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Voorwoord
Eeuwenlang hebben Hollanders zich gewapend tegen het wassende water. Ons overdrachtelijk
taalgebruik is doorspekt met heroïsche overwinningen op een weerbarstige natuur. De slotzinnen van Hendrik Marsmans beroemde gedicht uit 1936 “Herinnering aan Holland” spreken nog
steeds tot de verbeelding: en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige
rampen gevreesd en gehoord. In ons collectief zelfbewustzijn is een besef van maakbaarheid
geslopen, dat veel buitenlanders doet huiveren. Gaan Nederlanders echt met miljoenen tegelijk
elke dag van A naar B in drooggemalen polders onder de zeespiegel? Bouwen die Noorderlingen
hele nieuwbouwwijken meer dan 6 meter beneden NAP? Ja, dat doen we. Trots zijn we op het
Franse spreekwoord, dat God de aarde heeft geschapen, maar niet de Lage Landen. Dat deden
de Nederlanders immers zelf.
Dit lang gekoesterde zelfbeeld van stoere overwinnaars op een zompige bodem is om meerdere
redenen toe aan een grondige herziening. We zijn kansloos in de strijd tegen de verregaande
gevolgen van klimaatverandering als we de zee en de grillige getijden blijven zien als belangrijkste
bedreiging waartegen we ons moeten wapenen. De wetenschappelijke voorspellingen duiden op
het gevaar van periodieke verdroging aan de ene kant en het onvermogen om juist een tijdelijke
overvloed aan water te bergen en af te voeren aan de andere kant. Leerden we in de jaren ’90
van de vorige eeuw al belangrijke en dure lessen dat er grenzen zijn aan het alsmaar kanaliseren
van rivierlopen, aan het veronachtzamen van de natuurlijke dynamiek van uiterwaarden; onze
uitdaging is nu om weer te leren vertrouwen op de veerkracht van het ecosysteem in ons eigen
estuarium. Het herstel van de biodiversiteit in het Nederlandse rivierengebied werkt inspirerend
om deze aanpak ook elders toe te passen, al moet het tempo nog verder omhoog.
Het is waar, de zeespiegel zal deze eeuw volgens de huidige schatting met enkele tientallen
centimeters stijgen. Maar het belangrijkste gevaar is de combinatie van zee en onze rivieren
waarmee we te maken krijgen. We hebben ons zo goed gewapend tegen overstromingsgevaar
uit het Westen, dat we de toenemende watermassa’s van onze rivieren niet meer op traditionele
wijze kunnen lozen.
Het moet dus anders. En dat kan. Door van lijnverdediging over te gaan tot dekking in de zone,
om in Oranje voetbaltermen te spreken. Door rechtlijnig water- en natuurbeheer te vervangen
door flexibel maatwerk. Door zilte gewassen te verbouwen op zilte gronden. Niet door romantisch weg te dromen over de elementen die weer vrij spel krijgen, maar door slim techniek toe
te passen daar waar het moet en natuurlijke processen hun gang te laten gaan daar waar het
kan. We moeten weer bouwen op grote terpen in plaats van hele polders eindeloos te bemalen.
Getijdenwerking en natuurlijke aanslibbing hun werk laten doen waar het ons in de kaart speelt.
Dat leidt tot een veiliger omgeving, een bestendige boterham en een fraaier Nederland. En dat
geworstel met het water dan? We moeten werken met water, spelen, meeveren met de natuur
en weer durven profiteren van natuurlijke dynamiek.
In dit rapport schetst het Wereld Natuur Fonds een nieuw verschiet voor onze eigen delta, en
plaatst deze in de internationale context. Denkt u mee buiten de dijken?
Johan van de Gronden
Algemeen Directeur Wereld Natuur Fonds
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De urgentie:
Delta’s on the move
We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het
Wereld Natuur Fonds wil dit aangrijpen om delta’s, ook de Nederlandse, mooier
en veiliger te maken met volop kansen voor natuur en economische ontwikkeling.
Het waarom leest u in dit hoofdstuk.
							
Het klimaat verandert sneller dan ooit, zoveel is duidelijk. De consequenties
voor delta’s kennen we ook: een stijgende zeespiegel en hogere golven op de
kust. Daarachter een sterkere toestroom van rivierwater, maar soms ook het
omgekeerde daarvan: droogte en watertekort. In delta’s, waarin de krachten
van zee en rivieren elkaar ontmoeten, worden deze veranderingen het sterkst
gevoeld. Dit blijkt uit een publicatie over 42 delta’s in de wereld (Delta’s on
the move; 2006. Zie www.klimaatvoorruimte.nl). En daarbinnen nog weer het
hevigst in de laagste delen, dicht bij zee: het estuarium. Dat is dan ook het
onderwerp van deze visie - grofweg dat deel van ons land en (zoals ook bij
andere delta’s in de wereld) dat onder de zeespiegel ligt. Hier ligt de ultieme
uitdaging, niet alleen vanwege de fysieke gesteldheid maar ook omdat we juist
hier onze eeuwenoude omgangsvormen met het water op een modernere leest
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moeten schoeien. Een cultuuromslag dus.
Volgens het KNMI houdt ongeveer 90% van de natuurrampen tegenwoordig
verband met weer en water. Met een nieuwe ronde van pompen kopen en
dijken bouwen komen we er niet. Een nieuwe, bredere aanpak is nodig – ook
dat besef groeit gestaag. De vraag is: wat is de aangewezen strategie om ook
in de toekomst goed beschermd te zijn tegen overstromingen? Hoe en waar
gaan we bouwen, hoe houden we scheepvaartroutes bevaarbaar, hoe bezorgen we planten en dieren de mogelijkheid om verschuivende klimaatgordels te
volgen, hoe regelen we onze drinkwatervoorziening, waar is landbouw mogelijk,
waar duurzame visserij? U vindt dit perspectief in hoofdstuk 2.
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) houdt zich hier wereldwijd mee bezig. En dat
is geen toeval. Juist in delta’s vind je vaak een hoge biodiversiteit en een hoge
bevolkingsdruk. In ons eigen land is Rotterdam daarvan een voorbeeld maar in
het buitenland speelt dit ook, met megasteden als Shanghai of de Aziatische
rijstschuren in de Mekongdelta. De neiging is groot om zich in dichtbevolkte
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delta’s flink te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering – met behulp van infrastructuur zoals dammen, dijken en stormvloedkeringen.

Standaard oplossingen leveren
verhoogd risico op

Technische maatregelen staan op vele plekken op stapel, bijvoorbeeld in de
Yangtze, de Donau en de Zambezi, om water vast te houden zodat periodes
van droogtes beter kunnen worden overbrugd. WNF vindt dat het natuurlijker
kan: waar dat ook maar enigszins mogelijk is meeveren en werken met de
opbouwende krachten van de natuur zelf, in plaats van uitsluitend te blijven
vasthouden aan oude technieken (zie verder hoofdstuk 3). Nederland is een
delta en dat biedt anderen de mogelijkheid van ons te leren en wij van hen.
Donau Delta
De Donau mondt uit in een van de grootste delta’s van Europa. Er leven zeearenden, steuren en pelikanen in het immense waterlandschap van moerassen,
eilanden en meren. Dankzij regelmatige overstromingen in het gebied, groeit
de delta nog steeds mee met het stijgen van het zeeniveau. Het Wereld Natuur
Fonds wil samen met de EU de Oekraïense regering beïnvloeden om de aanleg
van het Bystroye-kanaal, dat van belang is voor de scheepvaart en daarmee
economische ontwikkeling een impuls geeft, verstandig aan te pakken.
Tegelijkertijd wordt samen met Oekraïense partners gewerkt aan projecten om
dijken weg te halen zodat polders weer overstromen en afgesneden meren

De mens heeft zich in de afgelopen
eeuwen wereldwijd bekwaamd in het
bouwen van dammen, die zijn ontworpen om zeearmen af te sluiten,
stuwmeren te creëren en rivieren te
kanaliseren. Momenteel zijn er in de
wereld al 45.000 dammen geplaatst en
zijn er nog duizenden in aanbouw en
gepland. Om deze constructies aan te
passen aan de gevolgen van klimaatverandering zijn enorme investeringen
nodig, in veel gebieden groter dan
ooit. De risico’s die aan technische
constructies zijn gekoppeld nemen
echter toe, zoals sedimenttekort in de
delta, hoge beheerkosten en algenplagen.

weer met de delta verbonden worden.
Yangtze Delta
De Yangtze dolfijn en de Chinese steur zijn ernstig bedreigd. Door klimaatverandering en de bouw van dammen zoals de bekende Drieklovendam daalt
de waterstand van de Yangtze. Met een stijgende zeespiegel betekent dit dat
het zoute water van de zee steeds verder de riviermonding binnen dringt. Voor
de omringende landbouw en drinkwatervoorziening van Shanghai (18 miljoen
mensen) is dat een groot probleem. Er bestaan daarom grootschalige plannen
voor harde infrastructuur om dit op te lossen waarbij weinig rekening wordt gehouden met de ecosystemen van het estuarium en daarmee het leefgebied van
de Yangtze dolfijn en de Chinese steur. Zo zullen bij deze plannen waarschijnlijk
grote oppervlakten natuurlijke wetlanden verdwijnen. Er is dringend behoefte
aan kennis en ideeën over hoe dit op een ecologisch gezonde manier kan
worden opgelost. Het WWF werkt met universiteiten en experts aan alternatieve
oplossingen.
Zambezi Delta
De Zambezi Delta, gelegen aan de monding van de 2500 km lange Zambezi
rivier in de Indische Oceaan, lijkt op het eerste gezicht redelijk natuurlijk en ook
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redelijk klimaatbestendig. Echter, door aanleg van grote dammen bovenstrooms
blijven de jaarlijkse overstromingen achterwege waardoor het ecosysteem sterk
gedegradeerd is en de biodiversiteit sterk achteruit is gegaan. Dit raakt ook
direct de inkomstenbronnen van de circa 20 miljoen mensen in het gebied. Zo
is de garnalenpopulatie sterk gedaald doordat de garnalenlarven niet meer met
de jaarlijkse overstromingen naar zee worden gebracht om daar volwassen
te worden. Incidentele overstromingen in het gebied na perioden van hevige
regenval leiden het jaar daarna dan ook direct tot een enorme toename van de
garnalenoogst. Geschat wordt dat het uitblijven van jaarlijkse overstromingen
de garnalenindustrie in de delta hierdoor jaarlijks 10 miljoen Euro misloopt. WNF
zet zich in voor aanpassing van het dambeheer om hiermee de natuurlijke dynamiek in de rivier met de jaarlijkse overstromingen te herstellen en de gevolgen
van klimaatverandering te kunnen opvangen.

Essentieel is om de urgentie die klimaatverandering veroorzaakt, het besef dat
we nu iets moeten doen, te koppelen aan een ontwikkelingsrichting die perspectief biedt, die burgers en bedrijven, maar ook planten en dieren juist meer
bewegingsruimte geeft in plaats van minder.
Slim anticiperen op klimaatverandering betekent vooral slim omgaan met water,
van bron tot monding en zowel voor droge als natte extreme situaties. Ook in de
Nederlandse delta liggen er op dit vlak de nodige kansen (zie hoofdstuk 4 en 5):
n Klimaatverandering als kans om delta’s zo in te richten dat die niet alleen
veiliger maar ook leefbaarder worden.
n Bedrijvigheid te ontwikkelen die klimaatbestendig is en tegelijkertijd voor
meer welvaart zorgt zoals in China, Oost-Europa en Zuidelijk Afrika.
n Nieuwe uitdagingen en markten voor de waterbouw en op het vlak van
wonen, watervoorziening, landbouw, visserij en ruimtelijke planning.
Het rapport sluit af met een agenda van WNF voor de Nederlandse delta in de
komende jaren (hoofdstuk 6).
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Het perspectief voor
de Nederlandse delta:
veilig en flexibel
Slim inspelen op klimaatverandering loont – dat is wat het Wereld Natuur
Fonds in deze visie laat zien. Met energiebesparing en schone technologie
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de verdere
opwarming van de aarde. Echter, een deel van de effecten van klimaatverandering houden we niet tegen. De zeespiegel stijgt sneller dan ooit, rivierafvoeren nemen toe, droogteperioden ook. Daar moeten we mee leren leven,
letterlijk. Een straf hoeft dat niet te zijn. Integendeel, het is een kans te werken
aan een delta die weer generaties mee kan: klimaatbestendig, met een nieuwe
plek voor water en natuur, daarbij passende woonmilieus en met nieuw
economisch perspectief. Het sleutelwoord daarbij is veiligheid, de sleutels zijn
de natuurlijke processen. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.

2.1. Sleutels voor veiligheid mét natuur

2
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Een andere basisinrichting: flexibele veiligheid
Zelfs waar ons land onder zeeniveau ligt, leven we veilig achter onze duinen
en dijken. En het waterpeil in meren, sloten en vaarten laat zich tot op de centimeter nauwkeurig instellen. Dat lijkt prachtig maar het betekent wel dat we
natuur-, water- en landbouwgebieden in de delta hetzelfde beschermingsniveau
meegeven als steden en dorpen. Dat is niet efficiënt en voor natuur- en
watergebieden in de delta zelfs ongewenst. Voor de planten en dieren van
onze delta zijn overstromingsdynamiek en wisselende grondwaterstanden
immers een levensvoorwaarde.
Klimaatverandering zal de handhaving van dit “gelijkheidsbeginsel” steeds
moeilijker en duurder maken: de druk op de grote gebieden die we veilig en
droog willen houden, neemt toe. Aanleiding dus om over te stappen op een
andere benadering:
n Techniek inzetten, deels moderner en intensiever dan nu, op locaties die
hoge beschermingsniveaus vergen. Bijvoorbeeld door introductie van stormvloedkeringen die alleen sluiten op momenten, dat het echt nodig is. Of het
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bouwen van “megaterpen” met plaats voor een complete stad, wijk of
bedrijfsterrein. Hier wonen en werken miljoenen Nederlanders, beschermd

Een flexibele kustzone die overal breed
is en steeds weer anders.

tegen de stijgende zeespiegel en piekafvoeren op de rivieren en goed voorzien van zoetwater in tijden van droogte.
n De omgeving, afhankelijk van de functie, zoveel mogelijk vrij geven voor
natuurlijke dynamiek en natuurlijke processen. Hier werkt een kleiner deel
van de bevolking, bijvoorbeeld in de recreatie en de landbouw (zie hoofdstuk
4). Ruimte voor wonen is er ook, op terpen, op palen of drijvend, zolang die
woonvormen een natuurlijker dynamiek in de omgeving niet in de weg staan.
Deze benadering levert een basisinrichting op die niet alleen klimaatbestendig is, maar ook aantrekkelijk. Je kunt er veilig wonen te midden van een
prachtige, waterrijke omgeving met volop ruimte voor natuur. Ook waterberging, recreatie, winning van delfstoffen, energieproductie, landbouw en visserij
zullen in dat landschap een plek vinden. De uitdaging is die functies zo vorm
te geven dat ze verenigbaar zijn met of zelfs profiteren van de natuurlijke
omgeving waarin ze zich afspelen. Er zijn op dit gebied veel ontwikkelingen en
de tijd is rijp voor een brede toepassing van die nieuwe concepten. Alleen als
multifunctionaliteit gewaarborgd is, zal er vanuit de maatschappij voldoende
draagvlak en geld komen om deze omslag op het vereiste schaalniveau te
maken.
Van kustlijn naar kustzone: flexibele kust
Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Logisch dus, dat veel aandacht
uitgaat naar versterking van de zwakke schakels in onze kust. Maar lang niet
overal is onze kustboog fragiel. Op sommige plekken zijn strand en duinen
zelfs zo breed dat ze de zeespiegelstijging en sterkere golfslag tengevolge van
klimaatverandering ruimschoots de baas kunnen. Werken aan een robuuste

De route naar flexibele veiligheid verloopt in de verschillende delen van

kust vergt dus maatwerk. Het is zaak daarbij zo veel mogelijk gebruik te ma-

ons land steeds anders. In de kustzone gaat het erom de overstap te

ken van de natuurlijke dynamiek, zoals kuststromen en wind, en zo efficiënt

maken van een smalle lijnverdediging naar een brede zoneverdediging

mogelijk om te springen met zandsuppletie. Want hoewel de Noordzeebodem

met zandsuppletie, dubbele duinenrijen en slufters. In het estuarium is de

er vol mee ligt en er van nature zandtransport plaatsvindt: er moet op veel

toepassing van een nieuwe generatie keringen een essentiële stap: open

plaatsen toch extra zand worden aangevoerd om de kust veilig te houden.

als het kan, dicht als het moet. De andere sleutel voor het herstel van

Daaraan kleven echter milieu- en kostenaspecten en daarom moet worden

Er moet nog worden gekeken naar het aantal locaties, hoe lang zandsuppletie

het estuarium ligt in de lage landen. Daar moet zoetwatervoorziening zo

gekeken op welke manier de zandwinning de schade aan het bodemleven zo

nodig is en hoeveel zand tegelijk moet worden aangebracht. Ook is de manier

worden geregeld dat het gebied toe kan met veel minder Rijnwater. Dat

veel mogelijk kan beperken.

waarop het zand voor de zandmotoren geleverd moet worden van belang. De

rivierwater kan dan naar het estuarium worden geleid om te fungeren als

winning van zand heeft grote effecten op het bodemleven in de zee, dat op

leverancier van voedsel, zand en slib. Dit is nodig voor veiligheid en herstel

grotere diepte weinig dynamisch is en dus gevoelig is voor ingrepen.

van de productiviteit.

Sleutels tot een klimaatbestendige kust zijn:
n Zeewaarts uitbreiden op plaatsen waar de duinen smal zijn en economische functies daar vlak achter liggen. Dit is te realiseren door op goed
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Waar duinen worden verbreed, ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor de
zoetwaterhuishouding in de kuststrook.
Open armen
Ten gevolge van zeespiegelstijging zal de zee de komende decennia en eeuwen verder landinwaarts willen. Maar die route is afgedicht: met uitzondering
van de Westerschelde en Nieuwe Waterweg zijn alle zeegaten in het zuidwesten van ons land afgesloten om stormvloeden buiten te houden. Daarnaast
zijn de zeegaten ook op andere plekken van dammen voorzien. Deze compartimentering heeft tot doel om zout en zoet water van elkaar te scheiden,
om zodoende het optreden van zoute kwel zoveel mogelijk tegen te gaan.
De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg wordt

gekozen plekken grote zandvoorraden voor de kust in zee aan te leggen.

Met het stijgen van de zeespiegel zal het handhaven van deze strategie

alleen gesloten als het nodig is. Dergelijke construc-

Dit zand levert niet alleen op die plaats veiligheid, maar wordt vervolgens

steeds lastiger worden. De beheerkosten van de deltawerken (zo’n 0,4

ties laten water, voedingsstoffen, sediment en vis

gedurende tientallen jaren door de kuststroom in noordoostelijke richting

miljard Euro per jaar) zullen stijgen, nog afgezien van de kosten voor verho-

onder normale omstandigheden door en gedragen

“uitgesmeerd” over een kilometers lang traject. De natuur doet vervolgens een

ging van dijken. Bovendien worden de negatieve effecten van de afsluitingen

zich veel beter met behoud of herstel van ecologische

groot deel van het werk. Daardoor is een beperkt aantal van deze ”zandmo-

steeds duidelijker: oevers in zeearmen kalven af vanwege het ontbreken van

processen in een delta dan de Haringvlietdam en de

toren” voldoende voor het op sterkte brengen van de zwakke kustgedeelten.

zandtransport (dit heet zandhonger), de natuurlijke veerkracht, biodiversiteit

Oosterscheldekering. De Nieuwe Waterweg heeft

Het WNF vindt dit een veel aantrekkelijker strategie dan het bouwen van

en de waterkwaliteit lopen terug. Blauwalgenplagen maken het zoete water

echter vooral een scheepvaartfunctie; de ruimte voor

polders in zee. En anders dan de technische benaming doet vermoeden, kan

onbruikbaar voor landbouw en recreatie. Vissen en andere dieren kunnen de

ecologisch herstel is beperkt.

ook deze zeewaartse uitbreiding zelf een fantastisch natuurgebied zijn. Met de

estuaria niet meer opzwemmen en kunnen de abrupte overgang van zoet

vorming van nieuwe duinen en op de stranden zeehonden, sterns en strand-

naar zout niet goed aan. Zoutwatermoerassen en schelpdierenbanken vangen

plevieren waarvoor het bestaande Noordzeestrand te druk is.

geen slib meer in.

n Handhaven in zones waar strand en duinen breed zijn, met economische

De oplossing ligt in het volgende:

functies daar vlak achter. Hier is de opgave om afkalving tengevolge van

n Zeearmen openen door ze waar nodig te voorzien van moderne construc-

klimaatverandering te voorkomen. Het onderhoud van deze zones wordt

ties die, net zoals bijvoorbeeld de Maeslantkering, alleen bij dreigend gevaar

verzorgd door de “spill-over” van de zandmotoren.

gesloten worden. Hierdoor kan voedsel vanuit de rivier de estuaria weer be-

n Landinwaarts verdedigen op plaatsen waar dat verantwoord is. Waar de

reiken en zal de biodiversiteit en de productiviteit daar toenemen, terwijl ook

duinen zeer breed zijn kan het aanbrengen van extra zand achterwege blijven

de veiligheid op peil blijft doordat grotere gebieden weer kunnen meegroeien

en kan de kust iets terugschrijden. Zo ontstaat ruimte voor natuur (met o.a.

met de zee.

slufters) en economische functies waarvoor elders in het kustsysteem (straks)
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geen plaats meer is. Waar duinen smal zijn en (sterke) economische functies

Herontwikkeling van polders

Een laaggelegen zeekleipolder in de huidige situatie

daar niet direct achter liggen, kan landinwaarts een nieuwe duinenrij worden

n Nieuwe functies voor polders met weinig bewoning en weinig economisch

(boven) en de nieuwe situatie (onder). Een deel van de

aangelegd. Stuivend zand zal de vallei tussen de bestaande en nieuwe duinen

perspectief op langere termijn. Deze vaak diepe polders kunnen via aan-

polder (A) met een grote woonkern en een levens-

langzaam opvullen zodat ook bij een oprukkende zeespiegel een voldoende

slibbing vanuit zee weer ophogen en op termijn weer over grotere natuurlijke

vatbare economie is afgeschermd met een nieuwe

robuuste verdedigingszone aanwezig is.

veiligheid beschikken. Bestaande woningen kunnen worden verplaatst, op

waterkering (donkere lijn). De overige delen van de

terpen of op palen worden gezet. Nieuwe woningen kunnen ook drijvend

polder (B en C) zijn weer toegankelijk gemaakt voor

De gevarieerde en dynamische kust die dit oplevert, biedt volop gelegenheid

worden gemaakt. Door deze polders niet langer te bemalen en te voorzien

water en slib, waarbij een klein wooncluster op een

voor toerisme en recreatie, maar ook voor het (her-)ontwikkelen van bebouw-

van zoet water, wordt het watersysteem ontlast. Er is minder zoute kwel en

terp is geplaatst.

ing die kan omgaan met de veranderende omstandigheden in de kustzone.

het zoete water dat bespaard blijft, komt ten goede aan de landbouw in
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de omliggende, wat hoger gelegen gebieden. In de heringerichte polders

2.2 Perspectief voor de natuur

Zilveren stromen

Het estuarium of mondingsgebied van Rijn, Maas en Schelde behoort in poten-

Diverse ingrepen zoals bedijkingen,
aanleg van kribben en bochtafsnijdingen hebben het natuurlijke karakter van
de Maas en Rijn sterk aangetast [….].
Geleidelijke verschuivingen in afvoer
en beddingsubstraat in de rivier leiden
in natuurlijke situaties tot verschillen
in kenmerkende visgemeenschappen van bron tot monding. Naarmate
overstromingsvlaktes zich stroomafwaarts verbreden, neemt het belang
van deze vlaktes voor de visstand toe:
soortensamenstelling en productiviteit
van de visstand worden in belangrijke
mate gestuurd door het regelmatig
optreden van overstromingen.

ontstaan mogelijkheden voor viskweek, voor zoute teelten of natuurlijke zoutwatermoerassen.

tie tot de rijkste natuurgebieden van Europa. Dit komt door de aanwezigheid
Efficiënter omgaan met zoet water

van gradiënten en doordat de rivieren er veel voedingsstoffen in de vorm van

n Efficiënt gebruik en transport van zoet water. De zoetwatervoorziening in

nutriënten en in zoet water levende organismen aanvoeren.

laag Nederland, met name in het Groene Hart verloopt nu grotendeels via het

Kenmerkend voor estuaria is de interactie tussen zoet en zout water. Al het

oppervlaktewater (weteringen, kanalen en rivieren), óók de watervoorziening

rivierwater stroomt via het estuarium naar zee, waarbij het waterleven uit het

van de meest westelijk gelegen delen. Daardoor moet de verzilting

zoete water sterft zodra het met het zoute water in aanraking komt en er zeer

worden teruggedrongen tot vlak bij zee. Dit kost enorme hoeveelheden

veel afgestorven organisch materiaal ontstaat; ‘de rivier die sterft in de armen

zoet water. Zoetwater voor de landbouw zal dus op veel duurzamere wijze

van de zee’. De vrijgekomen organische stoffen worden door grote aantallen

moeten worden geregeld. In het Groene Hart betekent dit het verleggen van

filterende diertjes zoals mossels, kokkels, garnalen en wormen weer uit het

de innamepunten naar locaties verder stroomopwaarts. In het estuarium

water gezeefd, die dan ook in grote dichtheden in de estuaria voorkomen.

betekent dit het overschakelen op aangepaste landbouw, waterbesparing

Veel hogere organismen, zoals vogels en vissen, leven op hun beurt weer van

en het gebruik maken van de aanwezige zoetwaterbellen. Ook kan aanvoer

deze schelpdieren en ander bodemleven. Estuaria leveren ook miljarden larven

via kleinere watergangen geschieden in plaats van via het Haringvliet en het

die in de aangrenzende kustzee het belangrijkste dierlijke planktoncomponent

Volkerak. Tenslotte kunnen pijpleidingen overwogen worden, zoals nu voor

vormen. Het dierlijke plankton in het estuarium leeft weer van het plantaardige

de industrie op de Maasvlakte en op sommige eilanden (Zuid-Beveland) al

plankton en voorkomt daarmee excessieve algengroei. Het dierlijke plankton

gebeurt. De strategie van “open armen” kan zo worden gecombineerd met

wordt ook gegeten door vogels en vissen. Een opvallende diergroep in de estu-

een gegarandeerde zoetwatervoorziening voor de landbouw. Alle overige sec-

aria zijn de trekvissen, zoals zalm en steur. Zij zijn als enige in staat de overgang

Uit: Zilveren Stromen, o.a. door Sportvisserij

toren profiteren van het zorgvuldiger omgaan met zoetwater-voorraden omdat

van zoet naar zout en terug, levend te overbruggen. Voorwaarde is wel dat ze

Nederland en de Combinatie van

veel minder water nodig is om de verzilting tegen te gaan. Het herstel van de

onderweg in het brakke overgangsgebied kunnen acclimatiseren.

Beroepsvissers, 2004.

natuurlijke overgang van zoet naar zout wordt mogelijk. Daarnaast verbetert

Zo bieden estuaria levenskansen aan soorten die afhankelijk zijn van zoet, zout

het perspectief voor de sport- en beroepsvisserij, recreatie en toerisme.

en brak water. Door de niet aflatende aanvoer van voedingsstoffen naar een
relatief klein gebied zijn extreem hoge producties van plant en dier mogelijk.
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Ruimte voor veerkracht Noordzee

Estuaria behoren dan ook tot de meest productieve ecosystemen ter wereld en

Dat een stijgende zeespiegel consequenties heeft voor onze delta is duidelijk.

hebben grote ecologische én economische waarden.

Maar wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor het ecosysteem van

De getijdenbeweging zorgt er voor dat het voedselrijke water de in het es-

de Noordzee weten we nog nauwelijks. Zoals de gevolgen van de stijging van

tuarium aanwezige slikplaten en gorzen kan overstromen. Een deel van de

de zeewatertemperatuur én de substantiële afname van de warme golfstroom

voedingsstoffen, met name die aan kleideeltjes zijn gebonden, slaat neer in

sinds 1970. Laat staan dat we op dit moment weten welke stappen nodig

deze intergetijdengebieden. Na omzetting van het organische materiaal komen

zouden zijn om zo’n verandering te keren of ten goede te benutten.

de voedingstoffen beschikbaar voor planten en dieren die op de gorzen leven.

Wel is duidelijk dat in elk geval de economische activiteiten op de Noordzee

De sedimentatie van klei op de gorzen draagt ook bij aan een afname van de

al toenemen. Een deel van de oplossingen voor het klimaatprobleem wordt

troebelheid van het water in het estuarium in de richting van de zee en zorgt

hier immers gezocht. Het gaat dan niet alleen om de grootschalige zandwin-

voor aangroei van de gorzen. Voor de natuur in het boven de waterspiegel

ning ten behoeve van onze kustverdediging maar ook om de grootschalige

gelegen deel, zoals de duinsystemen en de eilanden, verwijzen wij verder naar

aanleg van windmolenparken. Het wordt dus drukker en dat vraagt om een

Met Rotterdam in Zee (WNF 2002), de visie Dans met de Zee (Staatsbosbeheer

uitgekiende en integrale moderne strategie. Een ruimtelijk plan is noodzakelijk,

en Natuurmonumenten 2008) en lopend onderzoek door o.a. het Nederlands

waarin bestaande en (potentieel) nieuwe functies gecombineerd worden met

Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) in de Westerschelde en het

de beschermde zeegebieden (zie verder hoofdstuk 5).

Yangtze estuarium (zie www.nioo.knaw.nl/projects/chinaned).
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Hieronder volgt een kleine opsomming van typische soorten die een kans hebben op herstel en zich mogelijk (vaker) laten zien.

n Zalm
De zalm is de meest bekende trekvis. Open armen zijn voor hem van levensbelang om de reis te kunnen maken tussen de Noordzee en de paaigebieden
ver bovenstrooms langs de Rijn en de Maas.
n Steur
Met een lengte van meer dan 3 meter is de steur de mammoet onder de
trekvissen. In het benedenrivierengebied zijn kansen voor het herstel van een
belangrijk leefgebied voor de jonge steuren. Eenmaal volwassen trekken ze
heen en weer tussen de Noordzee en de paaiplaatsen in het Nederlandse
bovenrivierengebied.
n Dolfijnen en bruinvissen
Een gezond estuarium met open armen en een grote rijkdom aan voedsel is
ook een trekpleister voor dolfijnen en bruinvissen, die tot ver in het binnenland
kunnen doordringen.
n Garnaal
De Noordzeegarnaal leeft in de mondingen van de grote zeearmen en vlak
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voor de kust. De garnaal is een belangrijke ‘opruimer’ van slakjes, kreeftjes en

n Eland

andere kleine diertjes die sterven als ze vanuit de rivier in het brakke getijden-

In de Biesbosch is door ontpolderingen de laatste jaren het areaal zoet-

gebied terechtkomen. Op zijn beurt is de garnaal weer voedsel voor bodem-

watergetijdengebied sterk toegenomen. In de uitgestrekte vloedbossen is zeker

vissen, vogels, zeehonden en sepia’s.

plaats voor de eland, de grootste Europese grazer.

n Rosse grutto

n Zeearend

De Nederlandse delta is hét belangrijkste tussenstation voor tientallen soorten

De zeearend broedt sinds een paar jaar weer in de Oostvaardersplassen in

trekvogels waaronder de Rosse Grutto. Hier komen ze op krachten en vullen ze

Nederland. Als het natuurlijk herstel van de delta doorzet, zal deze imposante

hun vetvoorraad aan om de lange reis tussen de broedplaatsen en de over-

vogel zich ook uitbreiden naar de oevers van de benedenrivieren en de grote

winteringgebieden te kunnen volbrengen.

zeearmen.

n Paling

n Bevers

De paling staat op de rand van uitsterven. De reden is waarschijnlijk een com-

Een van de grotere zoogdieren die zich prima thuis voelt in het zoete gedeelte

binatie van factoren, maar het heropenen van zeearmen en het grootschalig

van het estuarium is de bever. Nu de waterkwaliteit van de Rijn sterk verbeterd

herstel van het estuarium zal voor een aanzienlijke verbetering zorgen van het

is, neemt het aantal bevers in de Biesbosch gestaag toe en is een uitbreiding

leefgebied van deze bijzondere vissoort.

naar andere delen van zoetwatergetijdengebied te verwachten.
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Natuur en veiligheid:
kunnen we er op
vertrouwen?
Belangrijk onderdeel van deze klimaatbestendige strategie is het aanspreken
van natuurlijke processen zoals die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven.
Maar kunnen we daarop wel vertrouwen voor onze veiligheid? De informatie en
inspiratie kunnen we halen uit het verleden: ook toen bleken de opbouwende
krachten van de zee en de rivieren in staat ons land omhoog te tillen tot boven
zeeniveau, juist dankzij een stijgende zeespiegel. En we hebben met de nieuwe
strategie ook al heel wat ervaring opgebouwd. We beginnen onze korte verkenning op het niveau van de stroomgebieden en zoomen daarna in 3.2 in op de
delta. “From Hilltop to Ocean” ofwel H2O.

3.1 Hoog in het stroomgebied

3
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In ons land monden de Schelde, Rijn, Maas en Eems uit in zee. Dat betekent
dat ons watermanagement beïnvloed wordt door het gedrag van onze buren.
Het rechttrekken van de Rijn in Duitsland draagt bij aan hoogwaterpieken in
Nederland en drainage in de Ardennen vertaalt zich in hogere piekafvoeren op
de Maas. Klimaatbestendig waterbeheer vereist dus actie in alle delen van het
stroomgebied.
In de brongebieden, vooral buiten Nederland, gaat het er om water langer vast
te houden (Bergen bij de Bron, WNF 2002, zie E in de afbeelding). Wat verder
stroomafwaarts, in de riviervallei, is een benadering nodig die nu bijvoorbeeld
in de Limburgse Grensmaas (nr. 7) al wordt toegepast: grindwinning benutten
voor de aanleg van nevengeulen die zowel de afvoercapaciteit als het ecologisch herstel van de rivier vergroten. Wat lager in het systeem, waar de rivier
geen grind meer afzet maar wel klei, wordt een vergelijkbare strategie gevolgd.
Daar is reliëfvolgende kleiwinning (C) voor de baksteenfabricage een motor voor
rivierveiligheid en natuurontwikkeling (plan Levende Rivieren WNF 1992, nr.

Deze afbeelding toont de locaties en de concepten
waaraan het WNF sinds 1990 heeft gewerkt in het
stroomgebied van de Rijn en Maas.

7). En dat brengt ons in reuzenstappen naar het laagste deel van het stroomgebied: het estuarium. Grotendeels onder zeeniveau en toch geen zee.
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3.3 Natuurlijke processen voor een klimaatbestendig Laag Nederland
Het unieke aan het laaggelegen gebied ten westen van de 1 m hoogtelijn is dat
het, terwijl de zeespiegel na de laatste ijstijd langzaam steeg, niet ten prooi viel
aan de zee, maar juist meegroeide met de zee. De betekenis daarvan voor de
toekomst is evident. De laatste eeuwen hebben we deze processen genegeerd,
vaak zelfs tegengewerkt. Het strand en de duinen hebben we, met de inzet van
strekdammen en de aanplant van helm, beheerd als ware het een harde, smalle
zeewering die koste wat kost op zijn plaats moet blijven. Om de vruchtbare
bodem daarachter te kunnen ontginnen en bewonen, banden we de overstromingen uit en stokte de groei van Nederland. Door autonome bodemdaling in
Noordwest Nederland, maar vooral door inklinking van de slappe kleibodem en
vertering van het veen, daalde het land zelfs, met decimeters per eeuw.
Een groot deel van het land ten westen van de 1 m hoogtelijn ligt daarom nu
onder de zeespiegel.
Ons estuarium en zijn omgeving. De combinatie van

3.2 Het estuarium

Voor de natuurlijke opbouw van ons lage land zijn drie ecologische processen
van groot belang.

een laaggelegen wereldstad en wereldhaven is niet
uniek. Op deze uitsnede zien we er vier: Londen,

De stippellijn hierboven, afgeleid uit de Bosatlas, is de 1 m hoogtelijn, de

Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Het deel ten wes-

vloedhoogte in Nederland, 50 tot 75 km landinwaarts. In de aardrijkskundeles

n Onder de invloed van stroming en golfslag beweegt zand in noordwestelijke

ten van de stippellijn (NAP + 1 m) is gevormd door de

leren we dat het zonder dijken en duinen dagelijks zou overstromen. Wat er niet

richting door de Noordzee. Zo vormden zich in het verleden twee langgerekte

opbouwende kracht van de rivieren en de zee. Ook in

bij wordt verteld is dat dit hele gebied zijn bestaan juist te danken heeft aan die

strandwallen: één van Cap Blanc Nez (bij Calais) tot aan Texel en één van Texel

onze tijd kunnen we die nog steeds aanspreken om

overstromingen. Zonder hoogtij zou heel laag Nederland deel hebben uitge-

tot aan de Deense kust. Deze strandwallen vormen tot op de dag van vandaag

ons land veiliger en mooier te maken.

maakt van de Noordzee en lag het tot 25 meter onder water.

het fundament van de kustlijn en worden nog steeds onderhouden door zand
dat er in noordwestelijke richting langs stroomt. Op de strandwallen zijn daarna

Deze hoogtelijn markeert de grens tussen twee geheel verschillende delen van

duinen ontstaan. Ook dat proces is nog steeds gaande – afhankelijk van de

ons land. Rechts ervan Hoog Nederland, met een overwegend zandige bodem

plaats en het moment nu eens intensief, dan weer minder.

– ‘oud land’ dat tienduizenden jaren geleden in de huidige vorm is ontstaan.
Links van de lijn veel jonger land, dat pas in de afgelopen duizenden jaren is
ontstaan, aangegroeid in een samenspel met de langzaam stijgende zee-

Zoals een waslijn in een vloeiende lijn hangt tussen

spiegel. De bodem bestaat er uit klei en veen achter een zandige strandwal die

twee punten, zo kiest ook het zand in een strandwal

de grens vormt met de Noordzee. Zo’n landschap heet een “haf” en je vindt ze

een positie op een kromme lijn tussen twee in zee

tot aan de Russische Oostzeekust.

uitstekende kapen. Texel was in het verleden zo’n kaap,
het bestond uit keileem, dat als een harde klif in zee
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Deze tweedeling bepaalt ook hoe we met het waterbeheer omgaan. In Hoog

uitstak. De andere kapen lagen buiten Nederland. Zo

Nederland is er geen risico voor overstromingen vanuit zee en zakt het zoete

liep de westelijke kustboog door tot aan de kalkkliffen

regenwater in de beken en stroomt er via beken weg. In Laag Nederland moet

van Calais (rechts) en was de noordelijke strandwal,

al het regenwater kunstmatig worden weggepompt en is er een constante

waar nu de Waddeneilanden liggen, verbonden met

dreiging voor overstromingen vanuit zee.

Denemarken.
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Vorming van strandwallen is niet slechts iets uit het

De hoogteligging van Zuidwest-Nederland.

verleden: het gaat tot de dag van vandaag door. Hier
een haakvormige strandwal aan de noordwestpunt

Blauw: onder NAP

van Schiermonnikoog, die ontstaan is in 15 jaar tijd als

Groen: 0-1 m boven NAP

gevolg van de suppleties langs de Hollandse kust.

Geel: 1-2 m boven NAP
Bruin: > 2 m boven NAP
De blauwe delen zijn de eerste bedijkingen: ze zijn
het eerst en langst onttrokken aan de opbouwende
krachten van de zee en de rivieren. Geel zijn de latere
inpolderingen. In het omcirkelde gebied ligt
Saeftinghe.

n Achter de strandwal bleef een ondiepe lagune over (vgl. de huidige Waddenzee) waar in de rustige milieus slib en zand neersloeg. Dit werd aangevoerd
door de zee, die via gaten in de strandwal tot in de lagune doordrong, en via
de rivieren die aan de oostzijde in de lagune uitmondden en zand en klei aanvoerden. Zo vulde de lagune zich langzaam op tot boven de zeespiegel. Ook dit

Met het reactiveren van de opbouwende krachten kunnen we op specifieke

proces is tot op de dag van vandaag actief. Nog steeds zetten rivieren sedi-

plekken de neergaande spiraal stoppen en ombuigen in een geleidelijke op-

ment af op de oevers (uiterwaarden) en overal waar de zee nog via zeegaten

bouw van ons land. Dat levert natuurlijke veiligheid en dynamiek: een nieuwe

toegang heeft tot het binnenland, laat zij op kwelders en slikplaten zand en slib

basisinrichting voor ons land. Een belangrijke vraag is natuurlijk of we onze

achter.

manier van wonen en werken daarop kunnen aanpassen – vooral dat zal
bepalen of we water en natuur weer meer ruimte zullen geven in ons land. In
het volgende hoofdstuk staan we hier uitvoerig bij stil.

Het Verdronken land van Saeftinghe.
Dit gebied werd deel van de Westerschelde rond
1570. Uit een recent onderzoek blijkt dat dit buitendijkse gebied tussen 1930 en 1960 zo’n 1,5 m opslibde. De aangroei gaat tot op de dag van vandaag

De belangrijkste eenheden in Laag Nederland: strand

door en het is het hoogstgelegen gebied in Zeeland

en duinen (geel), zeeklei (blauw), veenpolders (groen)

(zie AHN kaart op volgende pagina).

en diepe polders (paars).

n Zodra de lagune door zand en klei gevuld is, sluit de strandwal zich en
vormen zich in het vlakke gebied grote zoetwatermeren met veel waterplanten
en dichte moerasvegetaties. In de loop der eeuwen hopen de resten van deze
planten zich op en ontstaan dikke veenlagen die tot boven de zeespiegel uit
kunnen groeien. Sinds de ontginning is de veengroei gestopt maar herstel van
dit proces is zeker mogelijk.
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Advies aan de deltacommissie: werken
met de natuur
Inspelen op klimaatverandering betekent in onze delta vooral dat we een
nieuwe werkrelatie moeten opbouwen met het water. Werk aan de winkel
dus voor de Nederlandse waterbouwers: in het voorgaande is dat wel duidelijk geworden. Maar we spreken niet alleen deze sector aan, want óók voor
stedenbouwers, transporteurs, waterproducenten, energieproducenten, de
recreatiesector en de natuurbescherming, de landbouw en de visserij liggen
er uitdagingen. Zij zullen hun werkwijze immers moeten aanpassen aan de
nieuwe, flexibele basisinrichting van onze delta. Dat is lonend voor Nederland,
dat er mooier en prettiger door wordt en ook voor die sectoren zelf omdat ze
hun toekomst veiligstellen en zich ook internationaal gunstig positioneren. Voor
het WNF is het belang dat de deltanatuur meer kansen krijgt en de ervaringen
ook uitgewisseld kunnen worden met de Yangtze, de Donau en de Zambezi.
We lopen inmiddels achter bij andere landen omdat we te lang vasthouden aan
traditionele opvattingen over onze band met het water. In dit hoofdstuk bekijken
we de uitdagingen en kansen vanuit een viertal sectoren. In hoofdstuk 5 een
aantal ruimtelijke uitwerkingen worden gepresenteerd.

4
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4.1 Nieuwe kansen voor de visserij door open
armen en beschermde zeegebieden
Door zeearmen te heropenen en het zoute en zoete water te herverdelen, kan
veel van de oorspronkelijke voedselcyclus en natuurlijke dynamiek in mariene
milieus worden hersteld. De productiviteit van estuaria is 20 x zo hoog als op
zee (zie WNF rapport Nieuw Rotterdams Peil 1998) en is circa 1,5 x zo hoog als
de productie van landbouwgrond.
Als we op grote schaal in ons kustgebied ecologische processen herstellen,
zeearmen heropenen in combinatie met stormvloedkeringen en de natuurlijke
land- en waterovergangen langs onze 300 km lange kustlijn de ruimte geven,
ontstaat er in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta en de Waddenkust een
weergaloze kraamkamer voor zout- en zoetwatervis en schelpdieren. Er ontstaan weer vrije migratieroutes voor soorten zoals zalm, steur, fint, zeeforel, elft,
zeeprik en paling.
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Door op de juiste plekken beschermde zeegebieden binnen een ecologisch

Een dijk omsluit alles en iedereen. Meren, plassen en natuurgebieden worden

netwerk in te stellen, kan de biodiversiteit op de Noordzee zich herstellen. Zo

net zo goed tegen overstromingen beschermd als dorpen, steden en indu-

worden meerdere doelen gediend: door bepaalde belangrijke leefgebieden te

striegebieden. Dat is niet efficiënt en soms zelfs ongewenst. Want niet alleen

beschermen, kunnen paaigebieden en kraamkamers veilig gesteld worden voor

het water wordt tegengehouden, ook het sediment dat nodig is voor de

vissoorten en schelpdieren. In de beschermde zeegebieden worden de OSPAR

natuurlijke opbouw wordt de toegang ontzegd. Daarnaast: een dijk is zo sterk

Visvangst volgens het keurmerk van het Marine

(Convention on the Protection of the Marine Environment in the North-East

als de zwakste plek. Aanleg en onderhoud vereisen een continue financiering

Stewardship Council. MSC kijkt onder andere naar de

Atlantic) en Natura 2000 doelstellingen gerealiseerd, zoals het herstel van leef-

en samenwerking. En bij falen is iedereen binnen de dijkring de klos. Tenslotte:

staat en het beheer van de vispopulatie, de schade

gebieden voor zeehonden, bruinvissen en dolfijnen. In deze beschermde zee-

naarmate de dijk hoger wordt gemaakt, neemt het risico erachter toe, door de

van het visserijtuig op het ecosysteem en naar de

gebieden staan de natuurwaarden voorop en moet de natuurlijke dynamiek zich

toename van het gebouwde kapitaal.

bijvangsten die gemaakt worden (zie www.msc.org).

kunnen herstellen. Welke vormen van duurzame visserij binnen de beschermde

Op deze afbeelding wordt makreel op verantwoorde

zeegebieden eventueel kunnen plaatsvinden, moet goed onderzocht worden:

Bij terpen is het net omgekeerd. Elke terp kan zijn eigen veiligheidsniveau krijgen

(MSC) wijze gevangen met een hengel.

vreedzaam samengaan met de natuurdoelen van het netwerk van beschermde

(risicodifferentiatie). Daarnaast opent het de mogelijkheid voor flexibel water-

zeegebieden staat voorop. De traditionele boomkorvisserij, die op een niet-

beheer in de omgeving: water opslaan in tijden van overvloed om het vervolgens

selectieve manier met wekkerkettingen door de zeebodem schraapt, waar-

te benutten in tijden van schaarste. Op goed gekozen plekken kunnen we zelfs

door de bodemsamenstelling verandert en de biodiversiteit afneemt, zal plaats

de zee en de rivieren weer toegang verschaffen tot het land om daar, via het

maken voor duurzame vormen van visserij.

afzetten van zand en slib, weer te beginnen met de opbouw van ons land. En

Door een combinatie van een ecologisch samenhangend netwerk van be-

er ontstaan nieuwe perspectieven voor de recreatiesector. Niet alleen zit die te

schermde zeegebieden en duurzaam gebruik van de hele Noordzee, kan de

wachten op veel meer water en betere verbindingen, ook maken hoge dijken het

biodiversiteit zich herstellen. Door belangrijke leefgebieden als kraamkamers,

zicht op de omgeving veel minder interessant.

Hoge dijk of lage terp?
Bij een dijkdoorbraak loopt de
daarachter gelegen polder als een
badkuip vol. Vanwege de omvang van
zo’n ramp krijgen zeedijken heel hoge
beschermingsniveaus mee (tot wel
1:10.000, dat wil zeggen een overstromingskans van eens in de 10.000
jaar). Daardoor zijn dijken langs de
Nieuwe Waterweg 7,5 m hoog, terwijl
de vloed er tot dusver nog nooit hoger
kwam dan 3,85 m, ook niet in 1953.
Een terp die net iets hoger is, is dus
afdoende.

paai- en foerageergebieden te beschermen, zullen ook bepaalde (commerciële)
vissoorten hiervan profiteren. Het WNF verwacht bijvoorbeeld goede nieuwe

Kan het waterbeheer in een terplandschap helemaal worden losgelaten? Niet op

kansen voor de Zeeuwse schelpdierkwekerij. Daarmee is het herstel van de

korte termijn want de infrastructuur tussen de terpen zou dan ook omhoog

biodiversiteit, dat volgt uit een netwerk van beschermde zeegebieden en

moeten worden gebracht. Maar niet alles hoeft tegelijk en als we nu beginnen,

duurzaam gebruik, niet alleen belangrijk voor natuurbeschermers en recreanten,

kunnen de eerste resultaten al op korte termijn zichtbaar worden. Ook een

maar ook voor de visserijsector (zie WNF rapport “The Dutch Case: a Network

stapsgewijze terugkeer van de natuurlijke dynamiek zal de kwaliteit van natuur en

of Marine Protected Areas”, 2008).

landschap met sprongen vooruit doen gaan.

4.2 Veilige woon- en bouwvormen

Terpen kunnen ook worden toegepast bij herstructurering van

Fascinerende mogelijkheden voor moderne terpen
met meer ruimte voor wonen, recreatie en natuur.
Bron: nog niet gepubliceerde studie van TNO, IVM en
Stroming in het kader van AVV

industriegebieden en havens. Door gebieden collectief op
Een delta die meegroeit met de stijgende zeespiegel moet ook zijn infrastructuur

te hogen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om parkeer-

daarop aanpassen. In de Rotterdamse haven gebeurt dat al met grootschalige

garages en doorgaande (metro-, weg- en rail) verbindingen

terpen en loskades die op circa NAP + 5 meter liggen. Hamburg ontwikkelt een

ondergronds aan te leggen. Dit kan kostenefficiënt gebeuren

Experimenten met woningbouw zoals in Almere waar

waterstad voor 20.000 woningen met overstromingsbestendige gebouwen, af-

omdat deze voorzieningen bovengronds worden aangelegd

een prijsvraag “de Realiteit” ruim 25 jaar geleden al

sluitbare vloeddeuren en een veilige hoogwaterroute die aan de gevels bevestigd is.

en naderhand worden afgedekt met een terp. Zo ontstaat in

inspiratie leverde om klimaatbestendig te bouwen.

Zo’n 2500 jaar geleden kozen onze voorouders al voor een “leven met water” in de

de wijk zelf meer ruimte voor groen en water wat de kwaliteit

De woningen hadden na 5 jaar moeten worden af-

delta: de eigen veiligheid zochten ze op terpen en het omliggende land deelden ze

van het stedelijke woonmilieu sterk verbetert. Het is ook

gebroken, maar worden nu nog met plezier gebruikt.

met het water. Pas in de Middeleeuwen ontstond een nieuwe strategie: de aanleg

gunstig voor het microklimaat en de fijnstof gehaltes in de

Deze woning bijvoorbeeld heeft de woonlaag op NAP

van dijken. Deze verschaften volop ruimte voor landbouw, infrastructuur, wonen en

stad. Onderzoek wijst uit dat een groene wijk in hete zomers

gelegd, vier meter boven de grond.

bedrijvigheid en we profiteren er tot op de dag van vandaag van. Toch is er aan-

tot 6oC koeler kan zijn dan een wijk zonder groen. Dit is zeker

leiding om die omschakeling van terp naar dijk nog eens onder de loep te nemen.

met het oog op hittegolven een belangrijk gegeven.
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Andere bouwvormen

kunnen handhaven dankzij de koppeling met bijvoorbeeld energieleverantie en

Er zijn nog vele andere innovaties mogelijk. Bouwen op palen bijvoorbeeld, of

waterbeheer (drijvende kassen). Door slimme technieken en gesloten systemen

drijvend bouwen. De praktijk tot nu toe wijst uit dat dit laatste moeilijk vorm

worden gewasbeschermingsmiddelen steeds milieuvriendelijker en neemt de

te geven is als er grote volumes moeten worden gebouwd: er ontstaan dan

belasting van bodem, water en de duisternis steeds verder af.

al gauw “drijvende VINEX wijken”. Maar voor kleinere projecten is het zeker
interessant. Daarnaast is er het zogenaamde “aangepast bouwen”: woningen

Grootschalige, min of meer zelfregulerende beheerprocessen in natuurgebieden

of bedrijven die voorzieningen hebben waarmee ze beter bestand zijn tegen

kunnen verder worden losgekoppeld van de agrarische productiesector. Er

tijdelijke wateroverlast of gaan drijven als het water omhoog komt.

vindt in natuurgebieden wel oogst plaats, maar passend binnen het ecosysteem, milieu- en diervriendelijk en met een zelfstandig functionerende beheer-

Welke bouwvorm wordt toegepast, is afhankelijk van de situatie. In kleine

en marketingketen. Concluderend zal er een co-existentie moeten ontstaan tussen

HafenCity (Hamburg), wordt niet omdijkt en van het

polders die in zijn geheel een flexibeler waterbeheer kunnen krijgen, kun je

grootschalige, schone en agrarische productiegebieden en grootschalige,

water afgescheiden maar op een niveau van 7,5

prima op kleine terpen bouwen. In heel grote gebieden kan het ook, maar op

krachtige natuurlijke ecosystemen. In de overige ruimte liggen verwevingsgebie-

tot 8 meter boven de zeespiegel aangelegd. Zo

korte termijn zullen die nooit onder water worden gezet omdat daardoor te veel

den waarin mogelijkheden zijn voor ‘groenblauwe’ diensten en zorgfuncties.

ontstaat een nieuwe, karakteristieke topografie met

mensen en kapitaal worden geraakt. Door delen van zo’n polder van een eigen

toegang tot het water en de typische kwaliteiten van

kade te voorzien, kan wel stapsgewijs worden gewerkt. In hoofdstuk 5 gaan we

een havenstad. Een megaterp in eigen land is de

hier verder op in.

Maasvlakte – en straks ook de Tweede Maasvlakte.
De haveninstallaties en raffinaderijen zijn er, 5 meter

4.3 Landbouw geeft het estuarium de ruimte

4.4 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening
Als de zeespiegel stijgt, komt het zoute water verder het binnenland in. Dat
wordt nog sterker bij lage rivierstanden – een situatie die zich tengevolge van
klimaatverandering steeds vaker zal voordoen. Kunnen we onszelf straks nog

boven zeeniveau, prima beschermd.

De landbouw is een sector met een eigen, hoge economische dynamiek en

wel van voldoende zoet water voorzien? Dat is een essentiële vraag. Landbouw

sterke verankering op het platteland via de gezinsbedrijven. Op langere termijn

en industrie zijn grootgebruikers, veel natuurgebieden in Nederland zijn ervan

heeft de landbouw in de delta alleen toekomst als die kan concurreren op

afhankelijk en als drinkwater hebben we het dagelijks nodig.

de wereldmarkt. Daarnaast spelen de welzijn- en milieu aspecten zoals de
uitstoot van broeikasgassen en het transport. De productiekosten mogen niet

Overvloed en schaarste

Met technische maatregelen hebben we vrijwel elk

worden afgewenteld op de maatschappij en dat betekent dat in gebieden waar

Het goede nieuws is dat Nederland beschikt over enorme hoeveelheden

deel van ons land geschikt gemaakt voor vrijwel elke

bijvoorbeeld de Europese Kaderrichtlijn Water, Natura 2000, EHS en OSPAR,

zoetwater, gedurende vrijwel het hele jaar. Door de combinatie van regenval en

toepassing. Die flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden

zich moeilijk verdragen met grootschalige productie, de huidige grondgebonden

rivieraanvoer. Het slechte nieuws is dat we soms toch een tekort hebben. Niet

ging wel ten koste van flexibiliteit in onze water-

landbouw het op termijn aflegt en moet transformeren naar combinaties van

alleen op de zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, maar ook in West- en

huishouding. En juist aan dat laatste krijgen we nu

water-, natuur- en recreatieve functies, zoals natuurlijke klimaatbuffers of visserij.

Noord-Nederland, met zijn overvloed aan meren, sloten en boezemwateren.

weer behoefte.

In de delta zelf moet de landbouw de houdgreep op het estuarium loslaten, ook

We hebben het dan overigens nog niet over de kwaliteit van het water, die op

al vanwege de hoge beheerkosten van de kunstwerken.

veel plekken onder de maat is. De kwantiteit is op gezette tijden een probleem,
omdat we met een omgekeerd peilbeheer zitten: het waterpeil houden we hoog

Het lijkt veel: een terp van 6 of 7 meter hoog in een

De zoetwatervoorziening voor de landbouw in geïsoleerde gebieden kan

in de zomer en laag in de winter, terwijl het in ons land van nature omgekeerd

worden geregeld met waterbesparing, gebiedseigen water of met irrigatietech-

zou zijn. Dit is te merken in droge zomers, maar ook bij ieder herinrichtingspro-

nieken. De ruimtebehoefte in West-Nederland, voor de komende halve eeuw

ject in Laag Nederland waar water een rol in speelt. Een in het oog springend

geschat op zo’n 50.000 hectare, kan voor een belangrijk deel worden gevon-

voorbeeld hiervan is de moeizame discussie over een meer ecologisch beheer

den in Laag Nederland zelf in plaats van polders in de Noordzee.

van de Haringvlietsluizen ten behoeve van de bedreigde zalm en de bijna
uitgestorven steur. Hier werd de discussie vanaf 1998 al snel gedomineerd door

open landschap als het Groene Hart. Maar niveauverschillen van meer dan 6 meter komen ook nu al voor.

De tuinbouw, die al decennialang als de meest florerende bedrijfstak binnen

het vraagstuk over de verdeling van zoetwater in tijden van lage rivierstanden.

Een terp van die hoogte is dus prima in te passen.

de landbouw opereert, blijft innoveren en zal zich ook in stedelijke gebieden

Pas in 2010 mag de sluis dan eindelijk op een “kier”.
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Gebruikers

watergangen door heel West en Midden Nederland

Verreweg het meeste van ons zoete water wordt gebruikt om het indringen van

worden vervoerd. Het systeem kan dan ook zo

zout te voorkomen. Alleen al om dit via de Nieuwe Waterweg af te stoppen is 900

worden ingericht dat in- en uitlaatpunten gescheiden

m3 per seconde nodig, bijna een derde van de gemiddelde zoetwaterstroom vanuit

zijn; de inlaten in het oosten en de uitlaten in het

de Rijn. Zonder die zoetwaterprop dreigen de zoetwaterinlaatpunten, o.a. langs het

westen, zodat een doorstroom optreedt. Wanneer

Spui en de Hollandse IJssel, te verzilten. Ook moet dan de inlaat van zoetwater in

deze watergangen ook natuurlijk worden ingericht,

het Groene Hart bij Capelle aan den IJssel tijdelijk worden gestaakt, zodat ook daar

met - waar de ruimte dat toelaat - moeraszones en

verzilting optreedt. In een gemiddeld jaar is de aanvoer vanuit de Rijn gedurende

nevengeulen langs de oevers, zal het water onder-

110 dagen onvoldoende om de benodigde tegendruk te bieden. In extreem droge

weg gezuiverd worden en schoon op de plaats van

jaren zoals 2003 loopt dit op tot meer dan 250 dagen en treedt er een bestuurlijk

bestemming komen.

vastgelegde landelijke verdringingsreeks in werking waarbij sommige functies en

n De aanleg van gesloten leidingen. Daar waar

gebieden bevoordeeld worden ten opzichte van andere. De verwachting is dat

een binnendijks netwerk niet mogelijk is, kan overwo-

door klimaatverandering situaties zoals in 2003 vaker zullen voorkomen en door de

gen worden om artificiële systemen (pijpleidingen) aan te leggen, bijvoorbeeld naar

stijgende zeespiegel zal de druk van het zoute water verder toenemen.

eilanden of afgelegen polders. Binnen die deelgebieden kan het water eventueel

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor Laag
Nederland.

dan weer wel via natuurlijke watergangen verder worden vervoerd.
Wat nodig is voor het tegengaan van verzilting bij Rotterdam, 900 m3/s is een veel-

n Het inrichten van zoetwaterbuffers. Waar voldoende ruimte gecreëerd kan

voud van wat in heel Zeeland en Zuid-Holland nodig is voor landbouw, industrie en

worden, kunnen ook grote waterbuffers worden aangelegd, die tevens fungeren als

drinkwater (25 - 75 m3/s). Daarvan is de landbouw verreweg de grootste afnemer.

natuurgebieden. In natte tijden wordt hier veel water opgeslagen, dat dan tijdens

De landbouw in West-Nederland is er tegenwoordig op ingericht dat er het hele jaar

droogte wordt geleverd aan de omliggende (landbouw)gebieden. Met name de

door voldoende zoet water voorhanden is. Ook in de toekomst is dat mogelijk maar

‘hogere’ gedeelten van Laag Nederland - de veengebieden tussen de -1 en -2 m

dan moeten we wel een andere strategie kiezen. De industrie betrekt zijn water

NAP - lenen zich hiervoor. Van daaruit kan water worden geleverd aan de inten-

deels nog uit het oppervlaktewater, maar is grotendeels ook aangesloten op het

sieve landbouwgebieden in de diepe droogmakerijen. De kaart van het Groene

drinkwaternetwerk en grondwater. Een bijzondere plaats neemt het Rijnmondge-

Hart laat zien dat het mogelijk is een gordel van waterbuffers aan te leggen die de

bied in. Dat betrekt zijn water grotendeels uit het Brielse Meer dat daar vanuit het

al bestaande natte natuurgebieden (Reeuwijk, Nieuwkoop) verbindt. Deze nieuwe

Spui (zie afbeelding) via de Bernisse naartoe wordt gevoerd. De drinkwatersector

locaties lenen zich ook prima voor de bouw van landelijk gelegen woningen, waar

heeft relatief de kleinste behoefte. Omdat hier altijd al hoge eisen zijn gesteld aan

nu een groot tekort aan is.

de kwaliteit heeft deze sector in de loop der jaren al een aantal innovaties door-

n De bouw van ontziltingsinstallaties. Ontzilting van brak of zout water is in

gemaakt. Het water wordt nog maar op een beperkt aantal plaatsen uit het opper-

Nederland nog relatief onbekend, maar wordt elders in de wereld steeds meer

De watervoorziening in het Groene Hart is geregeld

vlaktewater betrokken en vaak al via pijpleidingen verder vervoerd. Tenslotte

toegepast. Het WNF vindt dat dergelijke installaties alleen overwogen kunnen

door water vanaf Capelle aan den IJssel “stroomop-

hebben ook natuurgebieden schoon en gebiedseigen oppervlaktewater nodig,

worden als laatste redmiddel, omdat het energieverbruik zeer groot is. Daar waar

waarts” te pompen (=bovenste roze cirkel) en naar de

evenals stedelijke gebieden waar oppervlaktewater regelmatig moet worden

het transport van zoetwater relatief kostbaar is (weinig gebruikers, op grote afstand

zuidkant van Rotterdam (het Spui, onderste cirkel) te

ververst om vervuiling te voorkomen.

van het hoofdsysteem) of voor kapitaalintensieve landbouw (bv boomkwekerijen en
glastuinbouw) en voor de industrie kan ontzilting op termijn een optie zijn. Momen-

leiden. Er is 900 m3/s rivierwater nodig om de aanvoerroute zoet te houden, daarvan komt 850 m3/s uit

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening

teel wordt langs de Oosterschelde de eerste grote ontziltingsinstallatie van Neder-

de Waal, de rest uit Maas en Lek.

Om het zoetwatersysteem in West en Noord Nederland veilig te stellen, staan de

land aangelegd.

volgende mogelijkheden ter beschikking.
n Rivierwater verder stroomopwaarts aftappen. De belangrijkste ingreep in
het watersysteem is het oostwaarts verplaatsen van de waterinlaatpunten tot daar
waar het zeewater niet kan doordringen. De benodigde hoeveelheden zoet water
zijn niet zeer groot en kunnen, na aanpassing, via bestaande binnendijks gelegen
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Uitwerkingen
De natuurlijke en maatschappelijke dynamiek in onze delta biedt volop mogelijkheden om de reis naar een klimaatbestendig Nederland voort te zetten. De
komende jaren wordt hard gewerkt aan de zwakke plekken langs onze kust.
Voor het jaar 2015 is die reparatie uitgevoerd en is ook het project Ruimte voor
de Rivier gereed. De komende 50 jaar kunnen we daar dan weer vooruit. Ook
hier geldt echter dat je het dak moet repareren als de zon schijnt: niet achterover leunen dus maar de komende decennia de omslag voorbereiden naar een
meer flexibele inrichting van onze lage landen.
In dit hoofdstuk laten we voor vier gebiedsdelen zien hoe dat er over pakweg
100 jaar uit zou kunnen zien:
n Het Zeeuws- en Zuid-Hollands estuarium
n Het strand en de duinen ter hoogte van Hoek van Holland
n De lage landen, inclusief het Groene Hart
n De Noordzee

5.1 Zeeuws en Zuid-Hollands estuarium:
open armen!

5
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In de 22e eeuw zijn alle zeegaten in de delta weer geopend. Tijdens situaties waarin het water gevaarlijk hoog komt, sluit zich een nieuwe generatie
“Maeslant”-keringen, die sediment, getij en dieren vrij laten passeren. Ondanks
de hogere zeespiegel, de heftiger stormen en hoogwatergolven op de rivier,
worden we goed beschermd door de duinen, dijken en overstromingsgebieden.
Een basisniveau van veiligheid wordt weer door de natuur zelf geleverd: de
zandplaten in en oevers van de zeearmen dempen de kracht van het water en
fungeren als natuurlijke klimaatbuffer.
De veiligheid wordt, afgezien van de slimme stormvloedkeringen op plekken
waar dat nodig is, vrijwel volledig verzorgd door ecologische processen. Langs
de kust worden die geholpen met zandsuppleties. Deze leveren extra bouwmateriaal, de kuststroom en de wind boetseren er een veilige en brede kustzone mee. Steeds weer anders, met wandelende duinen op het land, een
breed en stuivend strand daarvoor en in de ondiepe kustzone “wad”platen die
steeds van vorm en positie verschuiven. De natuurlijke rijkdom die zich in het
estuarium ontwikkelt, kent alleen zijn gelijke in de Waddenzee en wordt hier in
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Het estuarium van Rijn en Maas in de 22e eeuw. Open armen, waar nodig met afsluitbare
stormvloedkeringen en robuuste zandige koppen van de eilanden beschermen de archipel. In deze toekomstschets is de Oosterschelde open, de Grevelingen en het Haringvliet
voorzien van moderne stormvloedkeringen, maar dit is geen blauwdruk. Er is nog steeds
ruimte voor de landbouw, veel in kassen maar ook grote arealen grondgebonden, maar met
natuurontwikkeling in de lagere delen en een enorme biologische rijkdom in de open zeearmen. Duurzame visserij en recreatie zijn eveneens economische peilers.
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Zuid-West Nederland goed beschermd door een beschermd zeegebied. Dat

Landbouw heeft zich door middel van een transitieperiode aangepast aan de

is er overigens niet alleen voor flora en fauna – mensen zijn er zeker welkom,

gewijzigde omstandigheden. De zoetwaterbehoefte is ook geslonken omdat de

zolang ze de natuur in het gebied niet verstoren.

grondgebonden landbouw uit de meest kwelgevoelige polders is weggetrok-

Zeeuw in de prijzen bij
verkiezing meest innovatieve
Europese jonge boer 2006

ken.
Het beschermde gebied geeft een nieuwe economische impuls. Uit de hele
zone tussen Rotterdam en Antwerpen komen recreanten erop af. Mede om

Woonlocaties op te lage plekken zijn opgetild of met ringdijken omgeven en er

deze toeristische potentie verder te versterken krijgt dit deel van Nederland

heeft een herstructurering naar wonen en recreëren op terpen plaatsgevonden.

meer het karakter van een archipel. Eilanden zijn in ere hersteld door naast

Daarbij is aangesloten bij de historische structuren op dijken en in duinen. In het

open armen ook opslibbingsprocessen te herstellen. In eerste instantie op de

landschap daaromheen krijgen water en slib weer toegang, zodat natuurlijke

Zuid-Hollandse eilanden op dicht bij de stedelijke Rotterdamse omgeving, maar

processen hier werken aan klimaatbestendigheid. Dat grootschalige herstel

Zeker ook in de stedelijke omgeving is er de mogelijk-

later ook op de Zeeuwse eilanden. Daar waar een nieuwe generatie keringen de

zou in de toekomst ook kunnen leiden tot andere doorbraken – hooggelegen

heid om water meer dan nu de ruimte te geven. In

veiligheid biedt, hoeven de dijken rondom de eilanden niet te worden verhoogd.

natuurgebieden kunnen in onderhandelingen tussen landbouw en natuur beter
weer worden uitgeruild met lager gelegen landbouwgebieden, om weer nieuwe

Hoogvliet zal verdere gecombineerde ontwikkeling
plaatsvinden van stadsvernieuwing en het versterken

Door de vele open waterverbindingen is de toegankelijkheid van het gebied

van de groene gordel. Dit kan nog worden uitgebreid

sterk vergroot. Er zijn snelle shuttles tussen de eilanden, maar ook van

met de aanleg van een getijdengeul in de stad en

Rotterdam naar Antwerpen. Wegtransport is mogelijk doordat nieuwe bruggen

oostelijk van Spijkenisse. Op IJsselmonde liggen grote

of tunnelverbindingen zijn aangelegd. Door de open armen komt de zee verder

kansen om de stedelijke en ecologische dynamiek op

dan vroeger het binnenland in. Maar daar hebben we ons goed op voorbereid.

inter-getijdengebieden te creëren.

5.2 Kust bij Hoek van Holland

grote schaal met elkaar te verbinden door robuuste

De kust bij Hoek van Holland is in de 22e eeuw kilometers ver zeewaarts ver-

deltanatuur binnen- en buitendijks te herstellen en

plaatst, het meest nog ter hoogte van de strekdam langs de Nieuwe Waterweg.

toegankelijker te maken.

De kuststroming leidt hier tot een holle kustboog die van de punt van de strekdam noordwaarts loopt tot ver voorbij Ter Heide – nu nog een berucht punt

Maarten Janse is een ondernemer
die voortdurend zoekt naar nieuwe
mogelijkheden. Zijn akkerbouw grond
had in toenemende mate last van
verzilting en Maarten besloot daarvan
gebruik te maken. Hij begon wormen te kweken voor visvoer. Vanuit
milieuoogpunt is dat een grote winst,
omdat veel vissen uit de aquacultuur
worden gekweekt met gevangen vis uit
de zee. Daarnaast is hij begonnen met
zout tolerante producten als zeekraal.
Dit leverde hem een tweede prijs op uit
handen van Eurocommissaris van de
landbouw Fisher-Boel. Inmiddels loopt
in 2008 de wormkwekerij voorspoedig
en is de productie van zeekraal verder
uitgebreid.

vanwege zijn smalle duin maar straks veilig achter een nog steeds honderden
meters breed strand en nieuwe duinen. De sterkte van deze zachte zeewering wordt voortdurend in de gaten gehouden. Indien extra zand nodig zou
zijn wordt de zandsuppletie tijdelijk opgeschroefd.
Een uitgebreid monitoring programma rond Bouwen met Natuur zal veel ervaring opleveren die ook elders in de wereld zoals in de Yangtze delta, de Donau
delta en de Zambezi rivier kan worden toegepast. En omgekeerd.
Dicht bij huis wordt in de 22e eeuw tussen Hoek van Holland en Den Haag
dagelijks geprofiteerd van het natte strand en de verbrede kustzone. Sterns,
plevieren en zeehonden vinden er de rust en ruimte die in het verleden aan
het smalle en dus drukke Nederlandse strand nauwelijks te vinden was. De
verbrede kustzone heeft het gehele jaar door meer te bieden om even uit te
waaien of tijdens storm zelfs de geboorte van een duin mee te maken.
Van de nood is een deugd gemaakt. Tijdelijke behuizingen staan er in alle vormen en maten- van chique visrestaurants tot strandtenten. Een voorbeeld daarvan is de Zeetoren waar bezoekers komen voor het strandvertier, maar ook om
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peilbeheer. Daardoor zal ook de bodemdaling stoppen, de veengroei weer
op gang komen en komt het landschap gaandeweg omhoog. Bouwprojecten
kunnen op deze manier in belangrijke mate de financiën verschaffen voor de
verwerving, de inrichting en het beheer van de omliggende laagveengebieden.

1

Klimaatbestendig bouwen op megaterp
1) Een veenweidegebied aan de rand van de stad.
2) Een traditionele stadsuitbreiding. 3) Uitbreiding op
een megaterp. Doordat de huizen bij 3) op een veilige

zelf de zandstromingen, de scholen vis en de vogeltrek voor de kust te kunnen

hoogte staan, kan in de omgeving flexibeler worden

bekijken met hypermoderne telematicatechnieken. De recreatie mogelijkheden

omgegaan met het waterbeheer. Waar het land-

zijn sterk uitgebreid, variërend van sportvisserij tot zeehonden- en bruinvistrips

bouwkundige gebruik is voortgezet (rechts van de

met stille, maar sterke boten. En op het menu van de restaurants prijken de

uitbreiding) is ook het waterpeil daarop nog

lokale soorten, die floreren in de Noordzee, zoals garnalen, kreeften, tong en

afgestemd.In gebiedsdelen waar dat niet het geval is,

kabeljauw.

worden peilfluctuaties toegestaan. In tijden van veel
regen kan er water worden geborgen, bij schaarste

Achter de zeewering in Hoek van Holland zijn in de Oranjebuitenpolder en
omgeving natuurprojecten in ontwikkeling met woningbouw in lage dichtheden,

wordt dit geleverd aan de stad en de nog in

2

gebruik zijnde landbouwpercelen. In de waterrijke

gecombineerd met waterberging en glastuinbouw, waarbij de kassen energie

“buffers” is ook volop ruimte voor de ontwikkeling van

leveren aan de woningen.

vrij toegankelijke natuur. Doordat voorzieningen in de
terp, zoals parkeergarages en doorgaande wegen,
ondergronds zijn aangelegd, is er ook in het nieuwe

5.3 De lage landen en het Groene Hart

stadsdeel zelf meer ruimte voor groen en water. Het
zand voor de terp komt deels uit de omgeving. De

Het Groene Hart klopt volop in de 22e eeuw, als robuust groen en waterrijk leef-

zandwinplas die achter blijft, linksonder in de tekening,

gebied van zes miljoen inwoners. De 20e eeuwse discussies over het behoud

is geïntegreerd in het ontwerp van de stad en geschikt

van de veenweiden zijn overgegaan naar een ontwikkeling waarbij de zoet-

voor recreatief gebruik en voor drijvende kassen.

waterhuishouding is afgestemd op de veranderende klimaatomstandigheden.
Diepe droogmakerijen, waarin de meeste mensen wonen en ook de meeste
bedrijvigheid is, zijn min of meer op gelijke wijze in gebruik gebleven met

3

grotere klimaatbuffers voor de extreme neerslag.
Het grootste deel van de transformatie van het Groene Hart zal zich dus vooral
in de ondiepe veenpolders voltrekken. Het waterpeil is op nieuwe functies
ingesteld: het opvangen van water in tijden van grote aanvoer vanuit de rivieren
en heftige regen en het weer afgeven daarvan in tijden van schaarste. Waterbuffers dus, maar wel van allure – een prachtig landschap met veel natuur en
daarom ook een geliefde plek voor recreëren en wonen. In combinatie met het
terugtreden van de intensieve veehouderij bieden de hier genoemde bouwprojecten de mogelijkheid om het landschap te ontlasten van het omgekeerde
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5.4 Noordzee
Was in het verleden de Noordzee vooral in het nieuws met berichten over
vervuiling, overbevissing en zwakke schakels in de kust, in de 22e eeuw zal dit
enorme ecosysteem veel meer een integraal onderdeel van onze maatschappij worden. Een cruciale stap is daarbij het besluit om de overgangen van land
naar zee veel zachter te maken, in het belang van de veiligheid op lange termijn.
Fysieke structuren
Het rijke overgangsgebied tussen land en zee kan worden hersteld in de vorm
van een meerjarenprogramma voor de aanleg van open armen met, waar dat
nodig is, een nieuwe generatie stormvloedkeringen. Dit komt de productiviteit
en veerkracht in mariene en estuariene milieus ten goede.
Ook noordelijker langs de kust kan de harde lijnverdediging worden omgezet
in een brede zoneverdediging met natuurlijke klimaatbuffers in de vorm van
zandplaten, slufters en tweede duinenrijen, zodat onze kust nu over haar volle
300 km lengte de ruimte heeft. In de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta ontstaat een weergaloze kraamkamer voor zout- en zoetwatervis, kreeftachtigen,
schelpdieren en zeezoogdieren. Met het openen van de zeearmen worden ook
de migratieroutes weer hersteld voor bedreigde trekvissen en ontstaan er meer
kansen om zeehonden, bruinvissen en dolfijnen te bewonderen.
Buiten de kustzone kunnen grote windparken bijdragen aan de waardering
voor de Noordzee. Niet alleen leveren ze een belangrijk deel van onze energievoorziening, ook bieden de structuren waarmee deze in de zeebodem zijn
verankerd houvast aan schelpdieren en wieren die elders in de diepere delen

In een ecologisch samenhangend netwerk van be-

van de Noordzee ontbreken.

schermde zeegebieden in combinatie met duurzaam
gebruik van de hele Noordzee kan de biodiver-
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Netwerk van beschermde zeegebieden, ook voor de visserij

siteit zich herstellen. Door belangrijke leefgebieden

Door op de juiste plekken beschermde zeegebieden in te stellen en ze binnen

als kraamkamers, paai- en foerageergebieden te

een netwerk voldoende bescherming te garanderen, wordt de biodiversiteit

beschermen, kunnen ook bepaalde commerciële

Ook in de stad zelf kan veel meer ruimte worden gemaakt voor groen en water.

op de Noordzee goed beschermd en hersteld. De boomkorvisserij stapt over

vissoorten hiervan profiteren. Daarmee is een netwerk

Zeker in weken waarin de temperatuur boven de 30oC graden ligt, draagt dat

op duurzame en selectieve vangstmethoden. Zo worden meerdere doelen

van beschermde zeegebieden er niet alleen voor

enorm bij aan de leefbaarheid.

gediend: de natuurlijke levenscyclus van visbestanden wordt veilig gesteld, de

natuurbeschermers en recreanten, maar ook voor de

visserijmortaliteit en bijvangsten nemen af. Ook de OSPAR en Natura 2000

visserijsector.

Door de waterbuffers wordt het westen van Nederland ook veel onafhanke-

doelstellingen worden gerealiseerd, zoals het herstel van leefgebieden voor

lijker van de aanvoer van Rijnwater. Voorzover dat nog nodig is kan het worden

zeehonden, bruinvissen, dolfijnen, de kabeljauw, diverse zoet-zoutwatervissen.

aangevoerd via de Kromme Rijn en Hollandse IJssel. Die leverantie verloopt veel

In de beschermde zeegebieden staan de natuurwaarden voorop en kan de

efficiënter dan via de achterdeur bij Capelle aan den IJssel.

natuurlijke dynamiek zich herstellen.

Zie verder: The Dutch case. A Network of Marine
Protected Areas, WNF 2008.
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Agenda: wat gaat het
Wereld Natuur Fonds
doen?
Dit laatste hoofdstuk is de agenda van het WNF in de Nederlandse delta voor
de komende jaren.
WNF wil kansen die er liggen oppakken, samen met anderen, en nieuwe kansen
creëren. Als onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie heeft het WNF
zich in de afgelopen decennia sterk gemaakt voor natuurlijke oplossingen voor
klimaat- en waterproblematiek in Nederland. Voorbeelden als de Gelderse Poort
laten zien dat het WNF in samenwerking met partners veranderingen in het
veld te weeg kan brengen. Er ligt een uitdaging om dat verder op te schalen, in
binnen- en buitenland. Als internationaal netwerk is de moederorganisatie WWF
bij uitstek in staat om de kennis en lessen van dergelijke lokale succesvolle
voorbeelden naar andere delta’s met vergelijkbare problemen op te schalen.

6
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Het WNF wil haar visie voor de delta een stap verder brengen door daar op
een paar plekken zelf concreet aan de slag te gaan. Op die plekken willen we
laten zien dat er voor serieuze problemen aantrekkelijke oplossingen bestaan.
Het implementeren van die projecten neemt jaren in beslag. Dat is niet erg,
want ook het proces zelf is van grote waarde, niet alleen de uitkomst. Wij zullen
internationale collega’s en experts uitnodigen in Nederland om mee te denken aan nieuwe oplossingen. Samen met WWF China wordt bijvoorbeeld een
werkgroep van experts samengesteld die zal bijdragen aan nieuwe ideeën voor
een duurzame Yangtze Delta. En samen met Afrikaanse WWF collega’s en het
UNESCO-IHE wordt bijvoorbeeld gewerkt aan beter dammenbeheer in de
Zambezi voor behoud van natuurlijke overstromingen in de delta.
In Nederland gaat het WNF de komende jaren aan de slag in het gebied “tussen Loevestein en vloedlijn”. Dit is het gebied waar de rivieren overgaan in
getijden en waar met meer natuurlijke dynamiek zoveel winst voor de natuur te
behalen valt. Dit is ook het gebied dat het meeste te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering; waar de rivieren uitmonden in de zee.
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Loevestein

Maasvlakte en er is tegenstand van omwonenden die woeste, ontoegan-

In het ‘Ruimte voor de Rivier’- project Munnikenland krijgt de rivier een

kelijke natuur vrezen en liever uitkijken over akkers met spruitjes. Tegen de

ruimere jas aangemeten om toekomstige, hogere waterafvoeren beter op

achtergrond van klimaatverandering en de opgave die de gemeente Rotter-

te kunnen vangen, samen met spectaculaire ontpolderingen in de Bies-

dam zichzelf gesteld heeft zoals het Rotterdam Climate Initiative, kan dit hele

bosch. Tegelijkertijd vindt in het vergrote overstromingsbed ontkleiïng en

project in een ander daglicht komen te staan: ontwikkeling van een natuurlijke

natuurontwikkeling plaats. Natuur als klimaatbuffer. WNF wil in samenwerking

klimaatbuffer, in combinatie met nieuwe woonvormen zoals wonen in het

met Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Museum Slot Loevestein

groen en aan het water. Dit is van groot belang voor de regio, omdat er een

en ARK een programma starten met als doel jongeren van 6 tot 16 jaar op

schaarste heerst aan groene woonmilieus, waterberging en vrij toegankelijke

inspirerende wijze in aanraking te brengen met het thema klimaatverandering

natuur. Het kan de natuurlijke tegenhanger worden van het stedelijk klimaat-

en natuur. Het dynamische rivierenlandschap rond museum Slot Loevestein is

project Stadshavens aan de andere zijde van de A-15. In samenwerking met

een uitgelezen plek om de jeugd aan den lijve te laten ondervinden hoe

de gemeenten en provincie Zuid-Holland, ARK, Bureau Stroming en het Zuid

effectief natuurlijke klimaatbuffers zijn. Hoe bevers en purperreigers het

Hollands Landschap zal worden gezocht naar nieuwe partners die dit project

nieuwe overstromingsgebied koloniseren. Behalve de thema’s rivier, veiligheid

een stap verder kunnen brengen.

en natuur zullen ook andere maatschappelijke thema’s in het programma
worden verweven. Het landschap rond Loevestein laat zich lezen als een

Hoek van Holland

spannend boek. Er zijn historische sporen zichtbaar hoe de middeleeuwse

Voor de kust van de Hoek van Holland horen zeehonden en zeevogels thuis op

monniken dit gebied op de rivier bevochten, tot ontginning brachten en dertig

zandplaten en verdient het unieke Nederlandse duingebied meer ruimte. Dat

jaar later weer opgaven. Hoe dijken werden aangelegd tegen water vanuit

kan heel goed samengaan met vergroting van de veiligheid van het achterland.

alle kanten. De vesting Loevestein en later de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Door met slimme zandsuppletie de kust te verbreden en het duingebied in

illustreren hoe het water als bondgenoot werd ingezet tegen vijandelijke legers

de loop van de jaren uit te breiden wordt de kustverdediging sterker. Ook het

vanuit het oosten. In het huidige tijdperk van snelle klimaatverandering staan

areaal ondiepe zeekust, dat belangrijk is als kraamkamer voor vis- en schelp-

we voor de opgave om duurzame wegen te vinden in de omgang met het

dieren, verdient extra aandacht. Als het aan de provincie Zuid-Holland en an-

water en de rivier. In plaats van te vechten tegen het water zullen we moeten

dere betrokkenen ligt is er grote kans dat dit gaat gebeuren. De vraag is vooral

leren meebewegen. We willen de jeugd laten zien hoe je veilig en prettig kunt

hoe de suppletie het best kan plaatsvinden voor het grootste effect en voor

blijven wonen, werken en recreëren dankzij oplossingen, waar ook de natuur

maximale winst van de natuur. Het Wereld Natuur Fonds zal samen met ARK

van profiteert.

en partners uit het onderzoeksprogramma ‘Building With Nature’ (met baggeraars als Boskalis en Van Oord en universiteiten zoals TU Delft) dit proces nauw

IJsselmonde

volgen en aanvullen met ecologische expertise. Staand op het torendak van

Bij Rotterdam monden de twee rivieren Rijn en Maas samen uit in de zee,

de Zeetoren (een initiatief van ARK met partners als Rijkswaterstaat, gemeente

in een regio met 1,5 miljoen inwoners en een wereldhaven. Een kwetsbare

Rotterdam, WNF, provincie Zuid-Holland, KNMI en ENECO) kan de ontwikkel-

plek dus, waar ook de leefbaarheid in het geding is. De uitdaging is om het

ing van de nieuwe duinen en het zeereservaat mooi worden gevolgd.

stedelijke en industriële karakter samen te laten gaan met de unieke natuur
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die het gebied kan bieden. De zoetwater-getijdennatuur op IJsselmonde staat

“Oesters voor uien”

met zijn door het zeeklimaat beïnvloede vloedbossen wereldwijd evenzeer

Het grootscheepse herstel van het estuarium en de transformatie van de

onder druk als de mangroven en het tropisch regenwoud. Het is een leef-

landbouw bieden voldoende ruimte voor de productie van schelpdieren, vis

gebied van bevers, reigerkolonies en spindotters en heeft een enorm rijk

en dierlijk visvoer zoals wormen. Viskwekerijen en visvoerproducenten heb-

bodemleven. Al meer dan 10 jaar wordt er in de regio gepraat over de ont-

ben zich gevestigd in de agrarische gebieden. De lokale economie is daardoor

wikkeling van een ca. 600 ha groot natuur- en recreatiegebied op het

opgeveerd, in evenwicht met de natuur. In de zeearmen zelf is het duurzame

eiland IJsselmonde, in de polders tussen Hoogvliet en Barendrecht.

herstel van het mossel- en oesterculturen op gang gekomen door het herstel

De insteek is tot dusver vrij beperkt: natuurcompensatie voor de Tweede

van de getijdendynamiek en de verbindingen met het riviersysteem. Het Wereld
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Natuur Fonds gaat op zoek naar partners, zoals de visserijsector, om hier in de

Colofon

Zeeuwse praktijk ervaring mee op te doen.
Uitgave

World Estuary Alliance

Wereld Natuur Fonds, 2008

WWF China zal met behulp van het WNF in het jaar 2010 tijdens de Wereldtentoonstelling in Shanghai een nieuw platform oprichten: het ‘World Estuary Alli-

Tekst

ance’. Het doel van deze samenwerking is om de lessen te delen hoe de

Wim Braakhekke, Alphons van Winden, Gerard

dichtbevolkte estuaria in de toekomst zich kunnen ontwikkelen in samenspel

Litjens (Bureau Stroming, Nijmegen)

met de natuur. Dit biedt goede kansen voor Nederland om haar ervaringen te

Arjan Berkhuysen (Wereld Natuur Fonds)

delen over haar voortschrijdend inzicht in waterbeheer in een delta: van vechten
Experts en WWF-collega’s uit Nederland en China

tegen het water, vechten met het water tot meebewegen met het water en

Illustratieverantwoording

wisselen kennis uit tijdens een veldbezoek in de

natuur.

Dirk Oomen en Jeroen Helmer

Netwerk van beschermde zeegebieden

Vormgeving

Het Wereld Natuur Fonds heeft wereldwijd ervaring met beschermde zee-

Karin Papen (Label Strategische Media, Arnhem)

Nederlandse delta.

gebieden en zet zich ook in Europa en Nederland in voor een ecologisch
samenhangend netwerk van beschermde zeegebieden. In het Europese, grens-

Drukbegeleiding

overschrijdende netwerk vormen de kustzones enorm belangrijke schakels, om-

Graphic, Leusden

dat deze het leefgebied vormen van een rijkdom aan soorten en een belangrijke
kraamkamerfunctie en een foerageer- en opgroeigebied vormen voor verschil-

Druk

lende zeezoogdieren, vissen en vogels. De kustzone en de delta’s zijn daarom

Drukkerij Callenbach in Nijkerk.

van groot belang voor de mariene biodiversiteit en het herstel van de natuurlijke
dynamiek. Goede bescherming en duurzaam gebruik brengen daarom grote

Fotocredits:

voordelen met zich mee voor onder andere visserij, recreatie en natuurlief-

Actueel Hoogtebestand Nederland

hebbers. Het Wereld Natuur Fonds werkt daarom samen met de visserij, over-

Arjan Berkhuysen

heid en andere groepen met een belang in de Noordzee, om te komen tot een

Bildarchiv Hamburg

robuust, goed werkend netwerk van beschermde gebieden in combinatie met

Bureau Stroming

een duurzame visserij. Dan gaan we in de toekomst weer naar een mooie, rijke

Edward Parker

Noordzee, vol met verschillende soorten vis, vogels en zeezoogdieren!
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Het Wereld Natuur Fonds wil de snelle klimaatverandering aangrijpen om
wereldwijd delta’s zoals die van de Yangtze, de Donau en de Zambezi
veiliger én mooier te maken. Met volop kansen voor economische ontwikkelingen en voor sterk bedreigde natuur. De ultieme uitdaging daarvoor
ligt in het Zeeuws- en Zuid-Hollandse estuarium. Zeker als deze een
natuurlijke buffer kan vormen voor de gevolgen van klimaatverandering.
Ook hier gaat het Wereld Natuur Fonds aan de slag want natuur beschermen moet je overal doen.
De basisinrichting van onze delta moet veiligheid opleveren op langere
termijn. We herstellen natuurlijke processen waar het kán, zetten techniek
in waar het móet. Langs de kust betekent dit het gebruik van zandmotoren en in het estuarium het herstel van de getijdendynamiek door open
zeearmen. Werken met natuur levert vervolgens nieuw perspectief op
voor duurzame visserij, vernieuwende woningbouw, de landbouw en de
zoetwatervoorziening in het Groene Hart.

Wereld Natuur Fonds
Postbus 7
3700 AA Zeist
T 030-6937333
E info@wnf.nl
I www.wnf.nl

for a living planet
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