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De ontstaansgeschiedenis van het Belgisch continentaal plat (BCP) en de aanpalende kustvlakte zijn nauw verweven met de zee. Het onderwaterlandschap zoals we het nu kennen is het resultaat van een tienduizenden jaren lange 
geologische geschiedenis (het laat Pleistoceen en Holoceen) waarin naar het einde toe de mens een belangrijke rol heeft gespeeld (bv. inpoldering). Ongeveer 18.000 jaar geleden, op het hoogtepunt van de laatste ijstijd (het Weichsel) 
stond de zeespiegel ongeveer 120 m lager dan vandaag en grote delen van de Noordzee, waaronder het BCP, waren toen land. Bij de aanvang van het Holoceen, zo’n 10.000 jaar geleden, trad een globale opwarming op waardoor de 
ijskappen begonnen af  te smelten. Als gevolg hiervan trad een snelle zeespiegelstijging waardoor de zee zich snel naar onze contreien uitbreidde. Dit had verstrekkende gevolgen voor de Belgische kustvlakte ...
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1
Zo’n 9.000 jaar geleden is de zeespiegel al zodanig gestegen 
dat een groot deel van het BCP onder water staat. Het toenmalige 
kustgebied is vergelijkbaar met de huidige Waddenzee en 
bestaat uit een duinengordel met daarachter een uitgestrekt 
getijdengebied van slikken en schorren doorsneden met 
getijdengeulen die in verbinding staan met de open zee via gaten 

in de duinengordel.  

Door de stijging van het zeeniveau verhoogt ook de 
grondwatertafel aan land. Hierdoor, en door de 

opwarming van het klimaat, floreert de 
vegetatie en er ontstaan zoetwatermoerassen 
waarin veen zich opstapelt. 

Er is een duidelijk verschil tussen de oost- en 
westkust. In het westen dringt de zee via de 
oude paleovallei van de IJzer landinwaards 
terwijl in het oosten het hoger gelegen 
landschap nog buiten het bereik van de zee 
blijft. 
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Door de zeespiegelstijging schuiven de duinengordel en het 
wad langzaam landwaarts op. In het westen reikt de invloed 
van de zee zelfs diep landinwaarts terwijl de kustlijn in het 
oosten nog steeds ver zeewaarts ligt. 

Ongeveer 7.500 jaar geleden treedt een vertraging in de 
zeespiegelstijging op waardoor het wad begint op te 

slibben, met  als gevolg een uitbreiding van de 
zoetwatermoerassen ten koste van de 

getijdengeulen en de slikken en schorren. 

De steeds verder stijgende zeespiegel heeft 
een landinwaartse verschuiving en 
verhoging van het kustveenmoeras tot 
gevolg.

Omstreeks 5.500 jaar geleden treedt een 
tweede  afzwakking in de zeespiegelstijging 
op waardoor de bestaande veengebieden snel 
kunnen uitbreiden. Kleine getijdengeulen 
verdwijnen en het landschap wordt 
g edom i nee rd  doo r  e n ke l e  g r o t e  

getijdengeulen. 

De duinengordel in het westelijk 
kustgebied bereikt nu een 

evenwicht rond de huidige 
kustlijn. In het oosten bevindt 
de duinengordel zich nog 
steeds ver zeewaarts, hoewel 
de invloed van de zee 
langzaamaan toeneemt in dit 
gebied.

3 4 5Zo’n 3.500 jaar geleden kent het veengebied haar 
maximale uitbreiding, tot kilometers ver landinwaarts. 
Het wad is op de meeste plaatsen verdwenen en komt 
enkel nog dichtbij de duinengordel voor.

Vanaf ongeveer 2.800 jaar geleden verandert het 
landschap aanzienlijk van uitzicht. Door een 

combinatie van natuurlijke en menselijke 
factoren treedt ontwatering en compactie 

van het veen op. 

Grote delen van het landschap 
verzakken waardoor de ge- 
tijdengeulen hun invloed op het 
landschap kunnen uitoefenen, en 
het wad opnieuw haar intrede doet. 

Pas in de vroege Middeleeuwen bereikt het systeem 
een evenwicht. Enkel in de meest landwaartse gebieden 
kan het veen lokaal door blijven groeien, elders is het 
bedekt door slikke en schorre of weggeslagen door de 
getijdegeulen. 

Door de steeds zwakkere zeespiegelstijging is er 
weinig ‘ruimte’ voor de sedimenten waardoor de 

getijdengeulen zich regelmatig verplaatsen, 
met als gevolg dat veel sediment herwerkt 

wordt.

Met de indijking van de polders tijdens 
de Middeleeuwen blijven enkel de 
grote geulen nog actief. Daardoor 
neemt bij stormen het vloedniveau 
aanzienlijk toe met soms catastrofale 
gevolgen. Grachten worden gegraven 
voor waterafvoer hetgeen leidt tot een 
verder dalen van het landschap. 

zee pre-Holoceen landschap kustveenmoeras strandwallen en duinen wad (slikke & schorre) getijdengeulen
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