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Functies van (potentiele) kwelders 
in ZW-Delta & Wadden

1) Nature based flood defense 
• From concept towards implication

§ Effective? - novel insights from historic analyses 
§ Optimal solution depending on space availability (WS vs Waddensea) 

2) Double-dike systems with transitional polders 
• The idea
• implementation à polarized discussion à now follow-up research

3) Latest insights in marsh establishment on bare tidal flats 
hts in marsh establishment

• implications for management 

tjeerd.bouma@nioz.nl

Dubbele dijk met Wisselpolder

Dijk met schor / kwelder
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Nature based flood defense: 
from concept in 2013 à towards practice
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Wave attenuation works during ‘extreme’ storms

Zhu et al. (Nature Sustainability 2020)Moller et al. (Nature Geoscience 2014)
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Wave attenuation mainly due to bathymetry

Marin-Diaz et al. submitted
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lacking tests most extreme conditions !

Delta-goot test
within
NWA 

living dikes 
project ?

5

1953 storm:
marsh à smaller breach
= more evacuation time
= less fatalities

Zhu et al. (Nature Sustainability 2020)
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1953 storm:
marsh à smaller breach
= more evacuation time
= less fatalities

Zhu et al. (Nature Sustainability 2020)

protective effect à increases with SLR
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1953 storm:
marsh à smaller breach
= more evacuation time
= less fatalities

Zhu et al. (Nature Sustainability 2020)

protective effect à increases with SLR
ongoing PhDà formation marsh soils
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Marshes protect – both in front & behind dike
Traditionele dijk

Dijk met schor / kwelder

Dubbele dijk met Wisselpolder

VOOR de dijk:
- Golf demping
- Beperken diepte bres
- Buitendijkse ruimte

WISSELPOLDER
- Ophogen diepe polders
- Beperken diepte bres
- Binnendijks ruimte,

maar ‘TIJDELIJK’
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Western Scheldt à narrowing subsiding estuary
due to land reclamation since 1200 !!!

Dijkenkaart
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debate on double dike with transitional polders

ZEELAND 11
GO

donderdag 17 juni 2021

Stel dat er ooit een
nieuwe watersnood
dreigt in Zeeland. Het is
windkracht tien, het
water!staat op vijf meter

boven NAP en op diverse plekken
dreigen de dijken te bezwijken.
Waar!ben je dan het veiligst?!Het
paradoxale antwoord op deze
vraag is: buiten de dijken. Buiten-
dijkse gebieden liggen in!Zeeland
bijna overal hoger dan de polders
achter de dijk. 

Het duidelijkst is dat te zien aan
de!rand van het Verdronken Land
van Saeftinghe, waar de achterlig-
gende polders meters!dieper lig-
gen dan dit “verdronken” stukje
Zeeland. Maar ook talloze klei-
nere!schorrengebieden liggen
hoog boven de zeespiegel, doordat
ze jarenlang slib hebben!ingevan-
gen en zo konden meegroeien met
de zee, terwijl het land achter de
dijk alleen maar!daalde door in-
klinking.

Vruchtbare polder
Dit fenomeen vormt de basis voor
het idee van de wisselpolders,
waarbij een lage polder!achter een
zeedijk wordt opengesteld voor de
zee en kan opslibben en omhoog
groeien. De!buitendijk krijgt een
opening waardoor het zeewater
in- en uitstroomt en aan de bin-
nenkant!ligt een tweede, lagere
dijk. 

Als het gebied is opgehoogd kan
de buitendijk weer dicht en!heb-
ben we een hoge en zeer vrucht-
bare polder erbij. Het plan bestaat
al tientallen jaren.

Sterker nog: eigenlijk is het ge-
bruikmaken van natuurlijke op-
slibbing een heel oud idee.!Dijk-
graven van eeuwen geleden wis-
ten al dat een dijk veel veiliger was

als er een flink schor!voor lag. En
niemand minder dan Multatuli
schreef ,,Dat wy, Hollanders, onze
grond zouden!‘ontwoekerd’ hebben
aan de baren, is een leugen van ver-
zenmakers. We hebben, juist!an-
dersom, al ’t mogelijke gedaan om de
natuur die bezig was ons grondje be-
woonbaar te!maken, in hare arbeid
tegen te werken. ’t Ganse land is laag
gebleven, omdat we met!kleingeestige
zorg de naast aan de vloed liggende
weilanden wilden bewaren.”

Onlangs is het idee van de wis-

selpolder weer eens uit de kast ge-
trokken en doorgerekend!door
deskundigen van het NIOZ. Hun
advies: wisselpolders zijn zeker de
moeite waard om!verder te onder-
zoeken. De zeespiegel stijgt steeds
sneller, en je kunt een dijk niet

eindeloos!ophogen. Wisselpolders
kunnen in een deel van Zeeland
worden ingezet om een
brede!hoogliggende kuststrook te
maken.!Het plan is goed doortim-
merd en wetenschappelijk onder-
bouwd. 

Draagvlak
Helaas zijn de reacties erop!bij veel
partijen voorspelbaar afwijzend.
Het ‘O-woord’ –ontpolderen- viel
direct;!tegenstanders roepen dat er
geen draagvlak is in Zeeland en
wie het idee niet!direct afwijst
wordt weggezet als ‘onrealistisch’
of zelfs als aanhanger van de
groene leugen.!En de ‘vruchtbare
landbouwgrond’ die niet mag
worden ‘opgeofferd’ kwam ook
weer!voorbij.

Het is jammer dat door al deze
retoriek een zinvolle discussie al
direct in de kiem wordt!gesmoord.
Want wisselpolders hebben heel
veel voordelen. Door een polder
gedurende!zo’n vijftig jaar open te
stellen voor de zee, groeit deze een
paar meter omhoog met!vrucht-
bare zeeklei. 

Het land kan in die tijd worden
gebruikt voor aquacultuur, recrea-
tie of!misschien zelfs voor innova-

tieve woningen op palen of in bak-
ken. De zoute kwel achter de!dijk
wordt minder (niet méér zoals
sommige tegenstanders beweer-
den). Het wordt een stuk!veiliger
achter deze brede dijkzone. En de
kosten van dit alles zijn een stuk
lager dan van!een conventionele
dijkverzwaring.

Koolstof
Nog een voordeel: schorren die in
de wisselpolders groeien leggen
veel koolstof vast.!Adviesbureau
Waardenburg berekende vorig jaar
dat een goed ontwikkeld schor per
hectare!gemiddeld acht keer zo
veel koolstof vastlegt als een bos,
en voor een veel langere duur.!On-
derzocht kan worden of de aanleg
van wisselpolders mede kan wor-
den gefinancierd door!het verhan-
delen van koolstofcertificaten.
Niemand – de onderzoekers zelf
ook niet- beweert dat alle grond
achter de Zeeuwse dijken!moet
worden omgezet in wisselpolders.
Vooralsnog is alleen de Wester-
schelde geschikt!voor een eventu-
eel proefproject, omdat in de an-
dere grote wateren onvoldoende
sediment!zit om een wisselpolder
snel te laten opslibben. Maatwerk

is geboden en op veel plaatsen!zul-
len andere oplossingen moeten
worden gevonden. Maar om het
hele idee van de!wisselpolder di-
rect naar de prullenbak te verwij-
zen is niet verstandig. Alles dat
kan helpen!om onze provincie op
termijn boven water te houden is
het waard om te worden onder-
zocht.

En dan nog even over de ‘kost-
bare vruchtbare landbouwgrond’
die niet mag worden ‘opgeofferd’.
Sinds het jaar 2000 is ruim vijf-
tienhonderd hectare Zeeuwse
landbouwgrond!opgeofferd aan
bedrijven- en bouwterreinen (cij-
fers CBS). Dan is het toch niet zo
gek om!ook een klein deel van
Zeeland tijdelijk te bestemmen
voor onze veiligheid. 

Zeeuwse landbouw
De brede!dijkzones zijn een col-
lectieve investering om voor de
komende eeuwen de
Zeeuwse!landbouw veilig te stel-
len. En als het water ooit weer zo
hoog komt hoeven we ons niet
meer!af te vragen waar we naartoe
moeten maar kunnen we lekker
thuis blijven met een boek
van!Multatuli.

Het idee van
wisselpolders was
nog maar nauwe -
lijks geopperd in
Zeeland of het werd
van alle kanten
afgeschoten.
Onterecht, meent
marien ecoloog en
PvdA-Statenlid Inez
Flameling.

Eigenlijk is het
gebruikmaken van
natuurlijke opslibbing
een heel oud idee
–Inez Flameling, marien ecoloog

! Excursie door het Verdronken Land van Saeftinghe. FOTO BOAZ TIMMERMANS

OPINIE INEZ FLAMELING

Wisselpolders in Zeeland 
zijn het onderzoeken waard

De op deze pagina geplaatste opinie-
stukken vindt u ook op onze website
onder het kopje Opinie
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Starting 2022 à “Waterkerende landschappen”
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Double dikes with transitional polders:
àOptimal design?
àFlood safety?
àSalinization?
àWhat do people really think?
àSocial innovation !

Dubbele dijk met Wisselpolder
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Latest insight in marsh establishment

Fivash et al. (subm.) 
identified mechanistically early indicators for 
state shifts in estuaries across Europe

Hu et al. (2021) 

Dijk met schor / kwelder
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Thank you for your attention J

Frontier Applied Science @ NIOZ:
generating FUNdamental knowledge for Application

tjeerd.bouma@nioz.nl
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