen? 

b.  De troebelheid van het water in estuaria is het hoogst in de rivier zelf en neemt af in de 

richting van de monding. Wat is het gevolg hiervan op de groei van wieren, op bijvoorbeeld 

dijkhellingen? 

c.  Welke rol spelen planten, en dus ook plantaardig plankton en wieren, bij het broeikaseffect 

(het verhoogde CO2 gehalte in de atmosfeer)? 

 

 

Algen (plantaardig plankton en wieren) en planten zijn “autotrofe” organismen. Autotroof wil 

zeggen dat ze onder invloed van (zon-)licht koolstofdioxide en water om kunnen zetten in 

zuurstof en glucose. Dit proces noemt men de fotosynthese. In een scheikundige 

reactievergelijking wordt dit als volgt weergegeven: 

 

6 CO2 + 6 H2O + (zon-)licht  6 O2 + C6H12O6  

waarbij CO2 = koolstofdioxide, H2O = water, O2 = zuurstof en C6H12O6 = glucose 

 

Verder hebben autotrofe organismen een aantal voedingsstoffen (nutriënten) nodig voor de 

groei, zoals bijvoorbeeld N (stikstof), P (fosfor) en Fe (IJzer). 

Tip: bekijk op you tube de photosynthesis song! 

 

Deze productie van glucose (en hieruit ook andere organische stoffen) door middel van de 

fotosynthese wordt de primaire productie genoemd. Autotrofe organismen staan onderaan de 

voedselpiramide en produceren het voedsel voor de andere organismen, vandaar de term 

primaire productie (“eerste” productie). De organismen die zich voeden met het organische 

materiaal afkomstig van andere organismen, noemt men “heterotroof”.  
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Tekstvak 3.2: Voedselpiramide 

Een voedselpiramide is een figuur waarin de biomassa van groepen organismen is 

weergegeven. De groepen organismen zijn ingedeeld in verschillende niveaus. Onderaan 

staan de producenten, dus de autotrofe organismen die zonne-energie vastleggen in 

biomassa. Daarboven komen de consumenten van de 1e orde, dat wil zeggen de organismen 

die zich voeden met de producenten (planten, algen, wieren), dus planteneters en 

alleseters. Daarboven komen de consumenten van de 2e orde, die zich voeden met de 

consumenten van de 1e orde, dus vleeseters en alleseters. Bovenaan staan de consumenten 

van de 3e orde, ook wel toppredatoren genoemd.  

Deze verschillende niveaus noemt men trofische niveaus. De piramidevorm ontstaat doordat 

niet alle biomassa in het volgende trofische niveau terecht komt. Er gaat op elk trofisch 

niveau veel biomassa “verloren” door verbranding (nodig om energie te leveren voor 

levensprocessen en warmte), door uitwerpselen en door sterfte van de organismen.  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voedselpiramide.svg
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Figuur 15: Een voorbeeld van een voedselketen in een estuarien systeem (Bron: Wikipedia). 

In estuaria zijn veel verschillende soorten organismen aanwezig. We zeggen dan dat er (over het hele 

estuarium bekeken) een hoge biodiversiteit is. Dit komt door de sterk uiteenlopende plaatselijke 

omstandigheden. De abiotische omstandigheden (paragraaf 3.2) ter plaatse bepalen of een soort ergens 

kan overleven. Het zoutgehalte speelt daarbij een belangrijke rol. De meeste organismen, zowel 

plantaardige als dierlijke, kunnen maar weinig variatie in zoutgehalte verdragen, en zijn typische zoet-

, brak-, of zoutwatersoorten. Ook de hoogteligging van de bodem heeft een belangrijke invloed op het 

voorkomen van soorten. De ene soort leeft boven water, de andere onder water, en er zijn soorten die 

onder water leven, maar wel een tijdje zonder water kunnen. Andere voorbeelden van abiotische 

factoren die het voorkomen van organismen in een estuarium beïnvloeden, zijn de stroomsnelheid van 

het water, de troebelheid van het water, de hoeveelheid nutriënten en de bodemsamenstelling.  

Of soorten ook daadwerkelijk ergens voorkomen, hangt daarnaast af van een heleboel andere factoren. 

Hierbij speelt de invloed van de mens zeker een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan vervuiling in het 

water (zoals gifstoffen), en verstoring van vogels en zeezoogdieren (door bijvoorbeeld recreanten). 

Over het algemeen zijn estuaria belangrijke natuurgebieden, maar de hoeveelheid en/of de kwaliteit 

van de natuur is soms verminderd door de invloeden van de mens. 

Algen (plantaardig plankton en wieren)  

Op basis van grootte maakt men onderscheid in macro-algen (de grote algen, namelijk de wieren) en 

micro-algen (de kleine algen). Micro-algen kunnen zwevend in het water voorkomen (plantaardig 

plankton, of fytoplankton), of een laagje vormen op de bodem (plantaardig benthos, of fytobenthos). 

Micro-algen kunnen ééncellig zijn, ketens vormen of kolonies vormen van meerdere cellen. 
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Macro-algen, oftewel wieren, komen in de Westerschelde vrij weinig voor. Wieren hebben hard 

substraat (zie paragraaf 3.2) nodig om op te groeien. Op de dijkhellingen groeien wel wieren, maar 

veel minder dan bijvoorbeeld langs de Oosterschelde. Verklaringen hiervoor zijn de hoge mate van 

hydrodynamiek (hoge stroomsnelheden, plaatselijk een sterke golfwerking) en de hoge mate van 

troebelheid van het water, waardoor er maar tot op een zeer beperkte diepte licht doordringt in de 

waterkolom (nodig voor de fotosynthese!). 

Het voorkomen van verschillende soorten micro-algen is in estuaria sterk gekoppeld aan de gradiënt 

van het zoutgehalte (paragraaf 3.2). Er bestaan typische zoet-, brak- en zoutwatersoorten. De 

aantallen micro-algen zijn trouwens sterk gebonden aan het seizoen: de algen groeien het best in het 

voorjaar en in de zomer. Dan zijn de watertemperatuur en de lichtintensiteit hoger, wat de algengroei 

bevordert. Hoeveel algen er op een bepaalde plek groeien (de plaatselijke primaire productie) is ook 

afhankelijk van de troebelheid van het water en van de waterdiepte (beЇnvloeden beide de 

lichtintensiteit) en van de hoeveelheid nutriënten (voedingsstoffen), zoals stikstof (N), fosfor (P) en 

silicium (Si).  

Dierlijk plankton  

Dierlijk plankton, oftewel zoöplankton, is de verzamelnaam voor de in de waterkolom zwevende 

diertjes. Wanneer men het over zoöplankton heeft, worden over het algemeen de kleine diertjes 

(variërend in grootte van enkele μm tot enkele mm) bedoeld. Er zijn echter ook grotere dieren die 

feitelijk tot het zoöplankton behoren. De term “plankton” betekent dat de verplaatsingen van een 

organisme voornamelijk bepaald worden door de waterbeweging. Het water bepaalt dus vooral waar 

het organisme zich bevindt, en in veel mindere mate het organisme zelf. Dit is bijvoorbeeld ook bij 

kwallen het geval, en deze grotere dieren worden daarom ook tot het plankton gerekend. 

Dierlijk plankton vormt een belangrijke schakel in estuariene voedselwebben (figuur16). Het voedt zich 

met de kleinste koolstofbronnen, zoals fytoplankton en detritus (in het water zwevende dode deeltjes 

organisch materiaal zoals planten- en algenresten). Dit noemt men consumenten van de 1e orde (zie 

tekstkader 2 over voedselpiramides). Tegelijkertijd vormt het zelf een voedselbron voor organismen 

die hoger in de voedselpiramide staan, zoals vissen (consumenten 2e of 3e orde, zie tekstkader 2). 

Hierdoor zorgt het dierlijke plankton ervoor dat de primaire productie en het organische “afval” ten 

goede kan komen aan de hogere organismen in de voedselpiramide. 

Net als bij het plantaardige plankton is de soortensamenstelling sterk gerelateerd aan het zoutgehalte 

en zijn de aantallen sterk seizoensgebonden. 

Bodemdieren  

In estuaria leven allerlei dieren in en op de bodem (bodemdieren, of zoöbenthos), zoals schelpdieren 

(bv mossels en kokkels) en wormen. Het potentiële voorkomen van bodemdieren wordt bepaald door 

allerlei abiotische en biotische omgevingsfactoren. De belangrijkste daarvan zijn zoutgehalte, 

overspoelingsduur, bodemsamenstelling, bodembeweging en de hoeveelheid voedsel (met name micro-

algen) in het water en op de bodem. 

Sommige bodemdieren filteren de micro-algen uit het water (de zogenaamde “filterfeeders”), terwijl 

andere soorten hun voedsel van het sedimentoppervlak of uit de bovenste sedimentlaag halen (de 

zogenaamde “depositfeeders”). In watersystemen met een hoge primaire productie is de totale 

biomassa van filterfeeders over het algemeen hoger dan die van depositfeeders. In een groot deel van 

het Schelde-estuarium is het water erg troebel, waardoor licht beperkend is voor de primaire 

productie. Hierdoor is de totale biomassa van filterfeeders laag. In het mondingsgebied van de 
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Westerschelde is het water minder troebel, waardoor de primaire productie en de biomassa van 

filterfeeders hier hoger is. 

Bepaalde gebieden in estuaria zijn heel geschikt voor bodemdieren, terwijl andere gebieden een stuk 

minder, of niet geschikt zijn. Met “geschikt” wordt bedoeld dat de soortenrijkdom, de aantallen en de 

biomassa van bodemdieren hier hoog zijn. Dit betekent dat in deze gebieden veel voedsel aanwezig is 

voor bodemdieretende garnalen, krabben, vissen en vogels (zie figuur 16, voedselweb), zodat ook deze 

dieren in deze gebieden meer voorkomen. Gebieden met in principe een rijke bodemfauna zijn ondiep 

water en de laag tot middelhoog gelegen delen van zand- en slikplaten. Voorwaarde is wel dat de 

waterbeweging door stroming of golfslag in deze gebieden niet te hoog is.  

Vissen  

Welke vissoorten er in een estuarium voorkomen en waar, is net als bij de eerder besproken planten en 

dieren, sterk afhankelijk van het zoutgehalte. Zo zijn er in estuaria zoetwatervissen, zoutwatervissen 

en brakwatervissen aanwezig. Momenteel komen er in het Schelde-estuarium ongeveer 70 verschillende 

vissoorten voor, waarvan ongeveer een derde algemeen te noemen is. De vissen die in estuaria 

voorkomen kunnen ecologisch gezien worden ingedeeld in een aantal groepen: 

 zoetwatervissen  die steeds in het estuarium verblijven 

 zoetwatervissen die naar zee trekken om zich voort te planten 

 estuariene vissen die steeds in het estuarium verblijven 

 zeevissen die af en toe in het estuarium zijn 

 zeevissen waarvan de jonge visjes opgroeien in het estuarium  

 zeevissen die naar de rivier trekken om zich voort te planten 

Zoals uit deze indeling blijkt is de soortensamenstelling ook sterk seizoensgebonden door bijvoorbeeld 

de paaitijd en de opgroeiperiode van de jonge vissen. Estuaria zijn voor veel vissoorten, krabben en 

garnalen belangrijke gebieden, omdat ze zo geschikt  zijn voor de voortplanting en het opgroeien van 

de jonge dieren. Men noemt dit de kraam- en kinderkamerfunctie van estuaria.  

Vogels  

Een estuarium is over het algemeen voor watervogels van grote betekenis. Voorwaarden zijn wel dat er 

voldoende voedsel aanwezig is en er voldoende rust- en broedplaatsen zijn. In de Westerschelde is veel 

voedsel voor watervogels aanwezig. Dit geldt vooral voor vogels die bodemdieren eten op de zand- en 

slikplaten (zoals steltlopers, figuur 19) en voor vogels die planten eten op de schorren (zoals ganzen). 

In bepaalde gebieden waar veel vis is, komen ook visetende vogels als Lepelaars en Kleine Zilverreigers 

voor.  

Het Schelde estuarium is op internationale schaal voor veel soorten vogels een belangrijk gebied. Naast 

het grote aantal soorten dat permanent in en rond de Westerschelde verblijft, komen andere vogels 

enkele maanden per jaar om er te broeden (voorjaar en zomer) of te overwinteren (najaar en winter). 

Ook is het estuarium van groot internationaal belang voor de vele soorten trekvogels die er een korte 

tussenstop maken om aan te kunnen sterken (voedsel en rustgelegenheid). Op hun tocht van de 

broedgebieden in het noorden (Canada – centraal Siberië) naar de overwinteringsgebieden in het zuiden 

(West-Europa – Zuid-Afrika), of andersom, is dit “bijtanken” onmisbaar om de eindbestemming te 

kunnen halen. 
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Zeezoogdieren  

Bovenaan de voedselpiramide van een ecologisch gezond estuarium staan de zeezoogdieren. In 

Nederland gaat het dan vooral om zeehonden: de Gewone Zeehond (zie figuur 16). Af en toe worden in 

de Nederlandse estuaria ook Grijze Zeehonden en Bruinvissen (een kleine walvisachtige) gezien (figuur 

16), maar deze zeezoogdieren bevinden zich voornamelijk op de Noordzee. Zeehonden en Bruinvissen 

eten vooral vis, dus er moet genoeg vis zijn om te kunnen overleven. Op dit moment bevinden zich in 

de Westerschelde meestal ongeveer 100 zeehonden. De zeehonden blijven niet steeds in het 

estuarium. Door dieren met een zender uit te rusten is aangetoond dat zeehonden dagelijks vaak grote 

afstanden afleggen, Een tochtje naar Engeland is voor een zeehond zo gemaakt. 

 

       

      

Figuur 16: links Gewone Zeehond (Phoca vitulina), rechts Grijze Zeehond (Halychoerus grypus, afbeelding van 
www.arjenhartog.nl) en Bruinvis (Phocoena phocoena, afbeelding van Wikipedia). 
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15. Vraag 

a. Als er in een bepaald gebied zeehonden leven, wat weet je dan over de aanwezigheid van 

andere soorten organismen in dit gebied? 

b. Op de zandplaten en slikken zoeken steltlopers naar voedsel. Voorbeelden van steltlopers zijn 

de Kluut en de Wulp (figuur 17). De naam zegt het al: deze vogels hebben lange poten. 

Bovendien hebben ze ook een lange snavel. Wat is van deze beide kenmerken het biologische 

voordeel? 

c. De sterkte van de stroming van het water en de hoeveelheid bodembeweging heeft invloed op 

het voorkomen van schelpdieren en wormen in de bodem. Wat zal het gevolg zijn van een zeer 

sterke stroming en daardoor zeer veel bodembeweging? 

 

 

Figuur 17: Twee voorbeelden van steltlopers: links de Kluut (Recurvirostra avosetta) en rechts de Wulp (Numenius 
arquata) afbeeldingen van www.arjenhartog.nl. 

 

Ecotopen  

In deze paragraaf worden de meest voorkomende ecotopen in estuaria kort beschreven. Ecotopen kun 

je zien als een soort kleinere ecosystemen binnen één groter ecosysteem. Een “ecosysteem” is een 

ruimtelijke eenheid bepaald door plaatselijke biotische en abiotische factoren. De grootte kan sterk 

verschillend zijn. Een paar voorbeelden van ecosystemen zijn een bos, een weiland, een meer, of zoals 

hier aan de orde:een estuarium. Binnen zo’n ecosysteem zijn vaak nog kleinere (morfologische en 

biologische) eenheden aan te geven, dit noemt men dan “ecotopen”. De meest voorkomende ecotopen 

in estuaria zijn geulen, ondiep water, zand- en slikplaten en schorren. 

Geulen: De geulen zijn de diepste delen van estuaria, waar grote hoeveelheden water doorheen gaan 

ten gevolge van de getijwerking en de afvoer van de rivier. Hierdoor zijn de omstandigheden in de 

geulen erg dynamisch: er is een grote mate van water- en daardoor ook bodembeweging. Voor veel 

organismen zijn de omstandigheden in de geulen te “ruw” om hier te kunnen overleven. Wel zijn 

geulen belangrijk voor het transport van allerlei organismen, zoals jonge en volwassen vissen en 

bodemdierlarven. 
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Ondiep water: Vanuit de ecologische functies bekeken, worden tot “ondiep water” meestal de 

gebieden gerekend waarvan de bodem minder diep ligt dan vijf meter onder de laagwaterlijn. Bij laag 

water is de diepte van ondiep water dus minder dan vijf meter. De omstandigheden zijn hier minder 

dynamisch, d.w.z. minder hoge stroomsnelheden, dan in de geulen. Vanwege de (over het algemeen) 

vrij lage dynamiek en de vrij hoge primaire productie door algen, zijn ondiep water gebieden 

belangrijk als paai- en opgroeigebieden voor bijvoorbeeld garnalen en jonge (plat-) vissen. Ondiep 

water heeft zoals men dat noemt een belangrijke “kraam- en kinderkamerfunctie”. Het is goed om te 

bedenken dat zonder voortplanting en opgroei van jonge, kleine vissen en garnalen er ook geen grote 

vissen en garnalen zouden zijn (zie ook paragraaf 3.4 over visserij). 

Zand- en slikplaten: Onder zand- en slikplaten worden de dagelijks tweemaal droogvallende (en 

tweemaal overspoelde) bodems verstaan, die al dan niet door één of meerdere geulen gescheiden zijn 

van de oever. Over het algemeen zijn de omstandigheden op zand- en slikplaten laag dynamisch en zijn 

deze gebieden van grote ecologische betekenis. Er is vaak een hoge primaire productie door 

bodemalgen, wat te zien is als een bruinige laag op het sedimentoppervlak. Deze bodemalgen vormen 

een voedselbron voor bodemdieren. De bodem is in deze gebieden dan ook vaak rijk aan allerlei 

schelpdieren, wormen en kleine kreeftachtigen. Deze bodemdieren vormen op hun beurt weer een 

belangrijke bron van voedsel voor vissen en vogels. Als de platen droogvallen kunnen foeragerende 

steltlopers, eenden en meeuwen hun gang gaan. Als de platen onder water staan “grazen” platvissen 

over de bodem.  

In de Westerschelde zijn op sommige plaatsen de omstandigheden echter door stroming of golfslag zo 

dynamisch, dat er nauwelijks leven mogelijk is in de droogvallende bodem. Er zijn plekken waar de 

golfribbels in het zand wel een meter hoog zijn, dit noemt men de “megaribbels”. 

Schorren: Schorren, in het noorden van Nederland kwelders genoemd, zijn hoog productieve gebieden 

op de grens van land- en getijdenwater (zie figuur 18). De laagst gelegen (delen van) schorren worden 

dagelijks overspoeld met zout water. Zeekraal is één van de weinige planten die aangepast is om in 

deze omstandigheden te kunnen overleven (zie ook paragraaf 3.4 over aquacultuur). De hoogst gelegen 

(delen van) schorren worden maar een paar keer per jaar bij extreem hoog water overspoeld, en 

hebben een veel uitgebreidere plantengroei. De schorren/kwelders zijn erg belangrijke gebieden voor 

veel vogels. om te foerageren (voedsel te zoeken, bijv. ganzen), te broeden (bv. plevieren, sterns), of 

te rusten (bv. steltlopers). De kleine en grote kreken (geultjes)  die door schorren/kwelders lopen 

hebben een belangrijke kraam- en kinderkamerfunctie voor garnalen, krabben en vissen ( zie paragraaf 

3.4). In het oosten van de Westerschelde ligt een prachtig, groot schorrengebied, het Land van 

Saeftinghe. Dit is het grootste brakwaterschor van Europa en een natuurgebied van grote 

(internationale) betekenis. 
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Figuur 18: Het schor van Baarland aan de Westerschelde (afbeelding van www.arjenhartog.nl). 

 

Dijken: Ondanks dat de dijken langs het Schelde-estuarium aangelegd zijn door de mens, kunnen ze als 

een apart ecotoop beschouwd worden, vanwege de specifieke planten en dieren die hier voorkomen, 

Op de delen van dijken die onder water liggen (permanent, of tweemaal daags) kunnen bij voldoende 

licht wieren groeien. Deze wieren en eventueel aanwezige holtes tussen de stenen bieden beschutting 

aan allerlei organismen, zoals kreeftachtigen en vissen. Vaak is op de dijkhelling bij laag water een 

duidelijke zonering zichtbaar van verschillende soorten wieren, daarboven een strook van zeepokken 

en daar weer boven in de spatzone de gele korstmossen. Op het droge deel van de dijk kunnen planten 

tot ontwikkeling komen, als de dijkbekleding daar tenminste mogelijkheden voor biedt. Ook voor 

vogels zijn de dijken van belang. Veel vogels gebruiken de dijken als vluchtplaats tijdens hoog water, 

wanneer de zand- en slikplaten onder water staan. Ook worden de dijken gebruikt als broedgebied 

door beschermde en bedreigde kustbroedvogels. 

 

3.4 Gebruik door de mens 

Zoals beschreven in paragraaf 3.1 zijn gebieden rond estuaria (deltagebieden) vaak dichtbevolkt, 

omdat het wonen aan de kust vele voordelen biedt. Denk bijvoorbeeld aan de (economische) voordelen 

van visserij en scheepvaart. Omdat laaggelegen deltagebieden extra kwetsbaar zijn voor 

overstromingen, vormt de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering in deze gebieden een 

extra risico.  

Bedijkingen en inpolderingen  

Mensen die in kustgebieden wonen beschermen zich al eeuwen tegen het zeewater. De geschiedenis 

van het aanleggen van dijken en het inpolderen voert in het Schelde-estuarium terug tot de 10e eeuw 

na Christus. De dijken beschermen de bewoners van het gebied tegen hoog water en maken de grond 

erachter geschikt om te gebruiken voor bijvoorbeeld landbouw of bebouwing. De grens tussen land en 

water wordt door de aanleg van een dijk “hard”, en bestaat niet meer uit een geleidelijke, natuurlijke 

overgang. Hierdoor gaat onder andere veel schoroppervlak verloren.  
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Vanwege het verlies aan natuurwaarden, maar vooral omdat de aanleg van dijken en dijkverhogingen 

op den duur geen antwoord meer zullen zijn op de stijging van de zeespiegel, experimenteert men 

tegenwoordig met nieuwe manieren om veiligheid tegen overstromingen te bieden. In plaats van de 

dijken (of duinen) nog verder te verhogen, wordt in sommige gevallen gekozen voor een verbreding van 

de zeewering. Het nieuwe uitgangspunt is dat bij extreem hoge stormvloeden de golven over de dijk 

kunnen slaan zonder dat dit ernstige gevolgen heeft. Om dit mogelijk te maken moet de kruin van de 

dijk en de binnenglooiing bestand worden gemaakt tegen overslaand water. Daarnaast moet in het 

gebied achter de dijk het zoute water kunnen worden opgevangen zonder dat dit schade veroorzaakt. 

Bestaande binnendijken kunnen dienen als begrenzing van de opvanggebieden voor het zoute water. 

Met behulp van een doorlaatmiddel (bv een sluis of een buis) kunnen de opvanggebieden permanent 

gecontroleerd onder invloed van het getij worden gebracht, waardoor deze gebieden zeer geschikt 

worden voor estuariene natuurontwikkeling en/of zilte landbouw (zie verder deze paragraaf). 

Scheepvaart 

Vaak liggen aan estuaria grote steden met grote havens. In het Schelde-estuarium bevindt de 

belangrijkste haven zich in Antwerpen. Grote containerschepen varen door de Westerschelde naar 

Antwerpen heen en weer om hun lading aan- of af te voeren. Om de vaargeul op de gewenste diepte te 

houden worden er in de Westerschelde continu baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Omdat de schepen 

steeds groter worden wil men de geul bovendien dieper en plaatselijk breder maken. Het sediment dat 

uit de Westerschelde is gebaggerd, wordt teruggestort op verschillende locaties in de Westerschelde. 

Dit heeft als voordeel dat er geen sediment uit het estuarium verdwijnt, en het is relatief goedkoop. 

Het nadeel is dat het sediment door morfologische en hydrologische processen (lees: rivier- en 

zeestromingen) snel op dezelfde plaats zal terugkeren. 

Deze bagger- en stortwerkzaamheden hebben onvermijdelijk effect op de morfologie en hydrologie van 

een estuarium, en daardoor op de ecologie en dus op het voorkomen van planten en dieren. In de 

Westerschelde is door het verdiepen en verbreden van de vaargeul een versnelde en versterkte 

vloedbeweging ontstaan. Door de hogere stroomsnelheden die hiermee gepaard gaan, treedt 

bijvoorbeeld erosie op van platen, slikken en schorren. Hierdoor wordt niet alleen de oppervlakte aan 

leef- en voedselgebied voor veel dieren en planten kleiner, maar ook worden de overgebleven platen 

en slikken minder geschikt als leefgebied vanwege de hogere hydrodynamiek. 

 

Visserij 

In estuaria wordt vaak veel gevist. In minder welvarende landen gebeurt dit in de eerste plaats om de 

mensen die rond het estuarium wonen te voorzien van voedsel, in meer welvarende landen zijn het 

daarnaast vaak commerciëlere doeleinden (export). In estuaria kan gevist worden op vissen, 

kreeftachtigen (garnalen, kreeften) en/of schelpdieren.  

In de Westerschelde wordt vooral commercieel gevist op Tong (een platvis) en op garnalen. Op Tong 

wordt met name gevist ten westen van de lijn Vlissingen-Breskens, maar ook in de diepere geulen ten 

oosten daarvan. Volwassen Tong gebruikt de monding van het Schelde-estuarium als paaigebied 

(“kraamkamerfunctie”) en juveniele (jonge) Tong trekt in het voorjaar ver oostwaarts het estuarium in 

om daar op te groeien (“kinderkamerfunctie”). Uiteindelijk keert de volwassen geworden Tong weer 

terug naar zee. Daarom zijn indirect het oostelijke deel van de Westerschelde en de rivier de Schelde 

ook van belang voor de visserij.  

Garnalen komen in de hele Westerschelde veelvuldig voor, met name in gebieden met laag dynamische 

ondiep water, waar dan ook commercieel gevist wordt. Ook prielen en kreken in schorren zijn 

belangrijke leefgebieden voor garnalen. Van de prielen en kreken in het Verdronken Land van 

Saeftinghe (zie paragraaf 3.3) is bekend dat deze een belangrijke kinderkamerfunctie vervullen voor de 

garnaal.  
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Figuur 19: De Kokkel (Cerastoderma edule) (Bron: Wikipedia). 

 
Kokkels (figuur 19) zijn schelpdieren die veel gegeten worden in landen als Spanje, Frankrijk en België. 

Omdat Kokkels in Nederland amper gegeten worden, worden de in Nederland opgeviste Kokkels vooral 

geëxporteerd naar deze landen. Kokkels komen in het Schelde-estuarium voor van het mondingsgebied 

tot ongeveer halverwege de Westerschelde. Meer stroomopwaarts is het zoutgehalte voor de Kokkels te 

laag om te kunnen leven. Hoewel de belangrijkste visgebieden voor de kokkelvisserij in de Waddenzee, 

de Voordelta en de Oosterschelde liggen, zijn er ook een paar gebieden in de Westerschelde. Om te 

zorgen dat er ook voldoende voedsel voor schelpdieretende vogels overblijft, heeft de kokkelsector een 

aantal gebieden aangewezen die permanent voor de kokkelvisserij gesloten zijn. Bovendien mag er in 

de Westerschelde niet gevist worden als er minder dan een bepaalde hoeveelheid (4 miljoen kilo 

versgewicht) Kokkels aanwezig is. Dit besluit heeft ertoe geleid dat er sinds 2006 in de Westerschelde 

niet meer op Kokkels gevist is.  

 

Aquacultuur en zilte landbouw 

In kustgebieden rond estuaria worden vaak vissen, kreeften, garnalen en/of schelpdieren kunstmatig in 

waterbassins gekweekt voor de handel (voedselvoorziening). Dit noemt men aquacultuur. De term 

aquacultuur wordt ook gebruikt voor de kweek van waterplanten en wieren (bijvoorbeeld gebruikt als 

groente of in verzorgingsproducten als shampoo). Aquacultuur vindt niet alleen plaats in waterbassins 

op het land, maar ook in de zee kunnen open kooien of kweekinstallaties gebouwd worden, 

bijvoorbeeld voor de kweek van zeevis, mosselen of oesters. In sommige delen van de wereld (met 

name in Azië) maakt men al zo’n 4.000 jaar gebruik van aquacultuur. Wereldwijd is aquacultuur 

momenteel de snelst groeiende sector voor de productie van dierlijk voedsel. Een recente schatting 

toont aan dat van alle vis die wereldwijd gegeten wordt, 43% (dus bijna de helft) afkomstig is uit 

aquacultuur. Het lijkt een ideale oplossing voor het probleem van de overbevissing in de zeeën, maar 

kan ook negatieve gevolgen hebben voor een marien ecosysteem (zie hoofdstuk 6). 

 

Ook in Zeeland neemt de aquacultuur een steeds belangrijkere plaats in. Al sinds de 15e eeuw worden 

er in Zeeland mossels gekweekt. Het mosselzaad wordt overigens voornamelijk opgevist in de 

Waddenzee. Vroeger werden de jonge mosseltjes in de Waddenzee van de bodem opgevist, 

tegenwoordig maakt men vooral gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s), waardoor er 

aanzienlijk minder schade is voor de natuur. De verdere opkweek van de mossels en de kweek van 

oesters vindt in Zeeland voornamelijk plaats in de Oosterschelde. De omstandigheden in de 

Westerschelde zijn momenteel minder geschikt, onder meer vanwege de hogere stroomsnelheden en 

de hogere mate van troebelheid van het water. Relatief nieuw is de kweek van onder andere Zagers 

(zeewormen) en Tong (een platvissoort) in waterbassins op het land (zie hoofdstuk 6). Ook wordt er 

druk geëxperimenteerd met het verbouwen van planten die op een zoute bodem groeien, zoals 

Zeekraal en Lamsoor (groenten). Dit noemt men zilte landbouw. 
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Recreatie 

Wie wil genieten van natuur en cultuur, of gewoon van ontspanning en rust, kan rond het Schelde-

estuarium uitstekend terecht. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er volop 

recreatiemogelijkheden. De meest voorkomende vormen van recreatie in en rond het Schelde-

estuarium zijn strandrecreatie, pleziervaart, wandelen en fietsen. De stranden in het mondingsgebied 

hebben een grote aantrekkingskracht op zowel toeristen als de lokale bevolking. Op mooie zomerdagen 

worden de stranden druk bezocht door zonaanbidders, zwemmers en surfers. Ook op minder warme 

dagen genieten veel mensen van het strand en de zee, zoals wandelaars, joggers en ruiters. In het 

mondingsgebied is de strandrecreatie een belangrijke economische sector. 

In het hele Schelde-estuarium wordt pleziervaart beoefend. Met meer dan 600 ligplaatsen is de 

jachthaven van Breskens de grootste in de Westerschelde. Ook zijn er georganiseerde boottochten over 

de (Wester-)schelde en mogelijkheden om een boot te huren. Ook de dijken langs het estuarium zijn 

aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en skaters. Men kan tijdens het uitoefenen van de activiteiten 

genieten van het uitzicht over het water en het aangrenzende landschap. Natuur- en wandelliefhebbers 

kunnen onder begeleiding van een gids natuurgebieden bezoeken, zoals het Verdronken land van 

Saeftinghe. Verder liggen er veel leuke dorpen en steden rond het estuarium, waar men kan genieten 

van cultuur, historie, kunst of gastronomie. Kortom: het Schelde-estuarium heeft voor ieder wel iets te 

bieden. 

 

16. Vraag 

a. Het Schelde-estuarium wordt intensief gebruikt door de mens. Soms gaan bepaalde belangen 

niet goed samen, zoals de bagger- en stortwerkzaamheden en de visserij. Hoe kunnen bagger- 

en stortwerkzaamheden de visserij negatief beïnvloeden?  

b. De dijken langs het Schelde-estuarium zijn aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en skaters. 

Dezelfde dijken worden gebruikt door (zeldzame) kustbroedvogels om er te broeden. Bij teveel 

verstoring komen deze vogels niet aan broeden toe, en komen er dus geen jongen. Hoe kan 

men beide belangen zo goed mogelijk verenigen? 

c. Er wordt momenteel in Zeeland druk geëxperimenteerd met het verbouwen van planten die op 

een zoute bodem groeien, zoals Zeekraal en Lamsoor (groenten). Dit zijn beide natuurlijke 

gewassen. Waar kun je deze planten in de natuur vinden? 
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4. De kwetsbaarheid van kustgebieden 

4.1 Inleiding 
Omdat het exact voorspellen van de zeespiegelstijging vooralsnog niet mogelijk is, zijn er voor de 

bepaling van de huidige zeespiegelstijging verschillende scenario’s. Op dit moment wordt er voor 2050 

een zeespiegelstijging verwacht van tussen de 15 en 35 cm. Gezien de geringe verschillen en de grote 

onzekerheden in de scenario’s is het advies om op dit moment nog te blijven uitgaan van dit getal en 

om iedere 5-6 jaar aan de hand van de nieuwste gegevens en informatie deze waarde indien nodig bij 

te stellen. Een ding is wel zeker, zonder ingrijpen zou veel land verloren kunnen gaan en zou de 

veiligheid in het geding komen. Daarom is er voor gekozen om de kustlijn te handhaven op de plaats 

waar hij lag in 1990, de basiskustlijn (BKL). 

 

De overheid wil dit onder andere doen door dynamisch kustbeheer en dynamische handhaving van de 

BKL. Dit houdt in dat de zee op sommige plaatsen gecontroleerd het land mag binnenstromen (ruimte 

voor de zee). Hierdoor hebben wind en water vrij spel zodat zand en klei kunnen sedimenteren en zo 

het land mee kan stijgen met de zeespiegelstijging. Ook is er aandacht voor het milieu (ecologische 

waarden) en aandacht voor de economie (economische waarden). Hierbij kun je denken aan 

werkgelegenheidsprojecten, het stimuleren van toerisme en recreatie in het gebied of het inrichten 

van het gebied met ecologische woningen.  

Op deze manier heeft kustbeheer niet enkel meer een veiligheidsfunctie, maar krijgt het ook nog een 

economische of ecologische functie. Dit heeft als voordeel dat kustbeheer niet alleen een kostenpost 

is, maar dat het ook op indirecte manier geld kan opleveren. 

 

Tekstvak 4.1 Waterschap en Rijkswaterstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet een Waterschap en Rijkswaterstaat? 

Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen 

overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen 

met betrokken en deskundige mensen lokaal en regionaal voor veilige dijken en voldoende schoon 

water. 

 

Droge voeten 

De bescherming van ons land tegen overstromingen is letterlijk en figuurlijk van levensbelang. 

Daarom onderhouden de waterschappen de dijken en duingebieden nauwgezet. Daarbij houden ze 

rekening met ontwikkelingen die in de toekomst de veiligheid kunnen bedreigen, zoals 

klimaatverandering, bodemdaling en stijging van de zeespiegel. 

 

Voldoende water 

De waterschappen houden zich dagelijks bezig met de beheersing van de hoeveelheid 

oppervlaktewater in een bepaald gebied. Door een juiste aan- en afvoer worden overschotten en 

tekorten voorkomen. Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het dus meteen als de 

waterstand stijgt. Ook als de zeespiegel stijgt, moeten we uitkijken. De waterschappen doen er 

alles aan om de risico's zo laag mogelijk te houden. 

 

Bron: http://www.waterschappen.nl/wat-doet-een-waterschap.html 

 

Wat doet Rijkswaterstaat? Ga naar URL 04 om te zien wat Rijkswaterstaat doet. 

http://www.waterschappen.nl/wat-doet-een-waterschap.html
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4.2 Situatiebeschrijving Walcheren: 
Hoe ziet Zeeland er in 2040 uit? Een vraag waar je over moet gaan nadenken. Een groep jonge 

onderzoekers deden dit al eerder en kwamen met een verrassend ontwerp1.  

 

Walcheren is het eiland in Zeeland waar de hoofdstad Middelburg gevestigd is. Dit eiland zal in de 

toekomst problemen krijgen met het (zee)water als de kustlijn niet dynamisch gehandhaafd zal gaan 

worden2,3.  

 

 

17. Opdracht 

Bekijk de volgende aspecten 

a. Teken een dwarsprofiel van de lijn aangegeven in de kaart hieronder (figuur 20). 

b. Zoek in de atlas op of er op Walcheren sprake is van relatieve zeespiegelstijging en zo ja hoeveel 

cm. 

c. Zoek op wat kwelwater is en welke invloed dit heeft op de landbouw in Walcheren. 

d. Bekijk de kustverdediging in Walcheren. Welke kustverdediging heeft Walcheren naast duinen nog 

meer? 

e. Vergelijk het strand en de duinen van Dishoek met het strand bij Vrouwenpolder. Verklaar het 

verschil in breedte van het strand en de duinen. Verwerk in je antwoord de begrippen erosie en 

sedimentatie. 

f. Wanneer wordt er gekozen voor het plaatsen van een dijk (harde zeewering) in plaats van een 

duin (natuurlijke zeewering)? 

 

 
 

 

 

Figuur 20: Landkaart Walcheren. Bron: 

Rijkswaterstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Poster Zuidwestelijke Delta (bijlage 1). 

2
 http://www.vliz.be/imisdocs/publications/224004.pdf  

3
 http://www.zeeweringen.nl/downloads/film/  

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/224004.pdf
http://www.zeeweringen.nl/downloads/film/
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4.3 Omschrijving opdracht. 
Jullie krijgen als opdracht een adviesrapport te schrijven met daarin de resultaten van jullie onderzoek 

naar de nieuwe mogelijkheden voor duurzame dynamische kusthandhaving in Walcheren. Uiteraard 

staat de functie veiligheid voor jullie voorop, maar in overleg met jullie klasgenoten die aan de 

onderdelen ecologie en economie werken, moet jullie ontwerp ook ruimte geven aan deze functies. 

 

Ontwerp een gebiedsplan op Walcheren met daarin de optimale kustverdediging die voldoet aan de 

criteria voor het dynamisch handhaven van de kustlijn. Vervolgens test je deze in een waterbak. 

 

 

4.4 Oriëntatie op dynamisch handhaven kustlijn. 
Begin met een vooronderzoek, waarin je onderzoek doet naar de mogelijkheden en de veiligheidseisen 

van een dijk of duin. Let er op dat er grote verschillen zijn tussen een dijk of duin! 

 

Bekijk eerst trailer URL 05.  

 

Je kunt daarna de volgend links hiervoor gebruiken: 

- Beleidslijn kust (URL 06) 

- Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (URL 07) (klik op vtv2006.pdf (46.7 MB)  

Katern 5 gaat over dijken 

Katern 6 gaat over duinen 

- Comcoast projecten (URL 08) 

 

Technische verdiepingsstof voor uitmuntende leerlingen: 

- Duinafslag technisch rapport (URL 09) 

 

Tekstvak 4.2: De Zandmotor 

 De Zandmotor 

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt 

ons in de bescherming tegen de zee. Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt een 

schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland 

Rottumeroog. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar 

langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat 

ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt. We 

bouwen met de natuur. 

  URL 10 

Bron: http://www.dezandmotor.nl/  

 

http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:15d29d22-862b-418e-903d-d90c01f04983/vtv2006.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=TjF8hFGQotY&feature=player_embedded
http://www.dezandmotor.nl/
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4.5 Oriëntatie gebiedsplan. 
Nu je weet welke vormen van dynamische kusthandhaving er zijn, ga je op de kaart van de 

Zuidwestelijke Delta (bijlage 1) zoeken naar een geschikte locatie voor de uitvoering van jullie plan. 

Onderbouw de door jullie gemaakte keuzes. 

 

 

4.6 Voorbereiding onderzoek 
De opdracht is om in een kaart of satellietfoto digitaal jullie gebiedsplan te ontwerpen. De door jullie 

gemaakte keuzes moeten onderbouwd worden met theoretische kennis. In een waterbak gaan jullie de 

situatie op schaal nabouwen. 

 

Als voorbereiding op jullie onderzoek bedenken jullie een onderzoeksvraag en een hypothese. Het is 

heel belangrijk om vooraf goed te bedenken wat jullie willen bereiken, hoe jullie dit gaan doen en wat 

jullie van het onderzoek verwachten. Ook heel belangrijk is een goede tijdsplanning, waarin jullie 

aangeven wanneer jullie de waterbak nodig hebben. 

 

Tekstvak 4.3: De Slufter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk ook deze filmpjes over waterinnovaties: URL 12, URL 13, URL 14 en URL 15 

De Slufter 

Op Texel ligt tussen de Muy en de Eierlandse Duinen het bekendste natuurgebied van het eiland: 

de Slufter. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in. Het bijzondere is dat deze 

kwelder aan de Noordzeekust ligt. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder 

water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen. In de Slufter vind je overal 

kreken die dwars door het gebied stromen. In de zomer is de vlakte paars van het bloeiende 

lamsoor. Het grootste deel van de Slufter is afgesloten. Daar broeden eidereenden en 

veldleeuweriken. 

 

Wanneer je de Slufter bezoekt en via de grote stenen trap over de duinen klimt, kun je het 

gebied helemaal overzien. In de verte zie je het gat in de duinenrij. Daar zijn het strand en de 

Noordzee. Bij storm kan de hele vallei onder water lopen. De geul blijft op diepte door het terug 

naar zee stromende water. Waar het water in de geulen zachtjes stroomt, bezinkt het slib. Op die 

manier ontstaat er een wadbodem. Dat gebeurt vooral in het  noordelijke deel. Rond de 

hoofdgeul stroomt het water sneller en is het veel zandiger. 

  URL 11 

Bron: http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-

waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/  

http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
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4.7 Uitvoeren van onderzoek naar het ontwerp van het gebiedsplan. 
Vraag aan de docent een houten plaat die in de waterbak past. Werk hierop jullie innovatieve idee uit. 

Nadat je het schaalmodel af hebt ga je het testen in de waterbak. In de waterbak simuleer je een 

aantal in de natuur voorkomende situaties. Zorg dat je opnames maakt met een videocamera, deze heb 

je nodig in de eindpresentatie. Meet de golfhoogte en de stroomsnelheid zorg dat deze ook op schaal 

zijn.  

 

Registreer heel goed hoe jullie innovatieve idee de golven beter de baas kan dan in de huidige 

situatie.  

 

Voeg langzaam steeds meer water toe in de waterbak. Dit simuleert de zeespiegelstijging. Wat zijn de 

gevolgen hiervan voor jullie dijken?  

 

Hieronder vind je een aantal ideeën die reeds zijn uitgevoerd.  

 

1.Zijdelingse dynamische natuurlijke processen 

Denk aan het ontwerpen van paalhoofden of de zandmotor. 

 

2.Frontale dynamische natuurlijke processen 

Denk aan het ontwerpen van een slufter of vooroeversuppletie of een comcoast project.  

URL 16 en URL 17  

 

3. Wanneer breekt de dijk 

Denk aan het ontwerpen van een dijk die minder snel breekt. 

URL 18  

 

4. Soorten dijken en dijkbekleding 

Denk aan het ontwerpen van een vorm dijk of de bekleding van de dijk.  

URL 19 en URL 20 

 

5. Golven breken voordat de golf de kust bereikt 

Denk aan het inrichten van het gebied voor het duin of de dijk.  

Hiervoor kunnen verschillende soorten deurmatten getest worden.  

Er kan ook aan een duurzaam opwekkende energiebron gedacht worden.  

URL 21 en URL 22 
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 Tekstvak 4.4: Flood Proof Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flood Proof Holland 

Langs de snelweg A13 bij Delft, ter hoogte van het NMi gebouw, ligt de proefpolder van Flood Proof 

Holland. De polder is in 2012 geopend en is een test en demonstratielocatie voor tijdelijke 

waterkeringen. In verschillende testbakken kunnen ondernemers hun waterkeringen aan 

overstromingstesten blootstellen en hun oplossingen presenteren aan een breed publiek. 

URL 15 

Flood Proof Holland komt voort uit de vraag van ondernemers naar een bekend centraal 

demonstratieterrein voor tijdelijke waterkeringen en de mogelijkheid om producten te kunnen 

testen en doorontwikkelen. Vanuit het brede draagvlak vanuit de sector en de nauwe samenwerking 

met de TU-Delft is gekomen tot de locatie bij Delft. Hier kunnen innovatieve ondernemers terecht 

met hun producten. 

De polder is in 2013 opgeleverd met 3 bassinbakken om te kunnen testen. Al snel bleek de 

belangstelling vanuit de bedrijven groot om ook aan te haken bij Flood Proof Holland. Ook bleef de 

proefpolder niet onopgemerkt door de (inter)nationale media. Reeds vele  nieuwsorganisaties 

hebben de polder bezocht, vaak na het optreden van wateroverlast (o.m. BBC, Discovery Channel). 

Dat de ondernemers hier baat bij hebben blijkt wel uit de omzet die wordt gegenereerd naar 

aanleiding van deze publiciteit. In 2014 is de polder, dankzij de inzet van de Militaire Genie, in 

grootte verdubbeld. 

De 6 test- en demonstratiebakken worden momenteel gebruikt door: 

SlamDam,  Green Soil Bag,  Tube Barrier,  Box Barrier,  Velox,  BNP – Brinkman,  Stowa 

 

Bron: http://www.vpdelta.nl/home/  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=krTiGVefmMk
http://www.vpdelta.nl/home/
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4.8 Conclusies en adviesrapport 
Adviesrapport 

In het adviesrapport en de presentatie moet duidelijk vermeld staan: 

- welke ideeën jullie in het begin hadden 

- waarom je uiteindelijk voor jullie ideeën gekozen hebt (en dus ook waarom je de andere 

ideeën niet gekozen hebt) 

- wat de resultaten van jullie tests waren (video fragmenten) 

- eventuele modellen in SketchUp of laboratoriumopstellingen 

 

Afronding 

Deze opdracht wordt afgerond met het overhandigen van het adviesrapport en een presentatie van het 

adviesrapport, waarin jullie de voor- en nadelen van de door jullie gevonden mogelijkheden afwegen 

en een gefundeerde keuze maken voor de beste mogelijkheid. 

 
 

4.9 Studie en beroep 
Het ontwerpen en controleren van dijken en duinen wordt uitgevoerd door een team van een 

ingenieursbureau en overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat en het waterschap. Werken aan de 

waterkering wordt uitgevoerd door een aannemer of door waterschappen. Als civiel technisch 

medewerker kun je deel uitmaken van zo’n team dat verantwoordelijk is van begin tot oplevering of 

zelfs beheer van een project. 

 

Aan de hand van vastgelegde hydraulische randvoorwaarden of zelf bepaalde waterstanden en 

golfhoogten, worden de belastingen berekend.  Ook wordt de dwarsdoorsnede van de duinen vanaf het 

strand tot het achterland bepaald, evenals de benodigde hoeveelheid zand, eventueel andere 

beschermingsmiddelen en de wijze van beheren. Als civiel technicus kun je dus goed rekenen en de 

uitvoering van projecten voorbereiden en leiden. Je werkt eraan mee om de wereld veiliger te maken. 

 

Je kunt Civiele Techniek studeren aan bijvoorbeeld  Delta Academy van HZ University of Applied 

Sciences of Van Hall Larenstein. De studies op die HBO’s bieden een onderscheidend pakket 

opleidingen op het gebied van water, land en leven in deltagebieden. Het is dan ook dé plek waar je 

gaat studeren als jij ervoor wilt zorgen dat we veilig kunnen blijven leven in deltagebieden over de 

hele wereld. Delta Academy en Van Hall Latenstein is er voor ambitieuze studenten die in de toekomst 

wereldwijd het verschil gaan maken en echt van toegevoegde waarde gaan zijn voor de wereld waarin 

we leven. Wil jij je bezighouden met techniek, biologie, design en management in een bruisende 

internationale omgeving? Dan is Delta Academy of Van Hall Larenstein de plek voor jou.  
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5. De natuur in kustgebieden 

5.1 Inleiding 
De kust, heerlijk! Zee, strand en duinen, puur natuur! Dat is vaak de beleving van de kust en de reden 

dat veel mensen hier ontspanning vinden. Toch heeft de natuur in kustgebieden flink in moeten 

leveren. De mens heeft, onder andere ten behoeve van veiligheid en recreatie, behoorlijk ingegrepen 

op de natuur in kustgebieden. De natuur in en achter de duinen, op het strand en in de zee staat onder 

druk. Strand en duinen zijn van nature prachtige natuurgebieden met veel variatie en dynamiek, 

waardoor er veel verschillende soorten planten en dieren aanwezig zijn (een hoge biodiversiteit). 

 

Het oorspronkelijk dynamische kustlandschap is tegenwoordig echter in belangrijke mate door de mens 

vastgelegd, met als voornaamste doel om de mens te beschermen tegen overstromingen (denk aan 

dijken, palenrijen, strekdammen). Er is voor natuurlijke processen weinig ruimte meer. Beginnende, 

lage duintjes worden soms verwijderd om plaats te maken voor paviljoens en kilometers kust worden 

volgebouwd met strandhuisjes. Stranden worden vaak drukbezocht door mensen, ook in de voor vogels 

zo belangrijke broedtijd. De meeste stranden zijn niet beschermd als natuurgebied, dit is wel het geval 

voor de stranden in het Zuidwestelijk Deltagebied en in het waddengebied. 

 

Ook binnendijks treft men in kustgebieden prachtige natuur aan. Hier bevinden zich overgangszones 

van kustlandschap naar poldergebied, met ook weer veel variatie in het landschap. Er zijn 

landschappelijke overgangen aanwezig van bijvoorbeeld nat naar droog, en van een open naar een 

dichte begroeiing. Soms is er in kustgebieden bos aanwezig, zoals op Walcheren, Schouwen-Duiveland 

en de Waddeneilanden. Ook achter de dijken en duinen staat de natuur onder druk, bijvoorbeeld 

omdat de mens de grond wil gebruiken voor woningbouw, landbouw of recreatievoorzieningen. 

Organisaties als Natuurmonumenten, Milieufederaties en regionale natuurorganisaties proberen de 

natuur te beschermen door voor de belangen van de natuur op te komen en door bijvoorbeeld gebieden 

aan te kopen en deze duurzaam te beheren (zie tekstvak 5.1 over Natuurmonumenten). 

 

 

Tekstvak 5.1 De Vereniging Natuurmonumenten. 

 

 

 

 

 

 
 

Wat doet Natuurmonumenten 

Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat gebeurt door 

natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de 

natuur. 
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5.2 Situatiebeschrijving Walcheren 
Hoe ziet Walcheren er in 2040 uit? Een vraag waar je over moet gaan nadenken. Een groep jonge 

onderzoekers deden dit al eerder en kwamen met een verassend ontwerp4  

Walcheren is het eiland in Zeeland waar de hoofdstad Middelburg gevestigd is. Dit eiland zal in de 

toekomst problemen krijgen met het (zee)water als de kustlijn niet dynamisch gehandhaafd zal gaan 

worden. Het ziet er naar uit dat bij de toekomstige kustversterking er voor gekozen zal worden zand in 

te brengen in de kustzone vanuit gebieden verder in zee. De verspreiding van het zand wordt dan 

overgelaten aan de natuurkrachten. Op deze wijze krijgt de dynamiek van de kustzone weer enigszins 

de vrije hand en gaat de natuur er meestal op vooruit. Soms wordt er voor gekozen om gecontroleerd 

zout water binnen te laten en een overstromingsgebied in te richten met een natuur- of economische 

functie. 
 

                                                           
4
 Poster Zuidwestelijke Delta (Bijlage 1). 

 

Natuur aankopen 

Natuur veiligstellen tot in de eeuwigheid. Dat is de kerntaak van Natuurmonumenten. Daarvoor 

werd de vereniging in 1905 opgericht. Het Naardermeer was de eerste aankoop. Dit gebied 

dreigde destijds te veranderen in een vuilnisbelt. De aankoop voorkwam dit en zorgde ervoor dat 

het Naardermeer vandaag de dag nog steeds een prachtig natuurgebied is. Met steun van leden, 

donateurs en sponsors blijft Natuurmonumenten gebieden aankopen om ze veilig te stellen voor 

de toekomst. 

 

Natuur beheren 

Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. Van uitgestrekte, 

robuuste natuur tot zeer kleine, maar vaak zeer waardevolle gebieden. Al die gebieden worden 

op maat beheerd. Soms betekent dat niet of nauwelijks ingrijpen, soms betekent dat juist 

regelmatig maaien of knotten om bijzondere leefgemeenschappen te behouden. Op die manier 

blijven al die veelzijdige landschappen en de bijbehorende natuur die Nederland zo kenmerkt, 

behouden. 

 

Natuur creëren 

Naast bestaande natuur ontwikkelt Natuurmonumenten ook nieuwe natuur. Bijvoorbeeld door 

landbouwgrond om te vormen tot nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Of door 

natuurlijke landschappen te herstellen, zoals beekdalen of landgoederen. Ook zet 

Natuurmonumenten zich in voor de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden, zodat 

planten en dieren de kans krijgen zich te verspreiden. 

 

Natuur voor iedereen 

Natuurmonumenten beschermt natuur overal in Nederland. Voor iedereen. Daarom zijn bijna alle 

natuurgebieden en waardevolle landschappen vrij toegankelijk. Er lopen wandelroutes, 

fietsroutes of kanoroutes door. En er worden allerlei activiteiten in de natuur georganiseerd waar 

iedereen aan kan deelnemen. Zo worden mensen actief bij de natuur betrokken en wordt ervaren 

hoe belangrijk het is om onze natuur voor de toekomst te behouden. 

 

Bron: www.natuurmonumenten.nl  
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18.  Opdracht 

 

a. Teken of print een kaart van Walcheren op A3 formaat. 

b. Zoek met behulp van bijvoorbeeld Google Earth uit waar op Walcheren de kustverdediging 

bestaat uit duinen en waar uit dijken. Geef dit met verschillende kleuren aan op de kaart van 

Walcheren. 

c. Zoek met behulp van bijvoorbeeld Google Earth of een atlas uit waar op dit moment op 

Walcheren natuur aanwezig is. Denk hierbij vooral aan duinen, bos, en natte natuur 

(voormalige kreken, grote waterplassen en dergelijke). Geef op de kaart van Walcheren de 

verschillende soorten natuur met verschillende kleuren aan. 

 

5.3 Omschrijving opdracht 
Jullie krijgen als opdracht een adviesrapport te schrijven met daarin de resultaten 

van jullie onderzoek naar de nieuwe mogelijkheden voor duurzame natuurontwikkeling in een kustzone 

op Walcheren. Uiteraard staat de functie natuur voor jullie voorop, maar in overleg met jullie 

klasgenoten die aan de onderdelen veiligheid en economie  werken, moet jullie ontwerp ook ruimte 

geven aan deze functies. 

 
Ontwerp een natuurontwikkelingsplan op Walcheren met duurzame natte en droge natuur, waarbij de 

natuur moet samengaan met de functies veiligheid en economie (denk bijvoorbeeld aan recreatie en 

aquacultuur). Vervolgens ontwerpen jullie een informatiebord dat op diverse plaatsen in het 

natuurgebied komt te staan (of website, app, informatiefolder, …). 

 

 

5.4 Oriëntatie op natuur en natuurontwikkeling in kustgebieden 
Begin met een vooronderzoek. In je vooronderzoek onderzoek je de mogelijkheden voor 

natuurontwikkeling in kustgebieden. Je bekijkt de situatie in bestaande natuurlijke kustgebieden en in 

kustgebieden waar al natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden. 

 

Mooie voorbeelden van bestaande natuurlijke kustgebieden zijn: de Slufter op Texel, 

de Boschplaat op Terschelling en de kwelders op Schiermonnikoog. 

Mooie voorbeelden van kustgebieden waar al natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden zijn: de 

Prunjepolder op Schouwen-Duiveland (onderdeel van Plan Tureluur) en het Noordervroon bij 

Westkapelle. Informatie over deze natuurgebieden vind je op onderstaande websites: 

 

Nationaal park duinen van Texel (URL 23) 

Natuurgebieden > Terschelling (URL 24) 

Nationaal park Schiermonnikoog (URL 25) 

Natuurgebieden > Plan Tureluur (URL 26) 

Natuurgebied Noordervroon (URL 27: Atracties > Westkapelle)  
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Tekstvak 5.2 Natuurgebied De Slufter op Texel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tekstvak 5.3 Natuurontwikkeling Plan Tureluur op Schouwen-Duiveland  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Slufter 

Op Texel ligt tussen de Muy en de Eierlandse Duinen het bekendste natuurgebied van het eiland: 

de Slufter. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in. Het bijzondere is dat deze 

kwelder aan de Noordzeekust ligt. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder 

water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen. In de Slufter vind je overal 

kreken die dwars door het gebied stromen. In de zomer is de vlakte paars van het bloeiende 

lamsoor. Het grootste deel van de Slufter is afgesloten. Daar broeden eidereenden en 

veldleeuweriken. 

 

  URL 28 

 

Bron: http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-

waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/ 

Plan Tureluur 

Na de Watersnoodramp in 1953 zijn de Deltawerken aangelegd. De Oosterschelde kreeg een 

stormvloedkering. Deze dam bracht de broodnodige veiligheid, maar veroorzaakte ook schade aan 

de natuur. Zo ging de geleidelijke overgang tussen zout en zoet land deels verloren. Hierdoor 

verdwijnen slikken en platen deels onder water. Kustvogels hebben zo geen plek meer om te 

broeden of om voedsel te zoeken. 

 

 

http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/gebieden/waddengebied/nederlands-waddengebied/texel/natuur-op-texel/slufter/
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5.5 Oriëntatie gebiedsplan. 
Nu je weet welke natuur er oorspronkelijk voorkwam langs de kust en welke mogelijkheden voor 

natuurontwikkeling er zijn, bespreek je met je groep waar op Walcheren geschikte gebieden zijn om 

nieuwe natte en droge natuur te creëren. Gebruik daarbij de kaart van Walcheren die jullie gemaakt 

hebben bij opdracht 18. Maak uiteindelijk met je groep een keuze voor welk gebied jullie een 

natuurontwikkelingsplan gaan maken. Het gebied moet in de kustzone (dus aan de kust) liggen en er 

moet rekening gehouden worden met de andere gebruiksfuncties van het gebied (bebouwing, 

landbouw, …). 

 

 

 

 

Om de typische Zeeuwse planten en dieren terug te brengen, is Plan Tureluur in het leven 

geroepen. Vooral aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland worden nieuwe natuurgebieden 

aangelegd. Water speelt hierin een belangrijke rol. Voor de planten en dieren die in dit 

natuurgebied leven, is water namelijk een belangrijke voedselbron. Met dit 

natuurontwikkelingsproject wordt het vroegere landschap teruggebracht, maar dan met behoud 

van de belangrijke dijken en de Oosterscheldekering die het achterland beschermen. De bijzondere 

geschiedenis van dit eeuwenoude land is weer zichtbaar. Oude kreekpatronen zijn open gegraven 

en hoogteverschillen zijn aangebracht. Ook werden in de inlagen de oude en deels verloren gegane 

karrenveldpatronen hersteld. Het natuurgebied kenmerkt zich door vochtige graslanden met 

inlagen en karrevelden. Hoofdrolspelers in de nieuwe natuur zijn de zoute kwel en de hoge 

waterstanden. De zoute kwel zorgt ervoor dat er honderden plantensoorten groeien. De hoge 

waterstanden trekken veel bijzondere vogels zoals de tureluur aan. 

 

  URL 29 

 
Bron: www.natuurmonumenten.nl/plan-tureluur  
You tube: Schouwen Duiveland / Plan Tureluur / De Delta (0:33) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2yxFS00zznU
http://www.natuurmonumenten.nl/plan-tureluur
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5.6 Voorbereiding onderzoek 
Het is de bedoeling dat jullie: 

 

1) in een kaart (figuur 21) of satellietfoto (eventueel digitaal) jullie natuurgebiedsplan ontwerpen, 

rekening houdend met de andere functies in het gebied. Onderbouw de door jullie gemaakte keuzes 

met theoretische kennis.  

 

2) een informatiebord maken dat op diverse plaatsen in het natuurgebied komt te staan (of een 

website, App, informatiefolder, …). Op dit informatiebord komt in ieder geval te staan: 

- een overzichtskaartje van de natuur in het gebied: welke natuur tref je hier aan? 

- welke soorten planten en dieren (vogels) er voorkomen (foto’s): welke planten en dieren kun je hier 

zien? 

- stukjes tekst over deze soorten (bijvoorbeeld over hun leefomgeving, voedsel, broedplaatsen, 

natuurlijke vijanden, …): wat hebben deze planten en dieren nodig om te kunnen overleven? 

- gedragsregels voor de mensen die het natuurgebied betreden/bewonen 

 

Bedenk vooraf goed: Wat willen jullie bereiken? Hoe gaan jullie dat doen? Hoeveel tijd is er 

beschikbaar? 

 

 

 
Figuur 21: Voorbeeld van een informatiebord in een natuurgebied (Bron: Wikipedia). 
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5.7 Uitvoeren van onderzoek naar het ontwerp van het gebiedsplan 

 

Bij het uitvoeren van het onderzoek, dus het maken van het gebiedsplan en het informatiebord, zullen 

er heel veel vragen naar boven komen. Jullie hebben veel gegevens nodig en zullen over veel 

onderwerpen na moeten denken. Hieronder staan voorbeelden van zulke vragen die jullie op weg 

kunnen helpen. 

 

o Om een natuurontwikkelingsplan te kunnen maken, heb je gegevens nodig over het gebied. Wat is de 

hoogteligging van de bodem? Zijn er gradiënten van hoog naar laag, zodat er gradiënten zullen 

ontstaan van nat naar droog (wat een hogere biodiversiteit oplevert)? Zijn er gradiënten te maken 

van zoet naar zout (bodem-)water? Wat voor soort landschap is de bedoeling dat er ontwikkeld wordt? 

 

o Het is natuurlijk de bedoeling dat een natuurontwikkelingsgebied mooi begroeid zal raken. Welke 

soorten planten zullen in jullie natuurgebied kunnen gaan groeien? Welke planten houden van droog, 

welke nat? Welke planten houden van zoet, welke van zout? Kunnen er gebiedjes gemaakt worden 

waar zeldzame planten (zoals orchideeën) kunnen gaan groeien? Tip: kijk eens op URL 30 > vegetatie 

in beeld (korte filmpjes en beschrijving van verschillende soorten vegetaties 

/plantengemeenschappen). 

 

o Ook is het de bedoeling dat er veel dieren in het gebied gaan leven of van het gebied gebruik gaan 

maken, denk bijvoorbeeld aan kleine zoogdieren, vlinders en vogels. Welke vogels kunnen in jullie 

gebied terecht om voedsel te zoeken? Welke vogelsoorten kunnen er gaan broeden? Zijn er vogels die 

permanent in het gebied kunnen verblijven? Tip: kijk eens op URL 31 en zoek op welke dieren (en 

planten) gezien worden in natuurgebieden als de Slufter en de Prunjepolder. 

 

o Het natuurgebiedsplan moet rekening houden met de veiligheid en de economie in het gebied, maar 

andersom ook. Hoe kan er voor gezorgd worden dat de natuur in het gebied niet verstoord en/of 

vervuild raakt? Hoe kunnen de broedvogels rustig blijven broeden, terwijl toch mensen toegang 

hebben tot het gebied? Welke voorzieningen moeten er daarom in het gebied komen (denk 

bijvoorbeeld aan vuilnisbakken, vogelkijkhutten, schermen/heggen, …)? Aan welke regels moeten 

mensen die het gebied betreden/bewonen zich houden? 

 

5.7 Conclusies en adviesrapport 
Adviesrapport 

In het adviesrapport en de presentatie moet duidelijk vermeld staan: 

- welke ideeën jullie in het begin hadden 

- waarom je uiteindelijk voor jullie ideeën gekozen hebt (en dus ook waarom je de andere 

ideeën niet gekozen hebt) 

- hoe het natuurgebied eruit zal gaan zien (de inrichting) 

- welke soorten planten en dieren er voor zullen gaan komen 

- hoe de natuur kan samengaan met de andere functies van het gebied 

 

Afronding 

Deze opdracht wordt afgerond met: 

- het overhandigen van het adviesrapport en het informatiebord, en 

- een presentatie hiervan, waarin jullie de voor- en nadelen van de door jullie gevonden mogelijkheden 

afwegen en een gefundeerde keuze maken voor de beste mogelijkheid. 
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5.8 Studie en Beroep 
Beheren van ecosystemen wordt vaak gedaan door een natuurbeheerorganisatie, zoals bijvoorbeeld 

Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Het waterschap is meestal verantwoordelijk voor het beheer 

van het watersysteem. Als aquatisch ecotechnoloog werk je bijvoorbeeld aan natuurherstel in relatie 

met waterberging of de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Als projectmedewerker maak je een 

ontwerp voor herstel van een ecosysteem of voor de inrichting van een gebied. Je hebt kennis van 

ecologie en de ecotechnieken, juridische zaken en waterbeleid en je hebt gevoel voor 

maatschappelijke aspecten. 

Binnen deze randvoorwaarden ga je met een team van andere deskundigen aan de slag om een 

optimaal duurzaam ontwerp te maken waarbij rekening gehouden wordt met verschillende functies 

zoals bijvoorbeeld natuur, recreatie en landbouw. 

 

Je kunt Aquatische Ecotechnologie studeren aan Delta Academy van HZ University of Applied Sciences 

of aan Van Hall Larenstein. De studies op die HBO’s bieden een onderscheidend pakket opleidingen op 

het gebied van water, land en leven in deltagebieden. Het is dan ook dé plek waar je gaat studeren als 

jij ervoor wilt zorgen dat we veilig kunnen blijven leven in deltagebieden over de hele wereld. Delta 

Academy en Van Hall Larenstein is er voor ambitieuze studenten die in de toekomst wereldwijd het 

verschil gaan maken en echt van toegevoegde waarde gaan zijn voor de wereld waarin we leven. Wil jij 

je bezighouden met techniek, biologie, design en management in een bruisende internationale 

omgeving? Dan is Delta Academy of Van Hall Larenstein de plek voor jou. 
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6. Aquacultuur 

6.1 Inleiding 
In kustgebieden rond estuaria worden vaak vissen, kreeften, garnalen en/of schelpdieren kunstmatig in 

waterbassins gekweekt voor de handel, meestal voor de voedselvoorziening. Dit noemt men 

aquacultuur. De term aquacultuur wordt ook gebruikt voor de kweek van waterplanten en wieren 

(bijvoorbeeld gebruikt als groente of in verzorgingsproducten als shampoo). Aquacultuur vindt niet 

alleen plaats in waterbassins op het land, maar ook in de zee kunnen open kooien of kweekinstallaties 

gebouwd worden, bijvoorbeeld voor de kweek van zeevis, mosselen of oesters. 

 

Ook in Zeeland wordt al eeuwen aan aquacultuur gedaan. Zeeuwse “zilte zaligheden” als mosselen en 

oesters zijn een begrip in binnen- en buitenland. Relatief nieuw is de kweek van vis en zilte gewassen 

op het land (binnendijkse aquacultuur). In waterbassins worden zagers (zeewormen), vis (zoals Tong, 

een platvissoort), algen en verschillende schelpdieren gekweekt. De bassins worden aangelegd aan de 

rand van een natuurlijk watersysteem, zoals de Oosterschelde, zodat zout water hieruit gebruikt kan 

worden. Ook wordt er druk geëxperimenteerd met het verbouwen van planten die op een zoute bodem 

groeien (zilte landbouw). Zoutminnende planten als Zeekraal en Lamsoor worden steeds populairder als 

groente. 

Het kweken van vis, schelpdieren en zilte gewassen wordt steeds belangrijker in Zeeland. Aquacultuur 

zorgt voor uitdagende ondernemingsmogelijkheden voor bestaande agrarische ondernemers en voor 

pioniers, maar ook voor de toeleverende bedrijven en de verwerkende industrie. Denk bijvoorbeeld aan 

de vele toeristen die graag een typisch Zeeuws gerecht op de menukaart in een restaurant aantreffen. 

Of aan de sterk in opkomst zijnde kweek van algen voor het maken van biobrandstof. Zie bijvoorbeeld 

het Youtube filmpje “microalgae oil production at the organismal level” (van algaeoffice.com), waarin 

wordt getoond hoe een kiezelwiertje (alg) olie maakt. Een primeur voor Nederland: een aantal 

helikopters heeft gevlogen op brandstof gemaakt van algen en verwerkt oud frituurvet. Dit soort 

ontwikkelingen gaan snel. Het zijn ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Een 

aantal ondernemers is al gestart en de overheid, zoals de Provincie Zeeland, denkt en reguleert mee 

(zie tekstvak 6.1) 

Tekstvak 6.1: De Provincie Zeeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquacultuur in Opmars 

Voor de provincie Zeeland is de verdere ontwikkeling van aquacultuur een geweldige kans. De 

kweek van organismen die in het water leven, zoals schaal- en schelpdieren, wormen, planten 

en wieren, is sterk in opmars. Het oogsten uit de natuur heeft wereldwijd een plafond bereikt 

en regionaal is sprake van overbevissing. Ook is het gebruik van kustwateren voor visserij aan 

bepaalde beperkingen onderhevig, vanwege bijvoorbeeld recreatie, natuurbeheer of 

waterbouwkundige werken. Verder is er vanuit de afzetmarkt behoefte aan regelmatige aanvoer 

van betrouwbare producten en hebben productiesectoren belang bij meer gecontroleerde 

kweeksystemen. 
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6.2 Situatiebeschrijving Walcheren 
Hoe ziet Walcheren er in 2040 uit? Een vraag waar je over moet gaan nadenken. Een groep jonge 

onderzoekers deden dit al eerder en kwamen met een verassend ontwerp5. 

 

Walcheren is het eiland in Zeeland waar de hoofdstad Middelburg gevestigd is. Dit eiland zal in de 

toekomst problemen krijgen met het (zee)water als de kustlijn niet dynamisch gehandhaafd zal gaan 

worden. Het ziet er naar uit dat bij de toekomstige kustversterking er voor gekozen zal worden zand in 

te brengen in de kustzone vanuit gebieden verder in zee. De verspreiding van het zand wordt dan 

overgelaten aan de natuurkrachten. Op deze wijze krijgt de dynamiek van de kustzone weer enigszins 

de vrije hand en gaat de natuur er meestal op vooruit. Soms wordt er voor gekozen om gecontroleerd 

zout water binnen te laten en een overstromingsgebied in te richten met een natuur- of economische 

functie. Aquacultuur is een voorbeeld van zo’n economische functie. Het zoute water dat wordt 

binnengelaten kan gebruikt worden voor zilte landbouw of voor het kweken van algen, wormen, schaal- 

en schelpdieren of vissen in zoutwaterbassins  

 

19. Opdrachten 

Bekijk de volgende aspecten:  

a. Teken een dwarsprofiel van Vrouwenpolder naar Dishoek (voorheen Dijshoek) van figuur 22 

b. Zoek op wat kwelwater is en welke invloed dit heeft op de landbouw in Walcheren 

                                                           
5
 Poster Zuidwestelijke Delta (bijlage 1). 

 

Mogelijkheden in Zeeland 

Zeeland heeft als gebied veel mogelijkheden voor aquacultuur: er is voldoende schoon zout 

water, er is van oudsher ervaring met visserij en schelpdiercultuur en binnendijkse vormen van 

aquacultuur kunnen aansluiten op eeuwenlange ervaring met landbouw onder zilte 

omstandigheden. 

 

Beleid 

Door het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland is op de ontwikkeling van aquacultuur 

ingespeeld door het tot één van de pijlers van het sociaal-economisch beleid te verheffen en 

er in het omgevingsplan ruimte voor te creëren. Ondernemers worden gestimuleerd in te 

spelen op de mogelijkheden en zij kunnen daarbij een handje geholpen worden via subsidie. 

 

Krachten bundelen 

Praktijkgericht innoveren op het gebied van aquacultuur vereist dat ondernemers de ruimte 

krijgen om nieuwe mogelijkheden uit te proberen, maar ook dat de krachten worden 

gebundeld. Dit geldt niet alleen voor het dragen van de risico’s, maar ook voor de kennis die 

nodig is om effectief te innoveren. Een goede kennisinfrastructuur is een basisvoorwaarde voor 

een samenhangend innovatietraject. 

 

Bron: Aquacultuur in Zeeland: de blauwe revolutie (Provincie Zeeland) 
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Bekijk de bebouwing en de overige inrichting van Walcheren 

c. Welke locaties op Walcheren zouden geschikt kunnen zijn voor binnendijkse aquacultuur? 

d. Welke locaties op Walcheren zouden geschikt kunnen zijn voor zilte landbouw? 

 

6.3 Omschrijving opdracht 
Jullie krijgen als opdracht een adviesrapport te schrijven met daarin de resultaten 

van jullie onderzoek naar de nieuwe mogelijkheden voor duurzame aquacultuur in een kustzone op 

Walcheren. Uiteraard staat de functie aquacultuur voor jullie voorop, maar in overleg met jullie 

klasgenoten die aan de onderdelen veiligheid, natuur en recreatie werken, moet jullie ontwerp ook 

ruimte geven aan deze functies. 

 

Ontwerp een duurzame onderneming op het gebied van aquacultuur op Walcheren (denk aan kweek 

van algen, wormen, schaal- en schelpdieren, vissen, zeegroenten), waarbij de aquacultuur moet 

samengaan met de functies veiligheid, natuur en recreatie. Vervolgens kweken jullie onder 

verschillende omstandigheden één van deze organismen. 

 

 

6.4 Oriëntatie op Aquacultuur in kustgebieden 
Begin met een vooronderzoek. In je vooronderzoek onderzoek je de mogelijkheden voor aquacultuur in 

kustgebieden. Je onderzoekt welke ondernemingen en welke initiatieven er op het gebied van 

aquacultuur al zijn in Zeeland. 

 

Mooie voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur zijn het project van de 

Stichting Zeeuwse Tong (zie tekstvak *) en het Kustlaboratorium (zie tekstvak *). Bij deze projecten 

worden verschillende teelten gecombineerd om op die manier een gesloten systeem te krijgen. Dit 

betekent dat er (vrijwel) geen materiaal aangeleverd of afgevoerd hoeft te worden. Aquacultuur biedt 

alleen op deze manier een duurzame oplossing voor bijvoorbeeld overbevissing en voedseltekort. 

 

Informatie over projecten en ondernemingen op het gebied van aquacultuur vind je bijvoorbeeld op 

onderstaande websites: 

URL 32 Zeeuwse Tong: proefboerderij bij Colijnsplaat, Noord-Beveland 

URL 33 Kustlaboratorium Zeeuws Landschap: grootschalig project bij Burghsluis, Schouwen-Duiveland 

URL 34 Zeeschelp: onderzoek mariene aquacultuur (proefstation en pilots) 

URL 35 Biobased Delta: over biobased economy en groene grondstoffen als zeewier 

URL 36 Aquacultuur WUR: onderzoek door de Universiteit van Wageningen 

 

 

Tekstvak 6.2: Stichting Zeeuwse Tong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zeeuwse Tong 

Vis kweken op het land? Het is mogelijk! Stichting Zeeuwse Tong is gestart met een proefbedrijf 

waar tong wordt gekweekt, in combinatie met zagers (zeewormen), schelpdieren en zilte 

gewassen. Met als beoogd resultaat: een blauwdruk voor de inrichting van een rendabel bedrijf, 

inclusief opleidingsprogramma. Het proefproject is niet alleen uniek in Nederland, maar ook buiten 

onze grenzen. 

 

 

http://www.zeeuwsetong.nl/nl/proefbedrijf
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Tekstvak 6.3: Het Kustlaboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het kweken van vis worden er proeven en onderzoeken gedaan naar mosselkweek en de 

teelt van algen en schelpdieren. Voor ondernemers die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan 

met de binnendijkse vijverteelt van tong, schelpdieren, zagers en zilte gewassen is een speciaal 

scholingsprogramma samengesteld. 

 

Bron: http://www.zeeuwsetong.nl 

You Tube: Zeeuwse Tong.wmv (door maximaaltv: 1:15 min) 

 

Wat is het Kustlaboratorium? 

Het kustlaboratorium wordt ontwikkeld op een stuk grond van ca. 50 ha westelijk van Burghsluis. 

In een binnendijks gelegen gebied, op het land dus, worden bassins gegraven, waar vers 

Oosterscheldewater wordt ingelaten. In de bassins kunnen bijvoorbeeld schelpdieren, vis, algen 

en zagers worden geteeld. In het zilte gebied eromheen kunnen zeegroenten zoals zeekraal en 

lamsoor worden geteeld. Wat er geteeld gaat worden, dat is uiteindelijk aan de ondernemers die 

zich er gaan vestigen. 

 

Rondom deze aquacultuurzone komt een landschappelijk en ecologisch waardevolle zone, die 

tevens dient als buffer voor het af te voeren water uit de bassins. Hier kan een zoute vegetatie 

ontstaan. Om het hele gebied heen komt een systeem van kwelsloten, om te voorkomen dat meer 

landinwaarts gelegen landbouwgrond last krijgt van het zoute water. 

 

Bron: http://www.kustlaboratorium.nl 

You Tube: Het kustlaboratorium (door Stichting het Zeeuwse Landschap; 7:08 min) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-UTMcBSW39I
http://www.youtube.com/watch?v=EMq0g_qAWx4
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6.5 Oriëntatie gebiedsplan 
Nu je weet wat voor mogelijkheden er in kustgebieden zijn op het gebied van aquacultuur, ga je op de 

kaart van Walcheren zoeken naar een geschikte locatie voor de uitvoering van jullie plan. Onderbouw 

de door jullie gemaakte keuzes. 

 

6.6 Voorbereiding onderzoek 
Het is de bedoeling dat jullie: 

 

1) een duurzame onderneming op het gebied van aquacultuur ontwerpen op Walcheren. Denk daarbij 

aan de kweek van algen, wormen, schaal- en schelpdieren, vissen en zeegroenten. De onderneming 

moet duurzaam zijn, dus bedenk een gesloten systeem (het ene organisme is bijvoorbeeld tevens 

voedsel voor het andere organisme, het afvalwater wordt door organismen gezuiverd, etc.). De 

onderneming mag maar weinig grondstoffen en energie nodig hebben, en mag maar weinig afval 

produceren. Bovendien moet de aquacultuur samengaan met de functies veiligheid, natuur en 

recreatie. Onderbouw de door jullie gemaakte keuzes met theoretische kennis.  

 

2) één van de organismen uit jullie aquacultuur onderneming zelf gaan kweken. Dit valt nog niet mee. 

Iedere soort heeft zijn eigen specifieke leefomstandigheden nodig. Omdat jullie maar beperkt de tijd 

hebben, moet het een soort zijn die zichzelf snel vermenigvuldigt. Het meest geschikt zijn daarom 

micro-algen, die zichzelf onder de juiste omstandigheden snel delen. 

 

Jullie gaan onderzoeken onder welke omstandigheden het organisme het beste groeit en 

vermenigvuldigt. Daartoe kunnen jullie verschillende omstandigheden variëren, denk bijvoorbeeld aan:  

- de temperatuur 

- de lichthoeveelheid 

- het zoutgehalte van het water 

- de hoeveelheid voedingsstoffen (nutriënten) 

 

Vooraf: Zoek op onder welke omstandigheden jullie soort in de natuur voorkomt, dit geeft je een idee 

tussen welke waarden je de variabele kunt variëren. Denk er om dat er per experiment maar één 

variabele mag zijn, de andere factoren moeten gelijk zijn. Bedenk goed: Wat willen jullie bereiken? 

Hoe gaan jullie dat doen? Hoeveel tijd is er beschikbaar? 

 

Figuur 22:  Algenkweek van de soort Tetraselmis suecica.  

Bron: Michiel Michels (Delta Academy te Vlissingen) 
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6.7 Uitvoeren van onderzoek naar het kweken van mariene 
organismen 

Jullie gaan dus een onderneming voor aquacultuur ontwerpen en één van de organismen uit de 

onderneming daadwerkelijk zelf kweken. Bij het uitvoeren van het onderzoek naar het kweken van 

mariene organismen zullen er heel veel vragen naar boven komen. Jullie hebben veel gegevens nodig 

en zullen over veel onderwerpen na moeten denken. Hieronder staan voorbeelden van zulke vragen die 

jullie op weg kunnen helpen. 

 

 

 Welke organismen willen jullie gaan kweken in de onderneming en met welk doel? Denk 

bijvoorbeeld aan vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten voor de consumptie, algen voor 

biobrandstof of als grondstof voor producten (zie bijvoorbeeld URL 37). Welke soorten vis zijn 

geschikt voor consumptie? Welke soorten algen worden gebruikt voor biobrandstof of als 

grondstof voor producten? 

 

 Hoe komen jullie aan vers zeewater en aan voedsel voor de organismen? Zorg ervoor dat er een 

gesloten systeem ontstaat, waarbij (vrijwel) geen stoffen aan- en afgevoerd hoeven te worden. 

Het mooiste is het als er binnen de onderneming een soort voedselketen aanwezig is. Een 

voorbeeld: de gekweekte algen (bijvoorbeeld voor biobrandstof) dienen tevens als voedsel voor 

de vis die gekweekt wordt voor consumptie, en de afvalstoffen van de viskwekerij worden weer 

gebruikt als meststoffen voor de algen. 

 

 Hoeveel ruimte is er nodig voor de onderneming? Waar in het landschap van Walcheren zou dit 

passen en welke locaties zouden het meest geschikt zijn? Gaat de onderneming samen met de 

andere functies van het gebied, zoals bijvoorbeeld natuur, recreatie, kustverdediging, 

bebouwing, landbouw,…? Zijn er win-win situaties te bedenken, die voor meerdere functies 

voordelen opleveren? 

 

Welk organisme uit de onderneming gaan jullie zelf kweken? Jullie hebben maar beperkt de tijd, dus 

het moet een organisme zijn dat zichzelf snel vermenigvuldigt. Het meest geschikt zijn daarom micro-

algen, die zichzelf onder de juiste omstandigheden snel delen. Maar wat zijn de juiste 

omstandigheden? Bij welke temperatuur groeien de algen het best? Welke lichtintensiteit moet er zijn? 

Welk zoutgehalte moet het water hebben? En welke voedingsstoffen moeten er aan het water 

toegevoegd worden? Vraag jullie docent naar de mogelijkheden en naar het algenkweek voorschrift (in 

de docentenhandleiding). 

 

6.8 Conclusies en adviesrapport 
Adviesrapport 

In het adviesrapport en de presentatie moet duidelijk vermeld staan: 

- welke ideeën jullie in het begin hadden 

- waarom je uiteindelijk voor jullie ideeën gekozen hebt (en dus ook waarom je de andere 

ideeën niet gekozen hebt) 

- hoe de onderneming voor aquacultuur eruit zal gaan zien (de inrichting en welke organismen er 

gekweekt worden) 

- welk soort organisme jullie zelf gekweekt hebben, welke omstandigheden jullie gevarieerd 

hebben en onder welke omstandigheden het organisme het best groeide 

- hoe de onderneming voor aquacultuur kan samengaan met de andere functies van het gebied 
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Afronding 

Deze opdracht wordt afgerond met: 

- het overhandigen van het ontwerp van de onderneming voor aquacultuur en het zelfgekweekte 

organisme 

- een presentatie hiervan, waarin jullie de voor- en nadelen van de door jullie gevonden mogelijkheden 

afwegen en een gefundeerde keuze maken voor de beste mogelijkheid. 

 

 

6.9 Studie en Beroep 
Aquacultuur op land wordt in Zeeland vaak gedaan door midden- en kleinbedrijf. Bijvoorbeeld boeren 

die zijn overgeschakeld van landbouw of bedrijven die mosselen of oesters kweken in de 

Oosterschelde. Als aquatisch ecotechnoloog kan je je specialiseren op het gebied van aquacultuur en 

bij zo’n bedrijf gaan werken. Je leert over de technische aspecten over bijvoorbeeld hoe je water 

moet zuiveren zodat je het water kan recirculeren. Je leert hoe je verschillende kweken aan elkaar 

kan koppelen. Door de kweek van algen, wormen en vissen te combineren kan je op een duurzame 

manier werken. En je leert ook hoe je een ondernemersplan opstelt, zodat je een economisch rendabel 

bedrijf kan opzetten. 

 

Je kunt Aquatische Ecotechnologie studeren aan Delta Academy van HZ University of Applied Sciences 

of Van Hall Larenstein. De studies op deze HBO’s bieden een onderscheidend pakket opleidingen op het 

gebied van water, land en leven in deltagebieden. Het is dan ook dé plek waar je gaat studeren als jij 

ervoor wilt zorgen dat we veilig kunnen blijven leven in deltagebieden over de hele wereld. Ook doet 

de academie toegepast onderzoek, onder andere op het gebied van aquacultuur. Studenten kunnen 

hieraan meewerken en zich zo specialiseren. Delta Academy of Van Hall Larenstein is er voor 

ambitieuze studenten die in de toekomst wereldwijd het verschil gaan maken en echt van toegevoegde 

waarde gaan zijn voor de wereld waarin we leven. Wil jij je bezighouden met techniek, biologie, 

design en management in een bruisende internationale omgeving? Dan is Delta Academy of Van Hall 

Larenstein de plek voor jou.  
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7. Wonen en Recreatie 

7.1 Inleiding 
Gebiedsplannen voor  binnen- of buitendijkse gebieden worden ontworpen voor een periode van 50 jaar 

of langer. Waarschijnlijk zullen binnen deze periode de gevolgen van klimaatverandering merkbaar 

zijn. Hiermee dient tijdens het bedenken van een gebiedsplan rekening te worden gehouden. Op dit 

moment wordt 20 cm per eeuw gehanteerd. Gezien de geringe verschillen en de grote onzekerheden in 

de scenario’s is het advies om op dit moment nog te blijven uitgaan van deze 20 cm per eeuw en om 

iedere 5-6 jaar aan de hand van de nieuwste gegevens en informatie deze waarde indien nodig bij te 

stellen. Een ding is wel zeker, zonder ingrijpen zou veel land verloren kunnen gaan en zou de veiligheid 

in het geding komen. Daarom is er voor gekozen om de kustlijn te handhaven op de plaats waar hij lag 

in 1990, de basiskustlijn (BKL).  

 

De overheid wil dit onder andere doen door dynamisch kustbeheer en dynamische handhaving van de 

BKL. Dit houdt in dat de zee op sommige plaatsen gecontroleerd het land mag binnenstromen (ruimte  

voor de zee). Ook is er aandacht voor het milieu (ecologische waarden) en aandacht voor de economie 

(economische waarden) Hierbij kun je denken aan werkgelegenheidsprojecten, het stimuleren van 

toerisme en recreatie in het gebied of het inrichten van het gebied met ecologische woningen.  

 

Op deze manier heeft kustbeheer niet enkel meer een veiligheidsfunctie maar krijgt het ook nog een 

economische of ecologische functie (URL 38 nationale klimaatonderzoeken in Nederland). Dit heeft als 

voordeel dat kustbeheer niet alleen meer een kostenpost is, maar dat het ook op indirecte manier geld 

kan opleveren. Het kiezen van maatregelen die de veiligheid van een gebied moeten vergroten, is een 

ingewikkeld proces. Dit heeft te maken met het grote aantal mogelijke maatregelen, maar ook met het 

aantal betrokken partijen. De uitdaging voor het maken van een goed gebiedsplan is om de juiste 

functies met elkaar te combineren.  

 

Dit alles wordt vormgegeven in de drietrapsbenadering die verder in hoofdstuk 8 wordt omschreven en 

die waar mogelijk wordt toegepast op het onderzoeksgebied. 

 

 

7.2 Situatiebeschrijving functie wonen. 
Water en land zijn de twee factoren die Zeeland vorm geven. Van oudsher hebben de Zeeuwen een 

strijd gevoerd tegen het water. Jonge onderzoekers moeten echter ook ‘out of the box’ kunnen denken 

en hebben daarom bedacht om het water niet alleen als vijand te beschouwen maar ook als vriend 

(URL 38: kansen voor ondernemerschap (bron: Deltasync, presentatie Rutger de Graaf).  

 

Sinds kort bestaat er daarom ook het idee om woningen adaptief te gaan bouwen. Dit houdt in dat 

woningen aangepast worden aan een bepaalde omstandigheid, in dit geval de stijgende zeespiegel.  

 

Hoe kunnen jullie woningen aanpassen aan dit probleem, zodat de bewoners geen last hebben van het 

(zee)water en de ecologische functie gewaarborgd blijft? Hoe passen jullie woningen aan in een 

natuurlandschap dat niet verstoord mag worden? Dat gaan jullie onderzoeken! 
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Tekstvak 7.1: ReVolt house 

 

 

 

 

 

 

ReVolt house 

ReVolt House is de inzending van de TU Delft voor de Solar Decathlon Europe competitie. In deze 

competitie ontwerpen en bouwen twintig universiteiten van over de hele wereld een klein woonhuis 

om de potentie van zonne-energie in de woningbouw te laten zien aan een groot publiek. ReVolt 

House is een uniek ontwerp van een draaiende en drijvende woning, waarmee de TU Delft ernaar 

streeft de Solar Decathlon Europe competitie te winnen. 

 

Bron: youtube 

 
De maquette bestaat uit een cirkelvormige dubbelwandige tent van tien meter doorsnede. De 

buitenste wand draait naar de zon voor schaduw in de tent. De douche werkt op regenwater en 

algen zuiveren het drinkwater. Woonboten dienden ter inspiratie voor het ontwerp van het ReVolt 

House dat is bedoeld als drijvend huis dat draaiend de zon volgt. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ddz-L3C7zRo
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7.3 Omschrijving opdracht 
Jullie krijgen als opdracht een adviesrapport te schrijven met daarin de resultaten van jullie onderzoek 

naar de nieuwe mogelijkheden voor duurzaam adaptief bouwen. Dit presenteer je aan de hand van een 

reclamecampagne met verkoopargumenten.  

 

Ontwerp een adaptieve woning rekening houdend met de kustverdediging en ecologie in het gebied. 

Daarnaast moet de woning  voldoen aan de criteria van een duurzame woning en een design hebben 

dat in een natuurlandschap past.  

 

Tekstvak 7.2: Wonen onder water! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wonen onder water! 

Het Amerikaanse bedrijf U.S. Submarines en het Franse designbureau Franck Darnet slaan de 

handen in elkaar om nog dit jaar de eerste onderwaterwoning te bouwen.  

 

Het huis, dat 340 m² groot en volledig ecologisch zal zijn, zal 18 meter onder het wateroppervlak 

gebouwd worden. Op nog grotere diepte zou er te weinig licht zijn, volgens Darnet. 

 

De woning wordt nabij de kust van Belize, net boven Guatemala, gebouwd en wordt voorzien van 

een ponton waar boten kunnen aanmeren of een helikopter kan landen. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=j6RPcTXiK 1 

 
Bron: http://www.vandaag.be/bizar/11983_wonen-op-18-meter-diepte.html 

http://www.youtube.com/watch?v=sUbkQyZrpl4
http://www.vandaag.be/bizar/11983_wonen-op-18-meter-diepte.html
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7.4 Oriëntatie op duurzaam en adaptief bouwen. 
Het integrale zonmodel (figuur 23) kan gebruikt worden bij een ontwerpopdracht. In het integrale 

zonmodel zie je de vele onderdelen waarmee een goede ontwerper rekening houdt bij het ontwerpen 

van een product. Dit model is afkomstig uit het boek ‘het ontwerpproces in de praktijk’ van J. Timmers 

en M. van der Waals. Het is aan te raden dit boek bij jullie ontwerpopdracht te gebruiken. 

 

 

 

Figuur 23: Het integrale zonmodel. Bron: Het ontwerpproces in de praktijk van J. Timmers en M. van der Waals 

 

De cirkel bestaat uit vier hoofdsegmenten: mens, markt, milieu en techniek. Elk hoofdsegment is weer 

verdeeld in meerdere deelsegmenten. Hoe verder je naar de buitenkant van de cirkel gaat, hoe 

moeilijker de segmenten te behandelen zijn.  
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Afhankelijk van de beschikbare tijd mag je zelf kiezen welke segmenten je gaat bespreken. Voor deze 

opdracht moet je minimaal de onderstaande vragen uit de segmenten hebben behandeld. Misschien kun 

je zelf nog meer vragen bedenken die van invloed zijn in een bepaald segment. 

 
Mens: staat voor alle aspecten die te maken hebben met de eindgebruiker en iedereen die te maken 

krijgt met het eindresultaat. Om jullie op weg te helpen staat achter het aspect een onderdeel 

waaraan je kunt denken. 

 

Mens: Denk aan: 

Vormgeving Hoe past de vorm en de kleur van jullie woning in het landschap? 

Gebruik Is de woning bestand tegen de weersomstandigheden / 

klimaatverandering?  

Ethiek Zal er tegen het uiterlijk van de woning geen bezwaar gemaakt 

worden? 

 

Markt: staat voor alles wat te maken heeft met kosten, opbrengsten en positionering. De huizenmarkt 

ligt anno 2014 nog steeds onder druk. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie huis wel in de smaak 

valt?  

 

Markt Denk aan: 

Prijs Wat zou een reële prijs zijn die je voor jullie woning zou kunnen 

vragen? 

Positie Op welke manier is het ontwerp van jullie woning innovatief en 

vernieuwend? 

Distributie Is het mogelijk jullie ontwerp te realiseren in een natuurgebied?  

 

Milieu: staat voor alle aspecten die direct of indirect invloed hebben op de aarde en de levende 

organismen die daarop aanwezig zijn.  

 

Milieu Denk aan: 

Energieverbruik Wat hebben jullie er aan gedaan om het energielabel van de woning 

positief te beïnvloeden?  

Directe risico’s Welke invloed heeft de woning op de directe natuurlijke omgeving?  

Levenscyclus Hoeveel jaar denken jullie dat het huis onder deze omstandigheden 

mee zal gaan?  

 

Techniek: staat voor alle technische aspecten van de woning.  

 

Techniek Denk aan: 

Productie Zijn de gebruikte adaptieve technieken betrouwbaar?  

Constructie Wat maakt de constructie van de woning geschikt voor adaptief 

wonen? 

Werking Zijn de gebruikte materialen bestand tegen heersende 

weersomstandigheden? 
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7.5 Voorbereiding 
Stappenplan om te komen tot een ontwerp waarbij alle bovenstaande vragen zijn beantwoord.  

1. Voorbereiding: lees de eisen en bespreek in de groep wat er volgens jullie nu precies verwacht 

wordt.  

2. Welke informatie heb je nodig om de problemen te kunnen oplossen. Noteer internetsites, 

boeken etc.  

3. Maak een planning waarin je noteert welke vragen je wanneer gaat beantwoorden. 

4. Doe onderzoek naar de natuurlijke omstandigheden6 van het gebied waarin het huis komt te 

staan.  

5. Houd een vooronderzoek naar vormen van adaptieve woningen (URL 39) die er al zijn. 

6. Houd een vooronderzoek naar hoe een woning energieneutraal7 gemaakt kan worden. 

7. Onderzoek de gemiddelde woningwaarde8 in het gebied van het soort/type woning dat jullie 

ook willen ontwerpen. 

8. Maak een collage van afbeeldingen van woningen die jullie voorkeur heeft op het gebied van 

vorm, kleur etc.  

 

 
 

Tekstvak 7.3: Earthship 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Gebruik de atlas GB 53: kaart 47A t/m 47M ’klimaat 1971-2000 / klimaatschommelingen 1906-2005.  

7
 Voor duurzaam bouwen kun je kijken voor afbeeldingen van ontwerpen op Google met de 

zoektermen: ‘earthship, ecologisch huis, groene stad’. Of google op ‘energielabel’. 
8
 Ga naar een huizenverkoop site zoals bijvoorbeeld: funda.nl, jaap.nl, huislijn.nl. 

Waarom Earthships? Voor energie en milieu. 

Een Earthship heeft bij de bouw en in het gebruik een zeer lage milieubelasting. Volgens de 

rekenmethode van het NIBE (GreenCalc) reduceert een Earthship de totale milieubelasting tot 

minder dan een derde van wat gebruikelijk is in een qua oppervlak vergelijkbare woning. 

 

Een Earthship maakt gebruik van eenvoudig aan te leren technieken. Ook niet technisch-

geschoolde mensen kunnen meehelpen met de bouw. In de praktijk blijkt dat iemand die bij een 

vorig bouwproject actief heeft meegewerkt, in staat is om het volgende Earthship zelf te 

bouwen. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=j6RPcTXiK 1 

 

 

Bron: http://www.owaze.nl/waarom-earthships 

http://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc
http://www.owaze.nl/waarom-earthships
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7.6 Idee fase 
1. Bedenk zoveel mogelijk creatieve oplossingen voor de eisen die gesteld zijn bij de omschrijving 

van de opdracht. Hoe innovatiever hoe beter. Probeer per vraag minimaal 5 oplossingen te 

bedenken.  

2. Maak schetsen van ideeën die je hebt en geef deze door aan je groepsgenoten. Deze kunnen 

hierop aanvullingen of verbeteringen aanbrengen.  

3. Bepaal bij elke eis welke oplossing het beste is. Doe dit door van alle oplossingen sterke en 

zwakke punten te noteren.  

4. Bepaal van welke materialen jullie woning het beste gemaakt kan worden. 

5. Bepaal voor welk type mensen (ouderen, jongeren, gezinnen etc.)  jullie het huis maken en hoe 

je daar rekening mee hebt gehouden.  

 

 

http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/ecologisch-bouwen-met-catalaans-gewelf.html  

 

 
 

7.7 De bouw, conclusies en adviesrapport 
1. Maak een (schaal) model. 

2. Benoem in het adviesrapport welke oplossingen jullie hebben bedacht. 

3. Bekijk de vragen uit de tabel (oriëntatie op adaptief en duurzaam bouwen) nogmaals en noteer 

op welke manier jullie rekening hebben gehouden met de vragen. 

4. Bedenk een reclame campagne met verkoopargumenten waarin jullie aangeven waarom er 

mensen in jullie huis moeten gaan wonen. Dit is jullie presentatie.  
 

http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/ecologisch-bouwen-met-catalaans-gewelf.html
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7.8  Afronding 
Deze opdracht wordt afgerond met het overhandigen van het adviesrapport en met de presentatie van 

de reclame campagne waarin jullie de voor- en nadelen van de door jullie gevonden mogelijkheden 

afwegen en een gefundeerde keuze maken voor de beste mogelijkheid. 

 
 

  

7.9 Studie en Beroep 
Gemeentes en provincies geven verschillende functies zoals wonen, werken en recreëren een plaats in 

een streekplan of bestemmingsplan. Projectontwikkelaars kunnen een project uitwerken waarin dit in 

detail wordt uitgewerkt. De opleiding Delta Management leidt mensen op die gespecialiseerd zijn in 

gebiedsontwikkeling in deltagebieden. Als medewerker bij een projectontwikkelaar ga je bijvoorbeeld 

in een gebied bekijken hoe wonen, recreëren en natuur gecombineerd kunnen worden en zo de 

omgeving voor mens en dier verbeteren. Je kan grote ambitieuze projecten overzien en na wat 

werkervaring ook aansturen. 

 

Je kunt Delta Management studeren aan Delta Academy van HZ University of Applied Sciences of Van 

Hall Larenstein. De studies op deze HBO’s bieden een onderscheidend pakket opleidingen op het gebied 

van water, land en leven in deltagebieden. Het is dan ook dé plek waar je gaat studeren als jij ervoor 

wilt zorgen dat we veilig kunnen blijven leven in deltagebieden over de hele wereld. Delta Academyof 

Van Hall Larenstein is er voor ambitieuze studenten die in de toekomst wereldwijd het verschil gaan 

maken en echt van toegevoegde waarde gaan zijn voor de wereld waarin we leven. Wil jij je 

bezighouden met techniek, biologie, design en management in een bruisende internationale omgeving? 

Dan is Delta Academy of Van Hall Larenstein de plek voor jou.  
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8. Eindopdracht 
 

De afgelopen weken hebben jullie in groepjes gewerkt aan de hoofdstukken veiligheid, natuur, 

aquacultuur en recreatie. Iedereen is dus een deskundige op één van deze vier gebieden. Voor de 

eindopdracht is het nodig om nieuwe groepjes te vormen. Dit worden groepjes van vier deskundigen, 

namelijk: 

 één op het gebied van veiligheid 

 één op het gebied van natuur  

 één op het gebied van aquacultuur 

 één op het gebied van recreatie 

 

De eindopdracht is: 

Voeg jullie vier gebiedsplannen voor Walcheren samen tot één uiteindelijk (eind-)gebiedsplan. Iedere 

deskundige, en vertegenwoordiger van één van de deelaspecten, wil dat zijn of haar ontwikkelde plan 

terug komt in het uiteindelijke gebiedsplan. Om alle belangen van de verschillende partijen te kunnen 

behartigen zullen er hier en daar compromissen moeten worden gesloten. 

 

Het (eind-)gebiedsplan wordt aan de klas gepresenteerd. De manier waarop de presentatie van het 

plan plaatsvindt, wordt aan de deskundigen zelf overgelaten. Het gebiedsplan kan bijvoorbeeld worden 

ingetekend op een (digitale) kaart, of er kan een maquette van het gebied gemaakt worden.  

 

Daarnaast moet er een onderzoeksrapport overhandigd worden, waar de achtergrondinformatie over de 

gemaakte keuzes in terug te vinden is 
 

 

 
Het onderzoeksrapport 
 

In het onderzoeksrapport komt te staan hoe jullie te werk zijn gegaan bij het samenvoegen van de 

deelgebiedsplannen. 

 

In de eerste plaats moet bepaald worden in welk gebied de plannen uiteindelijk uitgevoerd gaan 

worden. In de tweede plaats zullen de plannen op elkaar aan moeten sluiten. De verschillende plannen 

moeten zo min mogelijk hinder van elkaar ondervinden, en zo mogelijk elkaar juist ondersteunen. 

 

Om tot een uiteindelijke gebiedskeuze te komen, zullen de locaties die door de verschillende 

deskundigen op het gebied van veiligheid, natuur, aquacultuur en recreatie zijn gekozen, met elkaar 

vergeleken moeten worden.  

 Zijn er locaties bij die door twee of meer deskundigen zijn aangewezen? Ga in overleg over de 

meest geschikte locatie, waar alle vier deelaspecten goed tot hun recht kunnen komen. Zoek 

met behulp van een kaart van Zeeland het beste gebied uit voor jullie plan.  

 Waar staan momenteel al gebouwen in het onderzoeksgebied? Welk functie hebben zij? Kun je 

deze zomaar vervangen?  

 Welke gebieden op Walcheren lopen het meeste gevaar door de klimaatveranderingen?  

 Is het mogelijk om het gebiedsplan dat door de deskundigen op het gebied van veiligheid 

ontwikkeld is, uit te voeren? Denk aan overstromingen, watertekort, bodemdaling, etc. Vormt 

dit plan geen bedreiging voor de omgeving?   
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 Is het mogelijk om het gebiedsplan dat door de deskundigen op het gebied van natuur 

ontwikkeld is, uit te voeren? Welk type natuur willen de deskundigen creëren? Hoe ziet de 

leefomgeving voor de planten en dieren er op dit moment uit, en hoe moet dat gaan worden? 

Denk aan de hoeveelheid water, het zoutgehalte van het water, de hoogteligging van de bodem 

etc. 

 Is het mogelijk om het gebiedsplan dat door de deskundigen op het gebied van aquacultuur 

ontwikkeld is, uit te voeren? Welke invloed heeft aquacultuur op de omgeving? Denk aan de 

bouw van bassins, de aanvoer van zout water, de invloed hiervan op de omgeving en het 

landschap. 

 Is het mogelijk om het gebiedsplan dat door de deskundigen op het gebied van recreatie 

ontwikkeld is, uit te voeren? Wat is de toegevoegde waarde van jullie plan voor toeristen? Denk 

aan de infrastructuur (bereikbaarheid, riolering, elektriciteit etc.) voor de woningen.  

 
Ook in werkelijkheid is het vaak heel moeilijk om alle verschillende belangen te behartigen en alle 

partijen tevreden te stellen. Toch is het mogelijk. Bekijk ter inspiratie maar eens het onderstaande 

filmpje over het project Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen. Veel succes met brainstormen en met het 

sluiten van compromissen! Hopende op een mooi eindresultaat. 

 

 
You tube filmpje project Waterdunen bij Breskens, Zeeuws-Vlaanderen (8:10 min) 

Bron: You Tube (http://www.youtube.com/watch?v=ZI9DIwPTtD8) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZI9DIwPTtD8
http://www.youtube.com/watch?v=ZI9DIwPTtD8
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10. Bijlage 
 

1. Kaart Zuid Westelijke Delta (Team Zeehonden 2008) 

 


