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Leven en overleven in onzekere en kwetsbare deltas 
 
Wereldwijd worden deltas paradoxaal genoeg bedreigd door dezelfde processen als waar ze door 
gevormd zijn: de interactie tussen water en land daar waar rivieren en oceanen elkaar ontmoeten. 
Toch zijn het deze fragiele gebieden die een groot deel van de wereldbevolking huisvesten. In een 
snel veranderende wereld met haar veranderende klimaat vormen deltas dan ook bij uitstek een 
uitdaging voor de mensen die er wonen. Een uitdaging in het omgaan met complexiteit en 
onzekerheid. Een uitdaging in het nemen van besluiten wanneer er eigenlijk niet genoeg bekend is 
om een besluit te nemen. 
 

Dit onderzoek kijkt naar vormen waarin de omgang met complexiteit en onzekerheid zich 
manifesteert en manieren waarop de omgang begrepen kan worden. Door middel van een 
multidisciplinaire aanpak,  een combinatie van inzichten uit de filosofie, sociologie, politicologie en 
STS (Science and Technology Studies), heeft deze studie gekeken naar de wijzen waarop 
Nederland  wordt voorbereid op haar onzekere toekomst en hoe de toekomst als zodanig tot een 
politiek behapbaar fenomeen gemaakt wordt. Vervolgens is er in deze studie gekeken naar de 
manieren waarop de Nederlandse kennis en kunde vertaald wordt naar contexten elders in de 
wereld. 
  
Het proefschrift laat zien dat deltas zich niet alleen laten kennen door middel van een beschrijving 
van de fysieke vormingsprocessen, de interacties tussen water en land, maar dat deze in even grote 
mate gevormd worden door de manieren waarop een delta gekend wordt. Het kennen van deltas 
veelal ten behoeve van de politiek-economische processen die interveniëren in deze gebieden. 
 

  

 


