
Riccardo Riva, in Milaan opgeleid als expert in post-seismische deformatie, slaat al jaren 
Italiaanse en Nederlandse bruggen tussen natuurkunde en geologie. Kwantummechanica was 
hem te abstract, Italiaanse aardbevingen in 1997 gaven hem richting: buiten veldwerk doen als 
aanlokkelijk perspectief. Als ‘Dottore’ in de fysica kwam hij in 1999 voor promotieonderzoek 
naar Delft, in het kielzog van geofysicus Bert Vermeersen. Daar stortte hij zich op het meten en 
modelleren van de vorm van de Aarde met behulp van satellieten: geodesie vanuit de ruimte. 
Na zijn promotie keerde hij tijdelijk terug naar zijn geboortegrond, maar inmiddels  
is hij alweer meer dan tien jaar werkzaam in ons land.

. onderzoek

De zeespiegelstijging is 
als een complexe zin die 
moet worden ontleed

Een veelzeggend beeld: Ric ondergaat de stijgende zeespiegel aan den lijve.
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	 Een veelzeggende naam		/	Als	je	het	
woord	riva	opzoekt	in	een	Italiaans	woorden-
boek,	en	de	omschrijving	in	Google	Translate	
omklikt	naar	het	Nederlands,	verschijnt	het	
volgende	op	je	scherm:	Het	stuk	land	dat	een	
uitgestrektheid	van	water	of	een	beek	beperkt.	
Oever	of	kust	in	de	taal	van	de	Dikke	Van	Dale.	
De	sprong	naar	de	zeespiegel	is	snel	gemaakt,	
en	daarmee	belanden	we	in	het	huidige	werk-
veld	van	Ric.	Eerst	nog	kort	de	weg	daarnaar-
toe	die	begon	in	Milaan.

“Oorspronkelijk	hield	ik	me	bezig	met	plaat-
tektoniek	maar	toen	kwamen	de	aardbevingen	
in	Umbrië	en	De	Marken.	Een	paar	maanden	
na	de	aardbevingen	begon	ik	met	afstuderen,	
op	zoek	naar	bewijs	voor	post-seismische	
deformatie.	In	Milaan	ontmoette	ik	Bert	Ver-
meersen	die	daar	post-doc	was.	Bert	werd	in	
1999	universitair	docent	aan	de	TU	Delft	en	
vroeg	mij	om	met	hem	mee	te	gaan.”	Ook	in	
Delft	bestudeerde	Ric	nog	aardbevingen.	Hij	
modelleerde	de	reologie	van	de	korst	en	post-
seismische	vervorming	voor	de	Apennijnen,	
en	publiceerde	over	de	voorspelling	van	aard-
bevingen	aan	de	hand	van	GPS-monitoring	en	
de	integratie	van	realistische	viscositeitstruc-
turen	in	modellen.	Een	nieuw	opgezet	GPS-
netwerk	maakte	het	mogelijk	om	oppervlakte-
deformatie	op	kilometerschaal	en	met	een	
precisie	van	een	paar	millimeter	in	de	hori-
zontale	richting	te	meten.	De	beschikbaarheid	
van	betrouwbare	meetgegevens	was	cruciaal	

Links: Figuur 1. Als gevolg 
van zwaartekrachteffecten 
en deformatie van de vaste 
Aarde daalt de zeespiegel 
dichtbij ijskappen en stijgt 
hij rondom de evenaar.
Rechts: Figuur 2. Metingen 
van de sterische component 
van de jaarlijkse variatie in 
zeespiegelamplitude door 
GRACE en Argo (puntjes) 
en altimetrie (lijnen) komen 
goed overeen. De Golf-
stroom voor de oostkust 
van Amerika springt eruit.

voor	de	validatie	van	reeds	bestaande	wiskun-
dige	berekeningen	en	voor	de	realisatie	van	
nieuwe	generaties	numerieke	modellen.	Een	
aanstelling	als	post-doc	in	Triëst	bood	kansen	
om	het	Italiaanse	onderzoek	af	te	ronden.	
Post-seismische	schuif	bleek	plaats	te	vinden	
in	het	onderste	deel	van	de	Alpiene	boven-
korst.

Intussen	waren	twee	satellieten	gelanceerd	
om	zwaartekrachtanomalieën	te	meten.	Het	
Gravity Recovery and Climate Experiment	(GRACE)	
zou	jarenlang	een	belangrijke	bron	van	gege-
vens	worden.	Tijdens	een	korte	periode	terug	
in	Milaan	werd	de	wereld	ook	groter:	door	de	
verschrikkelijke	zeebeving	van	Sumatra	was	
de	Aarde	uit	het	lood	geslagen.	Aan	de	hand	
van	GRACE	werden	polaire	bewegingen	van	
bijna	een	decimeter	gemodelleerd,	en	Ric	deed	
mee.	“Rond	deze	tijd	besloot	ik	terug	naar	
Nederland	te	komen.	In	Delft	startte	een		
project	om	voor	Antarctica	de	glacio-isostasie	
(GIA)	van	zwaar	gesteente	te	scheiden	van		
het	lichte	ijsmassasignaal.”	Aan	de	hand	van	
zwaartekrachtmetingen	van	GRACE	en	laser-
altimetrie	van	de	Ice, Cloud, and Land Elevation 
Satellite	ICESat	kon	de	massabalans	worden	
gereconstrueerd.	Desintegratie	van	de	West-
Antarctische	ijskap	zou	leiden	tot	ruim	drie	
meter	zeespiegelstijging,	minder	dan	voorheen	
gedacht,	met	uitschieters	langs	de	Noord-
Amerikaanse	kust.	Samendrukbaarheid	van	
de	korst	bleek	een	belangrijk	effect	te	hebben	

op	horizontale	bewegingen	veroorzaakt	door	
GIA.	Gebrekkige	kennis	van	glaciale	verande-
ringen	en	toenmalige	vereenvoudiging	van	
Aardse	modellen	vormden	de	grootste	obstakels	
voor	een	betrouwbaar	GIA-model.	De	eerste	
massatransportmodellen	gaven	hoop.

Een	laatste	post-doc,	in	Utrecht,	bracht	Ric	nog	
één	keer	terug	naar	grote	aardbevingen	en		
de	invloed	daarvan	op	het	zwaartekrachtveld.	
Herverdeling	van	oceaanwater	na	de	Suma-
traanse	beving	in	2004	had	gevolgen	voor	de	
vorm	van	de	geoïde.	Zelfs	satellieten	ver	boven	
de	Aarde	veranderden	meetbaar	van	baan.		
Tijdens	de	Tohoku-Oki	beving	in	2011,	kort		
na	afloop	van	Ric’s	Utrechtse	periode,	werd	
horizontale	zeebodembeweging	omgezet	in	
verticale	opheffing	van	de	waterkolom,	met	als	
gevolg	een	tweede	reusachtige	tsunami	in	zeven	
jaar	tijd	(die	de	kerncentrale	in	Fukushima	
vernietigde).	De	interesse	in	zeespiegelveran-
dering	was	inmiddels	gewekt.	“Van	de	vaste	
aarde	en	Antarctica	naar	de	Holocene	zeespiegel	
was	voor	mij	een	kleine	stap.”	Als	docent	en	
onderzoeker	aan	de	Delftse	Faculteit	Civiele	
Techniek	en	Geowetenschappen	ging	Ric	full-
time	de	zeespiegelverandering	ontleden.	

 Zeespiegelstijging verkend		/	Een	
nieuw	werkveld	betekent	niet	alleen	veel	stu-
deren	maar	ook	je	eigen	expertise	leren	toe-
passen.	Kennis	over	de	respons	van	de	Aarde	
op	belasting	kwam	steeds	meer	uit	de	geodesie	
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en	kwantificeerde	de	grote	regionale	verschillen.	
Herverdeling	van	zeewater,	weg	van	krimpende	
ijsmassa’s,	bleek	een	belangrijk	mechanisme.	
Het	continentaal	plat	is	daarvoor	extra	gevoelig.	
Groenlands	ijsmassaverlies	wordt	het	meest	
gevoeld	rond	Zuid-Amerika,	en	de	krimpende	
ijskap	in	West-Antarctica	langs	de	kustlijnen	
van	Noord-Amerika,	Australië	en	Oceanië.	
Zeespiegelstijging	door	ijsverlies	gaat	het	snelst	
tussen	20°N	en	40°	(figuur	1).	Ook	variatie	in	
continentaal	water	speelde	overduidelijk	een,	
voornamelijk	regionale,	rol.	Nieuw	permanent	
of	seizoens-afhankelijk	water	in	de	oceaan	had	
alles	te	maken	met	deformatie	van	de	vaste	
aarde	en	verstoring	van	de	Aardse	rotatie.	Ste-
rische	(atoomstapelings-)effecten	van	thermale	
expansie	en	veranderende	saliniteit	mochten	
vooral	niet	worden	vergeten.	Hetzelfde	gold	
voor	veranderingen	in	windregimes	en	oceaan-
stromingen.	Kortom,	het	verhaal	werd	steeds	
ingewikkelder.

Naast	het	verleden	was	er	natuurlijk	ook	de	
toekomst.	Hoelang	houden	we	met	honderden	
miljoenen	onze	voeten	nog	droog?	Aannames	
voor	ijskapprojecties	vormden	een	belangrijke	
bron	van	onzekerheid	bij	de	berekening	van	
de	bijdrage	van	smeltend	landijs	op	de	zee-
spiegelstijging.	Er	was	geen	tijd	te	verliezen:	
impactanalyses	moesten	snel	worden	verbeterd,	
en	getijmeetreeksen	onder	de	loep	gehouden.	
Interpretatie	daarvan	met	alleen	een	correctie	
voor	gemodelleerde	GIA	bleek	onverstandig:	er	
waren	veel	onbegrepen	verticale	landbewegin-
gen	die	deels	niets	met	het	klimaat	te	maken	
hadden.

 Zeespiegelstijging ontrafeld		/	Ric	
toonde	zijn	wetenschappelijke	spierballen	in	
het	succesvolle	Vidi-voorstel	MuSSeL	(Multi-
Scale and self-consistent observations of recent Sea 
Level change).	“Inmiddels	was	ik	een	specialist	
geworden.	Ik	wou	getijmeetreeksen,	altimetrie	
en	de	vaste	aarde	bij	elkaar	brengen”.	Tussen	
2013	en	2018	werkte	hij	vijf	jaar	lang	aan	een	
eigen	onderzoekslijn,	waarin	hij	zich	richtte	
op	het	verbeteren	van	voorspellingen	van	
afzonderlijke	processen	die	invloed	hebben	
op	de	zeespiegelverandering,	en	het	verkrijgen	

van	betrouwbare	schattingen	van	de	gemid-
delde	zeespiegelstijging.	“Waarom	stemden	de	
beschikbare	observaties	van	de	totale	stijging	
van	de	zeespiegel	niet	overeen	met	schattingen	
op	basis	van	de	optelling	van	afzonderlijke	
processen,	en	wat	was	de	omvang	en	oorsprong	
van	de	grote	regionale	afwijkingen	van	het	
mondiale	gemiddelde?”	Een	radicaal	nieuwe	
benadering	was	nodig	en	de	tijd	was	er	rijp	
voor:	pas	sinds	kort	waren	voldoende	satelliet-
zwaartekrachtgegevens	beschikbaar	ter	aan-
vulling	van	observaties	van	de	hoogte	van	het	
zeeoppervlak	en	verticale	kustbewegingen.	
“Dit	stelde	mij	in	staat	om	een	nieuwe	stap	te	
zetten	en	met	meer	ambitie	een	overkoepelende	
record	te	verkrijgen	van	zeespiegelverandering	
gedurende	het	laatste	decennium,	consistent	
over	meerdere	tijd-	en	ruimtelijke	schalen	
(figuur	2).	Schattingen	van	het	wereldgemid-
delde	konden	worden	vervangen	door	voor-

spellingen	over	toekomstige	regionale	zee-
spiegelveranderingen.”

Het	eindrapport	over	meerschalige	en	intern	
consistente	observaties	van	recente	zeespiegel	-	
verandering	is	onlangs	ingeleverd.	Door	getij-
meetreeksen	te	corrigeren	voor	verticale	land-
beweging	en	lokale	veranderingen	in	de	geoïde,	
konden	schattingen	van	globale	gemiddelde	
zeespiegelstijging	tot	2100	worden	verbeterd.	
De	mediane	voorspelling	voor	deze	eeuw	is	nu	
bijvoorbeeld	0,8	meter	stijging	voor	Londen	
en	Hamburg	en	0,1	meter	daling	langs	het	
noordelijkste	deel	van	de	Botnische	Golf.	
Tachtig	procent	van	de	globale	kustlijn	heeft	in	
een	pessimistisch	scenario	kans	op	een	stijging	
van	meer	dan	1,8	m.	“Vóór	1990	was	de	stijgings-
snelheid	1.1	millimeter	per	jaar,	daarna	3,1	milli-
meter	per	jaar	waarvan	1,5	millimeter	massa-
verandering	en	de	rest	uitzetting.”	Verder	is	

Figuur 3. Vergelijking van de zeespiegeltrends voor Noordzee en Noorwegen met individuele bijdragen 
van sturende factoren laat een uitstekende overeenkomst zien. Opgeteld geven de 18,6-jaarse maancyclus, 
glacio-isostasie, verticale landbeweging, massa- en sterische effecten een vrijwel identiek beeld.
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de	globale	zeespiegelstijging	voor	bijna	de	
helft	antropogeen	bepaald.	Belasting	en	her-
verdeling	van	oceaanwater	onder	invloed	van	
krimpende	ijsmassa’s	moeten	standaard	worden	
meegenomen	in	reconstructies	van	voormalig	
zeeniveau	die	zijn	gebaseerd	op	een	beperkt	
aantal	observatiepunten.	Doordat	de	oceaan-
bodem	zakt	onder	invloed	van	toegenomen	
belasting,	is	de	recente	globale	zeespiegelstij-
ging	een	kleine	tien	procent	kleiner	dan	ver-
wacht	op	grond	van	watermassatoename.	Dat	
scheelt	gemiddeld	toch	weer	0,1	millimeter	
per	jaar,	en	wel	1	millimeter	in	de	Arctische	
Oceaan.	Deformatiesnelheden	variëren	echter	
aanzienlijk	in	de	tijd,	en	moeten	goed	worden	
gemodelleerd	alvorens	recente	observaties	
van	verticale	landbeweging	en	zeespiegelver-
andering	kunnen	worden	geïnterpreteerd	en	
geëxtrapoleerd.

Ook	op	kleinere	schaal	zijn	stappen	gemaakt.	
“Wat	we	zien	op	de	oceaan	is	niet	wat	we	zien	
langs	de	kust.”	GIA	en	een	veranderend	zwaarte-
krachtveld	verklaren	nog	steeds	een	flink	deel	
van	de	ruimtelijke	zeespiegeltrends	en	de	ver-
ticale	opheffing	of	daling	van	het	landopper-
vlak,	dat	is	geen	verrassing.	Wel	begrijpen	we	
nu	meer.	Laagfrequente	zeespiegelsignalen	
langs	de	Noordzeekust,	van	enkele	tot	tiental-
len	jaren	in	de	tijd,	worden	aangestuurd	door	
een	sterisch	signaal	uit	de	steeds	warmere	en	

Figuur 4. De geprojecteerde zeespiegelstijging tot 2100 
voor Den Haag volgens het “business as usual” scenario 
van het IPCC toont een zorgwekkende scheefheid.  
Is 5 procent kans op 1,8 meter genoeg reden voor nader 
onderzoek?

in	saliniteit	veranderende	Atlantische	Oceaan.	
Windgedreven	golven	spelen	daarbij	een	rol.

De	som	van	de	sturende	factoren	verklaart	
voor	de	meeste	zeebekkens	zowel	trends	in	de	
ruimte	als	de	versnelling	in	de	tijd	(figuur	3).	
De	snelheid	wordt	bij	deze	optelling	iets	onder-	
schat;	de	versnelling,	deels	aangestuurd	door	
een	versnellende	dichtheidsafname	op	hoge	
breedtegraden,	is	in	beide	gevallen	identiek.	
“Toch	is	na	vijf	jaar	deze	sum	of	the	parts	nog	
niet	volmaakt;	het	budget	kan	nu	wel	worden	
gesloten	maar	een	deel	van	de	reden	dat	dat	
lukt	is	de	grote	onzekerheid.”	Deze	onzekerheid	
is	afhankelijk	van	de	verdeling	van	datapunten	
en	van	gebruikte	modelinformatie,	en	kan	
oplopen	tot	millimeters	per	jaar.	

 Steeds betere metingen		/	De	toekomst	
ziet	er	voor	zeespiegelonderzoekers	beter	uit	
dan	voor	laaglandbewoners.	Big	data	in	de	
aardobservatie	zijn	openlijk	toegankelijk	en	
steeds	meer	diensten	worden	daar	omheen	
gebouwd.	Snelle	computers	genereren	boven-
dien	betere	modellen.	“Je	kunt	meer	doen	met	
data	zodat	modellen	en	data	met	hetzelfde	
tempo	vooruit	gaan.	Ik	heb	geleerd	om	maxi-
maal	te	profiteren	van	steeds	betere	metingen.”

De	nieuwe	satelliet	van	het	Joint Altimetry 
Satellite Oceanography Network,	Jason-3,	kan	beter	
dan	ooit	de	hoogte	van	het	zeeoppervlak	meten.	
“Een	kleinere	footprint	betekent	bovendien	
dat	we	steeds	dichter	bij	de	kustlijn	kunnen	
meten.	Dat	is	vooral	belangrijk	in	gebieden	
waar	weinig	getijmeters	staan.”	CryoSat-2	doet	
hetzelfde	met	dikte	van	polair	ijs.	De	resolutie	
van	tientallen	kilometers	is	geslonken	tot	
meters.	“Verder	zijn	we	steeds	beter	geworden	
in	de	bepaling	wat	in	een	pixel	uit	het	land	
en	wat	uit	de	zee	komt.”

Ondanks	alle	nieuwe	metingen	blijft	GIA	voor	
Antarctica	een	groot	probleem.	“GRACE	ver-
telt	ons	dat	het	netto	signaal	ongeveer	nul	is	
terwijl	ijsverlies	zou	moeten	leiden	tot	gain		
in	GIA.	Dit	ijsverlies	hebben	we	nog	niet	goed	
kunnen	kwantificeren.”	Ook	op	gletsjerschaal	
valt	nog	veel	te	winnen.	De	resolutie	van	

modellen	is	met	ongeveer	10	kilometer	steeds	
beter	maar	tóch	onvoldoende.	Hoe	snel	gaat	de	
ontwikkeling	van	ijsmodellen	die	zo	bepalend	
zijn	voor	zeespiegelreconstructies	en	-projecties?	
Ric	verwacht	geen	wonderen.	“Het	is	nu	eerst	
tijd	om	bestaande	modellen	te	valideren	met	
grote	volumes	aan	nieuwe	data.”

 Een kwestie van overtuigen		/	Er	is	
nog	meer	onzekerheid.	“Opwarming	van	het	
oceaanwater	hebben	we	bijvoorbeeld	nog	nau-
welijks	kunnen	meten	in	de	onderste	helft	van	
de	oceaan	en	de	massabalans	is	net	zo’n	uit-
daging.	Dat	maakt	het	lastig	om	met	klimaat-
sceptici	te	discussiëren.	Welke	bijdrage	van	de	
opwarming	is	relevant	en	te	voorkómen?”

Wordt	de	jaarlijkse	3	millimeter	van	vandaag	
inderdaad	verdubbeld?	“Zeker	weten	doen		
we	dat	niet,	maar	bij	een	kantelpunt	maakt	
temperatuur	in	elk	geval	niet	meer	uit.	Dan	
wordt	massaverlies	bepaald	door	ijsdynamica	
op	Groenland	en	Antarctica	en	gaat	de	zee-
spiegel	zeker	een	paar	meter	omhoog.	De	vraag	
is	alleen	over	hoeveel	tijd	dat	wordt	uitge-
smeerd.”	Zo’n	worst-case	scenario	leidt	overi-
gens	ook	weer	tot	terugkoppelingen.	“De	
af	gelopen	eeuw	vormden	smeltende	gletsjers	
de	helft	van	de	ijsbijdrage.	Aan	het	einde	van	
deze	eeuw	zijn	er	nauwelijks	nog	gletsjers		
om	te	smelten.	Ook	thermische	expansie	zal	
minder	belangrijk	worden.”	Scenariodiscussies	
laat	Ric	liever	over	aan	ijskapmodelleurs.	Hij	
heeft	zijn	handen	vol	aan	de	validatie	van	
modellen.

Nu	zijn	Vidi	voorbij	is,	gaat	Ric	op	zoek	naar	
nieuw	onderzoeksgeld.	Het	is	een	uitdaging	
om	fundamenteel	zeespiegelonderzoek	te	ver-
kopen.	Steeds	vaker	wordt	gevraagd	naar	de	
directe	koppeling	met	beleid	en	duurzaam	
kustbeheer.	Overmorgen	strijdt	met	morgen	
in	de	nationale	wetenschapsagenda	(figuur	4).	
Voor	Ric	is	dit	vooral	de	context;	richting	geven	
aan	die	betere	schatting	en	dat	betere	begrip	
van	veranderende	volumes	smeltend	Antarc-
tisch	ijs	blijft	zijn	eigenlijke	claim	to	fame.

Sytze van Heteren
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