”Stormvloed 1509”
Geschiedenis van de
Dollard
Op 19 september 2009 organiseerde de Stichting Verdronken Geschiedenis in de
aula van het Ubbo Emmius Gymnasium te Leer (Ostfriesland)
een symposium over de geschiedenis van de Dollard.

De aanleiding tot het organiseren van dit symposium was het feit dat 500 jaar
eerder de Cosmas en Damianus stormvloed van 26 september 1509 de dijken van
de rivier de Eems deed doorbreken, waardoor meer dan dertig dorpen en
woonsteden ten onder gingen en de Dollard zijn grootste omvang ooit kreeg.
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Tot nu toe heeft de door de mens veroorzaakte klimaatverandering nog nauwelijks effect
gehad op het aantal en de hoogte van stormvloeden in de Noordzee. In de toekomst kunnen
stormvloeden echter hoger worden. Tot 2030 is de huidige bescherming van onze kust
tegen de Noordzee toereikend. Tegen het einde van de 21e eeuw kunnen stormvloeden 3 –
11 dm hoger oplopen dan nu; dan kunnen maatregelen noodzakelijk zijn. Hierbij is het voor
Nederland en Duitsland belangrijk dat nader onderzocht wordt hoe een aantal processen in
de kustzone, zoals getijden, sedimentatie en waterbouwkundige werken, invloed hebben op
het niveau van de zeespiegel in de Duitse Bocht.
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Afb. 1 – Niveau van enkele historische stormvloeden
in Husum, Sleeswijk-Holstein (D). NN staat voor
Normal Null (= NAP) (Foto: K. Essink).

Afb. 2 - Schematische voorstelling van de factoren, die stormvloedwaterstanden kunnen veranderen.
Veranderingen in de regionale zeespiegel hebben effect op zowel de gemiddelde zeespiegel als op de
stormvloedwaterstanden. Veranderingen in windklimaat en golfoploop hebben alleen betekenis voor de
stormvloedwaterstanden. Veranderingen ten gevolge van een veranderd getijregime zijn niet aangegeven.
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Betere kennis van kustprocessen nodig
De voor de toekomst te verwachten veranderingen in de zeespiegel zijn vastgelegd in het recente IPCC-rapport van
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oceanen de Duitse Bocht op een andere
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Tabel 1 - Factoren die de stormvloedwaterstanden in de Duitse Bocht langdurig hebben veranderd (1907 –
2006) resp. in de toekomst langdurig kunnen veranderen. Geconstateerde en verwachte veranderingen zijn
aangegeven. (? = tot nu toe onbekend)
Factoren
Zeespiegelstijging wereldwijd

1907 - 2006
ca. 2 dm

tot 2030
ca. 1 – 2 dm

tot 2100
ca. 2 – 8 dm

Meteorologisch aandeel in de
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Regionale en locale zeespiegelstijging

geen
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?

?
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?

?

Getijregime

Regionaal zeer
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?

?

?

?

Topografie kust
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Deze publicatie is een bewerking van een voordracht gehouden op het symposium “Stormvloed 1509 –
Geschiedenis van de Dollard”, 19 september 2009, Leer, Oost-Friesland.
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