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Glacio-isostasie (GIA) in Nederland
In Nederland vinden diverse vormen van langdurige,
natuurlijke bodemdaling plaats. Deze “achtergrond”
bodemdalingstermen (Eq. 1) veroorzaken daling in de
orde van tienden van millimeters per jaar, waardoor ze
voornamelijk op langere tijdschalen te onderscheiden
zijn. Tijdens het Holoceen kwam de zeespiegel in de
Noordzee omhoog, en tegelijkertijd daalde Nederland
door glacio-isostatische beweging van de mantel. De
glacio-isostatische bodemdaling is sterker richting het
noorden, omdat dat dichter bij de locatie van de
toenmalige ijskappen ligt. Bijvoorbeeld het verschil in
glacio-isostatische daling tussen de Duitse en Belgische
kust is ongeveer 7.5 m sinds 8000 BP (Vink et al. (2007).

Relatieve zeespiegelstijging
Verschillende Holocene afzettingen zijn
gevormd onder invloed van de stijgende
zeespiegel en de daaraan gekoppelde
stijgende grondwaterstanden en vormen zo
een archief van de relatieve zeespiegelstijging
van de Nederlandse kust (Figuur 1.a). Door de
grondwaterstand stijgingscurves op
verschillende locaties in Nederland te
vergelijken, is het mogelijk om patronen van
lange termijn bodemdaling (e.g. glacio-
isostasie) te onderscheiden, mits rekening
gehouden wordt met lokale invloeden op
grondwaterstanden (Figuur 1b&c).

3D grondwater interpolatie
Met een 3D interpolatie van paleo-grondwaterstand punten in de Nederlandse delta, is het mogelijk een reconstructie te maken van de relatieve
grondwaterstand stijging van de afgelopen 9 duizend jaar ruimtelijk te achterhalen (Figuur 3).

Figuur 2
Voorspelde grondwaterstand van west Nederland in 7800 BP. Panel 1: De met trendfunctie voorspelde grondwaterstand. Panel 2: De afwijking op de trend,
d.m.v. kriging interpolatie bepaald. De residuen die na trendfitting overblijven worden met kriging geïnterpoleerd om nog een betere benadering van de
grondwaterstanden door de tijd te krijgen. Panel 3: De uiteindelijke grondwaterstand in 7800 BP, bestaande uit de som van de trend en het kriging
gedeelte.

Figuur 1
A. Geëxtrapoleerde grondwaterstand bij Hillegersberg, Rotterdam (zwart gestippeld). Onzekerheidsmarges van de interpolatie en kriging zijn met geel en
blauw aangegeven. Grondwaterstand observaties (zijn met rode vierkanten aangegeven (Van de Plassche (1982)). B. Grondwaterstand tijdens de laagstand
rond 10.8 ka BP in het onderzoeksgebied. Locaties van grondwaterstand indicatoren zijn met rood aangegeven (bron: Van de Plassche (1982), Kiden (1995),
Cohen (2005), Koster (2017), Meijles (2018), Hijma & Cohen (2019)) C. Verschil in diepte ligging van berekende grondwaterstanden door de tijd in noord en
zuid Nederland.
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