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hoofdstuk 10 Inleiding - ontwerpend 
onderzoek kustgebied

Sally Lierman, Jeroen De Waegemaeker 

10.1 een kwetsbare kust?

De wetenschap dat kustgebieden onder druk komen te staan door een 
stijgende zeespiegel is wijd verspreid. Een klimaatadaptatieplan voor de 
kuststreek mag zich evenwel niet blind staren op deze invloeden vanuit 
zee. Hoewel de zeespiegelstijging de internationale literatuur domineert 
(Nicholls et al., 2007) en ook de lokale debatten overheerst – denk maar 
aan de media-aandacht voor het congres ‘Superstormen! En hoe ons te 
beschermen’ (oktober 2011, Casino Kursaal Oostende) –, is het noodzake-
lijk om alle klimaatimpacten in het planvormingsproces te integreren. Het 
Fourth Assessement Report van het IPCC (Nicholls et al., 2007) biedt een 
wetenschappelijk kader om de klimaatproblematiek in kustgebieden in al 
haar facetten te doorgronden (zie Figuur 87). 

Figuur 87 Overzicht van de klimaatimpacten in het kustgebied  
(eigen verwerking van IPCC, 2007, p.316)

De opwarming van de aarde zet allereerst diverse lokale processen op gang. 
Neerslagpatronen worden in de toekomst onregelmatiger en regenbuien 
in het kustgebied worden intenser. Gravitair afwateren wordt daarenboven 
steeds moeilijker door een slinkend tijvenster. Het risico op overstromingen 
in de polders wordt groot. Verder zullen droge periodes steeds langer aan-
houden en kan de toevoer van zoetwater in het gedrang komen. Bovendien 
dreigen laaggelegen gebieden te verzilten bij langdurige droogte, onaange-
past peilbeheer en verregaande zeespiegelstijging. 

Het kustgebied is niet alleen gevoelig voor invloeden vanuit de zee maar 
even goed vanuit het achterland. Stormen op zee worden steeds frequen-
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ter en de golfhoogte steeds groter waardoor de huidige veiligheidsnormen 
van de zeewering achterhaald raken. Veranderende neerslagpatronen in 
het achterland zorgen voor verhoogde waterafvoer via rivieren en kanalen 
tijdens neerslagrijke periodes en voor sterk verlaagde debieten bij droogte. 

Het IPCC beschouwt kustsystemen als ‘De interagerende laaggelegen gebie-
den en ondiepe kustwateren, met inbegrip van de menselijke componenten. 
Hierin zijn de naastgelegen lage gebieden begrepen, die vaak zijn ontwikkeld 
door sedimentatie gedurende het Holoceen (de afgelopen 10.000 jaar). Het 
continentaal plat en de oceanische kant zijn hierin niet opgenomen.’ (Nicholls 
et al., 2007). Op basis van deze definitie behoren niet alleen de duinen en 
West-Vlaamse polders, maar ook de zone rond de Westerschelde en de zee 
nabij de kustlijn tot het studiegebied van dit ontwerpend onderzoek. 

10.2 Kwetsbaarheid als resultaat van het natuurlijk en 
maatschappelijk subsysteem

Met de klimaatverandering als drijfveer doen zich diverse lokale (fysische) 
transformaties voor zoals verhoogde kusterosie, verzilting, veranderingen 
in neerslagpatronen en verdroging. Een kustgebied is evenwel dynamisch 
en past zich op natuurlijke wijze aan de veranderde condities aan. De even-
wichtstoestand in een kustgebied is daarbij steeds de optelsom van twee 
tegenstrijdige processen; sedimentatie en erosie (Brunsden, 2001). De 
manier waarop klimaatverandering de sedimenttransporten – en bijgevolg 
ook de evenwichtstoestand van een kustgebied – beïnvloedt is complex. 
Maar het staat vast dat abrupte veranderingen kunnen voorkomen wanneer 
welbepaalde drempels worden overschreden (Alley et al., 2003). Een over-
schrijden van dergelijke kritische drempels kan een onomkeerbaar proces 
op gang zetten, waarbij erosie de bovenhand krijgt, met overstromingen 
en verzilting tot gevolg (Williams et al., 1999; Doyle et al., 2003; Burkett 
et al., 2005). 

Ook in het Belgische kustgebied was eeuwenlang sprake van een natuurlijke 
adaptatie. Doordat de zeespiegel steeds trager steeg, konden de kustland-
schappen zoals slikken, schorren en veen met behulp van slib- en zandaf-
zetting met de zee meegroeien (Baeteman, 2007; Baeteman, 1999; Denys 
en Baeteman, 1995). Het Duinkerke-model (Verhulst, 1966; Verhulst en 
Gottschalk, 1980) verklaarde de opeenvolgende transformaties (het aan-
landen en de inbraken van zee op land) aan de hand van schommelingen 
in zeespiegelniveau – zogenaamde transgressies en regressies – maar recent 
onderzoek wees evenwel uit dat dergelijke schommelingen nooit hebben 
plaatsgevonden. De zeespiegel steeg continu maar er waren wel verande-
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ringen in de snelheid van de zeespiegelstijging (Baeteman et al., 2011). 
Het waren deze veranderingen die de grote transformaties in het gebied op 
gang hebben gebracht.

Het Belgische kustgebied is stelselmatig ingepalmd door diverse infra-
structuren (dijken, polders,…) waardoor natuurlijke dynamieken steeds 
meer belemmerd werden. Tijdens de elfde en twaalfde eeuw werden de 
eerst drooggevallen gebieden beschermd. Later werden getijdengebieden 
ingepolderd om landbouwgrond te winnen (Verhulst, 1966; Verhulst en 
Gottschalk, 1980). Rond het midden van de achttiende eeuw werden 
stuivende duinen gefixeerd om de landbouw in de polders te bescher-
men (Bonte en Provoost, 2004; Bonte en Provoost, 2005; Uyttenhove et 
al., 2006). Ten slotte werd de duinengordel – de natuurlijke zeewering – 
tijdens de voorbije twee eeuwen grotendeels ingepalmd door technische 
ingrepen. De aanleg van een zeedijk, de kusttram en de Koninklijke Baan 
doorheen de duinengordel was een motor voor het kusttoerisme en werkte 
een sterke verstedelijking in de hand (Van Acker, 2011). 

Deze evoluties aan onze kust liggen in lijn met de mondiale ontwikke-
lingen. Wereldwijd groeit de bevolking in kustgebieden, wat zorgt voor 
een snelle expansie van economische activiteiten, nederzettingen en toe-
ristische infrastructuren. Deze ontwikkelingen hebben ecosystemen aan 
de kust veel sterker verstoord dan de rechtstreekse gevolgen van klimaat-
verandering (Scavia et al., 2002; Lotze, 2006). Het is deze combinatie van 
natuurlijke veranderlijkheid en toegenomen ruimtegebruik die de kust-
streek extra kwetsbaar maakt voor de gevolgen van de klimaatverandering.

10.3 Drie gebiedsdelen voor het ccaspar-project

De twee voornoemde factoren bepalen zoekzones in de Belgische 
kustregio; de polders, de duinengordel, de vooroeverzone en de 
Westerscheldemonding. Elke zoekzone heeft een gebiedseigen fysisch 
systeem en moet bijgevolg het hoofd bieden aan welbepaalde klimaatim-
pacten. Zo zijn de polders onderhevig aan verzilting, droogte en proble-
men met de afwatering terwijl de vooroeverzone vooral problemen omtrent 
kusterosie kent. Daarnaast blijkt uit de landschapstypologiekaart dat elke 
zoekzone een gebiedseigen ruimtegebruik en landschap kent. Omwille van 
de sterk verschillende uitdagingen spitst het ontwerpend onderzoek zich 
toe op drie deelruimtes waarin één of meerdere zoekzones aan bod komen. 
De deelruimte Westhoek gaat in op de polders. De kuststrook behandelt 
de problemen in de voormalige duingordel en de polders nabij de kustlijn. 
En in deelruimte de Vlakte van de Raan komen zowel de vooroeverzone als 
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de Westerscheldemonding aan bod. Via ontwerpend onderzoek worden in 
elke van deze deelruimtes de lokale klimaatproblemen en mogelijke adap-
tatiestrategieën in kaart gebracht.

Figuur 88 Situering van de drie 
deelgebieden aan de hand van de 
landschapskarakterisatie (zie 4.3)
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