
Het risico neemt toe Het wordt natter Het wordt warmer en droger Het wordt zouter Het wordt lager

Op termijn veroorzaakt de combinatie van voortgaande ruimtelijke 
investeringen,toenemende piekafvoeren op de rivieren, stijgende zee-
standen en bodemdaling voor een toename van het overstromingsrisico.

Hevigere piekbuien veroorzaken toenemende wateroverlast in dichtbe-
bouwde en diepe droogmakerijen en in de laagste veenweidegebieden.
De capaciteit van het boezemstelsel komt in het geding.

Warmte en droogte leiden tot afname van de waterkwaliteit in natuur- en
recreatiegebieden. Maar ook tot versnelde inklinking van veengebieden.
De bevaarbaarheid van rivieren en kanalen neemt af.

Via grond- en oppervlaktewater neemt de verzilting toe, vooral in de 
kustzone. Inlaatpunten voor zoetwater worden onbruikbaar. Lage gebieden 
en bepaalde vormen van landgebruik die afhankelijk zijn van voldoende zoet 
water, krijgen de meeste last van de verzilting.

Toenemende warmte en droogte versterkt de bodemdaling in veengebieden
en in een aantal droogmakerijen. Naast funderingsproblemen en mogelijk
toenemende gevolgen bij overstroming, versterkt dit de problematiek van 
(de kosten van) het waterbeheer. 

Naar een klimaatbestendige en leefbare delta
In de huidige kabinetsperiode worden strategische keuzen gemaakt 
over de ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad voor de lange 
termijn. Het gaat daarbij om de aard en situering van nieuwe woon- en 
werkgebieden, de toekomst van de infrastructuur, de ontwikkeling van 
natuur en het perspectief voor de landbouw. DG Water wil deze keuzes 
enten op een robuust en duurzaam watersysteem met structureel meer 
ruimte voor water. 

De Randstad is het dichtst bebouwde en bewoonde gebied van 
Nederland. Het dankt zijn bestaan aan de strategische ligging in de 
delta en aan de telkens vernieuwde mogelijkheden het watersysteem 
te benutten en aan te passen. De gevolgen van klimaatveranderingen 
die we de komende decennia kunnen verwachten, maakt aanpassing 
van watersystemen en -gebruik onvermijdelijk. Juist om de Randstad 
ook voor de lange termijn leefbaar en veilig te houden, en daarmee het 
voortbestaan van het economische en culturele hart van Nederland te 
garanderen.

Het maken van strategische keuzen voor aanpassing van de 
watersystemen vergt een heldere duiding van de (ruimtelijke) 
wateropgaven in hun onderlinge samenhang. Het project ‘Randstad in 
Zicht’ identificeert deze opgaven vanuit een langetermijnperspectief en 
schetst daaruit ontwikkelingsperspectieven voor water en ruimte in de 
Randstad.

De klimaatverwachting voor de komende decennia
De gevolgen van de klimaatverandering zijn met vijf processen te
karakteriseren:
- het overstromingsrisico neemt toe;
- het wordt natter;
- het wordt warmer en droger;
- het wordt zouter;
- het wordt lager.
Vijf afzonderlijke kaarten geven deze processen weer. In de ‘stapelkaart’ 
zijn deze samengevat in een totaaloverzicht van effecten en hun 
samenhang. Deze kaart toont een geschakeerd beeld van de ruimtelijke 
wateropgaven. Aan de zuidkant overheerst het veiligheidsvraagstuk 
door de wisselwerking van zee en rivieren in een dichtbevolkt gebied. 
In het westen de verzilting en de afnemende mogelijkheden voor zoet 
wateraanvoer. In het oosten de problematiek van de veenweidegebieden. 
In verstedelijkte, of verder te verstedelijken gebieden die diffuus over 
het gebied zijn verdeeld, speelt een combinatie van waterkwantiteit en 
-kwaliteit en is vaak ook een veiligheidsvraagstuk aan de orde.

De kaartbeelden schetsen de samenhang van de opgaven rond 
waterbeheer, waterveiligheid en grondgebruik die volgen uit de 
klimaatverandering. Gangbare oplossingen zijn niet meer afdoende of 
worden door de klimaatverandering onmogelijk. De gevolgen spelen 
bovendien op een zodanige schaal dat oplossingen niet meer (alleen) 
op lokaal niveau gezocht kunnen worden. Dit vraagt om intensieve 
samenwerking en sturing op alle schaalniveaus: van lokaal tot nationaal.
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De combinatie van de klimaateffecten leidt tot een geschakeerd beeld van 
gebieden, waarin verschillende wateropgaven worden onderscheiden. 

Klimaatadaptatie vraagt veerkracht. In het waterbeheer vergt dit meer selectiviteit bij peil-
beheer en zoetwaterinlaat. Voor waterveiligheid: bescherming aan de buitenrand en beperken 
van de gevolgen binnen dijkringen.

Het realiseren van een zoete boezem – met nieuwe bronnen – en het afkoppelen van polders, 
biedt een perspectief voor de vraagstukken in het waterbeheer. Hierdoor ontstaat differenti-
atie in peilen, waterkwaliteiten en gebruik.

Ruimte houden en maken in de zone tussen rivieren en zee, bescherming van bestaand 
stedelijk gebied, compartimentering en – zo nodig – normaanpassing zijn hoofdpunten 
voor waterveiligheid.

De combinatie van de klimaateffecten leidt tot een geschakeerd beeld van 
gebieden, waarin verschillende wateropgaven worden onderscheiden. 

Keuzen over waterveiligheid, waterbeheer en gebruik
De klimaatveranderingen maken fundamentele keuzen over waterbeheer én
waterveiligheid noodzakelijk. Klimaatadaptatie vraagt om een koers die 
gericht is op duurzaamheid, flexibiliteit en veerkracht.

Voor het waterbeheer betekent die koers het zoeken naar nieuwe
verhoudingen tussen hoofdwatersysteem, boezemwateren en polders. Altijd
overal voldoende zoetwater aanvoeren zal in de toekomst niet meer mogelijk 
zijn. De polders selectief zelfvoorzienend maken door deze ‘af te koppelen’ 
van het boezemsysteem is een optie, met als gevolg een meer natuurlijk peil 
en een eigen waterkwaliteit. Voor het handhaven van peilen of ter bestrijding 
van verzilting wordt niet langer overal en altijd zoet water aan- of afgevoerd. 
Daarbij is het van strategisch belang voor de ontwikkeling en omvorming 
van het grondgebruik, het boezemsysteem ook voor de lange termijn zoet te 
houden. Bijvoorbeeld om specifieke, kritische vormen van gebruik te bedienen. 
Hiervoor moet dan gezocht worden naar alternatieve zoetwaterbronnen en 
aanvoerroutes.

Centrale doelstelling voor waterveiligheid is en blijft het voorkomen
van overstromingen, door het op orde krijgen en behouden van een sterk
dijkringenstelsel. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden om de
gevolgen van een eventuele overstroming binnen de dijkringen te beperken.
Dit kan worden gerealiseerd door dijken robuuster te ontwerpen, dijkringen 
te compartimenteren en rampenbeheersingsplannen te verbeteren. Maar 
ook door gebiedsgericht in te spelen op de potentiële gevolgen van 
overstromingen bij de ruimtelijke inrichting van binnendijks gebied en het 
vroegtijdig sturen van ruimtelijke investeringen.

Strategische opgaven voor deelgebieden
De strategische opgaven variëren van gebied tot gebied, al naar 
gelang de gebiedskenmerken en gevolgen van klimaatverandering. De 
voornaamste
opgaven zijn:
-  In de Zuidelijke flank is de hoofdopgave om ruimte te maken of 

ruimte te houden voor de doorvoer en berging van water uit de 
rivieren naar zee in een open estuarium. Het veiligheidsvraagstuk 
wordt hier bepaald door een combinatie van de stijgende zeespiegel 
en stijgend water uit de rivieren. Nieuwe, grote ruimtelijke 
ontwikkelingen die deze ruimte zouden beperken, zijn ongewenst. 
Voor de landbouw is het de opgave om te anticiperen op een hoger 
zoutgehalte in het water, bijvoorbeeld via zelfvoorziening of 
zouttolerante teelten. 

-  Voor de Westflank ligt de opgave in het zoeken naar oplossingen 
voor de toenemende verzilting. Een mogelijkheid is om polders af 
te koppelen en daarmee de druk op de boezem te beperken. Er kan 
een mozaïek ontstaan van gebieden met een eigen peildynamiek en 
waterkwaliteit, waarin alleen zoet water uit de boezem beschikbaar 
is voor de meest kritische vragers.

-  Een optie voor het Veenweidegebied is het afkoppelen en vernatten van de 
laagste delen: polders functioneren zelfstandig en bieden mogelijkheden 
voor waterberging in combinatie met de ontwikkeling van moerasnatuur. Met 
het ‘functie volgt peil’-principe is een eerste stap gezet in het tegengaan van 
bodemdaling en het vernatten van de veenweidegebieden.

-  In de Oostflank is de hoofdopgave het veiligstellen en benutten 
vanzoetwaterbronnen (Natte Hart, rivieren). Bovendien is het waarborgen 
van de veiligheid van Zuidelijk Flevoland bij de ontwikkeling van woningbouw 
in Almere aan de orde.

-  De integrale stedelijke wateropgave (veiligheid, kwantiteit en kwaliteit) 
in bestaand stedelijk gebied is hoogst urgent. Het waarborgen van 
de veiligheid tegen overstromingen voor zowel bestaand als nieuw te 
ontwikkelen verstedelijkt gebied vraagt blijvende aandacht. Met de 
herstructurering van het stedelijk gebied kan hierop ingespeeld worden. 
Stedelijk groen lijkt één van de meest kritische gebruikers van zoet water, 
ook in de toekomst.

Samenwerking
Om de Randstad gereed te maken voor de opgaven en uitdagingen van 
klimaatverandering is intensieve samenwerking nodig. Op verschillende
schaalniveaus en tussen de vele betrokken overheden en actoren. De uitdaging 
is om de watersystemen van het gebied duurzaam en veerkrachtig te maken. 
Maar ook om de kwaliteiten van de Randstad als geheel verder te ontwikkelen. 

U kunt het volledige rapport downloaden op www.nederlandleeftmetwater.nl
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met DG Water (Aline Arends, 070-3518925)
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