
H et door de zee gevormde 
landschap krijgt zijn ziel 
terug. Zalmen zwem-

men weer vanuit zee via de Rijn-
delta naar hun oude paaiplaatsen 
stroomopwaarts en er ontstaat 
een unieke brakwater-ecotoop van 
internationale waarde. De naar het 
achterland gekeerde Zuiderzee-
steden richten zich weer naar zee 
en Almere en Lelystad krijgen een 
enorme impuls door de spectacu-
laire ligging aan een dynamische 
binnenzee. En bovenal biedt de 
getijdendynamiek de mogelijkheid 
om een wegzakkend landschap op-
nieuw te laten groeien.
Dit utopische toekomstbeeld is 

het resultaat van een ontwerpend 
onderzoek naar de IJsselmeerregio, 
waarmee wij een lans willen breken 
voor een duurzamere omgang met 
de Nederlandse delta.
In het jaar 1932 werd de laatste 

opening in de Afsluitdijk gedicht, 
in het kader van de Zuiderzeewer-
ken. Daarmee werd de Zuiderzee 
afgesloten van de Waddenzee. De 
Zuiderzeewerken behoren samen 
met de Deltawerken, die naar aan-
leiding van de watersnoodramp in 
1953 werden uitgevoerd, tot een 
van de grootste waterhuishoud-
kundige ingenieursprojecten ooit 
uitgevoerd. De behoefte aan nieuwe 
landbouwgrond en het tegengaan 
van overstromingen vormden de 
belangrijkste reden voor uitvoering 
van de plannen van ingenieur en 
minister Cornelis Lely. 

Deltacommissie
In 2008 is opnieuw een Deltacom-
missie in het leven geroepen voor 
het maken van een visie op de Ne-
derlandse delta tot het jaar 2100. Dit 
keer was de aanleiding geen ramp 
die zich al voltrokken had, maar 
de verwachte klimaatverandering 
en de daaraan gekoppelde zeespie-
gelstijging en grotere variatie in 
rivierafvoeren. 
Het deltaprogramma is opge-

deeld in een aantal deelprogram-

ma’s, waarvan het IJsselmeergebied 
er een is. Waar het deelprogramma 
rivieren meer ruimte zoekt voor na-
tuurlijke systemen zijn de plannen 
voor de IJsselmeerregio vooral ge-
richt op handhaving van het huidige 
systeem: dijken worden versterkt, 
er wordt een flexibel peilbeheer 
voorgesteld en de spuicapaciteit aan 
de Afsluitdijk wordt vergroot. 
Maar is deze gekozen strategie 

wel zo duurzaam? Worden op deze 
manier de problemen niet alleen 
maar voor ons uitgeschoven? De 
verwachte relatieve zeespiegelstij-
ging tot het jaar 2100 is al ongeveer 
tachtig centimeter, maar het niveau-
verschil tussen zee en land blijft ook 
na 2100 toenemen; tot het jaar 2200 
twee tot zelfs vier meter! Er wordt 

vooral ingezet op het beperken van 
de risico’s op overstromingen door 
de dijken te verstevigen, maar hoe 
zit het eigenlijk met de gevolgen 
als er onverhoopt toch een dijk 
doorbreekt? 
Langzaam groeit het inzicht dat 

het inpolderen van land en het be-
dijken van rivieren en zeearmen ne-
gatieve consequenties heeft voor de 
delta. Waar in het verleden de delta 
door opslibbing aangroeide, is onze 
delta nu afgesneden van dit land-
schapsvormend systeem. De motor 
achter het landschapsvormend 
proces - sedimentatie van slib onder 
invloed van de getijden - is namelijk 
stilgevallen. De aan het getijdensy-
steem onttrokken polders klinken 
in. Gevolg: hoe ouder de polder, hoe 
dieper hij onder zeeniveau ligt.
Wij pleiten daarom voor een 

omslag in de omgang met de Ne-
derlandse delta.Onze gedachte is 
de Afsluitdijk en de Houtribdijk 
(waterkering tussen IJsselmeer en 
Markermeer, red.) te openen waar-
door de motor achter de landschaps-
vormende processen terugkeert in 
het landschap. In plaats van telkens 
dijken op te hogen, wordt dan het 
natuurlijke opslibbingsproces inge-
zet om de veiligheid van de delta te 
vergroten. We kunnen ze op laten 
slibben tot boven het gemiddelde 
hoogwaterniveau. Dit proces kan 
versterkt worden door het maken 
van luwtes. 
In het onderzoek hebben we dit 

principe onder andere uitgewerkt 
voor de kust van Noord-Holland, 
waar de plaatselijke veenbodem te 
zacht is voor één zware dijk. Hier 
zou landinwaarts een tweede water-

kering aangelegd kunnen worden. 
Er zullen dan soms overstromingen 
zijn van de zone tussen de twee dij-
ken. Het in het zeewater aanwezige 
sediment zal dan steeds bezinken. 
Hierdoor zal na na verloop van tijd 
een kwelderlandschap ontstaan dat 
als golfbreker functioneert, waar-
door dijken minder opgehoogd hoe-
ven te worden.
Een achteruitgaand en wegzak-

kend landschap verandert dan in 
een helend landschap, dat mee-
groeit met de verwachte zeespiegel-
stijging. Zodat onze delta ook nog 
leefbaar is over vijfhonderd jaar!

p Jorryt Braaksma is medeoprich-
ter van het in Antwerpen geves-
tigde landschapsarchitectenbu-
reau LAMA landscape architects. 
Martijn Al werkt als zelfstandig 

landschapsarchitect in Haarlem. 
Zij werden bijgestaan door een 
wetenschappelijk expertteam: 
Erik van Slobbe (onderzoeker 
bij Alterra), Bert van der Valk 
(geoloog bij Deltares) en Norbert 
Dankers (estuariën ecoloog bij 
Dankers coastal zone manage-
ment). Het onderzoek is mede 
mogelijk gemaakt door het Sti-
muleringsfonds voor Creatieve 
Industrie

p Het resultaat van het onderzoek 
is t/m 9 juni te zien tijdens de ex-
positie Weg met de Afsluitdijk? 
in Nieuw Land Erfgoedcentrum 
in Lelystad

p Dit artikel kwam tot 
stand op initiatief van de 
Waddenacademie

De Afsluitdijk nu. Wat Jorryt Braaksma en Martijn Al betreft, wordt de dijk samen met de Houtribdijk ge-
opend. Foto: Frans Andringa

In plaats van 

telkens dijken op 
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Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer 

en het Markermeer opnieuw in open 

verbinding komen te staan met de zee?

Weg met de Afsluitdijk?


