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Zeespiegelstijging
Mogelijk snellere/ grotere mate van steiging dan nu in beleid wordt meegenomen



Zeespiegelstijging directe effecten watersysteem



Zeespiegelstijging
directe effecten



KLIMAATVERANDERING

WATERSYSTEEM LANDGEBRUIK

2050 2100

Hi�e

Waterveiligheid
Waterbeschikbaarheid
Waterkwaliteit
Waterafvoer

Verstedelijking
Landbouw
Natuur

Regenval

Zeespiegelsteiging

Droogte
Bodemdaling

scenario’s

Bestaand systeem Huidig en trends

Klimaatverandering hee�  
impact op watersysteem 
(kansen of aandachts-
punten), tot knikpunt wordt 
bereikt (verandering 
systeem nodig)

Klimaatverandering hee�  
impact op gebruiksfunc�es, 
(kansen of aandachts-
punten) tot knikpunt wordt 
bereikt (treed schade op)

Knikpunten 
watersysteem vaak 
bepaalt door schade 
gebruiksfunc�es



Effecten van de 
maatregelen
Delta Plan 1953

photo: beeldbewerking Bosch Slabbersbron: Randstad en delta, PPD Zuid-Holland





Ontwerpend onderzoek, verkennen systeemrelaties

Gesloten 

Verstedelijking

ONTWIKKELINGEN 
EN INVESTERINGEN

Ecologie Mobiliteit Economie

Energie Landbouw

Watersysteem 
huidig

Gebruiksfunc�es
huidig

Welke invloed hee� 
zsps op het watersysteem?
- waterstanden (hoog/laag)
- waterkwaliteit (zoet/zout)
- dijken en keringen
- aan en afvoersysteem
- kus�undament

Zo veel mogelijk voorafgaand aan ateliers in beeld Hoofdlijnen voorafgaand in beeld, doorwerken �jdens ateliers Uitkomsten gevormd �jdens ateliers

Hoe zien oplossingsrich�ngen 
voor zsps er uit ? (na�onaal/regionaal).

Wat zijn de adapta�epaden?

Invloed rich�ngen 
op watersysteem

Welke invloed hee� 
zsps op landgebruik?
- ecologie
- verstedelijking
- economie
- landbouw
- mobiliteit
- energie

ZEESPIEGELSTIJGING van > 2 meter voorbij 2100

Open Meebewegen Zeewaarts

Welke belangrijke (ruimtelijke en func�onele) rela�es 
zijn er tussen oplossingsrich�ngen en bijbehorend 
watersysteemen landgebruik?
- Kansen
- Knelpunten (diepe gebieden, buitendijkse gebieden, 
waterkeringszones, zandwingebieden)

5
Wat betekent dit ?

- Randvoorwaarden voor ontwikkelingen om
  kansen te benu�en/ knelpunten te voorkomen

- Ruimte reserveren of flexibel inrichten

- Inze�en transforma�e landgebruik 

- Accepteren dicht ze�en 
  adapta�epad oplossingrich�ng 

Hoe doe je dit? (Governance)

6

7

3

3c

1

2

Hoe zien investeringen 
en ontwikkelingen er uit? 4

3b

OPLOSSINGSRICHTINGEN KENNISVRAGEN (ordenen en aanvullen op basis kennis)

Must have: 
Kri�sch en urgent: Op korte termijn nodig om 2e reeks 
ateliers succesvol te kunnen doorlopen (is dit beschikbaar?).

Should have: 
Belangrijke kennisvragen, maar al zicht op kri�sche
hoofdmechanismen/ rela�es, kan �jdens ateliers alvast 
op worden voortgebouwd

Could have:
Wenselijk maar kan uitgesteld worden of elders belegd 
worden (hee� geen invloed op resultaat ateliers)

Will not have: 
Niet binnen huidige scope: niet nodig te beantwoorden
of pas later relevant (details)



Multidisciplinaire workshops



Water kent vele dimenties:
Overstromingsrisico



Water kent vele dimenties: 
Scheepvaartroute



Water kent vele dimenties: 
Ecologie



Water kent vele dimenties: 
Zoet water



Wat speelt er in een gebied?



Stakeholder workshops



Oplossingsrichtingen

           Gesloten          Open           Zeewaarts      Meebewegen



Maeslantkering Rijnmond-Drechtsteden

Photo RWS beeldbank



Delta Programme Rijnmond-Drechtsteden
Notion: You can implement interventions at different scales 

Photo RWS beeldbank

These were the options for the 1953 Delta Plan Impact on spatial quality urban area

Photo RWS beeldbank

Maeslantkering Rijnmond-Drechtsteden



Delta Programme Rijnmond-Drechtsteden
Notion: You can implement interventions at different scales 

Photo RWS beeldbank

These were the options for the 1953 Delta Plan Impact on spatial quality urban area

Photo RWS beeldbank Photo New York Times

Maeslantkering Rijnmond-Drechtsteden



Oplossingsrichtingen knikpunt klimaatverandering

WATERVEILIGHEID

1) UITBREIDEN SYSTEEM 2) ROBUUSTER SYSTEEM 3) AANPASSEN LANDGEBRUIK

WATERBESCHIKBAARHEID

WATERAFVOER

WATERKWALITEIT

1 Beperken kans door 
versterken kering

1 Extra water 
aanvoeren

1 Extra water 
afvoeren

1 Zuiveringsinstalla�e

2 Beperken kans door 
meer buffer (ruimte)

2 Water bufferren 
(opvangen) en infiltreren

2 Water bergen 
en vasthouden

2 Natuurlijk zuiveren en 
infiltreren regenwater

3 Gevolgbeperk-
ing (schade en 
slachtoffers)

3 Aanpassen 
beplan�ng/ gewas

3 Aanpassen 
landgebruik 

3 Aanpassen beplan�ng/ 
landgebruik  (verzil�ng)

Lokale schaal; verkennen impact uitbreiden technische systeem



Dijkversterkingen  
Alblasserwaard



Sliedrecht

Sliedrecht Rivierdijk, image: Pdok



Opgave dijkversterking 2050 (zonder versnelde zeespiegelstijging)



Sliedrecht 1,5 meter dijkversterking



Sliedrecht - opties systematisch verkend



Sliedrecht - nieuwe rivierwaartse damwand



Den Haag, stad 
aan zee

Photo:  Gemeente Den Haag



Den Haag 
stad aan zee



data source flood occurrence: World Resources Institute (WRI) Aquaduct, 
data source population density: Population explorer 2017

‘Settlement paradox’ van verstedelijkte delta’s



Galveston USA



Technische 
opties in beeld



Dike in dune



Oplossingsrichtingen knikpunt klimaatverandering

WATERVEILIGHEID

1) UITBREIDEN SYSTEEM 2) ROBUUSTER SYSTEEM 3) AANPASSEN LANDGEBRUIK

WATERBESCHIKBAARHEID

WATERAFVOER

WATERKWALITEIT

1 Beperken kans door 
versterken kering

1 Extra water 
aanvoeren

1 Extra water 
afvoeren

1 Zuiveringsinstalla�e

2 Beperken kans door 
meer buffer (ruimte)

2 Water bufferren 
(opvangen) en infiltreren

2 Water bergen 
en vasthouden

2 Natuurlijk zuiveren en 
infiltreren regenwater

3 Gevolgbeperk-
ing (schade en 
slachtoffers)

3 Aanpassen 
beplan�ng/ gewas

3 Aanpassen 
landgebruik 

3 Aanpassen beplan�ng/ 
landgebruik  (verzil�ng)

Regionale / lokale schaal: verkennen adaptatiemaatregelen



Noordzeekanaal, 
MRA, Centraal 
Holland

Photo:  Zeesluis IJmuiden (RWS beeldbank / Fotostudio Honing Beverwijk)



Watersysteem 
loopt tegen 
grenzen aan



Waterdichte 
begane grond plint

Verhoogde 
infrastructuur

Overstroombare 
kades met flood 
proofing inrich�ng

Flood proofing 
beplan�ng

Overstroombaar 
park/openbare 
ruimte

Geen woonfunc�e 
op begane grond

Hoge dichtheid woningbouw 

Waterdichte 
begane grond plint

Verhoogde 
infrastructuur

Overstroombare 
kades met flood 
proofing inrich�ng

Flood proofing 
beplan�ng

Overstroombaar 
park/openbare 
ruimte

Geen woonfunc�e 
op begane grond

Hoge dichtheid woningbouw 

Water Storage & High Density 
Residential Area 

Piekberging 
Noordzeekanaal



Nieuwe Amsterdamse Waterbos



Energy Storage with Energy 
Transition

Opwek windenergie (loca�e op 
afstand van de bebouwing, 
kansen voor benadrukken 
lijnen in het landschap)

Verhoogde 
zonnepanelen in 
combina�e met 
landnatuur

Verhoogde 
recrea�epaden

Permanent water 
met drijvende 
zonnepanelen 
(mogelijkheid in 
combina�e met 
onderwaternatuur)

Verhoogd middensta�on

Lokaal gebruik van 
opgewekte energie

Energielandschap

Piekberging 
Noordzeekanaal



Piekberging 
Noordzeekanaal

Water Storage & Low Density 
Residential Area 

Amfibische woningen, 
ontsloten met flexibele 
vlonderpaden

Waterresistente 
beplan�ng (berk, 
wilg, populier)

Verhoogde terp met woningen 
en infrastructuur

Woningen op palen vast 
ontsloten

Verhoogde 
infrastructuur

Lage dichtheid woningbouw

Amfibische woningen, 
ontsloten met flexibele 
vlonderpaden

Waterresistente 
beplan�ng (berk, 
wilg, populier)

Verhoogde terp met woningen 
en infrastructuur

Woningen op palen vast 
ontsloten

Verhoogde 
infrastructuur

Lage dichtheid woningbouw



Resilience by Design MRA
Water systeem Heuvelrug



Resilience by Design MRA
Bodemdaling Flevopolder



Resilience by Design MRA
Bodemdaling Flevopolder



Feed back lange termijn oplossingsrichtingen

           Gesloten          Open           Zeewaarts      Meebewegen



•	Open	of	gesloten	belangrijke	keuze

•	Open	verbinding	essentieel	voor	ecologie	gebied	
(intergetijde	gebieden	en	vismigratieroutes)

•	Open	route	belangrijk	scheepvaartverbinding 
achterland	(Duisburg	ca	120.000	schepen/jaar)

•	Grote	economische waarden	in	diepe	polders	kun	
je	bescherming	handhaven?	Komen	leefbaarheid,	
ruimtelijke	kwaliteit	en	veiligheid	van	Rotterdam	en	
andere	stedelijke kernen	in	binnen-	en	buitendijkse	
gebieden	onder	druk	te	staan?	Nu	al	kaders fysisch 
systeem meegeven voor woningbouwopgave.

•	Knelpunten	drinkwater (?)	en	zoetwatervoorziening 
landbouw bij	open	verbinding

•	Meebewegen	past	bij	dynamische	karakter	rivieren

DEEL	BRijnmond-
Drechtsteden



Waddenzee
IJsselmeergebied
Hollandse Kust
Centraal Holland
Rijnmond-Drechtsteden
Zuidwestelijke Delta

Belangrijkste thema’s gebieden

	Verstedelijking

	Energie

	Mobiliteit

	Economie

	Ecologie

	Landbouw
Gezond systeem (sediment/ ecologie) 
& landbouwtransitie

Open of gesloten 
Delta?

Peil aanpassen?

Hoe nu met alle investeringsopgaven 
al voorsorteren op meebewegen?

Toekomst van het wad & 
economisch ontwikkelperspectief



Aanbevelingen korte termijn (woningbouw)


