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I N T R O D U C T I E

Met het ToekomstatelierNL2100 zet het College van Rijksadviseurs in op dialoog, 
kennisontwikkeling en verbeeldingskracht over de lange termijn. Het zet ontwerpend 
denken in als methode om uit te zoomen en grenzen van tijd, ruimte, domeinen 
en disciplines te overstijgen. Welke trends zien we? Welke waarden liggen hieraan 
ten grondslag? Wat vinden we van belang voor de toekomst van Nederland?  
Met ToekomstatelierNL2100 wil het CRa een beweging aanjagen waarmee 
toekomstdenken een vanzelfsprekende plek krijgt in het nadenken over complexe 
maatschappelijke opgaven. 
 
In het voorjaar van 2022 is in het kader van het ToekomstatelierNL2100 een aantal 
‘stromen’ verkend, waaronder ‘water’. Andere stromen zijn flora & fauna, goederen & 
grondstoffen, mensen, energie en data. In twee werksessies met experts is stilgestaan bij 
de werking van het huidige systeem, de ontwikkelingen en uitdagingen. Welke toekomsten 
zijn er mogelijk? Welke onzekerheden zijn er en wat is waarschijnlijk? Voor welke 
uitdagingen stelt dit ons? Wat kunnen we willen? De inzichten uit de werksessies zijn 
vertaald naar een overzicht met pijnlijke waarheden, lock-ins, oplossende denkrichtingen 
en no-regrets. Dit dossier, een werkdocument, zijn deze inzichten vastgelegd als input 
voor een meerdaags atelier dat eind maart/begin april heeft plaatsgevonden.
 
Voor en tijdens dit atelier is steeds sterker naar voren gekomen dat voor ruimtelijke 
vraagstukken in onze Delta water en bodem leidend zouden moeten zijn. Dit principe 
is niet nieuw, maar lijkt wel bezig met een heuse revival. Recente studies als NL2120, 
Op waterbasis en Ruimte voor Levende Rivieren hielden een pleidooi voor een meer 
sturende werking van water en bodem op de ruimtelijke ordening. Deze koers werd 
door de geraadpleegde experts nog eens bevestigd en op het meerdaagse ateliers 
is dit gedachtengoed vertaald in concrete ruimtelijk perspectieven voor Nederland 
in 2100 (en verder), en voor een tweetal regio’s. Zie hiervoor ook het eindrapport, 
Toekomstverkenning NL2100.
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T I J D L I J N

Door een toekomstverkenning te maken van de verandering van de watercondities 
voor de Nederlandse delta, en van daaruit terug te redeneren, wordt het duidelijk 
dat belangrijke keuzes zich al snel aandienen. Gezien besluit- en bouwperiodes van 
bepaalde ruimtelijke ingrepen jaren tot tientallen jaren kan duren, wordt het duidelijk 
dat nu al gewerkt moet worden aan de keuzes voor een veilig en leefbaar land in de 
22e eeuw. Onder invloed van de stijgende zeespiegel en toenemende extremen van 
droogte en neerslag, en de bestaande onzekerheid daaromtrent, is het essentieel om 
kantelpunten te definiëren en richting aan te geven om te voorkomen in een lock-in 
situatie komen.
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Foto: Arenda Oomen
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W E R K S E S S I E S

De werksessies werden steeds aangevangen met een inleidende presentatie door 
H+N+S Landschapsarchitecten, als opmaat voor de discussie met de experts. 
In de eerste werksessie gaven de experts ook zelf een presentatie, waarin ze de 
vanuit hun optiek belangrijkste kwesties toelichtten. Hieropvolgend werd een 
aantal verdiepende vragen opgesteld die leidend waren voor de discussie in de 
tweede werksessie.  Er zijn vervolgens perspectieven en essentiële keuzes voor 
Nederland in 2100 geschetst.

- Richard Jorissen (RWS/TU Delft)

- Marjolein Haasnoot en Jaap Kwadijk (Deltares)

- Ties Rijcken (Waterstudio Ties Rijcken, Flows Platform)

- Roelof Stuurman (Deltares)

- Ronald van Ark (Waterschap Rijn en IJssel)

- Daniël Goedbloed (Amsterdam Rain proof/Waternet)

- Paul van Eijck (Vallei en Veluwe)

- Bart Kuijpers (Erasmus Universiteit Rotterdam)

- Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur fysieke leefomgeving)

- Shera van den Wittenboer (CRa)

- Elsa Voorsluis (CRa)
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V E R D I E P E N D E  V R A G E N

Droogte/tekort zoet water

1. Door extremen nemen ook de extremen in waterstanden toe. Hoge 
waterstanden komen vaker voor, maar is het ook denkbaar dat rivieren 
vrijwel droogvallen in langdurige perioden van droogte, i.c.m. het 
grootschalig vasthouden van water in buurlanden? Hoe extreem kan dit 
zijn en welke gevolgen heeft dit dan voor de aanvoer van zoet water en 
scheepvaart? Is het verschil in kwetsbaarheid per riviertak te duiden?

De grootste schepen bepalen nu de maat. Het ligt meer voor de hand om de vloot aan 
te passen aan het systeem. Aanpassing aan maat van de schepen en vaarrichting, de 
grote schepen op de grote systemen. Op de IJssel zijn de haven in de zomer al tijdelijk 
afgesloten van de rivier. 

Maar een grotere opgave is de grondwaterdaling als gevolg van de lage waterstand in 
de rivieren. In droogtejaren werkt dit door tot in de wijde omgeving, grondwaterstand 
daling in klei en veengebieden is een onomkeerbaar proces. Het uitgraven en insnijden 
van het rivierbed is dus een high risk of lock-in.
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Sedimenttekort en - overschot

2. Er is nu veel te weinig sedimentbeweging als gevolg van het steeds 
verder reguleren van water in het hoofdsysteem. Dit speelt bij de 
rivieren, maar ook in estuaria zoals de Oosterschelde. Wat zijn de trends 
in de verschillende wateren en wat is het effect van zeespiegelstijging 
(bijvoorbeeld als gevolg van het steeds vaker sluiten van de keringen). 
Waar in het watersysteem krijgen we te maken met een sedimenttekort 
(erosie>natuurlijke aanwas) dan wel een sedimentoverschot (steeds 
sneller dichtslibben van vaargeulen)? En wat is de relatie met de stroom 
grondstoffen (sediment als grondstof)? En dan is er nog de enorme 
bouwopgave, daarvoor is zand nodig, waarvoor de delfstoffenwinners 
ook naar de rivieren kijken. Sediment wordt daarnaast gebruikt voor 
kustversterking (o.a. zandmotor) en als fundering voor windparken op 
zee. Wanneer (en waar) gaat die grote vraag naar sediment problemen 
opleveren?
Waar liggen de grootste kansen voor het benutten van natuurlijke 
aangroei voor robuuste land-waterovergangen als bijdrage aan de 
veiligheidsopgave?

In de laatste 60 jaar is de slibaanvoer gehalveerd, op de lange termijn is er een groot 
tekort aan sedimentaanvoer. Hierdoor zouden wisselpolders misschien niet eens 
kunnen aangroeien. Anderzijds is in de Noordzee het sedimentbudget nog erg hoog. 
Proefprojecten met bovenstroomse suppletie van sediment zouden kunnen helpen 
om bv het insnijden van rivieren tegen te gaan. Maar er wordt opgemerkt dat dit 
“rondpompen” van sediment op de lange termijn geen duurzame oplossing lijkt. 
Oplossingen kunnen ook gezocht worden in:
-Het uitzoeken waar het sediment blijft hangen.
-Circulair bouwen waardoor de vraag naar sediment verminderd.
-Een prioritering vastleggen voor het gebruik van sediment. 
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Waterveiligheid en functionaliteit vaarroutes

3.  De sluitfrequentie van de Maeslantkering gaat sterk toenemen. Bij 1m 
zeespiegelstijging gaat het om 3 x jaar, bij 1,5m om 30 x . Wat betekent 
dit voor het functioneren van de Rotterdamse haven? Hoe wordt gedacht 
over alternatieven voor de lange termijn zoals een zeesluis?

Ingrepen die we doen gaan in feite over “tijd kopen”. Antwerpen en Rotterdam zullen op 
de korte en middellange termijn ingrepen doen die extra tijd opleveren totdat dit niet 
langer houdbaar is. Dan zal opnieuw moeten worden gekeken of dit de juiste locaties 
zijn voor de havens.
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Waterveiligheid scenario’s

4.  De adaptatiestrategie uit de stukken ‘beschermen open’ , evenals 
‘beschermen gesloten’ lijken op zeer lange termijn (bij zeespiegelstijging 
van x meter ?) waarschijnlijk niet houdbaar. Betekent dit dat voor 
backcasting scenario’s de varianten zeewaarts en meebewegen 
(uiteindelijk) logische uitersten zijn? In de toelichting bij de 
adaptatiestrategieën lezen we, tussen de regels door, dat verwacht wordt 
dat grootschalig meebewegen (op de schaal van Nederland als geheel) 
eigenlijk alleen voorstelbaar is als reactie op een grote ramp, of binnen 
een ander soort maatschappelijke context dan de huidige. Klopt dit? 
Welke onderdelen van ‘meebewegen’ zijn het meest plausibel om wel in 
te zetten in een planstrategie? En in welke regio’s?

Uit de discussie kwam naar voren dat het aanleggen van een tweede kustlijn in de 
richting van de zee als beschermende ingreep tegen de stijgende zeespiegel niet 
functioneel is.  Daarnaast kwam naar voren dat het andere uiterste, het verplaatsen van 
de kustlijn landinwaarts op de schaal van Nederland, financieel en maatschappelijk niet 
haalbaar is op de korte en middellange termijn.

Bovenal helpen alle ingrepen die flexibiliteit en robuustheid inbouwen in het systeem, 
hiermee wordt in principe “tijd gekocht”. Regionaal onderdelen van de strategie 
meebewegen toepassen in gebieden waar veel sediment in het systeem zit is daarom 
een NO-regret ingreep. Het buitendijkse land kan hier meegroeien met de zeespiegel 
waardoor een robuuster estuarium ontstaat. 

Een andere no-regret maatregel is ruimte creëren voor water: ruimte voor de rivier, maar 
ook ruimte in de polders en op de zandgronden.
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E S S E N T I E S  E N  R I C H T I N G E N

Uit de werksessies komt per stroom een aantal essentiële keuzes naar voren. In dit 
deel benoemen we die en geven we een richting aan die vanuit de discussie tussen de 
experts naar voren is gekomen. 

E S S E NT I E

Contactpunt tussen zee en rivieren
Hoe Nederland in de toekomst omgaat met de overgang van zee naar rivier 
is een overkoepelende keuze met vergaande consequenties voor andere 
keuzes over de inrichting van het land.

Afvoerverdeling rivieren
Een essentiële keuze die hierop volgt is de afvoerverdeling van de rivieren. 
Als gevolg van zeespiegelstijging en lagere rivierafvoer in de zomer komen 
meerdere functionaliteiten onder druk te staan. O.a. drinkwater, aanvulling 
+ doorspoeling landbouwgebied en scheepvaart. 

Kust
Nederland zal zich moeten voorbereiden op een sterk toenemende 
zeespiegelstijging waarbij essentiële keuzes moeten worden gemaakt over 
de kustbescherming.  Uitgaande van de regionale verschillen: ZW-Delta, 
zandige kustboog en Waddenzee zijn meerdere strategieën mogelijk.

Hoog en laag Nederland 
Met toekomstige grotere extremen in droogte en neerslag zal droogteschade 
toenemen in droge periodes terwijl extreme neerslag niet kan worden 
gebufferd.  De watersystemen van hoog en laag Nederland zullen hier 
verschillend op moeten reageren.
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R I C HT I N G

Zacht waar het kan, hard waar het moet
Kustboog: D.m.v zandsuppleties zo lang mogelijk vasthouden aan zandige 
kust.
ZW Delta: Creëer robuuste dijkzones en maak waar mogelijk zo veel 
mogelijk gebruik van de aanwas van land door de getijdendynamiek en 
sedimentaanvoer. 
Waddenzee: Zo lang mogelijk de bodem laten meegroeien met de stijgende 
zeespiegel.

Robuustheid 
Een beschermen-open strategie betekent dat het contactpunt tussen zee 
en rivier en de overgang zout en zoet verder landinwaarts verschuift, stuur 
daarbij op robuustheid:
- Robuuste dijkzones
- Landgebruik dat minder afhankelijk is van zoetwater toevoer
- Koester je zoetwaterbronnen, zie afvoerverdeling rivieren

Landelijke strategie rivieren
Deze kwestie vraagt om een landelijke strategie. Wat wordt de 
“hoofdstroom” en welke functionaliteiten passen op welk deel van het 
systeem, nu en in de toekomst?  Dit zijn keuzes die o.a. invloed hebben op 
het gebied van de Rijnmonding en voor het IJsselmeer i.c.m. de Afsluitdijk. 

Laat hoog Nederland als spons fungeren, het regenwater zo veel mogelijk 
bergen en laten infiltreren om de zoetwaterbel te vergroten en een buffer te 
creëren voor droge periodes. Met name op de overgangszones van hoog naar 
laag zal in de toekomst een veel grotere grondwaterdynamiek merkbaar 
worden. Hier is verandering van grondgebruik nodig om het water de 
ruimte te geven.  Het zal in de toekomst lastiger worden om laag Nederland 
altijd en overal van zoet water te blijven voorzien. Lage delen zullen minder 
afhankelijk van zoetwater moeten worden door keuzes in landgebruik en 
slimme verdeling van het zoetwater. 
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5 X 5  W A A R D E K A D E R

Als samenvatting van de oogst van de werksessies is een 5x5 matrix 
opgesteld waarin de voornaamste pijnlijke waarheden, no-regrets 
maatregelen, potentiële lock-ins, bevrijdende beslissingen en kennis 
urgenties worden benoemd. De matrices van alle stromen samen zijn 
als waardenkader leidend geweest voor het tijdens het meerdaagse 
atelier uitgevoerde integrale ontwerpende onderzoek. De resultaten 
van dit ontwerpende onderzoek zijn vervolgens samengevat in een 
integrale 5 x 3 matrix. In dit dossier is de watermatrix opgenomen.

Foto: Siebe Swart



20

P I J N L I J K E  W A A R H E D E N

De zeespiegelstijging is niet te stoppen.
De vraag is niet de mate waarin de zeespiegel stijgt, maar alleen hoe snel 
dit gaat. Natuurlijke deltavorming vindt slechts plaats tot een snelheid 
van circa 1 cm per jaar en estuaria, dus ook de Waddenzee, zullen op 
termijn verdrinken. Deze eeuw al heeft de zeespiegelstijging hoe dan 
ook grote consequenties voor ons watersysteem en, afhankelijk van 
de snelheid en gekozen strategie, voor het leven in de delta. Ook voor 
het voortzetten van bekende technieken, zoals zandsuppletie voor 
kustversterking, is ten opzichte van nu een veel grotere inspanning 
nodig. Bij versnelde zeespiegelstijging is rond 2100 20x zoveel zand 
nodig als nu om de zeespiegelstijging bij te houden.

Het Nederlandse watersysteem is één grote, uiterst complexe 
prothese die het mogelijk maakt om te leven in de delta. 
Door voortdurend beheer en aanpasssing aan nieuwe omstandigheden 
kopen we tijd. Het volledig naar onze hand zetten van het watersysteem 
kan nu al niet meer. We moeten onze kwetsbaarheid accepteren. En op 
de zeer lange termijn bekeken is ons verblijf tijdelijk en neemt het water 
de ruimte die het nodig heeft. Hoeveel moeten, kunnen en willen we 
‘meebewegen’? En wat betekent dit voor het vertrouwen in ons land als 
vestigingsplaats die het waard is om blijvend in te investeren?
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Het effect van de zeespiegelstijging werk als eerste 
door op de grote iconen van de Nederlandse waterbouw, 
de stormvloedkeringen, die sneller dan verwacht hun 
functionaliteit geleidelijk verliezen en uiteindelijk zelfs niet 
meer voldoen als waterkering.
Grote aanpassingen, zoals de Deltawerken, vergen inclusief beslis- 
voorbereidings- en bouwtijd vele decennia. Terugredenerend vanuit 
het moment dat vernieuwing nodig is, moet nu al gestart worden met 
het bepalen van de langetermijnstrategie. Te beginnen voor het contact 
tussen zee en rivieren. Hybride oplossingen, zoals ‘afsluitbaar-open’ 
bieden op termijn onvoldoende soelaas. Als we robuust willen zijn, en 
niet nog meer afhankelijk van techniek, dan komt een open delta toch 
weer in beeld.

Slechts ca. 40% van Nederland is inherent veilig en niet 
gevoelig voor bijvoorbeeld overstromingen en bodemdaling. 
Voor de overige 60% gelden er beperkingen voor de bouwopgave.

Innamenpunten voor zoet water (drinkwater en 
aanvulling+doorspoeling landbouwgebied) steeds vaker niet 
bruikbaar zijn. 
Als gevolg van zeespiegelstijging en lagere rivierafvoer in de zomer 
dringt de zouttong steeds verder door in oostelijke richting en zullen 
innamenpunten voor zoet water (drinkwater en aanvulling+doorspoeling 
landbouwgebied) steeds vaker niet bruikbaar zijn. Maatregelen in België 
en Duitsland (bv waterbesparing door verneuwing stuwen) werken door 
op de waterbeschikbaarheid in Nederland.  
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P I J N L I J K E  W A A R H E D E N

De huidige rivieren zijn verregaand gemanipuleerd om te 
voldoen aan teveel doelen tegelijk: scheepvaart, hoog- en 
laagwaterafvoer. Dit is niet langer houdbaar.
Er is sprake van een instabiele situatie: de rivierbodems slijten uit en 
komen steeds dieper te liggen, met verdroging (en bodemdaling) van 
de omgeving tot gevolg. De rivieren kunnen te weinig water verwerken 
als dat nodig is, bij lage afvoer stroomt er juist teveel water weg. Er zijn 
scherpe keuzes nodig en niet alles kan.

Het regionale watersysteem van heel Nederland is ingericht op 
het klimaat en het landgebruik van de eerste helft van de vorige 
eeuw en aan ingrijpende vernieuwing toe. 
Onder invloed van een veranderende neerslag- en verdampingsbalans zal 
in de hooggelegen gebieden en hun flanken de grondwaterstand stijgen. 
Normen voor overstroming als gevolg van neerslag zijn grote delen niet 
meer te handhaven. De waterbehoefte in droge zomers neemt toe, terwijl 
de beschikbaarheid afneemt. Door het verdwijnen van hangwater op de 
hoge gronden zal de vegetatie hier ingrijpend veranderen. Onder invloed 
van de wateropgave en -oplossingen zullen er ten opzichte van de 
huidige situatie grote verschillen ontstaan in condities voor toekomstig 
landgebruik.

Toekomstige problemen voor waterveiligheid zullen naast 
zeespiegelstijging of hoge rivierafvoeren ook uit de lucht 
komen, in de vorm van overvloedige regen en persistente 
buien. 
Daarmee is het huidige waterveiligheidsbeleid niet meer toereikend, 
enkel weren en keren zal niet meer genoeg zijn. Daarnaast zal het 
onderscheid tussen waterveiligheid en wateroverlast moeten worden 
herzien.
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Het belang van voldoende en schoon grondwater wordt 
nauwelijks onderkend, terwijl we ons grondwater in 
de toekomst meer dan ooit nodig zullen hebben:  als 
drinkwaterbron, voor natuur en voor landbouw.
Het beweegt de verkeerde kant op: meer en meer grondwateronttrekking 
voor beregening, de natuur verdroogt en toename van vervuiling als 
gevolg van nieuwe technieken (mijnbouw, energie) dreigt.

Waterrobuust bouwen onontkoombaar en er moet vaker en 
meer water op straat geaccepteerd worden in het dagelijks 
leven. 
De kans op extreme buiten wordt veel groter (5 a 10 keer groter dan nu). 
Behoud en vergroting van ruimte voor wateropvang in de stad kost nu al 
veel moeite. Ook ondergronds is beperkt ruimte beschikbaar. 
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O P L O S S E N D E  D E N K R I C H T I N G E N

Mix met regionale differentiatie van de adaptatiestrategieën 
voor grote zeespiegelstijging (Deltares): 
Open waar het kan, gesloten waar het moet, aangevuld met zoveel 
mogelijk gebiedsspecifiek meebewegen. Voor de kust lijkt een 
zandige, zachte kust het meest kansrijk. Voor eilanden voor de kust 
is er vanuit waterveiligheid geen grote aanleiding. Een open systeem 
vraagt om grote aanpassingen, maar past het best bij de cruciale 
internationale ecologische positie van Nederland als Rijndelta. Wat is 
de ‘toekomstrivier’, met meer dan voldoende ‘horizontale en verticale 
ruimte’, begeleid door een breed waterkerend landschap in plaats van 
dijken?

Meer waterdynamiek in buiten- én binnendijks gebied. 
Wijs gebieden waar het (altijd, vaak, soms) nat is. Denk vanuit de 
jaarrond waterbalans en faciliteer tekorten in het zomerhalfjaar vanuit 
het overschot in de winter. Maak verschillen mogelijk anticipeer hierop 
met het toekomstige landgebruik. Wat is de nieuwe rood-blauwe kaart 
(von Freitag Drabbe) van Nederland?

Maak de meerlaagse-veiligheid-benadering leidend in plaats 
van alleen weren en keren. 
Hanteer daarnaast een systeem van meer gedifferentieerde klassen van 
‘veiligheid/ overlast’. Dus niet alleen buiten- en binnnedijks, maar ook 
tussen-categorien in zowel stad als land, waar we een zekere mate van 
overlast gaan accepteren. 
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Slimmer omgaan met sediment en natuurlijke processen ten 
behoeve van een robuust en veerkrachtig systeem en (behoud) 
relatieve hoogteligging t.o.v. een stijgende zeespiegel.  
Groei waar het kan. Voorkom bodemdaling waar het kan. Voorkom 
erosie van rivieren. Werk zo lang de snelheid van zeespiegelstijging het 
toelaat d.m.v. sedimentatie (al dan niet natuurlijk) aan een groeiende 
oeverzones langs Wad en Zeeuwse en Zuid-Hollandse estuaria.

Waterrobuust bouwen is onontkoombaar en er moet vaker en 
meer water op straat geaccepteerd worden in het dagelijks 
leven. 
De kans op extreme buiten wordt veel groter (5 a 10 keer groter dan nu). 
Behoud en vergroting van ruimte voor wateropvang in de stad kost nu al 
veel moeite. Ook ondergronds is beperkt ruimte beschikbaar. Integratie 
van ruimte voor water op alle niveaus (meervoudigheid) is een oplossing.

Slim fijnmazig watermanagement in landelijk en stedelijk 
gebied. 
Verleng de levensduur van het huidige systeem door slimme 
regelwerken, anticipeer beter op weersvoorspellingen en hou in de stad 
ook water vast op privaat terrein.

Veerkrachtig en robuust zijn kernbegrippen voor het toekomstige watersysteem. 
Met veerkrachtig (resilient) wordt bedoeld dat een systeem zich kan herstellen 
na een schok (bijvoorbeeld overstroming, brand). Robuust betekend dat het als 
systeem niet kwetsbaar is (bijvoorbeeld niet overafhankelijk van technologie 
die kan falen, of niet adaptief of inflexibel bij snellere klimaatverandering dan 
gedacht, zoals harde kust versus zachte kust)
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N O  R E G R E T S

Blijven bouwen aan versterking huidige zachte kust: 
- De meest kansrijke strategie
- Elke m3 zand draagt bij aan lange termijn veiligheid
- Experimenteer met ‘building with nature’ (bv bij waddenkust en   
 de Zeeuwse eilanden)

Veenweide vernatten:
- Bodemdaling tegengaan
- Beperken CO2 uitstoot
- Vermindering zoetwaterbehoefte
- Verschuiving van het accent richting internationaal profiel van NL op  
 het gebied van natte natuur

Vergroten van de ruimte voor de rivieren: 
- Een middel om levensduur huidige en in de komende decennia te   
 versterken dijken te verlengen
- Nuttig en nodig bij verschillende adaptatiestrategieën (vergroting   
 afvoercapaciteit én bergingsruimte)



27

Ruimte houden en maken voor een toekomst zonder 
stormvloedkeringen.
- Tegengaan ontwikkelingen in het benedenrivierengebied die de   
 overstap moeilijker maken.
- Hogere dijken en meer ruimte voor de rivier, in de zones rondom   
 terughoudend zijn met kapitaalintensieve investeringen.
- Waar de kan zich aandient, bijv. noodzakelijke dijkversterking of   
 natuuronwikkeling, nu al ruimte maken die in de toekomst ook ten  
 goede komt aan waterveiligheid. Dit houdt de mogelijkheid open  
 voor een toekomst zonder stormvloedkering.

Sponswerking hoge (zand) gronden vergroten.  
Meer regenwater bufferen in de bodem en hoger grondwaterstanden 
nastreven / accepteren. Alle ontwikkelingen in het grondgebruik die 
meer dynamiek van grond- en oppervlaktewater mogelijk maken zijn 
welkom.

Ruimte maken voor water in de stad.  
- Fijnmazig vasthouden en bergen op private én publieke ruimte. 
- Waarderen en veilig stellen grote open ruimtes: wat zijn de ‘stedelijke  
 uiterwaarden’?



28

L O C K - I N

Huidig landgebruik als basis blijven beschouwen, zonder de 
watercondities van de toekomst in beschouwing te nemen.
Het blijven vasthouden aan de strakke normering voor wateroverlast 
in het landelijk gebied (1x per 10 jaar) leidt tot een onoverzienbare 
hoeveelheid technische maatregelen, waarbij we bovendien steeds achter 
de feiten aan rennen om deze te realiseren. Op termijn is het echter 
onhoudbaar en zullen we steeds vaker met wateroverlast te maken 
krijgen. Blijven we dit zien als extreme natuurverschijnselen waarvoor de 
schade door de overheid gecompenseerd moet worden? Of leren we weer 
leven met het water?

Vasthouden aan huidige scheepvaartklassen op de rivieren. 
De riveren zijn ingericht voor de scheepvaart. Schepen worden steeds 
groter en vereisen een forse breedte en diepte van de hoofdgeul. Kribben 
zorgen voor een verhoogde stroomsnelheid en voorkomen aanzanding in 
de hoofdgeul. Het zomerbed schuurt echter uit, vooral in het boven- en 
middenrivierengebied. In combinatie met een steeds verder uitzakkende 
zomerwaterstand (de rivieren laten bij lage afvoeren te veel water door) 
leidt dit tot verdroging van de omgeving met als gevolg verdrogende 
natuur en bodemdaling. Bij grote afvoeren is er juist te weinig ruimte in 
het stroombed van de rivier. Deze rivieren zijn niet in evenwicht. 

Het land stijgt niet meer en natuurlijke (morfo) dynamiek wordt 
nauwelijks toegelaten
Natuurlijke sedimentaangroei is nagenoeg gestopt, de veenbodems 
dalen en het land houdt al lang geen gelijke tred meer met de 
zeespiegelstijging. Er zijn steeds hogere dijken en keringen nodig.  
Daarnaast is er op lange termijn een groot tekort aan sediment, we 
gebruiken het sediment niet alleen voor suppleties, maar ook voor 
dijken, wegen, woningbouw, etc.. Er zal moet een keuze worden gemaakt 
waar we het sediment voor benutten. 
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Overal gelijke omstandigheden willen creëren en op een te laag 
schaalniveau oplossingen zoeken 
Door op een te laag schaalniveau naar oplossingen te zoeken blijven 
robuuste systeemoplossingen buiten beeld en blijven we met lokale 
kunstgrepen achter de feiten aan lopen. 

Bijven bedienen van een alsmaar groeiende zoetwatervraag
Drinkwater: Op dit moment heeft 75% van het waardevolle drinkwater een 
laagwaardige toepassing, e.g. toilet. Daarnaast geven provincies de opdracht om 
30% extra drinkwater te produceren. Hiermee wordt drinkwaterproductie een 
grotere vrager van het nu al beperkt beschikbare water. 

Landbouw: De landbouw is een grote watergebruiker. Beregening uit 
grond- en oppervlaktewater is een gebruikelijke maatregel geworden 
om droge perioden te overbruggen, ook op plekken die steeds 
minder geschikt worden voor een specifieke teelt. Dit versterkt de 
verdroging van nabijgelegen natuurgebieden én zet de natuurlijke 
grondwaterstroming door het systeem onder druk en daarmee ook 
landbouw op plekken die van nature wel een goed vochtleverend 
vermogen kennen. De beregeningsbehoefte neemt toe onder invloed van 
steeds langere droge periodes. We bouwen met steeds meer kunstgrepen 
aan een steeds minder robuust systeem.

Natuur: Focus op behoud natuurdoelen leidt bij klimaatverandering tot 
watervraag die in veel gevallen met kunstgrepen bediend moet worden.
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K E N N I S  U R G E N T I E S

Welke afvoerverdeling van de grote rivieren past het best bij de 
toekomstige hoogwaterveiligheids- en zoetwaterstrategieën? 
Welke rol spelen de IJssel en het IJsselmeer hierin?
Een beter inzicht in dit complexe systeem en de mogelijke oplossingen 
met hun voor- en nadelen is gewenst.

Tot welk ‘verfijnd’ concept kunnen de verschillende 
adaptatiestrategieën in de Rijn- en Maasdelta leiden? 
En met welke kansen en beperkingen voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen, werken, scheepvaart) is dit verenigbaar?

Nieuwe vervoersconcepten over water
Hoe voorstelbaar en realistisch zijn nieuwe vervoersconcepten over 
water die een meer natuurlijk en stabiel riviersysteem mogelijk moeten 
maken?
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Hoe kan de opgave voor water vasthouden gekwantificeerd 
worden? 
- Op welk schaalniveau moet deze bepaald worden?
- Welke ruimte ontstaat er bij behoud, aanpassen en transformeren van  
 het bestaande grondgebruik?
- Is een proces a la ruimte voor de rivier (lokale uitwerking van een   
 meegegeven doelstelling) voorstelbaar?

Hoe zit de huidige sedimenthuishouding (rivieren, zee, 
estuariumkusten) in elkaar en hoe wordt deze beïnvloed door 
de zeespiegelstijging? 
Wat is het aanbod en wat is de vraag? Hoe kunnen we natuurlijke 
processen beïnvloeden en inzetten bij het blijvend werken aan het 
watersysteem en groeiende kust en oevezones?

Welke invloeden zal de toekomstige wateropgave hebben op de 
maatschappelijke kosten, grondwaardes en belastingen?
Zullen we het kostenplaatje meer regionaal moeten gaan benaderen, 
om het mogelijk te maken de kosten te verevenen? Hoe maken we 
adaptatiestrategieën bespreekbaar in relatie tot de waarde van in de 
toekomst moeilijk te beschermen gebieden?
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Foto: Siebe Swart
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C O L O F O N

Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uitgaven

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, waaronder tekst, geluid en/of 

beeld, van deze uitgave berusten bij H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers, tenzij anders vermeld. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H+N+S B.V. en/of haar licentiegevers, is het 

niet toegestaan om enige inhoud openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. [Voor zover open-

baarmaking en/of verveelvoudiging is toegestaan, moet steeds de bron worden vermeld indien dit 

wettelijk of contractueel verplicht is. Commercieel of onrechtmatig gebruik van enige inhoud van 

deze uitgave is niet toegestaan.] 

Inspanningsverplichting achterhalen rechthebbenden

H+N+S B.V. heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van de inhoud, waaronder tekst, 

geluid en/of beeld, van deze uitgave te achterhalen. Indien u (mede)rechthebbende bent op enige 

inhoud en voor het gebruik daarvan niet als (mede)rechthebbende bent genoemd of daarvoor geen 

toestemming hebt verleend waar die wel vereist was, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te 

nemen via mail@hnsland.nl.

Disclaimer ten aanzien van uitgaven

H+N+S B.V. heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze uitgave. H+N+S B.V. wijst echter 

iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden ten aanzien van de 

inhoud van de uitgave. H+N+S B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de uitgave te wijzi-

gen zonder dit vooraf aan te kondigen. 

Dit rapport is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten. Het product is tot stand gekomen in 

nauw overleg met de opdrachtgevers vanuit het CRa
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