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Nederland onder zeeniveau in 2100

“Voor Nederland betekent de stijging van de 
zeespiegel dat er weinig tijd is voor noodzakelijke 
aanpassingen, zeggen onderzoekers. „Het kan best 
nog erger zijn dan we nu denken.”

NRC, 26 september 2019



Nederland in 2300: Duits als verplichte schoolvak?

Vrij Nederland, 7 februari 2019

Kaart Kim Cohen, Utrecht University

Disclaimer: “Resultaten uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst.”



De wereld in 2050:

“An incredible, disproportionate
amount of human development is on 
flat, low‐lying land near the sea. We 
are really set up to suffer,”

Guardian, 29 October 2019



Wethouder Krabbendam:

“We moeten in de toekomst 
rekening houden met veel hogere
afvoer. De Maas is een 
regenrivier, en onze stad heeft, 
op korte afstand van de
Ardennen, relatief weinig tijd zich 
voor te bereiden op hoogwater.”

25 januari 2019
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Maastricht is niet bang
voor hoogwater
De Maas De gemeente Maastricht heeft maatregelen
tegen hoogwater in de Maas aangekondigd. Eén plan is nu
al omstreden.

Arjen Schreuder 25 januari 2018
Leestijd 2 minuten

Archieffoto van hoogwater van de Maas, bij het dorpje Ohe en Laak in Limburg



Initiatief Nee Tegen de Vloedgolf: 

“Het water komt met grote kracht 
de huizen in en stijgt op sommige
plaatsen tot wel vier meter en zal
daar maanden blijven staan.”

NRC, 13 september 2019
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In Noord-Limburg
zien ze het hoge water
al komen
Waterbeheer Het Maaswater meters hoog in huis zodat
het stroomafwaarts droog blijft. Het vooruitzicht van een
overstroming in Noord-Limburg om andere gebieden te
beschermen, leidt tot onrust.



“De Maas als vriend en vijand. 
Klimaatveranderig vergt
drastische maatregelen om de 
Maas op lange termijn in toom te
houden. Kostbaar en ingrijpend. 
Maar ook een kans om optimaal
gebruik te maken van de rivier.
De Limburger, 19 maart 2019



RIWA:

“De waterafvoer van de Maas kan door 
klimaatverandering in droge perioden, zoals
vorige zomer, met zo’n 45 tot 65 procent
verminderen. […] Dit kan voor problemen zorgen
in de toekomst.”

NRC, 11 september 2019
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‘De Maas als bron van
drinkwater
kwetsbaarder door
droogte’
In periodes van droogte, als gevolg van
klimaatverandering, kan waterschaarste optreden,
waarschuwt koepelorganisatie RIWA-Maas.

Steven Musch 11 september 2019 om 8:16
Leestijd 1 minuut



Natuur & Milieu:

….slechts 1 procent van de 
gemeten wateren [voldoet] aan de 
richtlijnen.

De Volkskrant, 7 maart 2019





“It is worse, much worse, than you think. If your anxiety about global warming is dominated by fears of 
sea‐level rise, you are barely scratching the surface of what terrors are possible—food shortages, refugee
emergencies, climate wars and economic devastation.” David Wallace‐Wells



“Beyond” signifies spatial distance, marks 
progress, promises the future…

…the “present” [as a result] becomes disjunct
and displaced. (Bahba, 1994: 1)

Homi Bhabha, Havard University



Photo Derk Zijlker

“Veel leven ..
dankzij ondiep water en 
grote grazers."





“We moeten weer van de rivier leren
houden!”





1. Een andere onderzoeksmethode 



2. Een andere perspectief 



3. Een conceptuele verandering 



4. Een andere vraag



De Maas als een gemeenschap, een common, een sphere, een 
levend organisme, een assemblage van mensen, dieren, 
planten en technologie



Dank u!

Christian Ernsten
Maastricht University

c.ernsten@maastrichtuniversity.nl


