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1   Inleiding
1.1   Achtergrond en aanleiding

Inspelen op lange termijn ruimtelijke ontwikkeling en 
klimaatontwikkelingen

De motie Lemstra, door de Eerste Kamer aangenomen bij de behandeling van de 
nota Ruimte in 2005, markeert een belangrijk moment in de visie- en beleidsvor-
ming over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Men con stateerde een 
gebrek aan een heldere visie over de wijze waarop bij ruimtelijke planvorming en 
ruimtelijk beleid ingespeeld kan worden op lange- termijnontwikkelingen die zich 
aftekenen rond economische ontwikkeling, verstedelijking en klimaatverande-
ring. Ook door andere ontwikkelingen zijn de klimaatverandering en de ruimtelij-
ke gevolgen daarvan hoog op de politieke agenda gekomen. Voorbeelden zijn de 
presentatie van de film “An inconvenient truth” door Al Gore (2006), het 
beschikbaar komen van nieuwe klimaat scenario’s door het KNMI (2006) en het 
IPCC (2007). In het kielzog hiervan is een reeks van adviezen en studies versche-
nen die ingaan op de (ruimtelijke) gevolgen van de klimaatverandering (zie 
bijvoorbeeld: het rapport “Nederland Later” van het MNP uit 2007; het advies 
van de VROM raad “De hype voorbij” uit 2007, het rapport “Overstromingsrisico 
als ruimtelijke opgave” van het RPB uit 2007 en het advies van de 
Deltacommissie “Samen werken met water” in 2008. 

Voor het Directoraat Generaal Water is de aandacht voor de lange-termijn 
 ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatverandering van groot belang. In het 
Nationaal Waterplan wordt een aanzet gegeven voor een ruimtelijke strategie 
voor water in Nederland. Er moeten strategische keuzen gemaakt worden in 
het waterbeleid en van daaruit wensen worden geformuleerd ten aanzien van 
 ruimtelijke ontwikkelingen. Het concept van water meer bepalend in de 
 ruimtelijke ordening (Beleidsprogramma van dit kabinet, Watervisie) wordt 
daartoe gedifferentieerd en geconcretiseerd per gebied. Immers, de mate 
waarin sturing vanuit waterbeleid en -beheer nodig is hangt af van welke 
wateropgaven zich voordoen en hoe urgent die zijn én van de kenmerken en 
de functie van verschillende gebieden. Tegelijkertijd mag de ruimtelijke samen-
hang over het gehele watersysteem van Nederland daarbij niet uit het oog 
worden verloren. 

Inzicht in de ontwikkelingen in de watersystemen en de trends in 
het ruimtegebruik

Het maken van strategische keuzen voor aanpassing van het waterbeleid en het 
formuleren van wensen ten aanzien van het ruimtelijk beleid, vergt een heldere 
en onderbouwde weergave van de wateropgaven. Ook moet duidelijk zijn hoe 
de afzonderlijke ontwikkelingen in het watersysteem onderling gerelateerd zijn 
en hoe deze ontwikkelingen en andere lange-termijn ruimtelijke ontwikkelingen 
elkaar beïnvloeden. Voor afzonderlijke thema’s (veiligheid, wateroverlast, 
droogte, ecologie, ...) of gebieden (kust, rivierengebied, ...) zijn de inzichten vaak 
aanwezig. Een overzicht van waar in Nederland welke wateropgaven spelen, 
hoe deze samenhangen met elkaar en met trends in de ruimtelijke ontwikkeling 
én hoe dit zit op de langere termijn, ontbrak nog grotendeels. 
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Water inzichtelijk maken voor andere partijen

Het streven om water waar nodig een meer bepalende positie te geven in de 
ruimtelijke inrichting van Nederland betekent dat moet worden aangehaakt bij 
de ruimtelijke planvorming. Met ontwikkelingen als Waterbeheer 21e eeuw, de 
watertoets, het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Nota Ruimte en het 
 adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat is die koers ingezet. Het aan andere 
partijen overbrengen van het gevoel van noodzaak om water goed in de plan-
vorming te integreren, is echter niet gemakkelijk gebleken. Allereerst is het 
delen van inzicht in de knelpunten en ontwikkelingen in de watersystemen 
daarvoor noodzakelijk. Bovendien is een ‘vertaling’ wenselijk naar de denk- en 
werkwijze van partijen buiten het waterbeheer. De werkwijze van “Randstad in 
Zicht”(2008), waarbij de ruimtelijke wateropgaven van de Randstad op kaarten 
inzichtelijk zijn gemaakt, heeft bewezen een goede basis te zijn voor discussie
met andere partijen in de ruimtelijke planvorming. De kaarten worden intensief 
gebruikt bij planvorming zowel door het Rijk - bijv. bij Randstad 2040 - als op 
regionaal niveau - bijv. bij provinciale waterplannen en structuurvisies. 

Tegen deze achtergrond is door het Directoraat Generaal Water aan 
Rijkswaterstaat-Waterdienst gevraagd om samen met Deltares en H+N+S 
Landschapsarchitecten een verkenning uit te voeren van de lange termijn 
opgaven voor water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen in heel Nederland 
en deze zo in kaart te brengen dat het gemakkelijk over te brengen is aan 
 partijen buiten het waterbeheer.

 
1.2  Doelstelling van het project

Het doel van Nederland in Zicht is het identificeren van de lange termijn 
uit dagingen voor waterbeheer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in relatie 
tot water. De analyses in Nederland in Zicht kunnen een basis bieden voor 
ont wikkelingsperspectieven in Nederland en een hulpmiddel zijn om 
 differentiatie aan te brengen in de mate waarin water bepalend zou moeten 
worden in de ruimtelijke planvorming.

Nederland in Zicht is erop gericht:
 •  gevoel te ontwikkelen voor de inhoudelijke en ruimtelijke samenhang 

tussen de belangrijkste lange-termijnontwikkelingen in de water-
systemen en trends in het ruimtegebruik van Nederland;

 •  deze inzichten in de vorm van kaarten te presenteren zodat ze gemak-
kelijk uitlegbaar zijn aan alle partijen die een rol spelen in de realisatie 
van het ruimtelijk waterbeleid;

 •  onderbouwing en inspiratie te leveren ten behoeve van de beleidsinzet 
van DG Water, het Nationaal Waterplan en regionale planvorming.

Interactie tussen het watersysteem en trends in ruimtegebruik

Het project verbindt de ontwikkeling van de wateropgaven rond veiligheid tegen 
overstromingen, wateroverlast, watertekort en verzilting onderling op het niveau 
van heel Nederland. Daarnaast wordt een verbinding gelegd met de meest relevan-
te ruimtelijke trends van een aantal omvangrijke maat schappelijke sectoren die een 
duidelijke relatie hebben met water: ver stedelijking, scheepvaart, natuur, recreatie, 
landbouw en energievoorziening. Hierdoor wordt zichtbaar waar en hoe de ontwik-
keling in het watersysteem en de trends in ruimtegebruik elkaar beïnvloeden.
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1.3  Werkwijze in het project 

Het project Nederland in Zicht is uitgevoerd door Rijkswaterstaat-Waterdienst, 
Deltares en H+N+S Landschapsarchitecten gezamenlijk, in opdracht van en in nauw 
overleg met het Directoraat-Generaal Water. 

Nederland in Zicht is het resultaat van bundeling en analyse van reeds be staande 
kennis. Voor de analyse van Nederland in Zicht is gezocht naar de best beschikbare 
kennisbronnen, passend bij het schaalniveau van Nederland. De kaarten, toelichting 
en analyses zijn van kwalitatieve aard en zijn tot stand gekomen op basis van 
gesprekken met experts, GIS-gegevens en kaarten, en analyse van beleids- en 
onderzoeksdocumenten. Achterin het rapport is een uitgebreide bronnenlijst opge-
nomen. Daarnaast heeft inhoudelijke afstemming plaatsgevonden met onder 
andere de Droogtestudies en Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland. 
Tijdens het project is ook kennis uitgewisseld met een aantal gelijktijdig lopende 
projecten zoals advisering aan de Deltacommissie en de voorbereiding van het 
Nationaal Waterplan.

Voor alle ontwikkelingen in het watersysteem en trends in het ruimtegebruik zijn 
de verwachtingen over de toekomst onzeker. De kennis groeit, deze analyse is 
daarom een momentopname. Bovendien zijn er verschillende meningen over het 
belang van bepaalde ontwikkelingen en trends. Bij de combinatie van  effecten van 
verschillende ontwikkelingen in het watersysteem en de analyse van interactie 
tussen watersysteem en ruimtegebruik, zijn daarom keuzen gemaakt door het 
projectteam. Deze moeten gezien worden als een voorzet voor de uitdagingen rond 
water voor Nederland, niet als breed gedeelde prioriteiten in de uitdagingen voor 
Nederland en water. 

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging van de analyses heeft plaatsgevonden door middel van een 
consultatieronde bij de waterschappen (via de Unie van Waterschappen), bij 
de Adviesgroep Watermanagers (AGWM) van Rijkswaterstaat, bij de ministeries van 
VenW, VROM en LNV en bij experts van onder andere Rijkswaterstaat-Waterdienst 
en Deltares. Kwaliteitsborging en ondersteuning van het onderdeel over ruimtelijke 
trends heeft plaatsgevonden via experts van planbureaus en onderzoeksinstituten, 
met hulp van contact personen van een aantal belangenorganisaties en door 
reviews binnen Waterdienst, Deltares en de ministeries van VROM en LNV. 

1.4  Opbouw van dit rapport

De resultaten van het project “Nederland in Zicht” zijn beschreven in dit rapport. 
Daarnaast verschijnt een brochure met de hoofdlijnen en belangrijkste kaarten van 
Nederland in Zicht. Zowel het rapport, de brochure als de kaarten worden ook digi-
taal beschikbaar gesteld op:  www.nationaalwaterplan.nl en  

www.nederlandleeftmetwater.nl. 

In figuur 1.2 is de gedachtegang en opbouw van Nederland in Zicht in 
beeld gebracht.
 
Nederland in Zicht maakt een getrapte analyse. Eerst worden wateropgaven 
en trends in het ruimtegebruik afzonderlijk in beeld gebracht. Daarna wordt bestu-
deerd wat de interactie tussen die twee oplevert uit oogpunt van  duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid van Nederland.
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Hoofdstuk 4
Interactiekaarten
Interactie tussen ontwikke-
ling in de watersystemen 
en trends in ruimtegebruik.

Hoofdstuk 2
Wateropgave kaarten
Ontwikkelingen in de watersystemen als gevolg van huidig beheer en klimaatverandering.

Combinatiekaart 
Dominante ontwikkelingen in het 
watersysteem.

Figuur 1.2  De opbouw van het project Nederland in Zicht. 

Gebieden met 
complexe opgaven

Interacties per 
deelgebied

Hoofdstuk 3
Ruimtegebruik
kaarten
Analyse van ruimte-
lijke trends van 
belangrijke sectoren.

Natuur

Wonen en werken

WateroverlastVeiligheid

Recreatie

Scheepvaart

Watertekort

Energie

Landbouw

Verzilting Bodemdaling
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Gebiedsindeling

Alle regionale opgaven zijn beschreven aan de hand van de gebiedsindeling 
zoals die is weergegeven in kaart 1. Deze gebiedsindeling is een compromis 
 tussen fysische gebiedsindeling en een indeling op basis van gebieden met 
 vergelijkbare ruimtelijke trends. Niet alle gebieden zijn relevant voor elke 
 ontwikkeling in het watersysteem of ruimtelijke trend. Daardoor verschillen 
de behandelde gebieden en de volgorde van die gebieden.

Kaart 1  deelgebieden
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De Watersysteemkaarten (hoofdstuk 2) 

De eerste stap is het analyseren en in kaart brengen van de belangrijkste 
 fysieke ontwikkelingen in de watersystemen in Nederland. Die ontwikkelin-
gen worden in dit rapport in kaart gebracht aan de hand van vijf thema’s:
 •  “het water komt hoger”: hier wordt aangegeven wat de gevolgen zijn 

van  zeespiegelstijging en hoge rivierafvoeren voor de veiligheid tegen 
 over stromingen, en waar zich de kwetsbare regio’s bevinden.

 •  “het wordt natter”: hier wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van 
winters met meer neerslag en/of het vaker voorkomen van hevige 
regenbuien, en waar dit tot situaties van wateroverlast kan leiden.

 •  “het wordt warmer en droger”: hier wordt aangegeven wat de gevol-
gen zijn van het vaker voorkomen van langduriger droge en warme 
perioden en waar in Nederland dit leidt tot watertekort of waterkwa-
liteitsproblemen.

 •  “het wordt zouter”: hier wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van 
op rukkende zoutindringing vanaf zee via de oppervlaktewateren en 
van zoute kwel uit de bodem en waar dit in Nederland plaatsvindt.

 •  “het wordt lager”: hier wordt aangegeven waar in Nederland (relatieve) 
bodemdaling plaatsvindt en hoe dit verband houdt met de waterhuishou-
ding of zeespiegelstijging.

Deze kaarten geven inzicht in de belangrijkste mechanismen in het water-
systeem en duiden aan waar de kwetsbare plekken of functies zich bevinden. 
Daarbij wordt besproken waar zich nu problemen voordoen alsmede hoe deze 
zich ontwikkelen in de toekomst. 

Voor zover mogelijk wordt ingegaan op de termijn waarop ontwikkelingen zich 
zullen aandienen maar ook op de seizoensdynamiek. Inzicht in de termijnen 
waarop problemen of kansen zich voordoen geeft aanknopingspunten voor de 
mate van urgentie om ontwikkelingen te kunnen sturen.

In de bijlagen worden meer gedetailleerde kaarten gepresenteerd. Daarin is een 
belangrijk deel van de achterliggende informatie verzameld die ten grondslag 
ligt aan de kaarten in hoofdstuk 2. 

De Combinatiekaart (paragraaf 2.7)

De kaarten van de verschillende wateropgaven worden vervolgens 
 samen gebracht in één kaartbeeld van de dominante ontwikkelingen in de 
water systemen in Nederland, kortweg de “combinatiekaart”. Hierdoor ontstaat 
inzicht in wat voor bepaalde regio’s de meest bepalende ontwikkelingen in 
het watersysteem zijn en hoe de afzonderlijke wateropgaven met elkaar 
verband houden. In de paragraaf wordt de samenhang tussen ontwikkelingen 
in het watersysteem besproken.

De Ruimtegebruikkaarten (hoofdstuk 3)

In hoofdstuk 3 worden een aantal belangrijke ruimtelijke trends geanalyseerd. 
Het gaat hierbij om de toekomstige ontwikkeling van gebruiksfuncties van land 
en water en hoe deze functies en de watersystemen elkaar wederzijds 
 beïnvloeden. 
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De volgende ruimtegebruiksfuncties zijn geanalyseerd:
 • Wonen en werken
 • Scheepvaart
 • Natuur
 • Recreatie
 • Landbouw
 • Energievoorziening

Interactie tussen watersystemen en de trends in ruimtegebruik 
(Hoofdstuk 4)

Nederland in Zicht maakt een getrapte analyse:

 ontwikkelingen watersysteem + trends in ruimtegebruik
	 			 uitdagingen voor water en ruimte

Door de kaartbeelden van de ontwikkeling in de watersystemen te combineren 
met die van de ruimtelijke trends wordt zichtbaar hoe deze ontwikkelingen met 
elkaar samenhangen in ruimte en tijd. Wie heeft welk probleem/kans, waar in 
Nederland speelt dat en wanneer, ofwel hoe urgent is het? Er ontstaat een 
helder beeld van wat waar nodig is om de relatie tussen water en ruimte-
gebruik op een duurzame, klimaatbestendige en samenhangende wijze in 
balans te brengen of houden. 
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Figuur 1.3:  Voorbeeld kruistabel ter ondersteuning bij de analyse van de interactie tussen wateropgaven 
en ruimtelijke trends in een bepaalde regio. 

Van diagnose naar duurzaamheid (Hoofdstuk 5)

Terwijl in hoofdstuk 4 de analyse per regio wordt gemaakt, gaat hoofdstuk 5 
in op de dilemma’s die meer op bovenregionaal, op landelijk niveau of zelfs 
internationaal een rol spelen. Ook wordt hier teruggekomen op de rol van 
klimaatverandering en het omgaan met de klimaatscenario’s en op de betekenis 
van flexibiliteit van de fysieke omgeving of van beleid en regelgeving voor de 
keuzemogelijkheden nu en in de toekomst.
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2 Ontwikkeling van de wateropgaven 
in Nederland

2.1  Wateropgaven van Nederland toen, nu, en in de toekomst

Figuur 2.1.1 en 2.1.2 laten zien dat de veranderingen in Nederland gedurende de 
afgelopen eeuwen erg ingrijpend waren. In de Zuidwestelijke Delta verdwenen 
grote stukken veen, de Zuiderzee werd gevormd vanuit een zoet binnenmeer, 
de overstromingsvlakte van de rivieren werd steeds groter. De ontstaansge-
schiedenis van de watersystemen in Nederland kan worden getypeerd als een 
steeds weer wisselend samenspel van natuurlijke en door de mens bepaalde 
factoren en processen. Het huidige watersysteem van Nederland is een bouw-
werk waar al zo’n 1000 jaar door de mens aan gewerkt wordt. Telkens weer was 
het noodzakelijk of gewenst om aanpassingen te doen. De techniek bood steeds 
meer mogelijkheden om het water ten gunste van het landgebruik te contro-
leren. Grote werken en projecten, zoals Deltawerken of de aanpassingen van 
de grote Rivieren, werden uitgevoerd als reactie op overstromingsrampen. In 
de afgelopen eeuwen heeft het watersysteem bewezen de voortdurende 
ver bouwing aan te kunnen. Deze flexibiliteit is een grote kwaliteit. Nog steeds 
is het deel van Nederland dat beneden of dicht bij de zeespiegel ligt een land 
van dijken, polders en boezems, met rivieren en de zee. Zelfs al zijn soms 
in grijpende aanpassingsoperaties nodig, de kust is goed beschermd en het 
 kustfundament kan nog eeuwen mee.

Het Nederlandse watersysteem is niet af en zal dat nooit zijn. Een aantal van 
de  grote antropogene ingrepen, die gedurende deze ontstaansgeschiedenis 
hebben plaatsgevonden, zal de wijze waarop de betreffende watersystemen 
zich ontwikkelen nog langdurig beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke 
 ingrepen zijn de verstedelijking langs rivieroevers, de grote inpolderingen, de 
afsluiting van estuaria, turfwinning en ontginning van woeste gronden, 
be dijking van grote wateren, waterhuishoudkundige isolatie van natte natuur-
gebieden en verontreinigend grondgebruik. 

Inrichting en huidig beheer van het watersysteem 

Ook de bestaande inrichting en het huidige beheer van het watersysteem 
leiden op zichzelf tot nieuwe of andere wateropgaven. Zo is bijvoorbeeld een 
deel van de bodemdaling, de waterkwaliteitsproblemen en de complexiteit 
van het waterbeheer juist veroorzaakt dóór het huidige peilbeheer en de kunst-
matige aanpassingen aan de watersystemen. Voor de analyse in dit project 
vormen de bestaande inrichting en het huidige beheer en reeds vastgesteld 
beleid het uitgangspunt.

Klimaatverandering

Naast bovenstaande processen kan met name klimaatverandering in de 
toekomst een grote invloed hebben op het Nederlandse watersysteem. Dit 
komt vooral tot uitdrukking in de stijging van het zeeniveau, in grotere fluctua-
ties van de afvoerregimes van de grote rivieren en een meer “gepiekt” neerslag- 
en verdampingspatroon (perioden van meer droogte en wateroverlast volgen 
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elkaar sneller op). Naast de geleidelijke verandering die optreedt, moet ook 
rekening gehouden worden met het vaker voorkomen van extremen.

In Nederland in Zicht is gewerkt met de KNMI-scenario’s uit 2006. Het KNMI 
heeft de klimaatscenario’s gebaseerd op de simulaties van globale en regionale 
klimaatmodellen. De temperatuurstijgingen zijn aangeduid als gematigd 
(1o°C temperatuurstijging voor 2050, G scenario’s) of warm (2o°C temperatuur-
stijging, W scenario’s). Ook spelen mogelijke veranderingen in het lucht-
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Figuur 2.1.1  Historische ontwikkeling van het landschap van Nederland. (bron: Patchwork, 1997)
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circulatiepatroon een grote rol. Voor zowel de gematigde als het warme scenario 
is een variant gemaakt zonder en met deze veranderingen (+ scenario’s). 
De scenario’s geven verwachtingen ten aanzien van neerslag, temperatuur en 
potentiële verdamping, zoals weergegeven in Tabel 2.1.1. De Deltacommissie 
2007 heeft in haar rapport ook de KNMI-scenario’s gebruikt maar houdt voor de 
periode na 2050 rekening met extremere veranderingen. 
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Figuur 2.1.2.  De basiskaart van Nederland.
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2050 G G+ W W+
Wereldwijde temperatuurstijging +1°C +1°C +2°C +2°C

Verandering in luchtstromingspatronen in 
West Europa

nee ja nee ja

Winter gemiddelde  temperatuur +0,9°C +1,1°C +1,8°C +2,3°C

koudste winterdag per jaar +1,0°C +1,5°C +2,1°C +2,9°C

gemiddelde neer slag 
 hoeveelheid

+4% +7% +7% +14%

aantal natte dagen  
(>–   0,1 mm)

0% +1% 0% +2%

10-daagse neerslagsom die 
eens in de 10 jaar word over-
schreden 

+4% +6% +8% +12%

hoogste daggemiddelde wind-
snelheid per jaar

0% +2% -1% +4%

Zomer gemiddelde  temperatuur +0,9°C +1,4°C +1,7°C +2,8°C

warmste zomerdag per jaar +1,0°C +1,9°C +2,1°C +3,8°C

gemiddelde neerslaghoeveel-
heid

+3% -10% +6% -19%

aantal natte dagen  
  (>–   0,1 mm)

-2% -10% -3% -19%

dagsom van de neerslag die 
eens in de 10 jaar wordt over-
schreden

+13% +5% +27% +10%

Zeespiegel absolute stijging 15-25 
cm

15-25 
cm

20-35 
cm

20-35 
cm

Tabel 2.1.1  KNMI ’06 scenario’s voor 2050 met betrekking tot neerslag, verdamping en zeespiegelstijging [2].

De vier scenario’s van het KNMI hebben alle vier een even grote kans van 
 voorkomen [2]. Over het algemeen is geen onderscheid gemaakt tussen 
 scenario’s als ze allemaal in een zelfde richting wijzen. Waar de bandbreedte 
wel belangrijk is, of alleen bronnen beschikbaar waren over een bepaald 
(extreem) scenario, is daar expliciet melding van gemaakt. Dat betekent dat 
de hele bandbreedte van mogelijke klimaateffecten op het watersysteem 
geschetst wordt. Dat roept wellicht een somber beeld op van de toekomst 
maar het schetst wel de bandbreedte waar het ruimtelijk waterbeleid  rekening 
mee moet houden. 
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Kaart 2 Het water komt hoger
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2.2   Het water komt hoger 
Effecten van toename rivierafvoer en zeespiegelstijging

De belangrijkste kwesties als gevolg van frequentere en hogere piekafvoeren 
op de rivieren en een stijgende zeespiegel, uitgaande van het W+ scenario:
 •  Tot ongeveer 40 cm zeespiegelstijging kan er vanuit het IJsselmeer 

naar de Waddenzee worden gespuid onder vrij verval. Rond 2050 zal 
dit niet meer mogelijk zijn. (zie kaart)

 •  In het benedenrivierengebied, onder invloed van zowel zeespiegelstij-
ging als hogere rivierafvoeren, zullen allereerst problemen ontstaan 
bij Dordrecht. De dijken voldoen hier momenteel maar net aan de 
norm (zie kaart). Rond 2100 voldoen op grotere schaal de dijken in het 
beneden rivierengebied niet meer. In Rotterdam en de Drechtsteden 
zijn zones langs de dijken over grote delen aansluitend bebouwd. In 
minder dicht bevolkte gebieden langs de Lek is de bebouwing direct 
achter of tegen de dijk gebouwd. De ruimte voor dijkversterking is 
dus beperkt.

 •  Om de huidige veiligheidsnormen te handhaven, zijn op den duur in 
het rivierengebied extra maatregelen nodig bovenop de voor 2015 
uitgevoerde maatregelen van Ruimte voor de Rivier en de 
Maaswerken. In het Rijnstroomgebied zijn al ruimtelijke reserveringen 
gedaan voor stijgende maatgevende afvoeren. 

 •  Tussen 2050 tot 2100 zullen de Oosterscheldekering en de 
Haringvlietkering niet langer voldoen aan de veiligheidsnorm. Voor de 
Maeslantkering geldt dat een hogere sluitfrequentie effect heeft op 
de scheepvaart. (zie kaart)

2.2.1  Nederland

Experts schatten de kans van zeespiegelstijging in als zeer waarschijnlijk; 
meer dan 90%. Ook hogere gemiddelde winterafvoeren van de Rijn en de Maas 
en vaker en hogere extreme afvoeren in Rijn en Maas in de winter zijn zeer 
 waarschijnlijk. Tegelijkertijd zullen de ijsgang, die dijken kan beschadigen, en 
het optreden van ijsdammen, die tot waterstandstijging kan leiden, zeer 
 waarschijnlijk afnemen. [3]

In de afgelopen eeuw is de zeespiegel ongeveer 20 cm gestegen ten opzichte 
van N.A.P.. De KNMI-scenario’s verwachten een verdere stijging van de zeespie-
gel tussen de 30 en 85 cm aan het einde van deze eeuw en 15-35 cm voor 2050 
(zie figuur 2.2.1). Op de lange termijn (honderden jaren) zal de zeespiegel door 
blijven stijgen, ook als de uitstoot van broeikasgassen beperkt blijft. De oorzaak 
van deze stijging is de uitzetting van oceaanwater als gevolg van hogere tempe-
raturen. Daarnaast kan nog het afsmelten van de ijskappen een rol gaan  
spelen [2, 3].Niet alleen stijgt de zeespiegel, ook dalen delen van Nederland, (zie 
paragraaf 2.6 Het wordt lager.) Dit maakt de relatieve zee spiegelstijging groter. 
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Figuur 2.2.1:  Zeespiegelstijging afgezet in de tijd [2].

Voor de rivierafvoeren geldt dat volgens alle scenario’s de winterafvoeren 
toenemen. Dit betekent ook dat er toenemende kans is op extreem hoge 
af voeren. Een Rijnafvoer van omstreeks 12.000 m3/s zoals in 1926, 1993 en 1995 
zijn voorgekomen, heeft nu een herhalingstijd van ongeveer 30 jaar. In het 
meest extreme scenario (W) zal dit 7 jaar worden, in de G scenario’s is de 
verwachting dat het 13 jaar is in 2050. Voor de Maas geldt dat een afvoer van 
omstreeks 3000 m3/s, zoals die in 1993 en 1995 plaatsvond, nu een herhalings-
tijd heeft van 85 jaar en dat in 2050 tussen de 30 en 70 jaar zal zijn. [3]

Zeespiegelstijging en grotere extreme piekafvoeren van de Rijn en de Maas 
hebben invloed op onze veiligheid. Afzonderlijk en gecombineerd hebben 
deze ontwikkelingen invloed op de veiligheid in delen van Nederland. 

De wettelijke eisen spreken over een kans op overschrijding van een waterstand 
die een dijk moet kunnen keren. Die waterstand heet de Maatgevende 
Hoogwaterstand. De kans heet de overschrijdingskans. Dat is een wezenlijk 
ander begrip dan de overstromingskans; dat is de kans dat het land achter de 
dijk onder water komt te staan. Voor die overstromingskans zijn ook de sterkte 
van de dijk en de extra dijkhoogte ten opzichte van de Maatgevende 
Hoogwaterstand van belang. Binnen de dijkringen zelf verschilt het over-
stromingsrisico per locatie. Hoe snel de dijkring volloop t en hoe hoog het water 
komt te staan bij een overstroming is afhankelijk van de locatie. Ook de afstand 
tot de primaire waterkering en de compartimenterende werking van bijvoor-
beeld boezemkades, verhoogde wegen en spoorwegen hebben hier invloed op. 

De toetsing van waterkeringen in 2006 [4] heeft geleid tot de conclusie dat 
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momenteel 24% van de waterkeringen in Nederland niet aan de wettelijke 
eisen voldoet. Over 32% van de waterkeringen kon geen oordeel worden 
gevormd. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2007-2011 worden zo’n 
negentig maatregelen genoemd om de waterkeringen te versterken. 

2.2.2  Rivierengebied

De Rijn

In de vorige paragraaf is de toenemende kans op hoge piekafvoeren voor de 
Rijn en Maas beschreven. Het huidige maatregelenpakket van Ruimte voor de 
Rivier moet ervoor zorgen dat een afvoergolf van 16.000 m3/s bij Lobith zonder 
problemen naar zee moet kunnen worden afgevoerd. De kans dat die afvoer 
voorkomt, wordt nu geschat op 1 op 1250 jaar. Met het benutten van de ruimte-
lijke reserveringen voor Ruimte voor de Rivier en extra maatregelen tussen 
de dijken, moet naar de huidige inzichten 18.000 m3/s veilig kunnen worden 
 afgevoerd. 

Voor 2100 is de verwachting dat een piekafvoer van 18.000 m3/s bij Lobith wel 
zo ongeveer het maximum is. Daarbij is ervan uitgegaan dat Duitsland dan nog 
een aantal voorgenomen maatregelen ter verhoging van de overstromings-
veiligheid heeft uitgevoerd [3]. Hogere afvoeren dan 18.000 m3/s passen, ook 
na uitvoering van de voorgenomen maatregelen, niet binnen de afvoercapaci-
teit in de Niederrhein in Duitsland. Dit heeft ongecontroleerde overstromingen 
tot gevolg waardoor er water achter het rivierengebied langs de grens met 
Nederland overkomt [5]. 

Plannen voor grootschalige dijkverhogingen of rivierverruiming in Duitsland 
bestaan momenteel echter niet, en dus worden hogere piekafvoeren voortijdig 
‘afgevlakt’ [3].  (Fig 2.2.2.)

Figuur 2.2.2:  Maatgevende Rijnafvoer bij Lobith [136].
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Een toename van de maatgevende afvoer leidt tot een toename van de maat-
gevende waterstand. Omdat de dijken langs de rivier zijn ontworpen op basis 
van de huidige maatgevende waterstand zou kunnen worden aangenomen dat 
deze in de toekomst te laag zullen zijn om het water te keren. Andere 
 mechanismen waardoor dijken kunnen falen, zoals erosie van de buiten-
bekleding, macro-instabiliteit én opbarsten en piping kunnen wel leiden tot 
een grotere overstromingskans [6]. Langs een groot deel van de IJssel hebben 
de dijken een overhoogte waardoor de kans hier kleiner is dat de dijken zullen 
overstromen dan langs de andere Rijntakken.

De zeespiegelstijging heeft tot gevolg dat het overgangsgebied van zee en 
rivieren verder landinwaarts opschuift. Rivieren krijgen daardoor in hun 
beneden loop te maken met hogere waterstanden. Een mogelijk gevolg is dat 
maatregelen, genomen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier, in het 
overgangsgebied geen of slechts beperkt effect hebben. 

De afvoerverdeling over de Rijntakken bepaalt hoe groot de opgave is om de 
veiligheid op orde te houden. De afvoerverdeling voor een piekafvoer van 
16.000 m3/s is na uitvoering van de PKB Ruimte voor Rivier:
 • 10.200 m3/s via de Waal
 • 3350 m3/s via de Lek
 • 2450 m3/s via de IJssel
Een hoogwatergolf die in Zuid-Duitsland ontstaat, bereikt vier tot vijf dagen 
later de Nederlandse grens bij Lobith. In het vlakke Nederland stroomt het 
water veel langzamer. De hoogwatergolf doet er twee dagen over om zich van 
Lobith tot de zee te verplaatsen [7]. 

Bij een piekafvoer van 18.000 m3/s, welke naar verwachting kan voordoen 
ergens tussen 2050 en 2100 (zie figuur 2.2.1), zou, volgens de huidige 
op vattingen, de afvoerverdeling als volgt zijn:
 • 11.350 m3/s via de Waal
 • 3350 m3/s via de Lek
 • 2800 m3/s via de IJssel
 • 500 m3/s in retentiegebieden

De Maas

Voor de Maas is de maatgevende afvoer momenteel 3.800 m3/s. Er wordt vanuit 
gegaan dat dit in 2050 4.200 m3/s kan zijn en in 2100 zelfs 4.600 m3/s [3].

Met de geplande uitvoering van de Maaswerken zal een piekafvoer van 
3.800 m3/s moeten kunnen worden afgevoerd. In IVM2-studie is gekeken 
naar aan vullende maatregelen die nodig zijn als de maatgevende afvoer stijgt. 
Buitendijkse aanvullende maatregelen, welke nog niet zijn vastgesteld, 
moeten afdoende zijn om een afvoergolf van 4.200 m3/s te kunnen afvoeren. 
Om een afvoergolf van 4.600 m3/s probleemloos af te voeren zouden ook 
aanvullende binnendijkse maatregelen moeten worden genomen [3,8]. Een 
afvoergolf die in de Ardennen ontstaat bereikt binnen een dag de Nederlandse 
grens. Vanaf de Nederlandse grens kan de golf in twee dagen het Hollands 
Diep bereiken als de uiterwaarden op dat moment al onder water staan. Als 
de uiterwaarden vlak voor de golf nog droog zijn, kan de golf er wel vijf dagen 
over doen [7].
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Tot slot dreigen bij hoge rivierstanden afvoerproblemen bij de mondingen van 
zijrivieren en beken, zoals Dommel (bij de monding in Den Bosch is het Dieze), 
Niers en Roer [9]. (zie ook paragraaf 2.3 Het wordt natter.)

Overige effecten hoogwater

Andere effecten van het vaker voorkomen van hoogwater in het rivierengebied 
zijn vooral te merken voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat stelt normaal 
gesproken geen beperkingen aan de scheepvaart op de Waal tijdens hoogwater. 
In Duitsland geldt vanaf een bepaalde waterstand wel een vaarverbod op de 
Rijn. Daardoor vindt dan ook in Nederland weinig scheepvaart plaats. Bij het 
hoge water in 1993 en 1995 is de scheepvaart op aandringen van de water-
schappen tijdelijk stilgelegd om de dijken niet extra te belasten [7]. 

In de Maas treden bij hoogwater hoge stroomsnelheden op. Voor schepen 
wordt het moeilijker om op koers te blijven en de kans op aanvaringen neemt 
toe. Scheepsgolven kunnen de oevers langs de smalle Maas beschadigen. Vanaf 
een bepaalde waterstand is scheepvaart daarom verboden [7].

2.2.3  Benedenrivierengebied 

In het benedenrivierengebied wordt de Maatgevende Hoogwaterstand bepaald 
door een combinatie van matig hoge rivierafvoeren en een situatie van storm-
vloed op zee. De zeespiegelstijging maakt dat de invloed van de zeespiegel 
steeds verder naar het oosten uitbreidt. 

De dreiging van een overstroming in het benedenrivierengebied wordt groter 
doordat de kans toeneemt op een samenloop van stormvloed met hoge rivier-
afvoeren. 
Omslagpunten waarbij niet meer kan worden voldaan aan de veiligheidsnor-
men, worden bepaald door de grenzen aan de fysieke mogelijkheden van de 
Maeslantkering (bij toenemende zeespiegelstijging zal ook het peil achter de 
kering mee gaan stijgen) en grenzen aan de beschikbare ruimte om de 
be nodigde dijkversterkingen uit te voeren en door de hoogteligging van buiten-
dijkse gebieden. Naar het westen neemt ook de bebouwing op en aan de dijken 
toe. In Rotterdam en de Drechtsteden zijn zones langs dijken over grote delen 
aansluitend bebouwd [10]. Maar ook in minder dichtbevolkte gebieden langs de 
Lek is de bebouwing direct achter of tegen de dijk geplaatst. 

De meest kritische plaats in het gebied is Dordrecht. De kering in het centrum 
van de stad voldoet momenteel nog maar net aan de norm. Elke stijging van 
het peil zal er toe leiden dat de kering moet worden versterkt. Het ophogen van 
de kering ter plekke is geen gemakkelijke opgave, omdat het een kering betreft 
die is verwerkt in het historisch stadsgezicht [9]. 

Uit analyse in de studie Klimaatbestendigheid [3] blijkt dat in de rest van het 
benedenrivierengebied dijkversterkingen, technisch gezien, nog lang zijn vol te 
houden. Wel kan op een gegeven ogenblik de beschikbare ruimte beperkend 
worden. Om de stabiliteit van de dijken te garanderen moeten deze, wanneer 
ze verhoogd worden, ook verbreed worden. Uit studie naar locaties langs de Lek 
blijkt dat voor veenweidegebieden geldt dat ook een extra brede steunberm 
nodig is. De beschikbare ruimte om deze verbreding te realiseren is vaak niet 
beschikbaar. Met name de maatschappelijke weerstand tegen deze dijkverbre-
dingen kan hier voor problemen zorgen. De mogelijkheden (technische, ruimte-
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lijk, kosten, draagvlak) zullen bepalend zijn of de problemen het hoofd kunnen 
worden geboden. Deze problemen spelen op de lange termijn, maar vanwege 
de hoge kwetsbaarheid van het achterland is het zo fundamenteel dat tijdig 
naar alternatieven moet worden gekeken [3]. 

De sluitfrequentie van de Maeslantkering neemt bij 1,30 meter zee spiegel-
stijging toe van eens per 10 jaar (huidig) tot enkele tientallen keren per jaar. 
Een steeds frequenter sluitende Maeslantkering belemmert in grote mate 
het scheepvaartverkeer van en naar de haven van Rotterdam [3]. 

In de regio rond Rotterdam en Dordrecht zijn tevens delen buitendijks bebouwd. 
Sommige van deze gebieden liggen onder 3 meter + N.A.P, en liggen daarmee 
net boven het toetspeil. Op termijn kunnen hier dus problemen ontstaan. 

2.2.4  Zuidwestelijke Delta

Voor de Zuidwestelijke Delta geldt dat de polders rond de Westerschelde door 
reguliere dijkversterkingen afdoende kunnen worden beschermd [3].

De Oosterscheldekering kan een zeespiegelstijging aan van 50 cm. Uitgaande 
van een relatieve zeespiegelstijging van maximaal 45 cm tot 2050, wordt er 
vanuit gegaan dat de Oosterscheldekering tot 2050 zonder moeite mee kan. 
Door het dichten van kieren tussen de schuiven en de drempels zou dit moeten 
kunnen worden verlengd tot 2075 [89]. In de studie Klimaatbestendigheid 
wordt geconcludeerd dat de kering bij een zeespiegelstijging van meer dan 
50 cm niet meer voldoet [3]. 

De bouw van de Oosterscheldekering heeft nadelige invloed op de veiligheid 
en ecologie achter de kering. Dit is het gevolg van de zandhonger in dit bekken 
waardoor hier versnelde erosie van de intergetijdeplaten plaatsvindt (zie ook 
paragraaf 2.6 het wordt lager). Het verdwijnen van de platen leidt tot heviger 
golfaanval op de dijken. Momenteel wordt een proef uitgevoerd met plaat-
suppletie in de Oosterschelde, om het effect te onderzoeken op zowel het 
ecologisch herstel als het verminderen van de golfwerking op de keringen. 

Voor de Haringvlietkering wordt geconcludeerd dat de hoogte van de schuiven 
rond 2025 niet meer voldoet aan de normen. Met aanpassingen kan de kering 
nog een tijd mee maar de kering zal ergens rond 2075 niet meer voldoen aan 
de normen [11]. 

De rest van de Zuidwestelijke delta wordt voor zeespiegelstijging beschermd 
door het suppletiebeleid dat zorg draagt voor het meegroeien van de duinen-
kust. 

2.2.5  IJsselmeergebied 

In 2006 is vastgesteld dat de Afsluitdijk niet aan de veiligheidsnorm voldoet. De 
dijk is niet hoog genoeg en de grasbekleding op de kruin en het binnentalud is 
onvoldoende erosiebestendig. Ook de sluizen in de Afsluitdijk voldoen niet aan 
de norm, omdat de hoogte en de stabiliteit onvoldoende zijn [4]. De dijk moet 
worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor 
de toekomst. Rijkswaterstaat werkt momenteel samen met de provincies 
Fryslân en Noord-Holland aan een toekomstverkenning voor de Afsluitdijk.
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Momenteel wordt, bij laag tij, overtollig rivierwater vanuit het IJsselmeer onder 
vrij verval in de Waddenzee gespuid. Op zijn vroegst in 2035 wordt tegen de 
limiet aangelopen van deze strategie [12]. Spuien onder vrij verval zal steeds 
moeilijker worden als de zeespiegel omhoog gaat. Een eventuele peilstijging 
van het IJsselmeer heeft tot gevolg dat de dijken langs het IJsselmeer verhoogd 
en verbreed dienen te worden. Het ruimtebeslag en de kosten hiervan kunnen 
tot maatschappelijke weerstand leiden [14]. Het beleid van de Integrale Visie 
IJsselmeergebied was om het peil van het IJsselmeer mee laten stijgen met de 
zeespiegelstijging, zodat spuien onder vrij verval mogelijk bleef [13]. Op dit 
moment wordt het peilbeheer van het IJsselmeer heroverwogen. 

Bij hogere peilen in het IJsselmeer zal ook het rivierpeil in het overgangsgebied 
in de IJsseldelta bij Kampen meestijgen. De stijging van dit peil is ongeveer 
gelijk aan de stijging van het peil van het IJsselmeer. Dit heeft op de zeer lange 
termijn consequenties voor de maatregelen in dit gebied die de veiligheid 
garanderen, zoals de rivierbypass bij Kampen [3]. 

2.2.6  Kust

De eerste prioriteit voor de kustbescherming is de aanpak van de “zwakke 
 schakels”; het bestaande beleid is daar al op gericht. Daartoe worden de 
komende jaren op deze locaties eenmalige, veelal zeewaartse versterkingen 
uitgevoerd. Voor het onderhoud van deze versterkingen geldt als richtsnoer het 
principe van het dynamisch handhaven van de kustlijn door zandsuppletie. Na 
het  realiseren van de versterkingen is daarmee de bescherming van de kust op 
orde. Voor de lange termijn geldt dat de strategie van zandsuppletie nog 
eeuwen houdbaar is, zelfs als de zeespiegel meerdere meters stijgt [3]. Sinds 
2001 wordt ieder jaar 12 miljoen m3 zand gesuppleerd. Uitgaande van een rela-
tieve zee spiegelstijging van 65 - 130 cm voor het jaar 2100 moet dit worden 
 uitgebreid tot 46 - 91 miljoen m3 per jaar, om te blijven meegroeien met de 
zee spiegel [3,15]. Er zijn aanwijzingen dat op plaatsen waar extra duinvorming 
be vorderd wordt door grootschalige suppleties, dit ten koste gaat van de 
eco logische ontwikkeling in de middenduinen [103].

2.2.7  Waddengebied

De veiligheid op de Waddeneilanden kan door de 5 jaarlijkse toetsing en regulie-
re versterkingen op orde worden gehouden. Voor de buitendijkse be bouwing, 
zoals op Terschelling, kan ingezet worden op hoogwaterbestendige inrichting. 
Daarbij kan worden gedacht aan het niet wonen op de begane grond of drijven-
de woningen [16]. 

Voor de kust van Noord-Nederland zijn weinig problemen te verwachten. 

2.2.8  Ruime Randstad

De combinatie van een lage ligging met een hoge bevolkingsconcentratie en 
grote economische waarde maakt dat overstromingen van een aantal dijkringen 
in met name Noord- en Zuid Holland grote gevolgen kunnen hebben. 
Binnen dijkring 14 liggen de diep gelegen, sterk verstedelijkte droogmakerijen 
van de Haarlemmermeer - en de Zuidplaspolder. De potentiële schade bij 
 overstroming is hier groot. Dit zijn tevens gebieden waar nog grote nieuwe 
ruimtelijke investeringen (woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur) op stapel 
staan. Zie hiervoor verder de ruimtelijke trends, hoofdstuk 3. De kans dat deze 
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polders overstromen is echter gering en er is deels op geanticipeerd door de 
aanleg van bijvoorbeeld de stormvloedkering bij de Hollandsche IJssel en de 
bouw van een secundaire waterkering achter de primaire bij Capelle a/d IJssel, 
ter extra bescherming van de Zuidplaspolder. 
Aandacht behoeft ‘de achterkant’ van dijkring 14 in Zuid-Holland. Indien er zich 
in de aangrenzende dijkringen 44 en 15 overstromingen voordoen, zijn de 
 keringen langs de Hollandsche IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal onvoldoende 
hoog om het water te keren. Echter, hoewel dijkring 44 een normfrequentie 
heeft van 1:1250 wordt de werkelijke kans op overstroming veel kleiner geacht. 
Redenen hiervoor zijn de overhoogte van de huidige dijk en het feit dat de 
bovenstroomsgelegen Betuwe waarschijnlijk al eerder overstroomt wanneer 
zich (boven) maatgevende omstandigheden voordoen. Dit ontlast de dijk ter 
hoogte van dijkring 44. Verder zal bij een doorbraak van dijkring 44 en 15 vooral 
het Groene Hart in dijkring 14 getroffen worden. Het overstromingsrisico 
(kans x gevolg) is dus gering. 

Een deel van de stad Amsterdam, waaronder de ontwikkel- en transformatie-
zones langs de IJ-oevers ligt in het gebied met een normfrequentie van 1:1250. 
Ondanks dat gedeelten van deze gebieden in het verleden tot +2 m N.A.P. zijn 
opgehoogd, is het nog niet duidelijk of dit op termijn voldoende veilig is in 
verband met inklinken van de bodem en de ontwikkeling van het gebied rich-
ting een woonfunctie. 
Daarnaast kan de zeespiegelstijging, tezamen met het vaker voorkomen van 
piekbuien ervoor zorgen dat de spui- en maalcapaciteit bij IJmuiden onvoldoen-
de is om ongewenste peilfluctuaties in deze gebieden te voorkomen (zie ook 
paragraaf 2.3 het wordt natter) [17,18]. 

2.2.9  Laag Nederland algemeen (Noord, Ruime Randstad, 
Zuidwestelijke delta)

Voor veel kustdijkringen geldt dat zij een vorm van compartimentering hebben 
die in het verleden vaak onbedoeld zo ‘gegroeid’ is, door bijvoorbeeld het 
aanleggen van boezemkades, kanaaldijken en voormalige primaire waterkerin-
gen die hun functie als zodanig hebben verloren. Deze ‘compartimentering’ 
zorgt er in theorie voor dat bij een dijkdoorbraak vanuit zee de dijkring vaak 
slechts gedeeltelijk volloopt. Dit geldt voor de dijkringen in Zeeland, Zuid-
Holland, Noord-Holland, Groningen en Friesland. Een vraag die hierbij nog wel 
beantwoord dient te worden is of deze onbedoelde compartimenteringsdijken 
voldoende stevig zijn om het water tijdens een overstroming te kunnen keren. 
Zo zijn bijvoorbeeld boezemkades immers ontworpen om boezemwater te 
keren. Het is onbekend hoe stabiel deze kades zijn bij belasting vanaf de 
‘verkeerde’ kant [6]. 

Met betrekking tot opbarsting zijn geen grote problemen te verwachten. Op 
plaatsen waar de bovenlaag van de grond dun is, zou de toenemende grond-
waterdruk door zeespiegelstijging of hoge waterstanden in de rivier kunnen 
leiden tot het opbarsten van die bovenlaag. Dit zou resulteren in het opborrelen 
van het grondwater. Het blijkt dat dit effect hooguit lokaal, dicht achter de 
waterkering zou kunnen optreden. Van een landelijk probleem is echter geen 
sprake [3]. 
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Kaart 3 Het wordt natter
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2.3  Het wordt natter 
Effect van toename van neerslag en het vaker voorkomen van piekbuien

De belangrijkste kwesties als gevolg van een mogelijke toename in extreme 
neerslag en een stijging van de zeespiegel:
 •  In de stedelijke gebieden en de glastuinbouwgebieden zal door de 

toename van het aantal piekbuien zowel grondwateroverlast vaker 
voorkomen als overlast door het vaker overstromen van riolen. Door 
de openbare ruimte zo in te richten dat waterberging mogelijk is, 
hoeft incidentele, extreme neerslag, geen wateroverlast of schade te 
veroorzaken. Een aantal steden heeft echter nu al ongewenst hoge 
grondwaterstanden (zie kaart). Langs de rivieren kunnen bij frequen-
ter hoogwater ook grondwaterstanden in steden meer problemen 
gaan geven.

 •  Bij een toename van het aantal en de intensiteit van de piekbuien zijn 
vooral de gebieden op de overgang tussen hoog en laag Nederland 
gevoelig voor wateroverlast. Zeker als in de bovenstroomse hoge 
gebieden de mogelijkheid tot waterberging beperkt is. Randen van de 
keileemgebieden zijn extra gevoelig (zie kaart). Overlast wordt verer-
gerd als een hoge rivierafvoer samenvalt met neerslagpieken. 

 •  In laag Nederland (zie kaart) neemt als gevolg van de zeespiegelstij-
ging de waterafvoercapaciteit af. In een aantal gevallen zal water 
niet meer onder vrij verval geloosd kunnen worden op het buitenwa-
ter. Om water af te voeren wordt het plaatsen van een gemaal dan 
noodzakelijk. Ook de lozingscapaciteit van bestaande gemalen zal 
kleiner worden naarmate het peilverschil met het buitenwater verder 
stijgt. Het grote aantal peilvakken en beheerseenheden, dat in de 
laatste decennia alleen maar gestegen is, zorgt voor toenemende 
beheerskosten in de lage gebieden. 

 •  De bergingscapaciteit in beekdalen is lokaal onvoldoende om een 
toenemende hoeveelheid neerslag te bergen (zie kaart). Lokaal kan 
dit tot wateroverlast leiden. Ook door het stopzetten van grondwa-
teronttrekkingen kan zich, in de hoger gelegen delen van Nederland, 
lokaal wateroverlast voordoen. 

 •  De zeespiegelstijging zal vragen om een beslissing over het peilbe-
heer van afgesloten bekkens, om afwatering onder vrij verval moge-
lijk te houden. Dit geldt voor het IJsselmeer, Veerse Meer, Volkerak-
Zoommeer en het Grevelingen. Op dit moment heeft het Volkerak-
Zoommeer al een bergingstekort (zie kaart). 

 •  Meer waterberging zal gewenst zijn als gevolg van de toename in het 
voorkomen van neerslagpieken. De bergingscapaciteit komt daardoor 
lokaal onder druk te staan als er niet meer ruimte voor berging 
gevonden wordt (zie kaart). Dit geldt vooral voor gebieden die de ten 
opzichte van hun omgeving het laagst gelegen gebieden zijn, in laag 
Nederland, maar geldt ook voor delen van hoog-Nederland, om te 
voorkomen dat water wordt afgevoerd naar locaties waar het tot 
overlast leidt.

2.3.1  Nederland

Experts achten het waarschijnlijk (60-90% kans) dat extreme neerslag in zomer 
en winter vaker voor zal komen en dat de hoeveelheid neerslag in de winter toe 
zal nemen. De grondwaterdruk en ook de kwel zullen hierdoor zeer waarschijn-
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lijk toenemen rond gebieden waarvan het waterpeil stijgt (de kans hierop 
wordt op meer dan 90% geschat) [3]. 

De gemiddelde neerslag gedurende de winter neemt in alle KNMI-scenario’s uit 
2006 toe, variërend tussen 4 en 14% tot 2050. Voor de zomer lopen de verwach-
tingen over toename of afname uiteen. De plusscenario’s (G+, W+), die uitgaan 
van een verandering in luchtcirculatiepatroon, voorspellen een afname in 
zomerneerslag van 10 tot 19%. De scenario’s zonder verandering in luchtcircula-
tiepatroon gaan uit van een stijging van de zomerneerslag van 3 tot 6%. De 
extremen in neerslag nemen zowel voor winter als zomer toe. Als maat wordt 
voor de winter een tiendaagse regenvalsom gebruikt die eens in de tien jaar 
overschreden wordt. Deze neemt met 4% tot 12.5% toe tot 2050. Voor de zomer 
wordt als maat een maximale neerslag op een dag gebruikt, die eens in de tien 
jaar overschreden wordt. Deze neemt met 5 tot 27% toe [2].

Extreme neerslag leidt tot wateroverlast maar heeft doorgaans geen invloed op 
de veiligheid. Wel kan wateroverlast aanzienlijke hinder en kosten met zich mee 
brengen. Het is daarom zaak wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij het verwerken van toenemende hoeveelheden neerslag is Nederland grofweg 
in twee gebieden te verdelen. Allereerst hooggelegen gebieden met vrije 
afstroom en mogelijkheden om water vast te houden en laaggelegen gebieden 
waar extra geborgen of gepompt moet worden om overtollig water te lozen. 
Daarnaast vormen de - meestal stedelijke of glastuinbouw - gebieden met een 
groot aandeel verhard oppervlak een belangrijk aandachtsgebied. In de oudere 
stedelijke gebieden is de ruimtelijke inrichting en de capaciteit van het riool mede-
bepalend voor het al of niet kunnen verwerken van de  toenemende piekbuien. 

In de gebieden met vrije afstroom is vooral van belang dat het water tijdens 
piekbuien vastgehouden en eventueel geborgen kan worden zodat zich op en 
nabij de overgangen met laag Nederland geen problemen voortdoen. Hier is de 
WB21 trits van eerst vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren geldig. Het 
zodanig inrichten dat berging mogelijk is heeft gevolgen voor de inrichting van 
de hoger gelegen gebieden. 

In een deel van de gebieden in laag Nederland hangt de wateroverlastproblema-
tiek deels samen met een gebrek aan voldoende berging- en afvoercapaciteit van 
het polder- en boezemsysteem. Probleem bij piekbuien is ook dat de hoeveelheid 
water lokaal zo groot kan zijn dat overlast veroorzaakt wordt voordat het gebor-
gen kan worden of tot bij de gemalen kan worden afgevoerd [19].

Overal in laag Nederland waar het buitenwater beïnvloed wordt door de 
zeespiegelstijging zal de lozingscapaciteit van bestaande gemalen afnemen. 
Tijdens en na piekbuien moet relatief veel water in korte tijd afgevoerd worden 
naar steeds hoger gelegen buitenwater. 

Als gevolg van de toename van neerslag in de winter zal de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand in delen van Nederland toenemen. Lokaal kan ook dit voor over-
last zorgen. Een toename van de hoeveelheden neerslag en eventuele hogere 
grondwaterstanden kunnen zorgen voor een grotere uitspoeling van nutriënten 
uit de bodem. Deze uitspoeling vormt nu al de grootste diffuse bron voor nutriën-
ten aan het oppervlaktewater. In landbouwgebieden kan de uitspoeling van 
meststoffen dan ook zorgen voor een grotere nutriëntbelasting van het opper-
vlaktewater. In hoog Nederland zullen eventuele effecten het grootst zijn [20].
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Onafhankelijk van de klimaatverandering heeft het stopzetten van grootschali-
ge grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwater en industriële toepas-
singen gevolgen voor de grondwaterstanden. Dit geldt bijvoorbeeld in de duin-
streek, waar drinkwateronttrekkingen worden stopgezet, en zuid Limburg, waar 
na sluiting van de mijnen de grondwaterstanden niet meer laag gehouden 
hoeven worden. Lokaal kan dit tot wateroverlastsituaties leiden [21].

2.3.2   Stedelijke gebieden

Toenemende bebouwing en verharding kunnen met zich mee brengen dat het 
risico op wateroverlast verder toeneemt, met een navenant groter risico op 
ongerief en materiële schade. 

In stedelijk gebied wordt een belangrijk deel van het regenwater afgevoerd 
door het riool. Bij een toename van de extreme neerslag is de verwachting dat 
de rioolstelsels vaker overbelast zullen raken. Daarnaast neemt het areaal op 
rioolstelsels afvoerende gebieden toe. Beide factoren versterken elkaar en als 
gevolg daarvan zal de frequentie en duur van water op straat naar verwachting 
met 50% toenemen, vanaf 2050 (met uitloop naar 2100) uitgaande van 2 °C 
temperatuurstijging [22]. 

De verwachting is dat vooral in gebieden met reliëf en steden met weinig 
oppervlaktewater de effecten duidelijk merkbaar zullen zijn. In het eerste geval 
zal water zich immers veelal sneller verzamelen in de laagste delen. In het geval 
van steden met een gering aandeel oppervlaktewater kan minder water gebor-
gen worden en zal dus eerder overlast ontstaan. Dit geldt nog meer voor steden 
met een relatief hoge grondwaterstand; ook daar kan water lastig geborgen 
worden als er niet voldoende berging- en afvoercapaciteit is. 

Overbelasting van de rioolstelsels zal zich ook manifesteren in een toename van 
de emissies uit de stelsels. Dit kan een negatieve invloed hebben op de water-
kwaliteit. Vooral bij zogenaamde ‘overstorten’ kunnen problemen met de 
waterkwaliteit van de ontvangende wateren ontstaan: bij korte hevige regenval 
kunnen rioolwaterstelsels en rioolwaterzuiveringen de grote piek niet verwer-
ken en hemelwater en afvalwater worden ongezuiverd op het oppervlaktewater 
geloosd. Dit speelt met name in gebieden waar niet is ontkoppeld en de capaci-
teit van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties niet op de klimaatont-
wikkeling is toegesneden. Industriële lozingen en rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties zijn dan potentiële bronnen van waterverontreiniging. Bovengenoemde 
effecten zijn echter lastig te vertalen in schade op Nederlandse schaal aange-
zien ze sterk locatieafhankelijk zijn.
Lokaal kan ook toenemende kwel reden zijn voor het toenemen van waterover-
last in stedelijke gebieden. Vooral steden met een geringe ontwateringsdiepte 
zullen hier gevoelig voor zijn [21]. 

Bij de inrichting van nieuwe stedelijke gebieden wordt veelal rekening gehou-
den met klimaatveranderingen en worden gescheiden stelsels aangelegd of 
wordt het verhard oppervlak afgekoppeld. 

2.3.3  Ruime Randstad 

In de lage gebieden van Nederland hangt wateroverlast voor een groot deel 
samen met een gebrek aan voldoende afvoer en bergingscapaciteit van de 
boezemsystemen. 
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Vooral in de natste en laagste delen van het Veenweidegebied en laagstgelegen 
gebieden binnen polders en droogmakerijen, maar ook in veel glastuinbouwge-
bieden – met name het Westland - ontbreekt de ruimte om overtollige neerslag 
te bergen. Gedurende natte perioden van het jaar zijn de waterstanden hier in 
de huidige situatie al hoog. In de bodem is dus weinig ruimte beschikbaar om 
grote hoeveelheden extra water te bergen. Naar verwachting zal in het groot-
ste deel van het gebied de hoogste grondwaterstand licht toenemen [23]. 

Daarnaast is de oppompcapaciteit naar de hoger gelegen boezems in diverse 
gebieden onvoldoende. Bij bemalingstop op de boezem komt water op het land 
te staan. Dit kan schade voor de landbouwproductie tot gevolg hebben. Met de 
toenemende regenval zal die toenemen [23].

Het grote aantal peilvakken en beheerseenheden – dat in de recente geschiedenis 
is toegenomen - betekent aanzienlijke beheerskosten voor het waterbeheer in 
deze gebieden. Voor een aantal wateren geldt dat de verhouding tussen het 
afwateringsgebied en de boezem ongunstig is waardoor het relatief gevoelig is 
voor wateroverlast. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boezems die afwateren op 
het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal [24] (40 km2 boezem tegen-
over afwateringsgebied van 2300 km2 [18]). Daarnaast is op deze boezem 
weinig ruimte voor peilfluctuatie als gevolg van tunnels, drempels van sluizen 
en bruggen. 
Zeespiegelstijging zal tot gevolg hebben dat de afhankelijkheid van het gehele 
afwateringsgebied (2300 km2) van het gemaal IJmuiden zal toenemen. Naar 
verwachting is spuien onder vrij verval halverwege deze eeuw nagenoeg niet 
meer mogelijk. Bovendien vallen neerslagpieken vaak samen met grotere 
opvoerhoogte bij het gemaal. Dat komt nu soms al voor. Een toename van de 
fluctuaties van het kanaalpeil en daarmee in open verbinding staande wateren 
(Amsterdamse grachten, IJ, Amstel en Vecht) is dan niet te voorkomen. 
Amsterdam zal dan de stadskeringen moeten sluiten en de aanvoer via de 
Amstel naar het IJ-meer moeten uitmalen. Dit is sinds het uitbreiden van het 
gemaal te IJmuiden, in 2004, niet meer voorgekomen. Ook scheepvaart zal in 
deze situatie hinder ondervinden. Bij verdergaande zeespiegelstijging, zoals 
voorspeld door de Deltacommissie voor de lange termijn, zal rond 2200 de 
zeespiegel rond of boven de maximale opvoerhoogte van het gemaal te 
IJmuiden schommelen, zodat afvoer dan niet meer mogelijk is [17, 18]. 
Indien er voor warmere en drogere perioden extra wateraanvoer vanuit het 
IJsselmeergebied wordt ingezet, kan dit leiden tot wateroverlast wanneer een 
piekbui voorkomt, omdat de capaciteit van de Amstelboezem al volledig wordt 
benut voor zoetwatervoorziening. Er is dan geen mogelijkheid om het water via 
de boezem op te vangen en af te voeren, vanwege hoge peilen en een verhang 
van noord naar zuid in plaats van omgekeerd. Mogelijk leidt dit, in het stroom-
gebied van de Amstel - waaronder Amsterdam- , tot (economische) schade door 
wateroverlast [17]. Mogelijk dat nieuwe infrastructuur een betere oplossing kan 
bieden voor de aanvoermogelijkheden.
Een intensief netwerk van buis-, greppel- en slootdrainage, een goede afwate-
ring en talrijke gemalen zorgt in droogmakerijen en polders voor de waterhuis-
houding. De afhankelijkheid van de techniek zal in deze gebieden waarschijnlijk 
eerder toenemen dan afnemen [21]. Diepe droogmakerijen hebben veelal door 
hun diepe ligging ten opzichte van hun omgeving te maken met kwel.

In combinatie met zeespiegelstijging komt het lozen van overtollig water uit de 
boezems nog meer onder druk. De huidige capaciteit van gemalen schiet moge-
lijk tekort als het overtollig water naar hogere buitenwateren moet worden 
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weggepompt. De lozingscapaciteit van het spui- en gemaalcomplex bij 
IJmuiden bijvoorbeeld zal afnemen. Het risico op wateroverlast zal hierdoor 
toenemen [24].

Buiten de veenweidezone en de droogmakerijen zijn het de gebieden met 
bijzondere, intensieve teelten die zeer gevoelig zijn voor extra wateroverlast. 
Het gaat om de glastuinbouwgebieden, de Bollenstreek, het sier- en boomteelt-
gebied rond Boskoop en andere gebieden met hoogwaardige, kapitaalsintensie-
ve teelten en gewassen. In alle gevallen gaat het om gebieden die ook al bij 
geringe inundatie grote schade ondervinden. Voor de intensief bebouwde 
kassengebieden gelden eigenlijk hetzelfde als voor de stedelijke gebieden. Er is 
geen of weinig ruimte is voor berging van neerslagoverschotten beschikbaar. 

2.3.4  Noord laag Nederland

Noord laag Nederland heeft in grote lijnen met dezelfde problemen te kampen 
als de Ruime Randstad als het gaat om wateroverlast. Ook hier kunnen bij grote 
hoeveelheden af te voeren water boezemsystemen te kort schieten. Op dit 
moment watert Friesland en noordwest Groningen onder vrij verval af op het 
Lauwersmeer. Als gevolg van bodemdaling en stijging van de zeespiegel zal dit 
in de nabije toekomst (na 2030) niet meer mogelijk zijn. Daarom is er besloten 
een gemaal aan te leggen dat spuien altijd mogelijk maakt en dat tegelijkertijd 
het peil op het Lauwersmeer handhaaft. Wateroverlast zou op deze manier 
moeten worden ondervangen [25]. 

Zeekleigronden aan de noordkant van het gebied kunnen te maken krijgen met 
wateroverlast als gevolg van de eigenschappen van de ondergrond. Kleiige 
bodems kunnen na perioden van langdurige droogte relatief lastig water 
opnemen. Gebieden met een dergelijke ondergrond hebben een relatief snelle 
neerslag-afvoer relatie en kunnen dan ook met wateroverlast te kampen krijgen 
bij ’s zomerse piekbuien [26].

2.3.5  Noord, Oost en Zuid hoog Nederland

In hoog Nederland concentreren de knelpunten met betrekking tot waterover-
last zich in de afwatering op de overgang van de hellende, vrij afstromende 
gebieden naar lagere minder hellende gebieden. Op contactpunten in deze 
overgangszone vloeit het water uit de hogere delen samen en kan, bij grote 
hoeveelheden, plaatselijk voor veel overlast zorgen. Rond deze overgangszone 
wateren veel beken en kleine rivieren af op de grote rivieren. Bij hoge rivieraf-
voeren kan het toestromende water lastig afgevoerd worden en als gevolg 
daarvan stagneren. Hierdoor neemt de kans op overlast nog toe. Om overlast te 
beperken is het dan ook van belang dat het water op de juiste manier en op het 
juiste moment geloosd wordt. Ook grondwaterproblemen zullen zich in deze 
gebieden concentreren. De toenemende neerslag zal zich ook vertalen in een 
toenemende hoeveelheid kwel op de overgang tussen de hogere Pleistocene 
gronden en de lagere Holocene gronden en de beekdalen. 

In de hogere delen van de zandgebieden (de stuwwallen en dekzandruggen) zal 
als gevolg van de toenemende neerslaghoeveelheden in de winter de grondwa-
terstand stijgen. In deze gebieden infiltreert het water. Tijdens nattere periodes 
zal in de ontwaterde gebieden, waar zich de meeste landbouw concentreert, 
wateroverlast kunnen optreden [21]. 
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In het oosten en noorden bevindt zich in de ondergrond van een deel van 
de hogere gronden een keileemlaag in de bodem. Deze is niet goed door-
dringbaar en zorgt daardoor voor een snelle afvoer van water naar lagere 
gronden. Water wordt relatief snel naar de overgangsgebieden getranspor-
teerd en naar verwachting zullen deze gebieden tot 35% grotere afvoeren te 
verwerken krijgen [27]. 

Steden en dorpen, die zijn gelegen op bovengenoemde overgangszones, 
zijn dan ook gevoelig voor wateroverlast. Eenzelfde probleem doet zich voor 
in west Brabant waar zich dicht onder het maaiveld een slecht doorlatende 
 kleilaag bevindt.

Ook zijn er locaties op de overgangszone, waar het bodemprofiel bovenstrooms 
wel water zou kunnen bergen maar waar dit niet gebeurt. In het verleden is 
daar veel drainage ‘verbeterd’ om niet te vochtige landbouwpercelen te hebben. 
Bovendien zijn greppels en beken rechtgetrokken. Als gevolg daarvan is er een 
heftigere en snellere neerslag-afvoerrelatie ontstaan [27]. Den Bosch, Meppel 
en Breda zijn voorbeelden van steden die op een dergelijke overgangszone 
liggen. Echter ook elders in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg treden 
dergelijke problemen op. Op een aantal locaties zijn of worden deze knelpunten 
opgelost. Dat is echter niet slechts gedaan door maatregelen in het stedelijke 
gebied te treffen maar vooral door bovenstrooms van de steden extra mogelijk-
heden te treffen om water vast te houden en te bergen. 

Bij toenemende hoeveelheden neerslag betekent dit dat steeds meer water 
bovenstrooms zal moeten worden vastgehouden of geborgen, wil men de 
wateroverlast benedenstrooms gelegen knelpunten op het huidige niveau 
houden. In een aantal gebieden echter is er slechts beperkte mogelijkheid tot 
berging en is incidentele wateroverlast dus nauwelijks te voorkomen. Dit geldt 
vooral in Zuid-Limburg, waar zeker in het heuvelland lokaal sprake is van veel 
overlast. Niet alleen in de benedenstroomse overgangszone, maar ook in de 
beekdalen zelf kan lokaal wateroverlast optreden [28].

Met de toenemende neerslag zal bovendien bij huidig landgebruik naar 
verwachting in de ontwaterde delen van de zandgronden lokaal de landbouw-
schade groter worden, zeker als ook maatregelen worden genomen om water 
meer vast te houden ten behoeve van droge tijden [21].

2.3.6  Zuidwestelijke Delta

Ook in Zeeland neemt de kans op landbouwschade na extreme neerslag toe 
vanwege beperkte mogelijkheden tot berging in de bodem. Uit het verleden 
bekende taferelen als verdronken aardappeloogst zullen vaker voorkomen.

Als gevolg van de zeespiegelstijging komt de afvoercapaciteit onder druk te 
staan. Onder andere in Zeeuws Vlaanderen waar sluizen een groot deel van de 
afvoer voor hun rekening nemen is dit het geval. Verder zal de zeespiegelstij-
ging vragen om een beslissing of het peil achter de door dijken afgesloten 
bekkens (Veerse Meer, Volkerak Zoommeer, Grevelingen) aangepast zal moeten 
worden, om vrije afwatering mogelijk te houden. Vooralsnog stijgt het peil niet 
mee met de zeespiegel [29]. Indien er wordt besloten tot het meestijgen met 
de  zeespiegel zal dit tot gevolg hebben dat de afwatering naar die bekkens 
lastiger wordt.
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Op dit moment heeft het Volkerak Zoommeer al te kampen met een bergings-
tekort in tijden dat het grote hoeveelheden water moet bergen. Volgens het 
concept Beheersplan Rijkswateren loopt dit tekort na 2015 naar verwachting op 
tot 70-90 m3/s [30]. 

2.3.7   Rivierengebied

In het rivierengebied heeft de waterstand in de rivier directe gevolgen voor de 
stijghoogte in het omliggende gebied. Dit betekent dat de stijghoogte van het 
grondwater toeneemt bij hoge waterstanden op de rivier. Maatregelen als 
Ruimte voor de Rivier zorgen ervoor dat water langer wordt vastgehouden in 
het rivierengebied, wat een toename van de kwel in de binnendijkse gebieden 
kan veroorzaken. Steden die nabij de rivieren gelegen zijn kunnen dan ook te 
maken krijgen met grondwaterproblemen bij hoge rivierstanden. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Maastricht waar de stand van de Maas direct invloed heeft op 
de stand van het grondwater in de stad. Met deze effecten dient zeker rekening 
gehouden worden bij het aanleggen van ondergrondse bouwwerken [21]. 

2.3.8 Kust

Door afname van grondwaterwinning in de duingebieden is de zoetwaterbel 
onder de duinen opgebold. Een toename van de hoeveelheid neerslag in de 
winter zal die zoetwaterbel verder doen groeien. In een smalle zone langs de 
duinen zal hierdoor de ondiepe kwel toenemen of zich herstellen waar die 
verdwenen was. Dit heeft in natuurgebieden een veelal gunstig effect. Een 
ander gevolg is dat steden op de strandwal en in de duingebieden zullen vernat-
ten. Dit geldt ook voor stedelijke uitbreidingen als “bollenstad”. De bollenteelt 
in de binnenduinrand zal in 2050 vaker te maken krijgen met wateroverlast [21]. 
 

2.3.9 Centrale Stuwwallen en Gelderse Vallei

Als gevolg van een toename van de hoeveelheid neerslag in de winter zal de 
grondwaterstand onder de stuwwallen stijgen. Net als in de zandgronden in 
Oostelijk en Zuidelijk hoog Nederland heeft dit een toename van de hoeveel-
heid kwel aan de randen van het gebied tot gevolg. Lokaal kan dit tot water-
overlast leiden [21]. 
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Kaart 4 Het wordt warmer en droger
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2.4  Het wordt warmer en droger
 Effecten van langere periodes van droogte in de zomer

De belangrijkste kwesties als gevolg het warmer worden en een grotere 
kans op laagwater, langduriger droogte en een grotere verdamping:
 •  Voor gebieden met veen is bij handhaving van huidige peilregimes 

in tijden van droogte zoetwateraanvoer essentieel: ter bescherming 
van de natuurwaarden, om veenkades op sterkte te houden (zie 
kaart in tekst), tegen paalrot en ter beperking van verdere bodem-
daling (zie paragraaf 2.6. Het wordt lager). De watervoorziening van 
het Groene Hart zal bij het vaker voorkomen van lage rivierafvoeren 
in combinatie met droge periodes in gevaar komen. De kwaliteit van 
het water (o.a. verzilting) zal onder druk komen te staan (zie kaart). 

 •  Voor het gehele gebied dat afhankelijk is van de toevoer van zoet 
water uit het IJsselmeergebied geldt dat in droge periodes een 
oppervlaktewatertekort zal optreden, als het zomerpeil het huidige 
blijft (zie kaart).

 •  Natuur en landbouw zullen op plekken waar geen wateraanvoer 
mogelijk is steeds vaker last hebben van watertekorten. Dit geldt 
voor grote delen van hoog Nederland en in de Zuidwestelijke delta. 
In laag Nederland kan schade aan natuur en landbouw niet alleen 
optreden door watertekort, maar ook door een afnemende water-
kwaliteit. Teelten in een aantal gebieden (zie kaart) zijn extra gevoe-
lig voor een afname in de beschikbaarheid van voldoende water van 
goede kwaliteit. In tijden van langdurige droogte kan hierdoor 
schade optreden.

 •  De waterkwaliteit in stilstaande wateren komt in langdurige droge 
periodes met hoge temperaturen onder druk. Ook kan vanwege 
temperatuurstijging van het water koelwaterlozing worden verbo-
den. Elektriciteitscentrales (zie kaart) kunnen hiervan hinder onder-
vinden.

 •  In het rivierengebied zal de scheepvaart aanzienlijk vaker minder 
kunnen beladen of langere wachttijden hebben voor sluizen. Op de 
Brabantse en Twentekanalen kan niet altijd het peil gehandhaafd 
worden. Handhaving van peil wordt niet altijd beperkt door gebrek 
aan water, maar ook door beperkte pompcapaciteit (zie kaart).

 

2.4.1  Nederland

Experts achten het zeer waarschijnlijk (>90% kans) dat de (water)temperatuur 
stijgt, dat er meer verdamping in de zomer op zal treden en dat er in de Rijn 
lagere gemiddelde afvoeren in de (late) zomer en herfst voorkomen. Ook de 
toename van duur en intensiteit van laagwaterperiodes in de Rijn worden als 
zeer waarschijnlijk ingeschat. Het is waarschijnlijk (60-90% kans) dat ook de 
duur en intensiteit van de laagwaterperiodes in de Maas toenemen en dat er in 
de Maas vaker extreem laagwater zal optreden. De kans dat de gemiddelde 
neerslag in de zomer daalt, wordt geschat op 50% [3].

Droogte als gevolg van hoge temperaturen (sterke verdamping) en geen of 
weinig neerslag treedt vooral zomers op. Dit heeft gevolgen voor zowel de 
waterkwantiteit als de waterkwaliteit. De kaart geeft een beeld van de effecten 
van het W+ scenario (Zie tabel 2.1.1 in hoofdstuk 2.1). Voor het warmer en droger 
worden is W+ het extreemste scenario voor 2050. Alle vier de KNMI-scenario’s 
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hebben een even grote kans bewaarheid te worden. In alle vier de scenario’s 
stijgen de gemiddelde temperaturen en stijgt de potentiële verdamping. De 
gemiddelde hoeveelheid neerslag in de zomer daalt in de twee + scenario’s, met 
respectievelijk 10% (G+) en 19% (W+). Bovendien geldt dat het aantal regen-
dagen in de zomer voor deze scenario’s in gelijke mate afneemt. De kans op 
langere droge periodes wordt dus aanzienlijk groter. In de andere twee scena-
rio’s zal de gemiddelde zomerneerslag toenemen met 3% tot 6% voor 2050. 
De rivierafvoeren in de zomer dalen in alle scenario’s fors. Voor gemiddelde 
maanden tussen de 15 tot 40% [31]. In het meest extreme scenario zijn de 
afvoeren die in 2003 voorkwamen in 2050 die van een gemiddeld jaar. 
Bovendien stijgt in alle klimaatscenario’s de gemiddelde temperatuur.

Als gevolg van een afname van de hoeveelheid neerslag in de zomer en de 
toename van de potentiële verdamping, zal vaker een groter neerslagtekort 
optreden. Een neerslagtekort kan leiden tot uitdroging van de bodem. Als het 
bodemvochttekort niet kan worden tegengegaan door het aan te vullen met 
water van elders -hetzij dieper grondwater, hetzij oppervlaktewater- kan schade 
ontstaan. In een aantal gebieden zal onomkeerbare (natuur)schade ontstaan, 
zoals in veengebieden waar bodemdaling als gevolg van veenoxidatie zal optre-
den. Ernstige uitdroging kan ook tot problemen met waterkeringen leiden, zoals 
de dijkafschuiving in 2003 bij Wilnis heeft laten zien. Ook de landbouw kan 
schade oplopen als gevolg van aanhoudende droogte. Voor grote delen van 
Nederland wordt in tijden van neerslagtekort rivierwater gebruikt voor berege-
ning, om door te spoelen en om de waterpeilen op hoogte te houden. Zelfs bij 
lage rivierafvoeren is in de meeste gevallen voldoende water aanwezig. In tijden 
van droogte is het echter lastig om het beschikbare water daar te krijgen waar 
het nodig is. Het neerslagtekort in combinatie met de beperking water daar te 
krijgen waar het gewenst is, zorgt in delen van het land voor watertekorten. 

Ook nutsvoorzieningen (drinkwater en koelwater voor elektriciteitscentrales), 
scheepvaart en de industrie maken gebruik van oppervlaktewateren. Al deze 
sectoren kunnen schade ondervinden bij watertekorten. Door de overheid is 
hier reeds op ingespeeld door de prioritering bij de verdeling van water uit rijks-
wateren vooraf duidelijk te maken met de zogenaamde verdringingsreeks. 
Deze is in figuur 2.4.1 schematisch weergegeven. 

Figuur 2.4.1  Schematische weergave van de nationale Verdringingsreeks [32].
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De nationale Verdringingsreeks geeft aan wat de prioritering is van de water-
verdeling in Rijkswateren ten tijde van watertekorten. In de Verdringingsreeks is 
gesteld dat onomkeerbare schade moet worden voorkomen en veiligheid zoveel 
mogelijk gegarandeerd dient te worden. Watervragers in deze categorie hebben 
dan ook eerste prioriteit gekregen en vallen in categorie 1. Nutsvoorzieningen 
hebben een tweede prioriteit gekregen. Categorie 3 en daarmee een nog lagere 
prioriteit heeft kleinschalig hoogwaardig gebruik. Hieronder wordt waterge-
bruik bedoeld waarbij met weinig water grote schade kan worden voorkomen. 
Alle overige watervragers vallen onder categorie 4 en hebben daarmee de 
laagste prioriteit. Zij zullen in gevallen van waterschaarste als eerste niet meer 
voorzien worden [32]. De landelijke commissie waterverdeling wordt voor de 
Rijn actief bij afvoeren lager dan 1400 tot 1000 m3/s - afhankelijk van het 
seizoen. Voor de Maas komen ze bij elkaar bij minder dan 25 m3/s [30]. Voor 
gebieden die niet van zoet water te voorzien zijn uit Rijkswateren gelden alleen 
regionale reeksen [32].

Als gevolg van klimaatverandering zal de grondwaterstand ’s zomers naar 
verwachting verder uitzakken dan nu het geval is. In gebieden waar landbouw 
en natuur afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van water uit zoetwaterlen-
zen kan de beschikbaarheid van beregeningswater uit deze bron kleiner 
worden. Hoe ver de grondwaterstand uit zal zakken hangt sterk af van de 
aanvulling van grondwater gedurende de nattere periodes van het jaar en het 
grondwaterbeheer ter plaatse. Dat geldt zeker voor de gebieden met een groot 
bergend vermogen zoals de zandgronden en duinen [23]. Tussen de klimaatsce-
nario’s onderling verschilt de mate van uitzakking dan ook en is de grondwater-
stand sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die in het betreffende 
scenario gedurende de winter valt.

Naast een afname van de hoeveelheid water zal toenemende droogte er ook 
voor zorgen dat de waterkwaliteit steeds vaker onder druk zal komen te staan. 
Dit heeft te maken met de hoge temperaturen, de sterke verdamping, het stag-
neren van de afvoer van oppervlaktewater (geen of te weinig doorstroming) en 
de afnemende beschikbaarheid van (zoet) water van voldoende kwaliteit. 
Hogere watertemperaturen verhogen vooral de kans op (blauw)algengroei en 
botulisme, maar ook de kans op bacteriologische problemen, zuurstofproble-
men en de daarmee gepaard gaande vissterfte. Deze effecten zullen vooral 
merkbaar zijn in stagnante, geïsoleerde wateren met grote verdamping waar-
voor de mogelijkheden voor aanvoer van elders beperkt zijn. Concentraties van 
verontreinigingen nemen toe als gevolg van grotere verdamping. Ook het lozen 
van warm water op reeds warm water heeft een nadelig op de waterkwaliteit 
[3]. De waterkwaliteit bepaalt grotendeels de ecologische waarde van het water 
en dus kan deze in perioden van warmte sterk onder druk komen te staan [30]. 
Mogelijk zullen in de toekomst (na 2050) de effecten van de klimaatverandering 
op de waterkwaliteit dermate zijn dat de huidige KRW doelstellingen dan 
wellicht niet meer haalbaar zijn [33]. 

Omdat zwemwaterlocaties aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, zullen 
kwaliteitsproblemen hier vrij snel optreden. Temeer daar juist in droge en 
warme perioden de vraag naar (water)recreatie toeneemt, zullen ook gezond-
heidsrisico’s verder toenemen. Hetzelfde geldt voor drinkwater, dat op diverse 
locaties wordt ingenomen uit oppervlaktewater. Ook voor drinkwater geldt dat 
het hoge eisen stelt aan de kwaliteit. Zowel de concentraties van diverse 
stoffen als de temperatuur zijn voor drinkwater aan een maximum gebonden 
[34]. Voor de watertemperatuur geldt een maximum van 25°C.
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Op de landbouw heeft droogte en warmte een wisselend effect. Bepaalde land-
bouwgewassen zijn gevoeliger voor perioden van droogte dan anderen. Ook de 
in deze periodes optredende waterkwaliteitsproblemen zijn voor bepaalde land-
bouwgewassen nadeliger dan voor anderen. Algemeen zijn de landbouwgebie-
den in hoog Nederland gevoeliger voor verdroging dan de landbouwgebieden in 
laag Nederland [35].

Droge jaren hoeven niet per definitie slechte jaren voor de landbouw te zijn 
aangezien boeren in de rest van Europa over het algemeen meer schade 
 ondervinden dan Nederlandse boeren [36]. Afhankelijk van de locatie van de 
landbouw in Nederland is er eventueel de mogelijkheid om te beregenen uit 
grondwater of oppervlaktewater, zie figuur 2.4.2.

Natuur in laagveengebieden en zeekleigebieden is over het algemeen zeer 
gevoelig voor droogte. Ook andere natuurtypes die afhankelijk zijn van vochtige 
omstandigheden zijn zeer gevoelig voor aanhoudende droogte. Bijna alle 
overige natuur kan geclassificeerd worden als gevoelig voor droogte. In figuur 
2.4.3 is te zien welke natuurtypen binnen de EHS gevoelig zijn voor warmte en 
droogtestress. Wel is de gevoeligheid afhankelijk van de periode van het jaar 
waarin de droogte optreedt [35]. Natuur in het landelijk gebied is in belangrijke 
mate gevoelig voor de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. Een droge 
warme periode in het voorjaar zal de meeste schade aan de natuur doen [23]. In 
een droog jaar levert het meest extreme W+ scenario een situatie op die leidt 
tot een flinke afname in de natuurwaarde van de natte en vochtige ecosyste-
men in hoog Nederland. In laag Nederland heeft vooral de inlaat van gebieds-
vreemd water in de zomer negatieve gevolgen voor de aquatische ecosystemen. 
Maar de gevolgen zijn genuanceerd; in een gemiddeld jaar is de voorjaars-
situatie juist natter en hiervan zal de natuur profiteren.

Figuur 2.4.2  Overzicht beregening uit grondwater (blauw) en uit oppervlaktewater (rood) 
op basis van PAWN instrumentarium.
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In de veenweidegebieden en in kleigebieden waar vroeger ook veen lag, bevin-
den zich veenkades, die een grotere faalkans hebben bij uitdroging. Hierbij 
spelen twee aspecten een rol: de afname van het gewicht van de veenkade 
door het verdampen van het water en het optreden van krimp en horizontale 
vervormingen, waardoor scheuren en trekspanningen in de veenkade ontstaan 
[37]. Maaivelddaling en schade aan veenkades moet zoveel mogelijk voorkomen 
worden met handhaving van peilen of het nat houden van veenkades. In figuur 
2.4.4 is te zien waar in Nederland veenkades voor kunnen komen.

 

Figuur 2.4.3  Verspreiding van voor droogte en warmtestress (on)gevoelige natuurtypen uit EHS [35].

 



Ontwikkeling van de wateropgaven in Nederland 44 Nederland in Zicht

Mogelijk voorkomen veenkades

Figuur 2.4.4  Mogelijk voorkomen van Veenkades in Nederland [RWS/Deltares].

2.4.2 Stedelijke gebieden

In de stedelijke gebieden kan als gevolg van droogte de doorspoeling van 
het stedelijke oppervlaktewater onder druk komen te staan, met mogelijke 
stankoverlast tot gevolg. Verder kan stedelijk groen door droogte schade 
 ondervinden. 

Een ander probleem in stedelijk gebied is de zogenaamde grondwateronderlast. 
Als het grondwater te laag komt te staan kunnen onder andere houten paal-
funderingen boven de grondwaterspiegel komen te staan en als gevolg daarvan 
kunnen deze gaan rotten. Dit probleem speelt vooral in steden waar riolen door 
achterstallig onderhoud lek geraakt zijn. Als dit het geval is kan het riool 
 drainerend gaan werken en dus grondwater uit de omgeving wegtrekken en de 
grondwaterspiegel daarmee lokaal verlagen [21]. Dit effect staat over het 
al gemeen los van het peilbeheer in het desbetreffende gebied. Echter, ook door 
langdurige verlaging van de grondwaterpeilen in de jaren zestig en zeventig en 
nu lokaal nog steeds zijn er ook door waterbeheer problemen met houten 
funderingen. Onder andere in Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen, Zaanstad en 
Haarlem spelen problemen met paalrot.

Mogelijk voorkomen veenkades
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2.4.3  Ruime Randstad

Doordat de zoetwatervoorziening van een groot deel van de Randstad afhanke-
lijk is van aanvoer van Rijnwater, loopt deze voorziening gevaar zodra de 
aanvoer van Rijnwater terugloopt. Veel water wordt aangevoerd via een 
in laatpunt bij Gouda. Voor handhaving van peilen in het Westland ligt er een 
leiding vanuit het Brielse Meer onder de Nieuwe Waterweg door. De effecten 
worden nog eens versterkt als door de lage rivierstand de zoutindringing vanuit 
zee toeneemt (zie ook paragraaf 2.5 Het wordt zouter). De zoetwatervoorzie-
ning en daarmee de waterkwaliteit kan dan in gevaar komen [33]. 

Het gebied kan grofweg in tweeën gedeeld worden. Ten eerste zijn er de rela-
tief hoger gelegen delen, veelal de veenweidegebieden en ten tweede de rela-
tief lager gelegen gebieden bestaande uit de droogmakerijen en lager gelegen 
delen van het veenweidegebied. De hoger gelegen delen zijn gevoeliger voor 
droogte doordat het water uit deze gebieden lokaal naar de omliggende lagere 
delen kan wegzijgen. 

Bij het opstellen van de Verdringingsreeks is onderkend dat het speciaal in het 
veenweidegebied van groot belang is dat de boezem- en slootpeilen zo nauw 
mogelijk op het zomerpeil blijven. Bij een grondwaterpeil lager dan maaiveld 
treedt oxidatie op, waardoor het maaiveld onomkeerbaar daalt (zie ook in 2.6 
‘het wordt lager’). Ook ligt er een groot aantal veenkades in de ruime Randstad. 
Figuur 2.4.4 geeft de mogelijke verspreiding van deze kades ook in de Randstad 
weer. De faalkans van deze kades neemt toe naarmate ze droger worden. 

In de droge zomer van 2003 is het besluit genomen om water aan te voeren 
vanuit IJsselmeer in plaats van vanuit de inlaat bij Gouda, omdat daar de zout-
concentratie te hoog was. Aanvoer van water via het IJsselmeer via de zoge-
noemde Tolhuisroute, betekende tijdelijke hinder voor de binnen- en recreatie-
vaart en voor een aantal andere direct aangrenzende percelen [37]. Deze maat-
regel was kostbaar en had een relatief laag rendement. De capaciteit van de 
Amstelboezem werd volledig ingezet. Als meer structureel aanvoer vanuit het 
IJsselmeer wenselijk wordt, kan er als gevolg daarvan wateroverlast in het hele 
gebied optreden, omdat niet afgevoerd kan worden (zie paragraaf 2.3. het 
wordt natter).

Zowel de stadsgrachten van Amsterdam als de Vecht ontvangen structureel 
water vanuit het IJmeer. De stroomrichting van een deel van de Vecht draait ’s 
zomers nu al om om voldoende water voor landbouw en natuur in de 
Noordelijke Vechtstreek (ondermeer het Naardermeer) in te laten. [38]

Als de temperaturen hoger worden en/of de periodes van hoge temperaturen 
langer aanhouden zullen onwenselijk hoge watertemperaturen ontstaan. 
Hierdoor komen in het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal de koel-
watervoorziening en ecologie (vissen) in het geding. Extra inlaat levert daarvoor 
geen oplossing doordat het water een zelfde temperatuur heeft [18, 39].

De natuur in het veenweidegebied en in zeekleigebieden is erg gevoelig voor 
droogte. Het wegzijgen van water uit de natuurgebieden naar lager gelegen 
polders en droogmakerijen vergroot de droogteproblemen. Het inlaten van 
water kan schade als gevolg van droogte verminderen. Gevolg is wel dat 
gebiedsvreemd water het veenweidegebied ingelaten wordt. Natuur in veen-
weidegebieden is ook gevoelig voor de waterkwaliteit en het inlaten van rela-
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tief voedselrijk water kan de natuur schade berokkenen. De natuurwaarde in 
deze gebieden kan dan ook zowel door een tekort aan water als door het 
inlaten van gebiedsvreemd water onder druk komen te staan [23,35]. Dit laatste 
is vooral voor voedselarme natte natuur schadelijk. Het waterbeheer dat nodig 
is voor de instandhouding van de natuur in deze gebieden wordt steeds 
complexer en kostbaarder.

Het inlaten van gebiedsvreemd water heeft voor de meeste vormen van 
 landbouw geen gevolgen. Bepaalde teelten zijn echter wel gevoelig voor de 
waterkwaliteit en als het ingelaten water een lagere kwaliteit heeft dan het 
normaal ingelaten water kan schade optreden aan deze teelten. Vooral te hoge 
zout gehaltes kunnen ernstige opbrengstdervingen tot gevolg hebben. Naar 
verwachting zal bij droogte de waterkwaliteit vaker onder druk staan. Dit geldt 
vooral voor intensieve teelten als de bollenteelt, (glas) tuinbouw en boom-
kwekerijen. Niet alle tuinders in deze sectoren hebben voldoende capaciteit om 
regenwater op te vangen en deze bedrijven zijn daardoor afhankelijk van de 
oppervlaktewaterkwaliteit. Over het algemeen is schade door gebrek aan water 
echter groter dan die wordt veroorzaakt door water van onvoldoende kwaliteit. 

Bij droogte zijn verder de graslanden van de veenweidegebieden kwetsbaar. 
Hetzelfde geldt voor de rotatieteelt in deze gebieden. Bij deze vorm van 
 akkerbouw wisselt de teelt door de jaren. In het veenweidegebied lijkt het 
bodemvochttekort in de toekomst toe te nemen. Een hoger zomerpeil instellen 
heeft maar beperkt effect op de grondwaterstand, omdat de veenbodem slecht 
doorlatend is. Schade aan natuur en landbouw kunnen in dit gebied dan ook 
verwacht worden. 

Naast natuur en landbouw kan ook de energiesector last hebben van 
aan houdende droogte. In de huidige situatie treden er relatief snel problemen 
met koelwater op langs het Amsterdam-Rijn kanaal. De centrales die gebruik 
maken van koelwater uit dit kanaal worden snel uitgeschakeld. De uitval van 
centrales kan eventueel tot slachtoffers leiden [34]. Ook langs het Noordzee-
kanaal staan gevoelige centrales. Langs havens in het Rijnmondgebied kan ook 
een aantal installaties last van koelwatertekort ondervinden. Op korte termijn 
tracht men hier iets aan te doen door nieuwe centrales daar te bouwen waar 
vol doende  koelwater beschikbaar is, te weten nabij de kust [40]. Deze lossen 
slechts problemen op als er met nieuwe centrales ook overcapaciteit ontstaat. 
De probleemcentrales kunnen dan opgevangen worden door anderen 
tijdens droogtes.
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2.4.4  Het IJsselmeergebied

Figuur 2.4.5  Toevoergebieden van water in het IJsselmeergebied [41].

Het IJsselmeer voorziet grote delen van Noord Nederland van zoet water. In 
Figuur 2.4.5 is te zien welke gebieden voor water afhankelijk zijn van het 
IJsselmeergebied. Onder normale omstandigheden vragen deze gebieden in 
totaal 220 m3/s. Op haar beurt is het IJsselmeer voor een groot deel afhankelijk 
van de watertoevoer uit de IJssel. Van de totale Rijnafvoer wordt in de zomer 
1/9 afgevoerd via de IJssel. In zeer droge periodes ontstaat er nu al een verdam-
pingsoverschot van 5 mm/dag. Om dit te compenseren is de interne behoefte 
van het IJsselmeer/Markermeer 113 m3/s [42].

Het streefpeil in de zomer is nu gesteld op -20 cm N.A.P. en bij een uitzakking 
onder dit peil wordt de capaciteit van de inlaten vanuit het IJsselmeergebied 
kleiner. In extreem droge jaren zal het streefpeil niet te handhaven zijn bij het 
extreme W+-scenario. De waterstand daalt dan als gevolg van verdamping onder 
de -40 cm N.A.P.. Bij dit peil is wateraanvoer voor een deel van de binnendijkse 
gebieden onder vrij verval niet meer mogelijk. Bij -52 cm N.A.P. stagneert de inlaat 
naar Groningen en Friesland geheel. Gevolg is dat in deze gebieden de boezempei-
len niet meer te handhaven zijn [43]. Ook de scheepvaart en recreatievaart in het 
IJsselmeergebied zullen hinder ondervinden als peilen te ver uitzakken. Lokaal kan 
dan de minimaal benodigde vaardiepte niet meer gehaald worden. 

Om problemen als gevolg van watertekorten in het IJsselmeer/Markermeer te 
voorkomen kan het peil in de winter verder opgezet worden. Om dit mogelijk te 
maken moet er eerst een flexibeler peilbeheer ingevoerd worden. Zeker als 
daarnaast ook de watervraag uit het huidige voorzieningengebied toeneemt en 
het voorzieningengebied eventueel wordt uitgebreid naar de Randstad. Een 
flexibeler peilbeheer heeft als consequentie dat overal in het IJsselmeergebied 
en langs de IJssel dijken verhoogd en versterkt moeten worden, (zie paragraaf 
2.2. Het water komt hoger.)

De waterkwaliteit in het IJsselmeergebied is in warme tijden minder. Boven de 
20º C nemen de sterftecijfers van fauna toe. Bovendien kan de voedselketen uit 

Watervoorziening IJsselmeergebied

IJsselmeer (incl. Ketelmeer en Zwarte meer)

Markermeer (incl. IJmeer, Eemmeer en Gooimeer)

Randmeren (Vossemeer/Drontermeer/Veluwemeer/Wolderwijd)
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fase gaan lopen Bijv.: bij hogere temperaturen beginnen driehoeksmosselen en 
 spiering eerder met groeien, maar is er nog niet voldoende voedsel (algen). Dit 
wordt nog lastiger als er vaker perioden van weinig wind voorkomen en strati-
ficatie veelvuldiger gaat optreden [3]. Problemen met onder andere blauwalg 
die nu al spelen zullen toenemen, zeker als de peilen uitzakken en er meer 
ondiepe, warme delen ontstaan. 

2.4.5  IJsselmeerpolders

In de Flevopolders is voor peilhandhaving weinig water nodig. De grootste water-
vraag in dit gebied is bestemd voor doorspoeling. Die zorgt ervoor dat de chlori-
degehaltes van het oppervlaktewater in met name zuidelijk Flevoland klein 
blijven. Omdat het uit Rijkswateren onttrokken water ook weer terug geleverd 
wordt aan de Rijkswateren, zijn de Flevopolders eerder gebruikers dan verbrui-
kers. Verder zorgt kwel vanuit de Veluwe ervoor dat zoet water aan de oostkant 
van Flevoland in de polder terecht komt. Hoewel Flevoland voor namelijk zelf-
voorzienend is voor zoet water kan in geval van nood bijna overal water vanuit 
het IJsselmeer worden aangevoerd. Lokaal is echter wel water nodig. Vooral in de 
gebieden met bollen en boomgaarden is voldoende water van kwaliteit nodig. 
Dit geldt ook voor de veelal gevoelige natuur in de Flevopolder.

In de Noordoostpolder vraagt een aantal bijzondere teelten om extra aandacht 
voor de waterkwaliteit. In dit gebied domineert akkerbouw, met een aandeel 
bijzondere teelten. In het zuiden van de polder is bovendien een uitbreiding van 
de glastuinbouw gepland [70]. Dit zal de watervraag in tijden van droogte doen 
toenemen. In Flevoland komt veel akkerbouw en fruitteelt voor, beiden ook 
gevoelig voor droogte. 

2.4.6   Noord laag Nederland

Geheel noord laag Nederland is voor aanvoer van oppervlaktewater afhankelijk 
van de Rijn (via IJssel en IJsselmeer) en voor een klein deel van de Overijsselse 
Vecht. Net als in de Randstad komt ook in dit deel van Nederland de zoetwater-
voorziening onder druk te staan in tijden van droogte. 

Noord Nederland-laag is deels veengebied en deels zeekleigebied. In de veen-
gebieden en in de zeekleigebieden waar veenkades voorkomen is het net als 
elders in Nederland van belang de peildaling zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bovendien komt in Zuid-West Friesland paalrot voor, door langdurige lagere 
grondwaterpeilen in de jaren zestig en zeventig. Ook nu nog lopen zo’n 
3200 woningen kans op schade en wordt betwijfeld of de grondwaterpeilen 
hoog genoeg zijn om verdere schade te voorkomen. [44] 

De natuur in noord laag Nederland is veelal gevoelig voor droogte. 
Natuurwaarden kunnen verspreid over het gebied bij droogte dan ook 
onder druk komen te staan. Bodemvochttekorten lijken geringer te zijn dan in 
de Randstad, voornamelijk in de kleigebieden lijkt dit het geval. Een 
ver houdingsgewijs kleiner areaal dan in de Randstad zal in het W+ scenario 
kunnen worden voorzien van gebiedsvreemd water [23]. 

Hoewel een deel van de teelten in het gebied wel gevoelig is voor droogte zal 
de schade als gevolg van droogte meevallen. De bodemvochttekorten zullen in 
het gebied relatief klein blijven gedurende warme en droge periodes [23].
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Lokaal kan ook de scheepvaart op kanalen en vaarten last hebben van de 
 gevolgen van droogte. De kanaal-verbinding tussen Lemmer en Delfzijl is 
een belangrijke goederentransportverbinding die als gevolg van droogte 
gestremd kan raken [45].

2.4.7  Rivierengebied

In het rivierengebied zal de scheepvaart op de rivieren hinder ondervinden van 
droogte en daarmee gepaard gaande verminderde rivierafvoeren. De droge 
zomer van 2003 geeft een goed beeld van de mogelijke effecten: de vaargeul 
van de Waal en de IJssel werd smaller waardoor minder en kleinere schepen 
konden varen. In de zomer van 2003 werd in de Rijn bij Lobith de laagste water-
stand ooit gemeten. Als gevolg van bodemdaling op de Rijn betekende dit niet 
dat daarmee ook de afvoer extreem laag was [7]. In paragraaf 2.6.5 wordt nader 
ingegaan op deze bodemdaling.

In de bovenloop van de Rijn is bij droogte vooral de leveringsgarantie van 
voldoende water aan de omgeving en stroomafwaarts een probleem. In deze 
periodes zorgen de stuwpanden in de Neder-Rijn-Lek dan ook voor een extra 
afvoer richting IJssel bij Pannerden, zodanig dat scheepvaart op dit traject en in 
de IJssel bij lage waterstanden mogelijk blijft, maar vooral ook om te zorgen dat 
er in deze periodes voldoende water naar het IJsselmeergebied stroomt. 

Op de gestuwde delen van de Maas zorgen stuwpanden ervoor dat voldoende 
diepte voor scheepvaart gegarandeerd kan worden. De wachttijden voor de 
scheepvaart worden echter wel groter, omdat er zoveel mogelijk schepen 
 gezamenlijk geschut worden en/of er hevelend geschut wordt. Bij de 
Julianasluizen is een groot waterverval en daarom wordt in tijden van water-
tekort water teruggepompt om zo min mogelijk water te verliezen door 
 schutten [2]. Bij nog meer pompcapaciteit zou schutten vaker mogelijk zijn, 
maar pompen is ook een behoorlijke kostenpost. De Grensmaas heeft om 
 ecologische redenen een minimum debiet nodig. Tegelijkertijd blijft water 
nodig om de Brabants/Limburgse kanalen te voeden. Bij aanhoudende droogte 
wordt dit echter steeds lastiger. 

Lage waterstanden als gevolg van droogte hebben ook hun weerslag op de 
waterkwaliteit in de rivieren. In het gestuwde traject van Neder-Rijn, Lek en 
Maas ontstaan onder warme en droge condities kwaliteitsproblemen: het water 
stagneert en kan snel opwarmen. Het zuurstofgehalte kan daarbij voor een 
aantal vissoorten kritische waarden bereiken. 

De extreme temperaturen van het rivierwater zijn de afgelopen eeuw niet 
alleen toegenomen door warmere perioden, maar ook (en vooral) door de 
toename van het aantal koelwaterlozingen [37]. Bij hoge watertemperaturen 
kan op enkele locaties langs de rivieren de koelwatervoorziening van elektrici-
teitscentrales onder druk komen te staan. Dit geldt voor de Alexander centrale 
langs de Maas bij Buggenum en incidenteel kan de Electrabel centrale langs de 
Waal bij Nijmegen van onvoldoende koelwater voorzien worden. Ook kan koel-
water niet geloosd worden als daarmee de watertemperatuur van het opper-
vlaktewater te hoog wordt. 

Van de landbouwgronden in het rivierengebied is vooral de tuinbouw op de 
rivierklei relatief gevoelig voor droogte. Vooral boomgaarden op deze gronden 
zijn kwetsbaar bij droogte.
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2.4.8   Hoog Nederland

Landbouw in hoog Nederland is voor beregening vrijwel geheel afhankelijk van 
grondwater, zie figuur 2.4.2. In Gelderland, Overijssel, Drenthe en Noord-
Brabant wordt door waterschappen een beregeningsbeperking of -verbod 
uitgevaardigd als grondwaterstanden en/of beekafvoer beneden kritische 
waarden komen. Grondwateronttrekkingen zijn met name nadelig voor 
 omliggende natuurgebieden doordat ze naast een lagere grondwaterstand als 
direct gevolg van droogte, door de onttrekkingen te maken krijgen met een 
extra verlaging van de grondwaterstand. In tijden van droogte treedt ook 
droogval van kleine beken en sloten op. In grotere wateren kan de kwaliteit 
onder druk komen te staan doordat ze opwarmen. 

Door de afhankelijkheid van grondwater is landbouw in hoog Nederland 
 relatief gevoelig voor opbrengstderving als gevolg van droogte. Met name maïs, 
granen en aardappelen zijn gevoelig voor dergelijk productieverlies. Op 
 zandgronden kan droogte ook een effect hebben op de denitrificatie van 
de bodem, waardoor de opneembaarheid van stikstof in de gewassen 
 vermindert [35]. 

De natuur in hoog Nederland kan schade ondervinden van aanhoudende 
droogte. Vooral natte natuur zoals de hoogveengebieden en natte heides in 
Drenthe en delen van Groningen en de Peel zijn erg gevoelig voor droogte. 
Overal in hoog Nederland liggen in beekdalen habitats die bij droogte schade 
ondervinden [35]. Deze schade kan deels voorkomen worden door water in deze 
gebieden, maar ook elders in hoog Nederland langer vast te houden, maar het 
effect daarvan is in extreem droge jaren beperkt [23]. In normale jaren kan het 
vasthouden van water echter plaatselijk een positief effect hebben. Dit geldt 
vooral voor natuur op de overgangen tussen hoog en laag Nederland en de 
gebieden die gevoed worden door kwelwater. Vooral voor de hoge gronden 
geldt dat de natuurwaarde sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van 
water in het begin van het groeiseizoen. 

Een ander probleem dat in Hoog Nederland kan optreden is dat het peilbeheer 
in kanalen onder druk kan komen te staan. Daarmee kan het goederentransport 
over de kanalen in Brabant en de Twentekanalen in gevaar komen. Bovendien 
zijn de Brabantse kanalen nodig voor peilbeheer voor handhaving van peilen in 
bufferzones rondom de Peel. Handhaving van de peilen hier heeft hoogste prio-
riteit [46]. Het gaat niet altijd om gebrek aan water, maar ook om de capaciteit 
van pompen. In 2003 was er voldoende water beschikbaar om de peilen in de 
Twentekanalen te handhaven, maar het gemaal van Eefde had te weinig pomp-
capaciteit [37]. Eenzelfde situatie kan zich voordoen in de Brabantse kanalen 
waarvoor ook water vanuit de Maas moet worden opgepompt. Bij te laag water 
op de Maas kan de situatie optreden dat er te weinig water beschikbaar is om 
de kanalen te voeden. Net als bij de kanalen in Twente kan echter ook hier de 
capaciteit van de pompen te kort schieten om voldoende water in de kanalen te 
krijgen, zelf als er voldoende water beschikbaar is.

2.4.9  Zuidwestelijke Delta

Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta is voor haar beregening uit zoet 
water afhankelijk van grondwater. Slechts het oostelijke deel is afhankelijk van 
het Volkerak Zoommeer (West Brabant, Tholen, St. Philipsland en een deel van 
Zuid-Beveland). Zeeuws Vlaanderen is deels afhankelijk van de aanvoer van 
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zoet water vanuit België [26]. Op dit moment is de beschikbaarheid van zoet 
grondwater toereikend om aan de beregingsbehoefte in het grootste deel van 
het gebied te voldoen [47]. Grondwater zal bij toenemende droogte een steeds 
schaarser goed worden. Meer dan nu al het geval is, zal dan ook beregend 
moeten worden met brak water of niet beregend worden. Schade door berege-
ning met brak water is minder groot dan die veroorzaakt wordt door gebrek aan 
water [47].

De toevoer van zoet water uit het Volkerak Zoommeer wordt in de zomer vaak 
gestaakt wegens blauwalgen [47]. De oorzaak van de blauwalgengroei is eutro-
fiëring en lange verblijfstijden van het water (weinig zuurstof). Indien er om 
reden van waterberging en waterkwaliteit voor gekozen wordt het Volkerak-
Zoommeer zouter te laten worden, zal de functie als zoetwaterbron voor de 
omgeving verdwijnen. 

Voorne-Putten betrekt net als Goeree-Overflakkee zijn zoete water voor een 
deel uit het Haringvliet. In de nabije toekomst zal dit deels verzilten, als gevolg 
van het zogenaamde kierbesluit. Beoogd wordt daarmee de beschikbaarheid en 
kwaliteit van zoet water niet in gevaar te brengen [3]. 

In de Zuidwestelijke delta bestaat nu een deel van de landbouw uit tuinbouw. 
Lokaal worden bollen en bloemen geteeld en mede door het goede klimaat is te 
verwachten dat dit aandeel eerder zal groeien dan afnemen (zie paragraaf 3.6 
Landbouw). In delen van het gebied is ook het aandeel aardappeltelers groot. 
Deze teelt is zeer gevoelig voor droogte [35]. Het is dan ook te verwachten dat 
bij het huidige grondgebruik de vraag naar water toe zal nemen, terwijl de 
beschikbaarheid van goed water af zal nemen. 

Zuid-Beveland en de Reigersbergse polder hebben veel opengrondtuinbouw en 
fruitteelt, beiden gevoelig voor droogte [47]. Er is een leiding met water uit de 
Biesbosch voor drinkwaterproductie en voor de landbouw in Zuid-Beveland. In 
het recente verleden is vaak al extra drinkwater uit Antwerpen geïmporteerd 
om de afspraken met de landbouw in Zuid-Beveland na te kunnen komen. Op 
dit moment vindt een brede discussie plaats over de toekomst van de zoetwa-
tervoorziening van de Zuid-Beveland en de Reigersbergse polder, in combinatie 
met die in Zuidwest-Brabant. Zoet water dat nu vanuit de voet van de 
Brabantse Wal in de Westerschelde stroomt zou mogelijk een bijkomende bron 
van zoet water kunnen worden [48].

Voor de natuur kan een afname van de zoetwatertoevoer in de overgangs-
gebieden tussen zoet en zout gevolgen hebben. De laatste 20 jaar is het areaal 
zeegras in de Oosterschelde afgenomen, mogelijk als gevolg van de toename 
van het zoutgehalte. De zoetwatertoevoer is in deze periode afgenomen en 
heeft een stijging in zoutgehaltes tot gevolg gehad [49]. 

2.4.10  Wadden

De Waddeneilanden zijn voor hun watervoorziening deels afhankelijk van het 
vaste land. Er wordt naar gestreefd de eilanden op termijn volledig zelfvoorzie-
nend te maken. Op dit moment ligt er onder de eilanden een zoetwaterbel. Het 
zoete grondwater uit deze bel verheft zich lokaal boven het maaiveld. Zo 
ontstaat een afwisseling tussen natte en droge gebieden in de duinen. Ook is er 
een grote afwisseling tussen zoet en zoute milieus. Deze grote afwisseling 
tussen droge en natte gebieden en de afwisseling tussen zoet en zout water op 
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de eilanden zorgt ervoor dat er een complexe hydrologische situatie ontstaan is. 
De grote kwaliteit van de natuur op de eilanden is hiervan deels afhankelijk. 
Klimaatverandering zal een effect hebben op deze situatie. De vraag is in 
hoeverre de natuur op de eilanden om kan gaan met grotere periodes van 
droogte. Zeker op de eilanden zal naar verwachting de afwisseling nat en droog 
groter worden dan ze nu al is [50]. 

2.4.11   Kust

De binnenduinrand van Zuid- en Noord-Holland vormt op dit moment een 
aantrekkelijk gebied voor de vestiging van bollentelers. De zandige grond van 
deze gebieden zijn zeer geschikt voor het telen van bollen aangezien deze teelt 
zeer specifieke eisen aan bodem en kwaliteit van beregeningswater vraagt. 
Concentraties van bollentelers bevinden zich in de kop van Noord-Holland en in 
het noorden van Zuid-Holland. Hoewel deze teelt in deze regio niet verwacht 
wordt veel schade te ondervinden van droogte is ze wel gevoelig voor de water-
kwaliteit [35]. De vraag naar water dat aan de kwaliteitseisen van deze sector 
voldoet zal in tijden van droogte toenemen. 

Indien de huidige temperatuurseisen (KRW) voor ontvangend water op lange 
termijn nog gelden en de temperaturen van de Noordzee zoals verwacht blijven 
stijgen, kunnen ook de elektriciteitscentrales langs de kust voor problemen 
komen te staan. [51]
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Kaart 5 Het wordt zouter
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2.5  Het wordt zouter

   Effecten van verzilting van het oppervlakte en grondwater 

De belangrijkste kwesties voor verzilting van het oppervlakte- en grondwater:
 •  Door de steeds verder oprukkende zouttong in de Nieuwe Waterweg 

en het Haringvliet gaat handhaving van de 250 mg Cl–/liter norm 
voor de inlaat bij Gouda op termijn lastig worden. Dit speelt bij de 
inlaatpunten op de Nieuwe Maas, Oude Maas (tot aan het Spui) en 
de Hollandsche IJssel. (zie kaart)

 •  Vanaf 2100 wordt ook in het oostelijk deel van de Oude Maas, het 
Hollandsch diep en de Lek de waterinname langdurig beperkt onder 
de huidige normen. (zie kaart)

 •  De zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta voor landbouw 
komt op de lange termijn (2100) onder grote druk. (zie kaart)

 •  Verzilting vanuit het grondwater is voornamelijk een autonoom 
proces hetgeen veroorzaakt wordt door maaiveld- en peilverlagin-
gen gedurende de laatste eeuwen. Er zal slechts beperkt uitbreiding 
optreden van de gebieden met verzilting. De zoutgehalten vormen 
een toenemend probleem voor de huidige natuur en stedelijk groen 
(zie kaart). Voor de Nieuwkoopse- en Vechtplassen kunnen KRW 
zoutnormen alleen door zeer intensieve doorspoeling gehaald 
worden. Door kwel vanuit veengebieden naar droogmakerijen 
verzoeten veengebieden in Noord-Holland. Dit versnelt de afbraak 
van veen daar.

 •  De mate waarin verzilting in het oppervlaktewater geaccepteerd 
wordt, verschilt per regio voor dezelfde teelten. 

2.5.1   Nederland

Experts schatten in dat het hoofdwatersysteem in West-Nederland zeer waar-
schijnlijk (>90% kans) zouter wordt, door zeespiegelstijging en door afnemende 
afvoeren van met name de Rijn. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de kwel 
zouter wordt, nabij de kust en in de diepe droogmakerijen, waarbij die kwel ook 
nog eens toeneemt. 

Alle KNMI-scenario’s 2006 en de daaruit afgeleide Rijnafvoerscenario’s gaan uit 
van een zeespiegelstijging, een afnemende Rijnafvoer in de zomer en een groter 
verdampingsoverschot. Deze dragen allen bij aan meer verzilting, interne dan 
wel externe verzilting. De gevoeligste gebieden in Nederland voor zowel interne 
als externe verzilting zijn Middenwest Nederland, het kustgebied van Noord-
Nederland en de Zuidwestelijke eilanden. 

De begrippen interne en externe verzilting worden hieronder verder uitgelegd, 
evenals de normen voor chloridegehaltes. 

Interne verzilting

Met interne verzilting wordt bedoeld dat het grondwater en/of het oppervlak-
tewater verzilt door zout uit de ondergrond. Dit gebeurt onder invloed van de 
steeds zoutere kwel in combinatie met een verminderde doorspoeling met 
(elders binnengelaten) zoet water. Interne verzilting speelt zich met name af in 
het laaggelegen kustgebied. Het grondwater dat in dit gebied nu naar boven 
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komt is afkomstig uit zoute en brakke grondwaterlagen welke in de ondergrond 
zijn achtergebleven toen de zee zich uit dit deel van ons land terugtrok. In het 
kustgebied geldt dat hoe dunner de deklaag is, en hoe groter het verschil tussen 
zeeniveau en polderpeil, hoe groter de kwel. 
Verder landinwaarts in West Nederland trekken vooral de diepe droogmakerij-
en, met hun diepe ligging en hun laaggehouden waterpeil zoute kwel aan. 

De zoutconcentraties in het ondiepe grondwater zullen toenemen, ook zonder 
klimaatverandering of zeespiegelstijging. Dit omdat het autonome interne verzil-
tingsproces, dat hiervoor beschreven werd en dat al eeuwen geleden op gang 
kwam, nog lang niet is uitgewerkt. Echter, klimaatverandering, zeespiegelstijging 
en bodemdaling en het neerwaarts bijstellen van het waterpeilen ver ergeren wel 
de interne verzilting. Dit speelt overigens, naar verwachting, vooral in die gebie-
den die nú al met interne verzilting te maken hebben. In eerste instantie zal 
slechts beperkte uitbreiding plaatsvinden van deze gebieden [52]. 

Een belangrijke factor daarbij is de aanwezigheid van slechtdoorlatende 
de klagen in de ondergrond. Stijgt de zeespiegel significant, dan zullen deze 
lagen als gevolg van de sterk toenemende opwaartse druk mogelijk opbarsten 
en neemt de verticale stromingsweerstand tegen kwel drastisch af. Dit heeft op 
lokale schaal een grote versterking van de verziltingsproblematiek tot gevolg. 
Op sommige plaatsen, met dunne slecht doorlatende deklagen, is op dit 
moment al sprake van opbarsting. Daar komt dit zoute en nutriëntrijke grond-
water via zogenaamde zoute wellen in het oppervlaktewater terecht.

Interne verzilting kan beperkingen opleggen aan het grondgebruik. Zo kan de 
teeltkeuze beperkt worden door zoutschade als zoute kwel de wortelzone 
bereikt of als het oppervlaktewater dat voor beregening gebruikt wordt zout 
wordt. Interne verzilting wordt daarom tegengegaan door de sloten door te 
spoelen met zoet water dat vanuit het hoofdsysteem (IJsselmeer, rivieren) 
wordt aangevoerd. Vanuit aan het hoofdsysteem gelegen inlaatpunten kan op 
verschillende plekken relatief zoet water worden ingelaten. De boezemwateren 
functioneren als transportsysteem.

Externe verzilting

De stijging van de zeespiegel in combinatie met een lagere rivierafvoer in de 
zomer vormt de voornaamste oorzaak van het oprukken van de zogenaamde 
zouttong in met name de Nieuwe Waterweg. Het zoete rivierwater en het 
zoute zeewater mengen weliswaar, maar zelfs ver landinwaarts kan het zout-
gehalte van het rivierwater zover oplopen dat het onbruikbaar wordt om de 
landbouw- en natuurgebieden van voldoende zoet water te voorzien. Dit 
mechanisme van verzilting van het hoofdsysteem wordt externe verzilting 
genoemd. Hoever deze oprukt is afhankelijk van de waterbalans in Nederland. 
Dit is de som van de jaarneerslag en de aanvoer van rivierwater minus de 
potentiële verdamping. 

Uit de analyse [3] blijkt dat in bijvoorbeeld het W+ scenario tegen het einde van 
de eeuw de gemiddelde hydrologische omstandigheden in de zomer vergelijk-
baar zullen zijn met de omstandigheden in het droogste bekende jaar, 1976. 
Maar ook in overige klimaatscenario’s is deze trend zichtbaar, zij het geringer. 
Het brengt de zoetwatervoorziening van het achterland in gevaar. Het volledig 
staken van de wateraanvoer is geen optie, omdat het niveau van de boezem-
wateren op peil moet blijven in veenweidegebieden (zie paragraaf 2.4 Het 
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wordt warmer en droger). 
Water inlaten van mindere kwaliteit is dan een terugvaloptie. Dat heeft echter 
gevolgen voor de van het water afhankelijke functies en landgebruik. 
 

Figuur 2.5.1.  De mate waarin externe verzilting beïnvloed wordt door twee onafhankelijke  
 ontwikkelingen: de zeespiegelstijging en het frequenter voorkomen van lage rivierafvoeren. 

Het huidige beleid in de watervoorziening is gericht op het ondersteunen en in 
stand houden van bestaande functies: drinkwaterwinning, landbouw en natuur. 
Wanneer het oppervlaktewater bij de innamepunten en in het binnendijks 
gebied te zout wordt, leidt dit tot productieverlies en zout/droogteschade. 
Indien de zoutconcentraties te hoog worden, moeten maatregelen genomen 
worden. Hiertoe zijn normen voor de zoutconcentraties bij de innamepunten 
opgesteld. Deze zijn afgestemd op de functies in de van zoetwater te voorziene 
gebieden. Maatgevende grenswaarden zoals die voor het beheersgebied van 
Rijnland zijn opgesteld [3]:
 • 1000 mg Cl– /liter voor grasland en veeteelt
 • 600 mg Cl– /liter voor akkerbouw
 • 300 mg Cl– /liter voor sierteelt in volle grond
 • 200 mg Cl– /liter voor drinkwaterbereiding
De meningen over schade door chloride concentraties zijn echter verdeeld. Voor 
de bollenteelt bijvoorbeeld zijn er ook aannames waarbij ervan uitgegaan wordt 
dat schade al vanaf concentraties van 50 mg Cl– /l optreedt [53], terwijl elders 
een norm van 150 mg Cl– /l wordt gehanteerd [54]. Er wordt per gebied dan ook 
verschillend omgesprongen met cloridegehaltes in het water. Zo accepteert 
men in de zuidwestelijke delta of Flevoland veel hogere chloridegehaltes dan in 
het Groene Hart. De KRW norm voor drinkwater is 150 mg Cl– /liter.

De grenswaarde die wordt gehanteerd bij de innamepunten ligt over het 
 algemeen op 250 mg Cl– /liter. Wanneer deze voor een periode van 48 uur bij 
een belangrijk innamepunt als bij Gouda wordt overschreden, ontstaat er een 
knelpunt in de watervoorziening. 

Wanneer de grenswaarden bereikt worden kunnen de meeste waterschappen 
noodroutes aanwenden om de levering van zoet water te garanderen. Indien dit 
niet mogelijk is, moet brak water worden ingelaten om de veiligheid en onom-
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keerbare schade te voorkomen. Daarmee komen dan wel bovenstaande functies 
in het gedrang. 

Op de kaart is ervoor gekozen de drinkwaternorm van Rijnland in beeld te 
brengen, waarbij het gehele gebied in beeld gebracht is waar geen oppervlakte- 
en of grondwater kan worden onttrokken voor drinkwaterbereiding (> 200 mg 
Cl–/l). Verder is weergegeven in welk gebied oppervlaktewater door de land-
bouw niet gebruikt zou kunnen worden voor andere doeleinden dan grasland 
en veeteelt (> 600 mg Cl–/l). Dit geldt voor de situatie zoals die voor W+ 
verwacht wordt. 

2.5.2   Ruime Randstad en Benedenrivierengebied

Door de zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren dringt de zouttong verder land-
inwaarts. In 2050 lijkt de zoetwatervoorziening bij de huidige normering steeds 
problematischer te worden bij de inlaatpunten op de Nieuwe Maas, Oude Maas 
(tot aan het Spui) en de Hollandsche IJssel. Vanaf 2100 wordt ook in het oostelijk 
deel van de Oude Maas, het Hollandsch diep en de Lek de waterinname lang durig 
beperkt. In het Noordzeekanaal neemt zoutindringing niet alleen toe door 
zee spiegelstijging maar ook door eventuele vergroting van de zeesluizen [17].

Zoutindringing zal verder bovenstrooms komen in droge warme zomers, 
wanneer de rivierafvoeren laag zijn. Onder de meest extreme omstandigheden, 
dat wil zeggen hydrologisch en klimatologisch vergelijkbaar met een jaar als 
1976, een zeespiegelstijging van 35 cm in 2050 en gebruikmakend van het 
droogste scenario (W+), zouden zoutnormen bij de inlaat bij Gouda bijna de 
helft van het jaar worden overschreden. Maar ook in een ‘gewoon’ droog jaar, 
een jaar als 2003 dat gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomt, neemt het aantal 
dagen dat onvoldoende zoet water kan worden aangevoerd fors toe [3]. 

Om de Nieuwe Waterweg en de Lek zoet te houden bij lage rivierafvoeren 
wordt nu zoveel mogelijk water over de Nieuwe Waterweg gestuurd. In een 
droge zomer zoals in 2003 bijvoorbeeld werd hiervoor 700 m3/s van de 1000 
m3/s die bij Lobith binnenkwam gebruikt, terwijl de ingenomen hoeveelheid 
zelf slechts 35 m3/s bedroeg. [17,18]. 

Met het stijgen van de zeespiegel zal de zoutlast op het Noordzeekanaal, als 
gevolg van het schutten in IJmuiden, toenemen. Momenteel wordt onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheden van een grotere zeesluis in het sluizencomplex 
in IJmuiden. Deze sluis zal mogelijk leiden tot een nog grotere zoutbelasting. 

Om de zouttong in het Noordzeekanaal terug te dringen en het drinkwaterin-
laatpunt in het Amsterdam Rijnkanaal bij Loenen niet te bedreigen, wordt water 
ingelaten uit andere systemen. Verwacht wordt dat die watervraag zal toene-
men. Vanaf de Lek wordt, naast de aanvoer als gevolg van het schut proces hier-
voor een constant debiet van 10 m3/s ingelaten, in droge omstandigheden kan 
dit opgevoerd worden tot 25 m3/s. Vanuit het Markermeer kunnen grote hoeveel-
heden water ingelaten worden. Dit wordt onder het huidige boezembeheer 
alleen gedaan wanneer het bij IJmuiden naar zee gespuid kan worden [17,18]. 

De effecten van externe verzilting zullen waarneembaar zijn bij de innamepun-
ten voor regionale zoetwatervoorziening, drinkwater en industrieel proces- en 
koelwater. Bij de landbouw gaat het voornamelijk om de gevoelige teelten zoals 
bollen, bloemen, bomen, heesters en tuinbouwgewassen. In het Westland, rond 
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Boskoop en de Bollenstreek, de locaties met veel verziltingsgevoelige teelt, kan 
nu nog voldoende zoet water aangevoerd worden om de interne zoute kwel te 
verdringen. Maar als de aanvoer door droogte terugvalt en bovendien al zouter 
is door externe verzilting, dan neemt de verzilting van het oppervlaktewater 
sterk toe. Percentueel zal de zoutvracht in het Westland het meest toenemen, 
tot ongeveer 60% in 2050 [55].

De zoutvracht vanuit het grondwater naar laaggelegen kwelgebieden als gevolg 
van de zeespiegelstijging neemt slechts marginaal toe op enige afstand van de 
zee (zoals de Haarlemmermeerpolder, Polder Noordplas, Schermer, Beemster). 
Zo neemt de zoutvracht in de Haarlemmermeer vooral toe door autonome 
processen (ongeveer +20% in 2050) en zal slechts een beperkte extra toename 
veroorzaakt zijn door klimaatverandering. Dichtbij de kust kan de zoutvracht 
van het grondwater naar het oppervlaktewater evenwel significant toenemen. 
De verandering van zoutvracht in de Provincie Zuid-Holland hangt af van de toe- 
en afname in zoutvracht door kwel en door klimaatverandering [56]. 

De verzilting heeft een toenemend effect op de ecologische omstandigheden van 
stedelijk groen en in natuurgebieden. In de stedelijke gebieden van de 
Haarlemmermeer en ten noorden van het Noordzeekanaal (Purmerend, 
Zaanstad) is nu al een toenemende verziltingstrend waarneembaar (chloride 
gehalte boven 600 mg/l). Maar dit is alleen een probleem indien er beregend 
wordt met dit water [53]. 

Natuurgebieden als de Nieuwkoopse plassen en Vechtse plassen dreigen op 
termijn niet langer te kunnen voldoen aan de richtlijn uit Natura 2000. Doordat 
de goede biologische toestand van deze plassen in het kader van de KRW zijn 
gebaseerd op pure zoete omstandigheden, worden er Cl–normen gesteld welke 
slechts met kunst- en vliegwerk en zeer veel doorspoeling gehaald kunnen worden. 

2.5.3  Zuidwestelijke Delta

De eilanden van de Zuidwestelijke Delta hebben de landbouw en waterhuis-
houding deels al aangepast aan een zoute omgeving. De zoetwatervoorziening is 
voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van water uit regenwater-
lenzen die zich gedurende natte periodes van het jaar vormen. Door het grotere 
verdampingsoverschot in de zomer zal er meer behoefte zijn aan zoet berege-
ningswater en de mogelijkheden daarvoor zijn in de Zuidwestelijke Delta beperkt 
(zie paragraaf 2.4.9).

Problemen spelen in de gebieden rondom de Haringvliet en Volkerak-Zoommeer. 
Dit zijn de wateren die vroeger ‘van nature’ zout waren maar door de Delta-
werken zoet zijn geworden en gebruikt zijn voor landbouwwatervoor ziening. 
Door het op een kier zetten van het Haringvliet wordt deze deels zilter, al zijn in 
het Kierbesluit afspraken opgenomen over maximale chloridegehalten bij 
sommige inlaatpunten. De landbouw op Goeree Overvlakkee, St. Philipsland en 
Tholen, Voorne-Putten, Hoekse Waard, West-Brabant en Zuid-Beverland betrek-
ken zoet water uit het Volkerak-Zoommeer. Indien om reden van waterberging en 
waterkwaliteit ervoor gekozen wordt om het Volkerak-Zoommeer zouter te laten 
worden dan zal de functie ervan als zoetwaterbron voor de omgeving verdwijnen 
(zie paragraaf 2.4 Het wordt warmer en droger) [53,55]. 

Het toelaten van getijdedynamiek en zoutdynamiek zal grote gevolgen hebben 
voor de huidige ecotopensamenstelling in het Volkerak-Zoommeer. Door de getij-
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dedynamiek zal een deel van het voormalige intergetijdegebied worden hersteld. 
Er zal daardoor een verschuiving plaatsvinden van typisch zoetwater-ecotoopty-
pen naar de estuariene en zoute ecotooptypen. De zoete terrestrische ecotoopty-
pen zullen met name aan de westzijde van het Volkerakmeer, vanwege de voort-
durende zoute invloed, al relatief snel vervangen worden door typische zoute 
ecotooptypen [49]. 

Ook in Zeeland kan de zoute kwel naar verwachting problemen opleveren. 
Weliswaar bestaan er momenteel kleine zoetwatersystemen op perceelsniveau, 
de zogenaamde regenwaterlenzen, die op dit moment voor een goede zoet-
watervoorziening zorgen. Maar klimaatverandering (bijv. drogere zomers) kan de 
voorraad zoetwater doen slinken. Lopend onderzoek toont aan dat een  relatief 
kleine toename in zoute kwel de zoetwatervoorrraad op perceelsniveau signifi-
cant kan doen verminderen. In Zeeland is de geologische opbouw zodanig dat de 
toename in kweldruk door zeespiegelstijging beperkt blijft tot enkele kilometers 
van de kust, ondanks het feit dat de zee altijd dichtbij is [53,55]. 

In Zuid-Beveland is veel verziltingsgevoelige teelt, met name fruitteelt en volle-
gronds tuinbouw. Er loopt een waterleiding van de Biesbosch naar Zuid-Beveland 
voor zoetwatervoorziening die gedeeld wordt door drinkwater bedrijven en land-
bouw. Deze is echter op dit moment al overbevraagd. 

2.5.4   IJsselmeerpolders

In Flevoland is sprake van brakke kwel, met verziltingsgevoelige teelt in het 
gebied ten zuidoosten van Lelystad. Ook in de Noordoostpolder is er op een 
drietal locaties sprake van verziltingsgevoelige teelt. 

Er bevinden zich winbare ondiepe zoete grondwatervoorraden bij de randmeren 
en ten zuidoosten van de Oostvaardersplassen. Deze staan los van de zoete 
grondwatervoorraden in het diepe watervoerend pakket in Zuidelijk Flevoland, 
die worden gebruikt voor de drinkwaterwinning. Het grondwater in het midden-
deel van Zuidelijk - en Oostelijk Flevoland is grotendeels brak. In figuur 2.5.4 is 
een dwarsdoorsnede gegeven van het grondwatersysteem in de Flevopolders. 

 

Figuur 2.5.4  Doorsnede van het grondwatersysteem in de Flevopolders [57].

Deze ondiepe zoetwatervoorraden worden met name geëxploiteerd voor 
 beregening. De aanwezigheid van de grote zoetwatervoorraad is te verklaren 



Ontwikkeling van de wateropgaven in Nederland 61 Nederland in Zicht

door het feit dat hier in het verleden nauwelijks infiltratie van zeewater heeft 
plaatsgevonden door de aanwezigheid van hoogveen. Er lijkt verzoeting op te 
treden in verscheidene gebieden van de provincie Flevoland. Dit water is echter 
nog niet afkomstig van de kort na 1932 zoet geworden Zuiderzee/IJsselmeer. 

Voor de landbouw is tot enkele honderden mg Cl–/l veelal geen probleem, maar 
het oppervlaktewatersysteem in de IJsselmeerpolders is op veel locaties brakker 
dan dat. Tegen de provincie Utrecht aan is het opwellende grondwater zoet, en 
dat heeft een lage chloride concentratie in het oppervlaktewater tot gevolg. 

Een mogelijke peilverhoging in het IJsselmeer/Markermeer leidt waarschijnlijk tot 
interne verzilting van het oppervlaktewater in de polder. Het is namelijk niet 
zozeer het zoet IJsselmeerwater dat via dijkse kwel omhoog zal komen vanuit de 
ondergrond, maar juist het aanwezige brakke grondwater dat in een versneld 
tempo uit de ondergrond zal worden gedrukt, en in de toekomst de verzilting zal 
veroorzaken [21].

2.5.5   Noord laag Nederland

De zee heeft ook in de Kop van Noord-Holland huisgehouden, zij het in mindere 
mate dan in Friesland en Groningen. Als gevolg hiervan is er in Noord-Holland 
sprake van een brakke tot zoute kwel (meer dan 600 mg Cl–/l) naar het opper-
vlaktewater. Dit vindt met name plaats in de diepe 17de eeuwse droogmakerijen 
Wormer, Purmer, Schermer, Beemster; en de Wieringermeerpolder, drooggelegd 
in de dertiger jaren. Op een tweetal plaatsen in het gebied vindt verzilting-
gevoelige teelt plaats. De geologie is zodanig (dikke watervoerende pakketten) 
dat grondwater in dit gebied relatief snel kan stromen, en het effect van een 
zeespiegelstijging zich ver zal doen gevoelen. De in de ondergrond aanwezige 
‘zoetwaterbel van Hoorn’ is vermoedelijk tijdens het Holoceen ontstaan,  mogelijk 
onder een toen aanwezig hoogveengebied. In dit gebied speelt  verzilting nauwe-
lijks. Het volume van deze bel lijkt door een lichte kwelstroming kleiner te 
worden, vooral veroorzaakt door het hoge peil in het naast gelegen IJsselmeer. 

In het kustgebied van de provincies Friesland en Groningen heeft de zee onder andere 
via de Middeleeuwse zeearmen als De Middelzee er in het (verre)  verleden voor 
gezorgd dat het grond- en oppervlaktewatersysteem hoge zoutconcentraties bevat. 

Daarnaast staat momenteel het grond- en oppervlaktewatersysteem onder 
druk door lokale en regionale bodemdaling, veroorzaakt door zowel autonome 
processen als door zout- en gaswinning. 

De gebieden met de interne verzilting in Noord laag - Nederland zijn afhankelijk 
van de aanvoer van zoet water uit het IJsselmeer. Zolang daar voldoende water 
is, en er een voldoende hoog peil is voor vrije afwatering, kan er doorgespoeld 
worden met zoet water. Water uit dit gebied wordt geloosd via het 
Lauwersmeer. In de nabije toekomst zal het peil in het Lauwersmeer verhoogd 
worden en zal er een gemaal geplaatst worden (zie paragraaf 2.5.4). In de 
toekomst zal de waterhuishouding in het Lauwersmeergebied mede hierdoor 
onder druk komen te staan. De verzilting van het grondwater zal worden 
versterkt. Momenteel stroomt zout grondwater vanuit de Waddenzee naar het 
Lauwersmeer en de omringende gebieden. In de toekomst zal een hogere 
gemiddelde waterstand in de Waddenzee, een peilverhoging op het 
Lauwersmeer en bodemdaling in het aanliggende gebied een versterkte 
 instroming van brak en zout grondwater veroorzaken [21]. 
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Kaart 6 Het wordt lager
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 2.6   Het wordt lager 

Effect van bodemdaling en verstoorde morfologie op waterbeheer

  

De belangrijkste kwesties als gevolg bodemdaling en verstoorde morfologie 
van estuaria en rivieren:
 •  De complexiteit van het waterbeheer in delen van laag Nederland 

wordt als gevolg van de bodemdaling groter en vraagt voortdurende 
aanpassingen.

 •  Bodemdaling door gas- en zoutwinning in Noord-Nederland (zie 
kaart) betekent daar extra opgaven voor het waterbeheer. 
Veenoxidatie heeft niet alleen bodemdaling en verdwijning veen tot 
gevolg, maar veroorzaakt ook een grote CO2 uitstoot.

 •  Door een combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging komt 
een groot deel van laag Nederland lager te liggen dan de zeespiegel, 
tijdens het grootste deel van het getij. Op den duur (rond 2030) 
zullen in grote delen van laag Nederland geen lozingen onder vrij 
verval meer mogelijk zijn. 

 •  Een aantal steden ligt in gebieden waarin de bodem sterk daalt. Dit 
heeft mogelijk bouwtechnische problemen tot gevolg. Bij nieuw-
bouw zal in een aantal gebieden terdege rekening gehouden 
moeten worden met de sterke bodemdaling (zie kaart). Dit geldt 
zeker in Zuidelijk Flevoland.

 •  Indien de zeespiegelstijging te snel verloopt, zal de aangroei van 
wadplaten, schorren en kwelders de stijging niet bij kunnen houden 
en zullen deze verdrinken (zie kaart).

 •  De insnijding van de rivierbedding in de Rijn is aanzienlijk, vooral in 
de Boven-Rijn, maar ook benedenstrooms daarvan. De insnijding 
komt zowel door gebrek aan sediment van bovenstrooms, als door 
aanleg van rivierkribben en door baggerwerk. Dit leidt tot proble-
men voor de scheepvaart, het onderhoud van infrastructuur, en 
verdroging van de uiterwaarden. (zie kaart)

2.6.1 Nederland

Bodemdaling is het gevolg van ontwatering van delen van Nederland, die daar-
door inklinken en/of oxideren. Bovendien hebben wij door het bedijken van de 
rivieren, het afsluiten van deltawateren, sedimentafzettingen door rivieren en 
getijden onmogelijk gemaakt. Klimaatverandering heeft beperkte invloed op de 
bodemdaling: door hoger wordende temperaturen neemt de activiteit toe van 
de bodemfauna, die verantwoordelijk is voor de oxidatie van veen [58]. Als in 
droge tijden ook de peilen niet gehandhaafd kunnen worden, zal het effect van 
oxidatie en inklinking versnellen. 

In alle KNMI klimaatscenario’s 2006 wordt verwacht dat temperaturen stijgen, 
van 0.9 tot 2.8 °C tot 2050 voor de gemiddelde seizoenstemperaturen. 
Bovendien stijgen verdampingsoverschotten.

Bodemdaling zal effect hebben op de waterhuishouding in het gebied dat daalt 
en de hoger gelegen omgeving daarvan, terwijl in stedelijk gebied het risico op 
zettingschade toeneemt. Bijkomend effect is dat de gevolgen van eventuele 
overstromingen versterkt worden doordat gebieden op een grotere diepte ten 
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opzichte van de zee en de rivieren komen te liggen. Bodemdaling zorgt zo voor 
een grotere potentiële overstromingsdiepte en ook voor steeds grotere moeite 
om het neerslagoverschot weg te malen. 

Het proces van bodemdaling maakt een voortdurende aanpassing van de 
ontwatering en afwatering noodzakelijk die op zijn beurt weer leidt tot verdere 
bodemdaling. Vooral in de westelijke veenweidegebieden worden nu al grote 
inspanningen geleverd en kosten gemaakt om een zodanig waterbeheer te 
voeren dat de landgebruikfuncties (veeteelt, landbouw, bebouwing) behouden 
kunnen blijven. 

 

Figuur 2.6.1  De geschatte bodemdaling tot 2050 [59].

In bestaande bebouwde gebieden met grote bodemdaling kunnen bouw-
technische problemen optreden. Maaivelddaling brengt met zich mee dat het 
oppervlaktewaterpeil verlaagd zal worden. Dit kan ervoor zorgen dat er droog-
stand van houten paalfunderingen optreedt, wat paalrot kan veroorzaken. Ook 
wanneer de daling ongelijkmatig optreedt, kunnen gebouwen scheefzakken en/
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of scheuren ontstaan in funderingen, muren of plafonds. (Riool)leidingen en 
kabels kunnen breken. Nieuwbouwprojecten in gebieden met sterke bodem-
daling zullen in toenemende mate rekening moeten houden met effecten van 
bodemdaling en aanpassingen in de waterhuishouding. 

Niet afzonderlijk op de kaart vermeld, is de bodemdaling door tektonische 
bewegingen. Dit is slechts enkele millimeters tot centimeters per 100 jaar. In 
figuur 2.6.1 is de schatting van de bodemdaling tot 2050 weergegeven.

Naast de absolute daling van het landoppervlak is er ook de relatieve bodem-
daling als gevolg van de zeespiegelstijging: het land komt door de stijgende 
zeespiegel ook relatief lager te liggen wat invloed heeft op de kweldruk en 
verzilting (zie paragraaf 2.5).

Niet alle vormen van bodemdaling zijn klimaatgerelateerd. De relatieve daling 
van het land als gevolg van de stijgende zeespiegel is volgens de IPCC scenario’s 
natuurlijk een duidelijk klimaateffect. Het verdrinken van buitendijkse natuur-
gebieden als gevolg van die stijgende zeespiegel wordt versterkt doordat de 
natuurlijke dynamiek in deze systemen voor een deel aan banden gelegd is. 
Het dalen van de veengebieden is het gevolg van het huidige waterbeheer, 
maar klimaatverandering zal dit proces versterken. Bodemdaling als gevolg van 
 gas- en zoutwinning is niet klimaatgerelateerd, maar de klimaatveranderingen 
hebben wel een invloed op het beheer van gebieden die beïnvloed worden door 
dit type bodemdaling.

In figuur 2.6.2 is schematisch weergegeven hoe de absolute en relatieve bodem-
daling samenhangt met de steeds nieuwe aanpassingen in de manier waarop in 
Nederland gebieden droog gehouden worden. 

  
Figuur 2.6.2  Ontwikkeling van relatieve zeespiegelstijging vanaf 1000 A.D. tot in de toekomst.
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2.6.2   Noord laag Nederland

In Groningen en Friesland vindt bodemdaling behalve door inklinking in zowel 
klei- als veengebieden, ook plaats als gevolg van gas- en zoutwinning. Met 
uitzondering van de Friese veenweidegebieden draagt de klink slechts in 
geringe mate bij aan de bodemdaling [60, 43]. In vergelijking met de daling als 
gevolg van zout- en gaswinning.
In stedelijke gebieden veroorzaakt veen in de ondergrond slechts op enkele 
locaties hinder. De gaswinning heeft veel grotere gevolgen in stedelijk gebied, 
vooral in de provincie Groningen, waar gaswinning in grote delen een bodem-
daling van meer dan 30 cm tot 2050 veroorzaakt. Bodemdaling door gas winning 
is in delen van Noord-Nederland dan ook een belangrijke sturende factor in het 
waterbeheer. Zo is bijvoorbeeld de Elektraboezem als gevolg van de bodem-
daling opgeknipt in drie compartimenten die het water getrapt afvoeren. 
Verwacht wordt dat als gevolg van de bodemdaling vanaf 2030 in grote delen 
de afvoer via bemaling noodzakelijk zal zijn in plaats van dat afvoer onder vrij 
verval plaats kan hebben. Ook het doorspoelen wordt deels bemoeilijkt door de 
door gaswinning veroorzaakte bodemdaling [43]. Daarnaast zal door het lager 
worden van de ondergrond de kans op het optreden van kwel toenemen. In 
grote delen van het gebied zal deze kwel zout zijn, waardoor extra doorspoeling 
gevraagd wordt [21].

In Friesland speelt lokaal ook bodemdaling door de winning van zout [61]. In 
gebieden met een sterke bodemdaling door grondstofwinning kan het huidige 
grondgebruik onder druk komen te staan. De gebieden komen lager te liggen 
dan hun omgeving en om te voorkomen dat ze onder water komen te staan is 
een grotere bemalingscapaciteit nodig. Een sterkere bemaling zal zeker nabij de 
kust zorgen voor een sterkere verzilting van ondergrond en oppervlaktewater. 
Vernatting van die gebieden kan dit effect verminderen. Voor zowel gas- als 
zoutwinning geldt dat er aanvragen voor het ontginnen van nieuwe velden 
liggen. Indien deze worden toegekend kan op meer plekken een sterkere 
bodemdaling met alle gevolgen van dien verwacht worden [62].

2.6.3  Ruime Randstad

In de Randstad zijn in de afgelopen eeuwen grote gebieden onder de zeespiegel 
komen te liggen. Dit is in het veenweidegebied het gevolg van klink als gevolg 
van de ontwatering en indroging. Ook zijn grote delen gedeeltelijk of geheel 
ontveend en vervolgens drooggemalen. Deze droogmakerijen liggen over het 
algemeen dieper dan de veenweiden en zijn daarmee veelal de diepst gelegen 
gebieden [51]. In figuur 2.6.2 is de daling van het maaiveld de afgelopen 
1000 jaar in beeld gebracht ten opzichte van de zeespiegel. Uit deze figuur 
blijkt  dat delen van Nederland reeds lange tijd onder de zeespiegel liggen. Het 
Groene hart en Laag Holland (nationaal landschap ten noorden van Amsterdam) 
worden gekenmerkt door een grote afwisseling tussen droogmakerijen, polders, 
veenweiden en natte natuurgebieden. Veelal zijn binnen deze gebieden 
(polders, droogmakerijen) de peilvakken versnipperd geraakt waardoor het 
waterbeheer zeer complex en kwetsbaar geworden is. 
 
Voor alle gebieden die onder de zeespiegel liggen, geldt dat ze niet meer onder 
vrij verval afwateren en dat bemaling nodig is. In de Nota Ruimte zijn vernat-
tingstrategieën opgenomen om verdere bodemdaling tegen te gaan of in ieder 
geval zoveel mogelijk te vertragen. In niet vernatte delen van het veenweide-
gebied zal oxidatie van het veen voortduren. 
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Hoewel de bodemdaling daarmee niet tot stilstand komt, kan de veranderde 
bodemsamenstelling aanleiding zijn voor het anders inrichten van het land-
schap. Een verandering kan om verscheidene redenen zin hebben:
Door vernatting van het veenweidegebied wordt de CO2-uitstoot beperkt (deze 
beperking staat los van Kyoto afspraken), en een andere inrichting kan bijdra-
gen aan een vermindering van de wateroverlast en beperking van bemalings-
kosten. Hoewel het behoud van het huidige peilregime weliswaar bodemdaling 
tot gevolg heeft, verdwijnt het veenweidelandschap voorlopig niet. Het 
moment waarop het veen verdwenen is, hangt af van de lokale omstandighe-
den: dikte en kwetsbaarheid van het veenpakket en het specifieke beheer 
wisselen sterk per gebied. In de meeste gebieden zullen de veenpakketten voor-
alsnog niet opgebrand raken. 

In een aantal droogmakerijen treedt ook bodemdaling op, in dit geval door (na)
zetting na inpoldering. Dit speelt vooral in de recente droogmakerijen in de 
Flevopolders. Met name in Zuidelijk Flevoland, in het gebied waar de laatste 
decennia Almere is verrezen, treedt een zeer sterke bodemdaling op. Voor de 
komende decennia ligt rond Almere nog een bouwopgave van ca. 60.000 
woningen. Ook in de provincie Zuid-Holland ligt een aantal locaties, dat 
 mogelijk te maken krijgt met een sterke bodemdaling. 

2.6.4   Wadden 

In het Waddengebied treedt als gevolg van zeespiegelstijging een relatieve 
bodemdaling op die het gebied van karakter kan veranderen. Door de 
zee spiegelstijging dreigen kwelders, zandplaten en buitendijkse natuur-
gebieden als het ware te verdrinken, waardoor belangrijke ecologische 
waarden verloren gaan. 

De natuurlijke dynamiek van getijden en wind zorgen voor afzetting van  sediment 
en groei van platen en kwelders, maar door het ingrijpen van de mens is die 
dynamiek deels verdwenen. Het systeem zal mede daardoor een snelle zeespiegel-
stijging niet bij kunnen houden. Een deel van de platen dreigt bij een gemiddelde 
zeespiegelstijging van 6 mm per jaar dan ook al te verdrinken. Dit verdrinken 
van platen zou al vanaf 2030 kunnen gebeuren. Een aantal  kwelders/schorren 
kan zelfs bij een zeespiegelstijging van 3 mm per jaar al in gevaar komen [63]. 

Met het verdwijnen van platen, schorren en kwelders, verdwijnt ook het 
bij zondere waddenecosysteem. Het maakt plaats voor een permanent onder 
water staand lagune-systeem. Om dit te voorkomen zou ingespeeld moeten 
worden op de langdurige grootschalige processen die zich in het gebied 
af spelen. Door de natuurlijke dynamiek van deze processen voor een deel terug 
te brengen in het waddensysteem bouwt het systeem veerkracht op om op 
grote schaal in stand te blijven, ook als het klimaat veranderd. De veiligheid, 
landbouw en recreatiemogelijkheden op de Waddeneilanden hoeven daarbij 
niet in gevaar te komen [64]. 

Op en rond de oostkant van Ameland zal naar verwachting een grote bodem-
daling als gevolg van gaswinning optreden. In 2003 bleek al een daling van 
27 cm te zijn opgetreden in het centrum van het winningsgebied. Desondanks 
bleef daadwerkelijke bodemdaling achterwege, doordat ze gecompenseerd 
werd door natuurlijke opslibbing [65]. Gaswinning in het waddengebied kan 
evenwel bodemdaling veroorzaken in gebieden waar de aanvoer van sedimen-
ten onmogelijk is, of langzamer verloopt dan de bodemdaling.



Ontwikkeling van de wateropgaven in Nederland 68 Nederland in Zicht

2.6.5 Zuidwestelijke delta

De Zuidwestelijke Delta kampt net als het Waddengebied met de gevolgen van 
de zeespiegelstijging. Ook hier kan in het intergetijdegebied bestaande uit 
schorren, slikken en platen een te snelle zeespiegelstijging zorgen voor verdrin-
king. Als gevolg van diverse menselijke ingrepen zoals de aanleg van de delta-
werken, vaargeulverruimingen en de inpoldering heeft het gebied lokaal al te 
kampen met zogenaamde zandhonger. Zo stroomt er sinds de aanleg van de 
Oosterscheldewerken minder water in en uit deze zeearm. De aanwezige 
ge tijdengeulen zijn te ruim voor de kleinere hoeveelheid water. Het water 
stroomt daardoor langzamer dan voorheen en heeft onvoldoende kracht om 
sediment te verplaatsen van de geulen naar het intergetijdegebied. Bij storm 
spoelt er wel zand van het intergetijdengebied naar de geulen. Al het zand dat 
in de geulen terechtkomt, blijft daar liggen. Het evenwicht is zodanig verstoord 
dat nog slechts de afbrekende krachten werken en de opbouwende niet meer. 
Dit proces staat bekend als de ‘zandhonger’. Op den duur zullen de meeste 
schorren en slikken ook bij eb onder water staan.

De afslag van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde is rond de 
honderdzestig miljoen kubieke meter zand per jaar, waar slechts een nieuwe 
zandaanvoer uit de Noordzee van één miljoen per jaar tegenover staat. Er gaan 
drie hectare schorren en veertig hectaren intergetijdegebied per jaar verloren. 
Om het evenwicht te herstellen is vierhonderd- tot zeshonderd miljoen kubieke 
meter zand nodig en dat aanvoeren is onhaalbaar en peperduur [66]. Hoe 
langer het proces voortduurt, hoe langer het zal duren voordat herstelmaat-
regelen ook effect hebben. Het verdwijnen van het intergetijdegebied heeft 
negatieve ecologische consequenties voor onder andere foerageergebied van 
vogels, rust- en zooggebied van zeehonden en voor zoutplanten. Ook de veilig-
heid neemt af. De zandlichamen voor de dijken hebben namelijk ook een 
 beschermend effect (Zie paragraaf 2.2 het water komt hoger) [67].

Gevolg van de huidige zandhonger is, voor de veiligheid, dat dijken eerder dan 
verwacht versterkt moeten worden [67]. Als gevolg van de zeespiegelstijging 
zal in de Oosterschelde de nu al spelende afname van het areaal schorren en 
platen versneld worden.

2.6.6  Rivierengebied

In het rivierengebied speelt nog een andere vorm van bodemdaling, te weten 
een daling van de rivierbodem van de Rijntakken door erosieve insnijding. 
Er is onder invloed van onder andere de normalisatie en sedimentwinning in de 
Nederlandse Rijntakken en Duitse Niederrhein de afgelopen decennia een 
aanzienlijke rivierbodemdaling opgetreden. In de Boven-Rijn bedraagt deze 
daling één tot twee meter per eeuw [68]. Insnijding speelt in ieder geval ook in 
de Boven-Waal, Pannerdensch Kanaal en Boven-IJssel, maar zelfs de Beneden-
Waal en de Nieuwe Merwede komen steeds dieper te liggen. In die laatste 
gevallen is echter niet zozeer de geringere sedimenttoevoer van bovenstrooms 
verantwoordelijk, maar het baggerwerk in het benedenrivierengebied. In 
het algemeen zijn de oorzaken van de insnijding drieërlei: (1) verminderde 
 sedimenttoevoer van bovenstrooms, (2) morfologische reactie op riviernormali-
satie (= aanleg van kribben) en (3) baggerwerk (zowel huidig baggerwerk als 
morfologische reactie op baggerwerk uit vooral de jaren zeventig). [137]

De prognose wijst uit dat die bodemdaling zal doorzetten bij voortzetting van 
het huidige beheer. In de nabije toekomst ontstaan hierdoor verschillende 
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problemen: onvoldoende vaardiepte op de vaste bodemconstructies in de 
Duitse en Nederlandse Rijn, problemen met de waterhuishouding door lagere 
rivier- en grondwaterstanden, ondermijning van oevers, kribben en brugpijlers 
en bedreiging van kruisende kabels en leidingen. Zowel in Nederland als 
Duitsland zijn in het verleden vaste lagen aangelegd om de scheepvaartgeul te 
verruimen. Bij voortgaande bodemdaling zullen deze te hoog komen te liggen 
en nieuwe belemmeringen voor de scheepvaart vormen. Dit maakt op termijn 
ingrijpende aanpassingen aan die rivierwerken noodzakelijk [38]. Bovendien 
leidt de inslijting van de rivierbedding tot lagere waterstanden in de rivier. Dit 
geeft nu al een aantal decennia verdrogingsproblemen voor de natuur in de 
uiterwaarden [68]. Op dit moment is men bezig mogelijke oplossingen voor dit 
probleem te zoeken [69]. 
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Kaart 7 Dominante ontwikkelingen in het watersysteem
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2.7  De ontwikkelingen in het watersysteem gecombineerd

De afzonderlijke waterthema’s (hoger, natter, warmer droger, zouter en lager) 
zijn in dit hoofdstuk gecombineerd. Er tekent zich een aantal gebieden met 
specifieke gevolgen van klimaatverandering voor het huidige watersysteem. 
In deze verschillende gebieden zijn telkens andere waterthema’s dominant en 
ze kennen dus eigen uitdagingen voor het waterbeheer en/of de ruimtelijke 
ordening. Op het kaartbeeld is ook een aantal gebieden omcirkeld. Hier speelt 
een bijzonder meervoudige en complexe wateropgave. Hoofdstuk 4 geeft een 
uitgebreide analyse per gebied van de wateropgaven in interactie met de 
 ruimtelijke trends.

Grote meervoudige opgaven met regiooverstijgende invloed

Rond het IJsselmeer spelen meervoudige complexe wateropgaven 
als gevolg van zeespiegelstijging, een warmer en droger klimaat 
en (indirect) verzilting. 

Op dit moment vindt discussie plaats over een ander peilbeheer van het 
IJsselmeer. Als het warmer en droger wordt, zal de vraag naar aanvoer van zoet 
water vanuit het IJsselmeer naar Noord Nederland (voor peilbeheer, voor 
 beregening) toenemen. Ook neemt door zeespiegelstijging de externe verzil-
ting in het Noordzeekanaal toe. De vraag naar IJsselmeerwater om deze verzil-
ting terug te dringen zal daardoor toenemen. Omdat de watervoorziening in 
het westelijke deel van de Randstad in de toekomst onder druk komt, wordt er 
ook vanuit deze gebieden gekeken naar de mogelijkheden die het IJsselmeer 
biedt. Het belang van het IJsselmeer als bron en buffer van zoet water in droge 
tijden, met een grotere peilfluctuatie dan tot nu toe, wordt dus groter. Als het 
warmer en droger wordt, heeft dat een negatieve invloed op de waterkwaliteit.

Door het stijgen van de zeespiegel zal op termijn (op zijn vroegst in 2035) een 
probleem ontstaan met het spuien van water onder vrij verval (in natte tijden) 
vanuit het IJsselmeer richting de Waddenzee bij de Afsluitdijk. Peilverhoging 
van het IJsselmeer biedt daarvoor uitkomst. De verdeling van afvoeren over de 
Rijntakken speelt ook een rol bij deze gecombineerde ontwikkelingen rond 
het IJsselmeer, voor zowel het op peil houden van het IJsselmeer ten tijde 
van droogte als voor het noodzakelijk maken van extra spuicapaciteit in 
natte tijden.

Het instellen van een hoger peil (en een ander peilverloop door de seizoenen) 
heeft gevolgen voor de dijken langs het IJsselmeer en aan de oevers van het 
IJsselmeer zelf. De waterstanden zullen tot voorbij Kampen stijgen, met 
 mogelijke gevolgen voor de huidige waterkeringen. Een hoger peil heeft ook 
invloed op de natuur langs de oevers, met name langs de Friese kust. De natuur 
heeft anderzijds ook baat bij een hoger peil in warmere en drogere tijden 
omdat door grotere diepte de waterkwaliteit beter op niveau kan blijven.

Afwegingen over het toekomstig peilbeheer van het IJsselmeer hebben daarom 
te maken met veel toekomstige ontwikkelingen in het watersysteem en het 
 land gebruik van een groot deel van Nederland.

In het Benedenrivierengebied, het westelijk deel van de Randstad en de 
Zuidwestelijke Delta speelt de combinatie van de zeespiegelstijging, de 
hogere rivierafvoeren, het zouter, natter, warmer en droger worden. 
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Het benedenrivierengebied komt steeds verder onder invloed te staan van de 
zee, zowel wat betreft de waterstanden, als wat betreft de zoutindringing.
De maatgevende waterhoogtes worden beïnvloed door de combinatie van een 
hogere zeespiegel en steeds grotere rivierafvoeren. De druk op de dijken in het 
gebied neemt daardoor toe. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de dijken langs 
de open wateren in de Zuidwestelijke Delta. Bovendien voldoen op de lange 
termijn de Oosterschelde stormvloedkering en de Haringvlietkering niet meer 
om de huidige veiligheidsnorm te handhaven. De Maeslantkering sluit steeds 
vaker, met hogere waterstanden in het achterland.

De indringing van zout water vanuit de zee schuift steeds verder in oostelijke 
richting op. Hier speelt vooral de combinatie van een hogere zeespiegel (het 
water komt hoger) met lagere zomerafvoeren in de grote rivieren (het wordt 
warmer en droger). Vaker zullen hierbij extremen optreden. Het verschuiven 
van de zouttong beperkt de mogelijkheden om zoet water in te laten. Dit heeft 
gevolgen voor de grote gebieden die hiervan op dit moment afhankelijk zijn, 
waaronder vrijwel het gehele westelijke deel van de Randstad.

In de Zuidwestelijke Delta treden als gevolg van het warmer en droger worden 
vaker watertekorten op. Een groot deel van het gebied is afhankelijk van het 
beschikbare bodemvocht, omdat geen (of beperkt) externe wateraanvoer 
mogelijk is. Zoet grondwater is ook alleen lokaal en in beperkte hoeveelheden 
aanwezig. Een ander effect is dat vaker wateroverlast optreedt, doordat de 
 kleibodems moeilijk water opnemen.

Er vindt discussie plaats over verdere verzilting van Volkerak-Zoommeer en 
Haringvliet (met het oog op verbetering van de waterkwaliteit en/of estuarie-
ne dynamiek). Dit zou de mogelijkheden voor externe wateraanvoer verder 
be perken. Er speelt daarom een discussie over extra wateraanvoer vanuit de 
Biesbosch of Brabantse Wal. 

Deze gecombineerde effecten vragen om integraal afgewogen aanpassingen 
in hoogwaterbescherming, landgebruik, waterberging en/of wateraanvoer.

Rond het Noordzeekanaal en de regio Amsterdam spelen de 
ge combineerde effecten van de zeespiegelstijging, en het natter, 
 warmer en droger en zouter worden. 

Het knooppunt van watersystemen van Noordzeekanaal, IJ, IJmeer en Amstel, 
in een intensief stedelijk gebied is een complex systeem waar de marges 
beperkt zijn en dat door klimaatsverandering sterk onder druk komt te staan. 
Voorzien wordt dat door zeespiegelstijging op termijn de mogelijkheid om te 
spuien bij IJmuiden zal verdwijnen en de mogelijkheid om te bemalen in toene-
mende mate beperkt zal worden. Dit kan leiden tot grotere peilfluctuaties op 
het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Amsterdam kan door sluiting 
van het IJ-front een deel van de stad hiertegen beschermen maar de ontwikkel-
zones langs de IJ-oevers liggen daarbuiten. Indien het afsluiten van de stad 
samenvalt met een grote afvoer vanuit de Amstel zal, om wateroverlast te 
 voor komen, afgevoerd worden naar het IJ-meer, hetgeen mogelijk is tot de 
maximale capaciteit van het gemaal Zeeburg. 
Overwogen wordt om in tijden van droogte de toevoer van water uit het 
IJsselmeergebied via de regio Amsterdam naar de Randstad en het Groene Hart 
te geleiden. De huidige inrichting van het watersysteem is er niet op berekend 
om structureel daarvoor te worden ingezet. Ook ontstaat in droge tijden een 
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grotere watervraag in het gebied zelf voor terugdringing van de zouttong op 
het Noordzeekanaal, die overigens bij eventuele uitbreiding van de sluizen nog 
zal toenemen. 

Deze gecombineerde effecten hangen onderling samen en houden daarnaast 
verband met keuzes in het IJsselmeergebied, Randstad en Groene Hart. 

Overige meervoudige opgaven

In het rivierengebied zijn de effecten van hogere en lagere afvoeren 
dominant.

Het rivierengebied zal grotere extreme (hoge) afvoeren moeten kunnen 
ver werken om te voorkomen dat de overstromingskans toeneemt. In het kader 
van Ruimte voor de Rivier is afgesproken dat vooral ruimtelijke maatregelen dit 
moeten faciliteren. Tot 2015 speelt de uitvoering van de eerste ronde van 
Ruimte voor de Rivier maatregelen. Afhankelijk van het tempo waarin de 
klimaatverandering doorzet, zullen daarna ook de reserveringen voor de 
langere termijn worden uitgevoerd. Voor de Maas loopt een eigen vergelijkbaar 
traject. Ook het warmer en droger worden van het klimaat heeft groot effect 
op de rivieren. Afhankelijk van het klimaatscenario zal de gemiddelde zomeraf-
voer in de rivieren dalen en zullen deze vaker met extreem lage afvoeren te 
maken krijgen, met gevolgen voor onder andere de scheepvaart en de water-
voorziening benedenstrooms.
De rivierbodem in de Boven-Rijn, Boven-Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven- 
IJssel en zelfs de Beneden-Waal en de Nieuwe Merwede komt steeds lager te 
liggen. Die verdere rivierbodemdaling in combinatie met steeds vaker lage 
afvoeren, maakt de verdroging in de uiterwaarden groter en vraagt om extra 
in vesteringen in kunstwerken. 

Deze gecombineerde effecten vragen te zijnertijd om aanpassingen van de 
in richting en het landgebruik in en rond het rivierbed en/of aanpassingen in 
het gebruik van de rivieren, gericht op het omgaan met extremen.

In laag Nederland speelt de combinatie van grotere piekbuien, samen 
met toename van verharding van stedelijke gebieden, bodemdaling en 
zeespiegelstijging. 
 
In laag Nederland hangt de mate van wateroverlast door piekbuien in polders 
samen met de bergingscapaciteit van de polders: de mate waarin het opper-
vlak verhard is, de droogleggingsdiepte en het percentage open water. Maar 
ook van de afvoercapaciteit vanuit de polders naar de boezem en van de 
boezem naar de hoofdwateren. Bij hogere waterstanden in het hoofdwatersy-
steem (door zeespiegelstijging, bodemdaling of een combinatie van beide) 
neemt de  capaciteit van de polder- en boezemgemalen af (gevolg van de 
grotere op voerhoogte). Eén van de mogelijkheden om wateroverlast te voorko-
men is de realisatie van meer bergingscapaciteit in de polders en rond de 
boezems. 

Dit vraagt te zijnertijd om aanpassing van landgebruik, acceptatie van meer 
wateroverlast of van aanpassingen in berging of investeringen en energiekosten 
voor gemalen.
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Bodemdaling in de veenweidegebieden wordt versterkt door het 
 warmer en droger worden en indirect door externe verzilting. 

Wanneer het warmer en droger wordt, neemt de verdamping in het veen-
weidegebied toe. Met het oog op het beperken van de bodemdaling is het niet 
gewenst dat de peilen ten opzichte van de huidige situatie te ver weg zakken. 
Opgemerkt wordt dat bodemdaling in grote delen van het veenweidegebied 
ook op dit moment plaatsvindt. Dit wordt vooral veroorzaakt door het huidige 
op landbouw en natuur afgestemde peilbeheer en leidt tot een versnippering 
van peilvakken. De vraag naar aanvoer van extra (zoet) water met het oog op 
peilhandhaving (vanuit het hoofdsysteem via de boezems naar de polders) 
wordt groter in warme en droge periodes. De vraag is in hoeverre dit zoete 
water ook beschikbaar is. In de Randstad komt de wateraanvoer onder druk als 
gevolg van externe verzilting in het Benedenrivierengebied. In Noord 
Nederland zal de capaciteit van het IJsselmeer een beperkende factor worden, 
indien het IJsselmeerpeil niet wordt aangepast. Klimaatverandering zal de 
bodemdaling versterken – veenafbraak neemt toe bij hogere temperatuur en 
het is vaker droger - ook wanneer de slootpeilen gehandhaafd kunnen worden. 
Als gekozen wordt voor voortzetting van het huidige waterbeheer van het 
veenweide gebied, daalt de bodem langzaam verder en wordt de waterhuis-
houding van het gebied steeds complexer.

Dit vraagt om een weloverwogen keuze ten aanzien van natuur, landgebruik, 
inrichting, peilbeheer en zoetwatervoorziening. Deze keuze heeft grote door
werking naar de zoetwatervoorziening en afwatering van geheel WestNederland 
en is dus bepalend voor veel meer dan alleen het veenweidegebied zelf.

In het Waddengebied en de Oosterschelde heeft het verdwijnen van 
platen en slikken gevolgen voor natuur en veiligheid.

De toekomst van het Waddengebied is niet vanzelfsprekend. De platen kennen 
een natuurlijke aangroei. Afhankelijk van de snelheid van de stijging van de 
zeespiegel is deze natuurlijke aangroei wel of niet voldoende voor het behoud 
van het systeem zoals we dat nu kennen. Daarnaast is er ook nog de bodem-
daling bij Ameland door gaswinning. Als gevolg van zeespiegelstijging zal dit 
zandtekort verder toenemen. Menselijke ingrepen uit het verleden hebben 
negatieve gevolgen voor de groei van platen en slikken.
In de Oosterschelde speelt een soortgelijk probleem, maar is het probleem 
nog ernstiger. Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering verdwijnen daar 
veel platen en slikken en bij verdere zeespiegelstijging zullen er nog meer 
ver drinken. Dit heeft ook gevolgen voor de beschermende werking die platen 
bieden tegen golfoploop bij hoogwater. De verwachtingen zijn dat de huidige 
Oosterscheldekering op de lange termijn niet meer voldoet voor het garande-
ren van de veiligheid. Ingrepen voor natuurherstel kunnen anticiperen op het 
later niet meer voldoen van de stormvloedkering.

Dit betekent voor de Wadden en Oosterschelde acceptatie van verdere afname 
van natuurwaarden of compensatie door andere natuurmaatregelen, zoals 
 zandsuppletie.
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Op de hoge gronden veroorzaakt de combinatie van nattere winters 
en grotere piekbuien met drogere en warmere periodes een aantal 
v eranderingen in het watersysteem. 

De beekdalen zullen onder invloed van meer en heviger regenval binnen het 
stroomgebied periodiek meer water te verwerken krijgen, met plaatselijk 
wateroverlast als gevolg. De hogere piekafvoeren van beken kunnen ook, 
wanneer geen aanpassingen worden doorgevoerd, leiden tot wateroverlast bij 
een aantal steden. Dit geldt vooral op de flank van de overgang van hoog naar 
laag Nederland, of dicht bij het contactpunt tussen de regionale wateren en 
de  rivieren. Het vasthouden van extra water op de hogere gronden en realisa-
tie van extra buffer- en bergingscapaciteit vormt een mogelijke oplossing. In 
droge tijden kan de druk op gebruik van grondwater voor diverse (landbouw-
kundige) doeleinden toenemen, terwijl de beschikbaarheid (bij ongewijzigd 
beheer) als gevolg van klimaatverandering afneemt.

De nattere winters en drogere zomers en grotere piekbuien vragen om locatie
specifieke keuzes voor aanpassingen van knelpunten in beken en eventueel een 
andere omgang met de grondwatervoorraad en grondwaterstanden door het 
jaar heen.
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3  Trends in het ruimtegebruik in Nederland
3.1  Trends in het ruimtegebruik van Nederland toen, nu, straks, later en ooit

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de toekomstige ontwikkeling van 
de watersystemen in Nederland. Daarbij is ook het ruimtegebruik aan de orde 
gekomen. In dit hoofdstuk wordt nader stil gestaan bij trends in de toekomstige 
ontwikkeling van een aantal van de belangrijkste vormen van gebruik. Dit 
hoofdstuk geeft een beeld van de ruimtelijk relevante ontwikkelingen op het 
gebied van wonen en werken, scheepvaart, natuur, recreatie, landbouw en 
 energievoorziening. 

Voor de beschrijving van de trends is gebruik gemaakt van diverse bronnen, 
zoals studies en beleidsnota’s van overheden en van de specifieke sector zelf. 
De tijdshorizon van deze nota’s en studies omvat hoofdzakelijk de korte – 
middellange termijn. Alleen de ruimtelijke opgaven die een nauwe relatie 
hebben met het watersysteem zijn in kaart gebracht en beschreven. Sectorale 
belangen, die tegenstrijdig (kunnen) zijn met andere sectorale belangen zijn 
niet tegen elkaar afgewogen. 

Verwachtingen voor ruimtelijke ontwikkelingen worden integraal beschreven in 
de studie “Nederland Later” van het Milieu- en Natuurplanbureau [70]. In de 
studie worden twee scenario’s geschetst tot aan 2040; 
 •  het Trendscenario dat een beeld schetst van de toekomstige 

 ontwikkeling van het grondgebruik tot 2040 bij trendmatig doorzetten 
van ontwikkelingen (klimaatverandering, economische groei, demogra-
fie) en al ingezet beleid, zoals deze zich momenteel aandienen;

 •  het Hoge ruimtedrukscenario dat uit gaat van een extra economische 
groei ten opzichte van de trend. Deze groei manifesteert zich vooral in 
een groter ruimtebeslag voor wonen en werken. 

Voorafgaand aan de Nederland Later studie is de Welvaart en Leefomgeving-
studie (WLO, [71]) ontwikkeld. Deze studie kwam met vier  scenario’s rond twee 
sleutelonzekerheden: (1) de mate waarin landen bereid  en in staat zijn 
 inter nationaal samen te werken: en (2) de hervorming van de collectieve sector. 
Het gaat om de volgende vier scenario’s: Global Economy (privaat, inter-
nationaal), Transatlantic Market (privaat, nationaal), Regional Communities 
(publiek, nationaal) en Strong Europe (publiek,  internationaal).

Het Trendscenario van Nederland Later is voor wat betreft bevolking, aantal 
huishoudens en Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking 
 gebaseerd op het Transatlantic Market scenario. Het Hoge ruimtedrukscenario 
op het Global Economy scenario. Dit betekent dat ten opzichte van de WLO 
bandbreedte er in het Trendscenario een relatief lage bevolkingsgroei, gemid-
delde groei van aantal huishoudens en een bovengemiddelde groei van de 
economie worden verondersteld (zie onderstaande tabel). Verder zijn er andere 
veronderstellingen in het Trendscenario over de ruimtevraag van bepaalde 
gebruiksfuncties. Zo wordt in Nederland Later uitgegaan van minder verdicht 
wonen dan in de WLO-studie en van al 10% waterbergingsoppervlakte binnen 
de bebouwde omgeving. 
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Tabel 3.1 Vergelijking van scenario’s WLO en Nederland Later

2002 2040

WLO Strong 
Europe

Regional 
Communities

Transatlantic 
Market

Global 
Economy

Nederland Later Trend
scenario

Hoge ruimte
drukscenario

Bevolking 
(miljoen) 16,1 18,9 15,8 17,1 resp. 17,2 19,7

Huishoudens 
(miljoen) 7,0 8,6 7,0 8,5 10,1

Groei Index Bbp/
hoofd (2001=100) 156 133 195 221

Voor Nederland in Zicht is het belangrijk om inzichtelijk te maken waarmee 
Nederland geconfronteerd wordt bij “niets doen” op het gebied van water. Het 
Nederland Later Trendscenario is daarvoor de basis, maar ook tussen 2007 en 
2008 zijn er tekens van veranderingen in de trends [72].
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Kaart 8 Wonen en werken
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3.2  Wonen en werken

De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in wonen en werken 
en invloeden van waterkwesties op wonen en werken:
 •  Groei van wonen en werken in laaggelegen gebieden gaat volgens 

alle plannen door in Laag-Nederland. Een groot deel van de 
Randstad is bundelingsgebied van de Nota Ruimte. In de Randstad 
en in Groningen zijn verschillende locaties van stedelijke uitbreiding 
in gebieden met bodemdaling (zie kaart).

 •  Ook overgangsgebieden van hoog naar laag Nederland, waar 
 knelpunten op kunnen treden met waterafvoer, zijn aangewezen 
als bundelingsgebied (Breda – Tilburg – Den Bosch, Groningen). 
(zie kaart)

 •  Steden met verwachte uitbreiding van woongebieden, liggen deels 
langs flessenhalsen in de rivieren (Arnhem, Nijmegen, Gorinchem, 
Zutphen, Deventer, Kampen, Venlo, Maastricht). Bij uitwerking van 
de plannen verdient dit aandacht. (zie kaart)

 •  De Rotterdamse regio en de Drechtsteden liggen in een bundelings-
gebied van de Nota Ruimte voor extra verstedelijking. Dijken in de 
Rotterdamse regio en de Drechtsteden zijn veelal bebouwd. Bij 
waterpeilstijgingen vereist dit aanpassingen. (zie kaart)

 •  Veel nieuwbouw vindt plaats door herstructurering van bestaand 
stedelijk gebied, wat mogelijkheden geeft om in te spelen op 
ontwikkelingen in het watersysteem.

3.2.1  Nederland  Historische trends en huidige situatie

In de afgelopen decennia zijn de uitbreidingen ten behoeve van wonen en werken 
vooral toegevoegd aan de randen van de steden [73]. Het aandeel van nieuwbouw 
dat in het buitengebied wordt gebouwd, in plaats van direct aansluitend op 
bestaand bebouwd gebied, is de afgelopen tien jaar sterk  toegenomen [70], waarbij 
de grote VINEX locaties al beschouwd werden als bestaand bebouwd gebied. De 
uitbreidingen hebben ertoe geleid dat steeds meer steden en dorpen aan elkaar 
vast raakten. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking woont nu binnen 
stedenwolken [73]. Naast deze stedenwolken is er een nieuw type gebied ontstaan 
tussen de kerngebieden van de stad en de omgeving, het zogenaamde ‘tussenge-
bied’. Hier is de bebouwing dunner dan in stedelijke gebieden, maar niet zo dun dat 
we het nog platteland kunnen noemen.

Beleid voor reservering van gebieden voor waterbeheer en waterveiligheid werd 
niet direct en volledig uitgevoerd [70]: Zo is de bebouwing in reserverings gebieden 
langs de grote rivieren, zoals het winterbed en de mogelijke bergingsgebieden, de 
afgelopen jaren uitgebreid. De bebouwing in de wateroverlast gebieden, zoals de 
diepste delen van polders en veenweidegebieden, groeit in het zelfde tempo als in 
de rest van Nederland [74]. De watertoets had tot voor kort nog geen invloed op de 
locatiekeuze van verstedelijking [75]. 

3.2.2  Nederland – verwachtingen voor de toekomst

Onderstaande verwachtingen zijn volgens het Trendscenario van Nederland 
Later [70], tenzij anders vermeld. Het Trendscenario gaat uit van uitvoering 
van huidige Nota Ruimte (2006) [76], en van de Nota ‘Mensen, wensen, 
wonen’ [77] waarin maximale keuzevrijheid binnen maatschappelijke randvoor-
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waarden worden beschreven. Daarnaast is rekening gehouden met provinciaal 
beleid. Harde onderdelen van streekplannen, maar vooral ook de harde 
plannen van gemeenten uit de nieuwe kaart van Nederland, worden in ieder 
geval gerealiseerd.

Het totale areaal bedrijventerreinen neemt tot 2040 toe met circa 30% en vindt 
verspreid over heel Nederland plaats. Conform de Nota Ruimte komt er een 
aantal grootschalige bedrijventerreinen bij: de Tweede Maasvlakte, economisch 
kerngebied Venlo en Moerdijkse Hoek. 

Het totale areaal bebouwd gebied neemt in de periode 2010 – 2040 toe met 
ruim 120.000 ha. In het hoge Ruimtedrukscenario van Nederland Later neemt 
het areaal bebouwd gebied zelfs toe met 190.000 ha. Het huidige Planbureau 
voor de Leefomgeving [72] verwacht momenteel dat in het noordelijke deel van 
de Randstad de groei meer conform dit hoge Ruimtedrukscenario zal plaatsvin-
den. Bovendien zal naar alle waarschijnlijkheid de vraag naar woningen 
afnemen in de gebieden Oost-Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg. 
Hier zal geen extra woningbouw meer plaatsvinden. 

De verwachting is dat de verdere verdichting in bestaand bebouwd gebied de 
komende jaren gaat afnemen omdat de VINEX locaties dan vol zitten en ook 
moeilijkere en duurdere locaties aan bod zullen gaan komen. Het streven van de 
Nota Ruimte om 40% van de nieuwbouw in bestaand gebied te doen wordt dan 
ook zonder extra inzet niet gehaald. Voor 2030 wordt 13% van de woningopgave 
in bestaand bebouwd gebied gerealiseerd, waarvan het grootste deel voor 2010. 

De Nota Ruimte [76] wil de inmiddels ontstane stedenwolken verder intensiveren en 
heeft daartoe bundelingsgebieden aangewezen: de Randstad (van Heerhugowaard 
tot Dordrecht, Almere en Utrecht), de Brabantse stedenrij (van Etten-Leur tot Oss), 
het KAN -gebied (Arnhem-Nijmegen en omgeving), Zuid-Limburg (Maastricht-
Sittard-Geleen-Heerlen-Kerkrade), rondom Groningen, rondom Twentestad. 
De verwachting is dat deze bundeling succesvol gaat verlopen.

Figuur 3.2.1  Beleidkaart van de Nota ruimte. De rode gebieden zijn de  bundelingsgebieden waar de 
meeste woon- en werklocaties tot stand komen tot 2010 [76].
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De groei in bebouwd gebied is gemiddeld veel groter in gebieden die kunnen 
 overstromen dan in gebieden die niet kunnen overstromen, vooral in de Randstad. 
In de overstroombare gebieden wordt ook meer gebouwd in gebieden met een 
potentieel grotere inundatiediepten. Onderstaande figuur 3.2.2 illustreert dit. 

Figuur 3.2.2  Ontwikkeling van de bebouwde gebieden binnen het bedijkte-gebied in Nederland van 1850 
(ca. 75 km2), via het heden (2000,ca. 1300 km2) naar 2040 (ca. 2500 km2) [78].

Volgens het Trendscenario van Nederland Later [70] is de druk om te bouwen in 
de reserveringsgebieden van Ruimte voor de Rivier groot; er wordt een toename 
van de bebouwing verwacht van 10-30% in deze gebieden. 

De Nota Ruimte gaf al aan dat een groot percentage van nieuwe woningen in 
bestaand bebouwd gebied moet plaatsvinden. Dit vereist herstructurering van 
bestaand bebouwd gebied, wat kansen biedt voor inspelen op ontwikkelingen 
in het watersysteem. Daarbij kan worden gedacht aan het afkoppelen van 
regenwater en het combineren van de realisatie van waterberging in 
com binatie met groenvoorzieningen in de stad. 

Bevolkingsaantallen beïnvloeden niet alleen ruimtelijk gebruik, maar ook lokale 
waterschap- en gemeentelasten die gezamenlijk gedragen kunnen worden en 
invloed kunnen hebben op het waterbeheer. 

3.2.3  Ruime Randstad en Benedenrivierengebied

De structuurvisie Randstad 2040 [79] gaat uit van een groei met nog tenminste 
500.000 nieuwe woningen in de Randstad voor 2040. Indien de economische 
groei hoog uitvalt, kan dit zelfs het dubbele worden. Daarmee wordt gelijk aange-
geven dat het kabinet van zins is de Randstad blijvend te beschermen tegen over-
stromingen. Tenminste 200.000 van deze nieuwe woningen moeten worden gere-
aliseerd binnen bestaand gebied. De strategie om dit te realiseren is door bestaand 
gebied te herstructureren en te transformeren en door het in gebruik nemen van 
oude bedrijventerreinen als woonlocatie. Verder moet er zoveel mogelijk worden 
gebundeld en verdicht, maar daarnaast wordt er wel nieuw aanbod van woningen 
gerealiseerd op de afgesproken plekken uit de Nota Ruimte [79].

Mocht de toekomstige woningvraag toch beduidend hoger uitvallen, dan geldt 
voor nieuwe uitleglocaties de volgende volgorde van ontwikkeling:
 • binnen bestaand bebouwd gebied;
 •  in aansluiting op de steden in de noordelijke en zuidelijke Randstad op rela-

tief hoog gelegen locaties die gunstig liggen ten opzichte van infrastructuur;
 • verder weg gelegen plekken [79].
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Veel van de nieuwe woningen, zo’n 60.000, moeten worden gerealiseerd in 
Almere als onderdeel van de ‘Schaalsprong Almere’. Almere ligt in een gebied 
waarvoor forse bodemdaling is voorzien in de periode tot en met 2050 
[zie kaart 6 Het wordt lager]. 

Bij eventuele plannen van Almere om buitendijks te bouwen in het Markermeer 
moet rekening worden gehouden met toekomstige peilstijgingen in het 
IJsselmeer en eventueel Markermeer. Hierover is nog geen besluit genomen. 

De Nota Ruimte heeft voor het Groene Hart een migratiestop. Tot 2020 mogen 
maximaal 37.500 nieuwe woningen gebouwd worden, grotendeels ter 
ver vanging van andere woningen [76]. Volgens de Structuurvisie Randstad 2040 
is het op een aantal plaatsen mogelijk in een groen en waterrijk gebied te 
wonen en te werken. Het toekomstbeeld is een groenblauwe ruggengraat die 
verweven is met economische dragers, zoals landbouw, wonen, werken en 
recreatie, en met functies als natuur, waterberging en cultuurhistorie [79].

Het Trendscenario van Nederland Later geeft een toename van de bebouwing 
in de diepe droogmakerijen van 20-50%. Bij realiteit worden van deze trend, 
zonder ‘nat’ te bouwen, zal het nog moeilijker worden de peilen daar hoger te 
zetten om kwel tegen te gaan en bodemdaling te voorkomen.

Veel dijken in West-Nederland zijn bebouwd, met name in de Rotterdamse regio 
en de Drechtsteden [33]. In de Rotterdamse regio worden op sommige plaatsen 
ook oude buitendijks gelegen industriegebieden boven N.A.P. herontwikkeld tot 
woonlocaties, met name dicht bij het centrum van Rotterdam. De kans dat de 
gebieden kunnen overstromen wordt groter bij zeespiegelstijging. Deze buiten-
dijkse gebieden zijn vaak hoger gelegen dan de binnendijkse gebieden, dus 
indien de infrastructuur erop aangepast is, kunnen deze gebieden ook dienen 
als vluchtplaats in het geval van een dijkdoorbraak.

Volgens de Structuurvisie Randstad 2040, moet de toppositie van de Rotterdamse 
haven uitgebouwd te worden door innovatie, transformatie en ontwikkelen van 
het havennetwerk. Tot 2020 wordt ervan uitgegaan dat een derde Maasvlakte of 
uitbreiding in het Noordzeekanaalgebied niet noodzakelijk is [79].

3.2.4  Centrale Stuwwallen en Gelderse Vallei

Volgens Nederland Later groeit de bebouwing in de zones aan de randen van de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Daar komt natuurlijke kwel voor en deze 
kan toenemen door een natter klimaat. Hier zou de kwel kunnen bijdragen aan 
waterwinning en/of aan natuurwaarden.

3.2.5  IJsselmeergebied

Veel van de oude Zuiderzeedijken van Friesland en Noord-Holland zijn bebouwd, 
wat aanpassingen vereist als er ingezet wordt op stijging van het IJsselmeerpeil. 
De dijken van de IJsselmeerpolders zijn vrijwel onbebouwd.

3.2.6  Rivierengebied

De steden Arnhem en Nijmegen groeien steeds verder naar elkaar toe. Rond 
deze steden is een aantal flessenhalzen van de rivier gelegen, zoals de Waal bij 
Lent. Verder is de regio Arnhem Nijmegen de afgelopen eeuw steeds verder 
volgebouwd zodat er moeilijk ruimte te vinden is voor de rivier. 
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3.2.7  Noord, Oost, Zuid hoog Nederland

De Brabantse stedenrij (Van Etten-Leur tot Oss) groeit steeds verder aan elkaar, 
alsmede de steden Enschede, Hengelo en Almelo (Twentestad). Dit is landelijk 
gebied waar prijzen voor landbouwgrond ten behoeve van waterbeheer waar-
schijnlijk zullen stijgen. In Limburg is de driehoek Maastricht, Geleen, Heerlen 
aangewezen als bundelingsgebied [76], terwijl er ook verwachtingen zijn dat 
de ruimtelijke druk op Zuid-Limburg afneemt [72].

3.2.8  Noord laag Nederland 

In Groningen/Drenthe groeien de steden Groningen en Assen verder naar elkaar 
toe. Voor grote delen hiervan geldt dat door gaswinning er bodemdaling 
 plaatsvindt. 

3.2.9  Zuidwestelijke Delta

Voor Zeeuws Vlaanderen wordt verwacht dat daar de bevolking zal afnemen [72].
Dit kan de draagkracht voor waterbeheerlasten kleiner maken.




