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VOORWOORD
Het Waddengebied staat in de nabije toekomst voor
grote veranderingen. De wellicht belangrijkste is
een versnelde en aanzienlijke zeespiegelstijging
als gevolg van klimaatverandering. Geen wonder
dat de effecten van de opwarming van de aarde
op de belangrijke natuurlijke, cultuurhistorischlandschappelijke en economische waarden
van dit kustgebied voor de in 2008 opgerichte
Waddenacademie van meet af aan speerpunten
zijn van wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn
in haar opdracht verschillende studies verricht
naar de effecten van klimaatverandering op
het waddensysteem. Om te beginnen in 2009
door middel van een eigen ‘position paper’
(Klimaatverandering en het Waddengebied) en recent
in 2018 door Deltares (Ontwikkelingen van de
Nederlandse Waddenzee bekkens tot 2100: de invloed
van versnelde zeespiegelstijging en van bodemdaling op de
sedimentbalans).
Ook elders wordt niet stilgezeten. Tegen de
achtergrond van de klimaatverandering en
bodemdaling zijn op dit moment verschillende
vernieuwende wijzen van kustverdediging
onder handen in het Waddengebied als
Project Overschrijdende Verkenning (POV)
Waddenzeedijken. Hierbij wordt in het kader
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
door de drie waterschappen in het FriesGroningse Waddengebied een tiental innovatieve
oplossingsrichtingen ontwikkeld voor 150
kilometer waddendijk tussen Harlingen en de
Duitse grens. De meest recente studies in het kader
van het Deltaprogramma wijzen intussen op een
verdere versnelling van de zeespiegelstijging en
een toenemende variabiliteit in het neerslagregime
met langere periodes van droogte, afgewisseld door
periodes met aanhoudende en/of heviger regens.
Het is duidelijk dat deze versnelling van de
zeespiegelstijging en de toenemende variabiliteit
qua neerslag ingrijpende gevolgen zullen hebben
voor de morfologische ontwikkeling van de
Waddenzee en daarmee voor de Waddenkust en
de ecologische waarden van de Waddenzee. De
effecten op de veiligheid van de kustbewoners en
de sociaaleconomische functies van de kustzone
zullen naar verwachting evenmin geringer zijn.
Kortom, genoeg redenen voor de Waddenacademie
om in januari 2019 aan een multidisciplinair

projectteam te vragen een onderzoek te doen
naar nieuwe – in het licht van een mogelijk
extreme zeespiegelstijging – zo nodig radicaal
andere waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10
kilometer brede Waddenkustzone. Dit rapport is
het resultaat van deze verkennende studie naar
nieuwe en inclusieve waterveiligheidsconcepten,
waarin de nadruk weliswaar op Fryslân ligt,
maar waarbij steeds het oog – mede in het licht
van de onder handen zijnde POV – op de gehele
vastelandskust wordt gehouden. Tot dusverre
heeft de opslibbing in het Waddengebied de
zeespiegelstijging bij kunnen houden en in de
eerstkomende decennia lijkt dit voor het grootste
deel van de Waddenzee eveneens zo te blijven.
Wanneer de zeespiegelstijging verder doorzet komt
er echter een moment, een knikpunt, waarna zulks
minder of in het geheel niet meer het geval zal
zijn, bijvoorbeeld als sprake is van enkele meters
zeespiegelstijging. In deze verkenning, getiteld
Weerbare Waddenkust, geven de onderzoekers,
verbonden aan Wageningen Universiteit, Van
Hall Larenstein, NIOZ, Deltares en Schelf hout
Advies, een aanzet tot een handelingsperspectief op
lange termijn. Daarin vormen toekomstscenario’s
op basis van een overslagbestendig kustlandschap
de hoofdmoot en wordt ingezet op het zoveel
mogelijk de ruimte geven en benutten van het
in de Waddenzee aanwezige sediment. Een zeer
perspectiefvol en veilig concept is daarbij het idee
van een dubbele dijk. Het heeft op zijn beurt echter
verregaande consequenties voor de inrichting van
het kustlandschap zowel in geografisch opzicht
als qua landgebruik en de sociaaleconomische
eigenschappen. Een wenkend perspectief daarbij
is dat ons kustlandschap in de voorbije eeuwen
zowel door de natuur als door ingrijpen van de
mens voortdurend aan veranderingen onderhevig
is geweest. Weerbare Waddenkust zet om te beginnen
aan het denken over de kustverdediging en
-ontwikkeling in het Waddengebied, staande op de
schouders van onze voorgangers maar met de blik
gericht op deze, in Waddenperspectief wellicht dè
uitdaging van de toekomst.
Dr. Meindert Schroor
Portefeuillehouder Cultuurhistorie
Waddenacademie

SAMENVATTING
In de Waddenkustzone komen veel processen
en belangen samen, en een op de toekomst
gericht duurzaam beheer vormt daarom een
enorme uitdaging. Nieuwe klimaatscenario’s
waarschuwen voor snellere zeespiegelstijging dan
verwacht, extreem droge zomers benadrukken de
kwetsbaarheid voor droogte en CO2 emissies en
nieuwe stikstofnormen vragen om aanpassingen in
de landbouwpraktijk en waterbeheer. Uit recente
studies wordt geconcludeerd dat de voorziene
versnelling in zeespiegelstijging belangrijke effecten
zal hebben op de toekomstige morfologische
ontwikkeling van de Waddenzee, en daarmee
op de waterveiligheid van de Waddenkust, de
ecologische waarden van de Waddenzee, maar ook
op de socio-economische gebruiksfuncties in de
Waddenkustzone.
Dit rapport betreft een verkennende studie
in opdracht van de Waddenacademie naar
nieuwe en inclusieve (en mogelijk vergaande)
waterveiligheidsconcepten voor een brede
Waddenkustzone (1-10 km) (en in het bijzonder
voor Fryslân). Uitgangspunt zijn de nieuwe
scenario’s van het Deltaprogramma en van de
recente Waddenacademie studie waarin rekening
wordt gehouden met een zeespiegelstijging van
0,5-2,0 m op de lange termijn én de fysischgeografische en cultuurhistorische kenmerken van
de Waddenkust. Het doel van deze studie is om
i) een conceptueel raamwerk te ontwikkelen, ii)
generieke beslisregels te ontwikkelen, en iii) een
aantal visionaire concepten te schetsen (met name de
vastelandskust van Fryslân), die ideevorming over
een transitie naar nieuwe waterveiligheidsconcepten
kunnen stimuleren. In dit rapport presenteren
we een lange termijn handelingsperspectief met
toekomstscenario’s waarin het creëren van een
overslagbestendig kustlandschap de hoofdlijn
vormt, waarbij zolang mogelijk de golfdempende
werking van de ondiepe Waddenzee wordt benut
en waarbij we streven naar maximale benutting
van het sediment uit het Waddensysteem door het
zoveel mogelijk accommodatieruimte te geven.
Toepassing van het concept van een dubbele
dijk kan een belangrijk rol gaan spelen, waarbij
het voor elk kusttraject belangrijk is om de
inrichting van het kustlandschap te optimaliseren
op basis van geografie, landgebruik, socio-

economische karakteristieken. Het rapport geeft
de volgende aanbevelingen: 1) gebruik het
raamwerk om te benadrukken dat maatregelen
die nu worden genomen, moeten passen in
een lange termijn strategie voor veranderende
omstandigheden, 2) gebruik de geschiedenis
(over de dynamiek van het Waddengebied) voor
een integraal toekomstgericht verhaal over de
Waddenkust, waarin aandacht voor waterveiligheid,
natuurwaarden, sociaal-economische ontwikkeling,
agrarische productie, zoetwatervoorziening
en verzilting bij een veranderend klimaat, 3)
verken welke drivers en knikpunten er in andere
vraagstukken en ontwikkelingen zijn, en hoe
die het handelingsperspectief voor het gebied
beïnvloeden. Bijvoorbeeld over het moment
waarop een bepaald gebied te zout wordt voor
het huidige landbouwsysteem, 4) ontwerp een
zorgvuldig proces om een brede groep stakeholders
te betrekken bij het verkennen naar lange termijn
oplossingen, en voedt dit proces door goede
wetenschappelijke kennis en inzichten, en geef
daarbij duidelijk aan wat de onzekerheden zijn
en dat het om lange termijn oplossingen gaat, 5)
onderzoek hoe het gebied tussen de dubbele dijken
kan worden ingericht om zoveel mogelijk nieuwe
natuurwaarden te ontwikkelen in voormalig
terrestrisch milieu, 6) onderzoek hoe opslibbing in
het tussendijkse gebied kan worden gecombineerd
met aquacultuur en zilte teelten, winning van
grondstoffen, of met andere functies., 7) onderzoek
hoe een dubbel dijksysteem kan worden gebruikt
voor zoetwatervoorziening en om zoute kweldruk
in het achterland te verminderen, 8) onderzoek
wat de impact van toenemende zandsuppleties zal
zijn op opslibbing voor de dijk en in tussendijkse
gebieden, 9) onderzoek hoe de ondergrond de
erosie van het voorland en het tussendijks gebied
beïnvloedt, 10) oplossingen moeten passen bij de
lokale omstandigheden, en 11) onderzoek de kosten
en baten van dubbele dijk systemen, in relatie tot
ruimtegebruik, functies en sociaal-economisch
ontwikkelingen voor zowel verschillende
ruimtelijke als tijd schalen.
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1. INTRODUCTIE
1.1 Aanleiding verkenning ‘Naar
een lange termijn water veiligheids
strategie in het Waddengebied’
In de Waddenkustzone komen veel processen en
belangen samen, en een op de toekomst gericht
duurzaam beheer vormt daarom een enorme
uitdaging. Door de eeuwen heen heeft zich in deze
kustzone een waardevol cultuurhistorisch landschap
ontwikkeld dat zowel belangrijke economische
(landbouw), ecologische als landschappelijke
waarden vertegenwoordigt. Intensief beleid en
beheer (door een breed scala van beleids- en
beheerorganisaties) hebben er voor gezorgd dat
niet alleen al deze waarden een plek hebben in de
Waddenkustzone, maar ook worden gefaciliteerd via
waterbeheer en hoogwaterbescherming en worden
beschermd via (inter)nationaal vastgestelde normen.
Nieuwe klimaatscenario’s waarschuwen echter
voor snellere zeespiegelstijging dan verwacht
(DeConto & Pollard, 2016; Le Bars et al., 2017)
en voor een grotere variabiliteit in neerslag, twee
extreem droge zomers achtereen benadrukken de
kwetsbaarheid voor droogte, nieuwe stikstofnormen
vragen om aanpassingen in de landbouwpraktijk,
de energietransitie vraagt om ruimte voor
nieuwe vormen van energieopwekking, en de
opgave om de broeikasgasemissie te reduceren
vraagt om aanpassingen in waterbeheer in o.a. de
veenweidegebieden. Deze ontwikkelingen leiden
tot onzekerheid bij zowel de diverse bewoners en
gebruikers van de Waddenkust, als bij de betrokken
beleids- en beheerorganisaties. Diverse nieuwe
onderzoeksinitiatieven zijn gestart om meer inzicht
te krijgen in de impact van deze ontwikkelingen en
mogelijke handelingsperspectieven.
Zo vroeg de Waddenacademie in 2018 aan een
aantal experts om een state-of-the-art overzicht
te geven van de wetenschappelijke kennis over
hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren
op de combinatie van klimaatverandering en
delfstoffenwinning. Een belangrijke conclusie uit
deze studie is dat hoewel de Waddenzee vooralsnog
geen versnelling in zeespiegelstijging laat zien
(Vermeersen et al., 2018), dit in de toekomst wel
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valt te verwachten (Vermeersen et al., 2018). De
voorziene versnelling in zeespiegelstijging zal
belangrijke effecten hebben op de toekomstige
morfologische ontwikkeling van de Waddenzee
(van der Spek et al., 2018; Wang et al., 2018), en
daarmee op de waterveiligheid van de Waddenkust,
de ecologische waarden van de Waddenzee, maar
ook op de economische gebruiksfuncties in de
Waddenkustzone. Tot nu toe kan de aanvoer en
sedimentatie van zand en slib in de Waddenzee
de zeespiegelstijging (van zo’n 20 cm per eeuw)
bijhouden, en was de opslibbing van de zand- en
slikplaten in het intergetijdengebied en seminatuurlijke kwelders in het oostelijk deel van de
Nederlandse Waddenzee zelfs hoger dan de relatieve
zeespiegelstijging (mede door het na-ijlende effect
van de afsluiting van de Zuiderzee en Lauwerszee)
(Wang et al., 2018). Recente toekomstprojecties
van het Deltaprogramma (Figuur 1.1) waarschuwen
echter voor een sterke toekomstige zeespiegelstijging
(Le Bars et al., 2017). In de toekomst zal er ooit
een moment komen dat de opslibbing in de
Waddenzee de zeespiegelstijging niet meer kan
bijhouden en de slibplaten en de kwelders langs de
kust kunnen verdrinken en mogelijk ook eroderen
(bij ongeveer 6 mm/jaar zeespiegelstijging voor de
westelijke Waddenzee, en ongeveer 10 mm/jaar
zeespiegelstijging voor de oostelijke Waddenzee
(Wang et al., 2018)). Er is dan een ‘knikpunt’
in de geo-morfologische processen bereikt, die
dwingt om zowel waterveiligheidsmaatregelen als
diverse beleidsdoelstellingen en beheermaatregelen
te herijken, met wellicht ook een knikpunt in
waterveiligheid en landgebruik strategie tot gevolg.
Dit rapport betreft een verkennende studie
in opdracht van de Waddenacademie naar
nieuwe en inclusieve (en mogelijk vergaande)
waterveiligheidsconcepten voor een brede
Waddenkustzone (1-10 km) (en in het bijzonder
voor Fryslân) die binnen een lange termijn strategie
passen. Uitgangspunt zijn de nieuwe scenario’s van
het Deltaprogramma en van de recente Wadden
Academie studie waarin rekening wordt gehouden
met een zeespiegelstijging van 0,5-2,0 m op de
lange termijn (cf. Vermeersen et al., 2018) én
de fysisch-geografische en cultuurhistorische
kenmerken van de Waddenkust.

Figuur 1.1 Zeespiegelscenario’s voor de Nederlandse kust volgens
KNMI’14 (Deltascenario’s) en de projecties van Le Bars et al., (2017)
(RCP4.5 en RCP8.5) (bron: Haasnoot et al., 2018).

1.2 Doel en Onderzoeksvragen

1.3 Afbakening en Werkwijze

Het doel van de verkennende studie is om i) een
conceptueel raamwerk voor de stappen naar een lange
termijn waterveiligheidsstrategie te ontwikkelen,
ii) generieke beslisregels voor de toepassing van dit
conceptuele framewerk te ontwikkelen, en iii) via
het toepassen van het conceptuele framewerk een
aantal visionaire concepten te schetsen voor een
brede (1-10 km) Waddenkustzone (met name de
vastelandskust van Fryslân), die ideevorming over
een transitie naar nieuwe waterveiligheidsconcepten
kunnen entameren. Mogelijk is de ideevorming
ook relevant voor andere kusten met vergelijkbare
karakteristieken.

Uitgangspunt vormen eerdere studies van o.a.
het Deltaprogramma Waddengebied en de POV
Waddenzeedijken naar de waterveiligheidsopgave
en innovatieve dijkconcepten. In die eerdere studies
zijn op basis van diverse kenmerken kusttrajecten
geïdentificeerd en innovatieve maatregelen verkend
(van Loon-Steensma et al., 2012; van LoonSteensma en Schelf hout, 2013; van Loon-Steensma
et al., 2014) en verder onderzocht en ontwikkeld
(o.a. in de POV Waddenzeedijken). Daarnaast is
gebruik gemaakt van de meest recente inzichten uit
onderzoeksprojecten gericht op ‘nature-based flood
defense’ en de kennis zoals nu wordt opgebouwd
over brede kusten in de Zuidwestelijke Delta.

Daarmee beoogt deze studie voor diverse
betrokkenen (beleid, beheer, NGOs) een soort
katalysator en initiator te zijn voor idee-vorming
en transitie en kan een structurerende rol vervullen
in vervolgonderzoek naar een toekomstbestendige
Waddenkust.
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Op basis van deze studies en de expertise van
het projectteam rond waterveiligheidsconcepten
en ecologische, fysische, geografische en
sociaaleconomische aspecten van de Waddenkust
zijn nieuwe ideeën ontwikkeld, en in een

integrerend kader geplaatst, om zo te komen tot een
toepasbaar conceptueel framewerk met duidelijk
onderbouwde beslisregels.
Daarnaast heeft het projectteam een aantal studenten
van Wageningen Universiteit en Van Hall/
Larenstein uitgenodigd om via afstudeer onderzoek
en ‘Academic Consultancy Training’ de toekomstige
opgaven te bestuderen en hun ideeën over
toekomstbestendige waterveiligheidsmaatregelen in
te brengen. Een aantal van deze ideeën worden in
onderhavige studie gepresenteerd.
Bij de toepassing van het conceptuele
raamwerk en de beslisregels wordt rekening
gehouden met zowel de fysische, geografische,
economische en ecologische kenmerken, als
de cultuurhistorische, civiel technische, assetgerelateerde, en landschappelijke kenmerken van
de Waddenzeekustzone. Gezien de korte looptijd
van het project, wordt in deze verkennende/
agenderende studie geen kwantitatieve
onderbouwing gegeven.
In deze studie is in eerste instantie geprobeerd om
een inventarisatie te maken van eerdere ideeën
over mogelijk haalbare concepten en daarbij aan
te sluiten. Daarom is op verschillende momenten
input en feedback gevraagd van een brede groep
van experts via een klankbordgroep, tijdens
symposia, en een workshop (28 november 2019
in het Huis van de Wadden), met als doel om in
een volgend stadium deze ideeën en concepten op
lokale schaal voor te leggen en te laten toetsen door
lokale en regionale belanghebbenden en bewoners.
Nu deze inventarisatie van ideeën en concepten
er is, en dit tot het voorliggende samenvattend
rapport en conceptueel raamwerk heeft geleid,
vormen lokale en regionale discussie, toetsing,
bijstelling en invulling door de lokale en regionale
belanghebbenden een volgende stap naar een langetermijn strategie. Juist het lange-termijn karakter
van het conceptueel raamwerk biedt tijd om de
mogelijke richtingen uitgebreid en participatief
te verkennen en (kwantitatief ) te onderbouwen
voordat stappen worden gezet.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen we de lange geschiedenis
van adaptatie in het Waddengebied, die
begon met het aanleggen van woonterpen. In
hoofdstuk 3 beschrijven we hoe het advies van de
Deltacommissie leidde tot het Deltaprogramma,
innovaties en de introductie van een nieuwe
risicobenadering.
In hoofdstuk 4 geven we een samenvatting van
het recente onderzoek naar zeespiegelstijging
in de Waddenzee en de impact hiervan op de
sedimenthuishouding.
In hoofdstuk 5 wordt het belangrijkste product van
dit project getoond: een conceptueel raamwerk
voor een lange termijn handelingsperspectief rond
waterveiligheid en landgebruik onder extreme
zeespiegelstijging. En in hoofdstuk 6
In hoofdstuk 7 noemen we een aantal belangrijke
discussiepunten en geven we aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek.

2. GESCHIEDENIS VAN ADAPTATIE
IN HET WADDENGEBIED
2.1 Ontstaansgeschiedenis
Waddengebied
Deltagebieden – zoals het Waddengebied (Figuur
2.1) – zijn laaggelegen gebieden opgebouwd
uit sediment dat zich heeft opgebouwd in het
grensgebied tussen hogere terrestrische gebieden
en het mariene milieu (Van der Meulen et al.,
2007). De natuurlijk ontwikkeling van zulke
deltagebieden is sterk gestuurd door klimaat, via
gecombineerde terrestrische en mariene processen,
zoals run-off, het transport van sediment, vegetatie
ontwikkeling, zeespiegel stijging, getijwerking
en storm, golven en stroming (van der Meulen et
al., 2007). Hoewel deze processen leiden tot een
dynamisch, zich continue aanpassend kustlandschap,
wordt de natuurlijke ontwikkelruimte van zulke
laaggelegen deltagebieden vooral gestuurd door het
evenwicht tussen de beschikbaarheid van sediment
en de beschikbare ruimte (‘accomodation space’). Als
er genoeg sediment wordt aangevoerd, kunnen
de ondiepe kustzones – in het Waddengebied
slikplaten en kwelders genaamd- opslibben en de
zeespiegelstijging bijhouden, of zich zelfs uitbreiden.
Als er niet genoeg sediment wordt aangevoerd,
verdrinken de slikplaten en kwelders, treedt erosie
op, en trekt de ondiepe kustzone zich terug. In het
Waddengebied wordt dit sediment vooral vanuit de
zee aangevoerd.
Zoals in Kabat et al. (2009) beschreven, liep
de kustlijn tijdens de laatste ijstijd verder naar
het westen en noorden, en was de bodem
van de Noordzee een droge vlakte. Toen het
klimaat ca. 10.000 jaar geleden warmer werd,
ontwikkelde zich langs de kust vegetatie en ging
de zeespiegel stijgen waardoor de laaggelegen
delen van het landschap overstroomden (en de
vegetatie werd weggespoeld en bedolven door
zand en klei). Met de zeestromen werden grote
hoeveelheden zand richting kust aangevoerd
en door golven en stroming ontwikkelde zich
voor de Nederlandse kust een strandwal die later
veranderde in een reeks eilanden met daarachter
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een actief getijdengebied, vergelijkbaar met het
huidige Waddengebied. Vanuit landzijde werden
door de voortdurend van richting veranderende
Rijn, Maas en Schelde grote hoeveelheden zand
en slib meegenomen naar de Noordzee van
waaruit het ook deels naar de Waddenzee werd
getransporteerd. In het gebied van de huidige
Waddenzee ontstonden uitgestrekte zoutwatermoerassen en veenkussens die de eilanden
met het vasteland verbonden. De zeespiegel
bleef stijgen waardoor de getijdenwerking in
de bekkens toenam en de eilanden zich steeds
verder richting vasteland kust terugtrokken.
Vanwege de zeespiegelstijging was er een
voortdurend transport van sediment naar
het bekken omdat het systeem van nature
streeft naar een evenwichtssituatie. Toen de
zeespiegelstijging zo’n 5000 jaar geleden afnam
tot zo’n 20 cm per eeuw, kon het Waddengebied
zich min of meer bestendigen.

In het Waddengebied leiden de overgangszones
tussen land, zoet, brak- en zoutwater tot een variatie
in habitats met een rijke flora en fauna (Bakker,
2014). Juist die rijke flora en flora en de sedimentatie
van vruchtbare kleideeltjes maken laaggelegen (en
dus overstromingsgevoelige) kustzones aantrekkelijk
voor mensen. Al vanaf de vroege geschiedenis,
proberen bewoners van deze laaggelegen
kustzones zich te beschermen tegen de risico’s van
overstromen. Ook in het Waddengebied.

Figuur 2.1 De ondiepe Waddenzee tussen de aan de Waddeneilanden grenzende
Noordzee en het vaste land (van Nederland, Duitsland en Denemarken)
(bron: www.waddensea-secretariat.org).
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2.2 Terpen als adaptatiestrategie
De lage delen van de kwelders overstromen met
ieder getij, maar de hogere delen overstromen
alleen bij stormvloed. De eerste gebruikers/
bewoners van de Waddenkustzone trokken zich
gedurende de winter, tijdens het stormseizoen,
terug naar hogere en meer beschutte gebieden in
het achterland. Zo’n 2500 jaar geleden werden de
eerste adaptatie maatregelen getroffen, en verrezen
in het Waddengebied zelfgemaakte vlucht- en
woonterpen (Figuur 2.2). Dit was een effectieve
adaptatie strategie tegen de impact van regelmatige

overstromingen. Vanuit hun terpen gebruikten de
kustbewoners de vruchtbare kwelders vooral voor
begrazing, maar ook voor akkerbouw (Nieuwhof et
al., 2019). Door sedimentatie groeide de bewoonde
kwelderkustzone mee met de zeespiegelstijging. Via
hun inspanningen om landbouw mogelijk te maken
(het aanleggen van lage dijkjes en het graven van
greppels) hadden de terpbewoners al invloed op de
ontwikkeling van het kustlandschap (Nieuwhof et
al., 2019). Dankzij deze adaptatie maatregelen van
de terpenbewoners, kon de Waddenkustzone zich
tot een relatief dichtbevolkt gebied ontwikkelen
(Bazelmans et al., 2012).

Figuur 2.2 De woonterpen in de laaggelegen kweldergebieden in de Waddenkustzone (www.geschiedenisdc.nl).
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Toen in ongeveer de 4e eeuw na Chr. het klimaat
veranderde, en een periode met kou, regen en veel
stormvloeden aanbrak, trokken veel bewoners weg.
Later, toen het klimaat weer milder en stabieler
werd, kwamen er nieuwe bevolkingsgroepen
naar de Waddenkust. Zij bouwden nieuwe terpen
in de opslibbende kweldergebieden. Tot in de
Middeleeuwen bleef het wonen op zelfgemaakte
terpen de toegepaste adaptatie strategie in het
laaggelegen kustlandschap (Nieuwhof et al., 2019).

2.3 Dijken als adaptatiestrategie
Vanaf de Middeleeuwen werd een nieuwe
adaptatiestrategie toegepast: tussen de terpen
werden dijken aangelegd om zo het vruchtbare
achterliggende landbouwgebied te beschermen
tegen overstroming (Van de Ven, 2004). Ook dit
was een zeer effectieve adaptatiestrategie, waardoor
de landbouw zich snel kon ontwikkelen met als
resultaat een welvarende en groeiende bevolking
en een bloeiende handel. Aangetrokken door de
economische kansen én de aangroeiende vruchtbare
kwelders, vestigden zich diverse kloosterorden in

het Waddengebied die vervolgens een belangrijke
rol speelden in het verder bedijken en het inpolderen
van nieuw aangeslibde kweldergronden (Van de
Ven, 2004). Door de combinatie van uitbreidende
kweldergebieden door opslibbing en het steeds
opnieuw bedijken van deze nieuw aangeslibde
gronden ontstond in het landschap een patroon van
opschuivende dijken (Figuur 2.3).
De eerste dijken waren nog niet erg betrouwbaar,
waardoor er regelmatig hevige overstromings
rampen plaatsvonden. Deze rampen eisten niet
alleen veel slachtoffers, maar resulteerden ook in
ingrijpende veranderingen in het kustlandschap.
Door een toename in frequentie en hevigheid van
stormen gedurende de periode 1170-1300 ontstond
gaandeweg de Zuiderzee. In 1509 sloegen door een
hevige overstroming grote delen van Reiderland en
Oldambt weg waardoor de Dollard zich een flink
stuk kon uitbreiden. Later is een deel van dit gebied
– in diverse etappes – terug gewonnen door inpoldering (Figuur 2.4). Andere stormvloeden die veel
slachtoffers eisten waren de Allerheiligenvloed van
1570 en de Kerstvloed van 1717.

Figuur 2.3 ‘Dijkenkaart van Nederland’ (bron: www.fryslan.frl)
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Figuur 2.4 Kaarten van de landaanwinningspolders rond de Middelzee (linksboven, bron: Schroor, 2000),
de Dollard (rechtsboven, bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dollart-Geschichte.png)
en Fryslân (onder, bron: Schroor, 1993).
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Aanvankelijk beschermde iedereen zijn land met
zijn eigen dijk (‘Wien water deert, die water keert’).
Omdat de dijk niet alleen het direct aangrenzende,
maar ook het verder naar achter gelegen land
beschermde en daarmee een gemeenschapsbelang
vormde, werd al in de 13e eeuw door landeigenaren
een systeem ontwikkeld met afspraken over
dijkaanleg, dijkonderhoud en toezicht op de
naleving van de verplichtingen tot onderhoud.
Dit ontwikkelde zich later tot de oprichting van
waterschappen. De verplichting tot dijkonderhoud,
dijkplicht genaamd, rustte in het begin alleen op
de eigenaren van aan de dijk grenzende gronden.
Later werd dat uitgebreid tot allen die voordeel
ondervonden van de dijk (Kissling-Näf en Kuks,
2004).
Eind 18e eeuw werd de voorloper van
Rijkswaterstaat, het ‘Bureau voor den Waterstaat’,
opgericht om de regie op de versnipperde
civieltechnische werken te verbeteren. Het
Bureau voor den Waterstaat was onder meer
verantwoordelijk was voor het beheer van het
hoofdwatersysteem. Tijdens de Napoleontische tijd
werd het Bureau voor den Waterstaat toegevoegd
aan de Franse waterstaatorganistatie. Halverwege
de 19e eeuw werden ook provinciale waterstaten
opgericht.
De Zuiderzeeramp van 1916 was aanleiding tot
de aanleg van de Afsluitdijk, en vormde daarmee
een belangrijke impuls voor wetenschappelijke
kennisontwikkeling rond waterkeringen.
In 1953 vond opnieuw een overstromingsramp
plaats. Niet vanwege gebrek aan kennis, maar
vooral omdat nieuwe inzichten nog niet waren
geïmplementeerd en gebrek aan onderhoud
(Gerritsen, 2005). Net na de 2e wereldoorlog
beschikten de relatief kleine waterschappen niet
over voldoende financiële middelen om de dijken
te versterken en goed te onderhouden (Vellinga en
Aerts, 2012). De minister van Verkeer en Waterstaat
(V&W) vroeg aan de eerste Deltacommissie advies
over waterstaat technische voorzieningen. Naar
aanleiding van deze ramp adviseerde de eerste
Deltacommissie om nieuwe waterveiligheidsnormen
in te voeren en een zogenaamd Deltaplan uit
te voeren om de dijken zo snel mogelijk aan
deze normen te laten voldoen. In de nieuwe
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veiligheidsstrategie werden de kosten van de
dijkversterking afgewogen tegen de verlaging van
het overstromingsrisico, en de normen werden
gebaseerd op overschrijdingskansen. In 1958 trad de
Deltawet in werking, en in de volgende decennia
werden grote zeearmen in de zuidwestelijke delta
afgesloten en grote dijkversterkingsprojecten
uitgevoerd, met als resultaat een goed beschermde
Zuidwestelijke delta.

2.4 Drainage en aanvoer zoet water
als adaptatiestrategie
Via de aanleg van sloten en greppels, werd in
de loop van de tijd de vruchtbare kustzone
achter de dijken zo goed mogelijk ingericht voor
landbouw. Daarnaast werd door het bolvormig
ploegen van percelen (zogenaamde kruinige
percelen) verstuiving tegengegaan en een betere
waterhuishouding in het perceel zelf gecreëerd.
Omdat het bedijkte gebied niet verder opslibde
met de stijgende zeespiegel (ca. 20 cm/100 jaar),
en het juist in hoogte afnam via inklinking van de
bodem en oxidatie en het afgraven van veen, werd
natuurlijke afwatering steeds moelijker. Daarom
werden nieuwe drainage technieken en gemalen
nodig voor ontwatering (Van der Ven, 2004).
Daarnaast werd een uitgekiend aanvoersysteem
voor zoetwater (vanuit het IJsselmeer) aangelegd
om via doorspoelen met zoetwater verzilting van
oppervlaktewater in de kustzone te voorkomen.
Figuur 2.5 laat zien dat de hoogste delen van
Friesland worden gevonden op de oostelijke
zandgronden, én in de kustzone grenzend aan de
Waddenzee. Langs de Waddenkust bevinden zich de
meest recente inpolderingen, waar bodemdaling en
inklinking nog maar het kortst hun effect hebben
gehad. Het wordt uit figuur 2.6a duidelijk dat de
hoge kleigronden langs de kust vooral afwateren
naar het achterland. In deze figuur ontbreekt het
recent gerealiseerde uitwaterend gemaal naar de
Waddenzee, nabij Vijf huizen.
Maar er zijn ook al eerder hooggelegen gebieden
langs de Waddenkust van de Friese boezem afgeschakeld die sindsdien een eigen bemaling hebben
gekregen: Roptazijl sinds mei 1973 (bemalingsge-

bied Noordelijk Westergo, ca. 5500 ha.), Het Bildt
sinds november 1972 (bemalingsgebied Het Bildt
8100 ha.) en Ezumazijl al sinds 1931, gemaal Dongerdielen (bemalingsgebied Oost- en Westdongeradeel, later Tusken Waed en Ie geheten) (M. Schroor,
pers. med.).
Uit figuur 2.5 en 2.6a blijkt dat aanvoer van
zoet water naar de hoge kleigronden niet triviaal
is. Veelal moet water worden opgepompt uit
lager gelegen vaarten. Figuur 2.6b laat zien dat
verzilting van sloten en vaarten in de gebieden
langs de Waddenzeekust in de zomerperiode
een relevante en veel voorkomende toestand is.
Op basis van huidige klimaatscenario’s wordt
verwacht dat meer extreme perioden van
droogte en toenemende verdamping door hogere
temperaturen zal leiden tot toename van de mate

van verzilting, zowel in intensiteit als in areaal. Niet
alleen oppervlaktewater, maar ook verzilting van
grondwater vormt een belangrijke factor die zowel
de toekomstige ontwikkeling van natuurwaarden
en productiviteit in de landbouw gaat beïnvloeden.
Enkele belangrijke handelingsperspectieven om
deze effecten te mitigeren zijn, a) het aanpassen van
watermanagement en het toepassing van slimme
methoden om zoet water langer in het gebied vast
te houden, b) het aanpassen van landbouwmethoden
en het introduceren van nieuwe rassen en teelten,
en c) het aanpassen van het landgebruik zodat
wonen en werken, natuur en agrarische productie
en eventuele andere functies in een landschap van
goede kwaliteit, in een periode van veranderende
waterbeschikbaarheid en -kwaliteit naast elkaar
kunnen blijven bestaan.

Figuur 2.5 Hoogtekaart van Friesland en dieptekaart van de Wadden Sea (bron FAST
Open Earth Geoserver https://fast.openearth.eu/geoserver/web/wicket/bookmarkable/
org.geoserver.web.demo.MapPreviewPage?5)
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Figuur 2.6 Kanalen, vaarten en meren van het Friese watersysteem, verbonden met het IJsselmeer (zuidwest)
en het Lauwersmeer (noordoost) (Bron: Visplan Friese Boezem 2017 www.visstandbeheercommissie.nl) (A),
Resultaten van de monitoring van het zoutgehalte in het oppervlaktewater in de zomer van 1996 (gemiddelde
chloridegehalten over het zomerhalfjaar op basis van 14-daagse metingen) (bron: Wetterskip Fryslân) (B).
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3. DELTAPROGRAMMA,
NIEUWE NORMEN EN INNOVATIE
3.1 Aandacht voor
klimaatverandering en
Deltaprogramma
Toenemende internationale aandacht voor
klimaatverandering en de potentiele impact
hiervan op waterwaterveiligheid (Begum et
al., 2006, IPCC, 2007), samen met de bijnaoverstromingen in het rivierengebied in 1993
en 1995 door onverwachte hoge waterstanden,
initieerden het project Waterveiligheid 21e eeuw
(WV21). In dit project werd nagegaan of het
Nederlandse waterveiligheidsbeleid moest worden
geactualiseerd. Er werden diverse onderzoeken
uitgevoerd naar de impact van klimaatverandering
op de waterveiligheid (zie Ritzema en Van LoonSteensma, 2017) en naar alle onzekerheden hierover
(b.v. Klijn, 2004; Kwadijk en Rotmans, 1995). Dit
leidde tot een aantal nieuwe inzichten, namelijk
dat overstromingsrisico’s in deltagebieden niet
statisch zijn, maar veranderen met veranderende
hydraulische omstandigheden als gevolg van
klimaatverandering én socio-economische en
demografische veranderingen (de Moel et al.,
2011) en bodemdaling. Nederland is dan misschien
wel heel goed beschermd door dijken en andere
waterkeringsinfrastructuur die aan strenge
waterveiligheidseisen voldoen, maar door de
lage ligging ten opzichte van de zeespiegel, en de
hoge bevolkingsdichtheid en grote economische
waarden in juist de laagst gelegen gebieden, is
Nederland óók kwetsbaar voor overstroming
( Jorissen, Kraaij en Tromp, 2016). Vervolgens werd
het meerlaagse veiligheidsmodel geïntroduceerd
(Figuur 3.1). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat
naast het voorkomen van een overstroming, ook de
beperking van de gevolgen van een overstroming
en een effectieve rampenbeheersing allemaal
voorwaarden zijn om een duurzaam bewoonbaar
en veilig Nederland te realiseren. Dus niet alleen
bescherming door dijken, duinen en andere
waterkeringsinfrastructuur, maar ook moeten
ruimtelijk planning en evacuatiemogelijkheden
worden toegepast om risico’s verbonden aan
overstroming te verminderen.
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Figuur 3.1 Meerlaagse veiligheidsmodel: laag 1
preventie door o.a. waterkeringen, laag 2 ruimtelijke
planning, en laag 3 evacuatie (Beleidsnota
Waterveiligheid, 2009).

In 2007 vroeg het Nederlandse kabinet advies aan
de tweede Deltacommissie over de bescherming
van de Nederlandse kust en het achterland op de
lange termijn. De uitdaging was om Nederland
zowel tegen de effecten van klimaatverandering
en zeespiegel te beschermen, maar ook om te
zorgen dat Nederland voor toekomstige generaties
een aantrekkelijke plaats blijft om te wonen
en te werken, te investeren en te recreëren
(Deltacommissie, 2008).

De Deltacommissie heeft een toekomstvisie
ontwikkeld die reikt tot na 2100. Voor de
middellange termijn adviseerde ze een ‘hold
the line’ strategie, waarbij ze voor de korte en
middellange termijn een aantal aanbevelingen
heeft geformuleerd die noodzakelijk zijn voor het
verhogen van het veiligheidsniveau en die passen in
de lange termijn visie.
In de visie van de Deltacommissie speelt
waterveiligheid een cruciale rol. Daarbij gaat het
om de bescherming tegen zowel overstromingen
door een stijgende zeespiegel als door meer extreme
rivierafvoeren, maar ook om het veiligstellen van
de zoetwatervoorziening. Want door een stijgende
zeespiegel, afnemende rivierafvoeren in de zomer,
langduriger droogteperioden en indringend zout
water via de rivieren en het grondwater komt ook
de zoetwatervoorziening onder druk.
De tweede Deltacommissie (2008) is uitgegaan
van de KNMI’06 scenario’s en heeft aanvullend
onderzoek laten doen om tot een beeld te komen

van de plausibele bovengrens van de mogelijke
zeespiegelstijging. In haar advies houdt de
Deltacommissie rekening met een zeespiegelstijging
van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter
in 2200 (Deltacommissie, 2008). Het effect van
bodemdaling is hierin meegenomen. Deze waarden
zijn extremer dan die van de KNMI2006 scenario’s
(Figuur 3.2), en vertegenwoordigen de toenmalige
bovengrenzen.
Inmiddels noemt het IPCC in haar meest recente
rapport “global mean sea levels will most likely rise
between (0.29m) and (1.1m) by the end of this century”
(IPCC, 2019).
De aanbevelingen van de commissie leggen
de nadruk op het kunnen mee-ontwikkelen
met klimaatverandering en andere ecologische
processen en op maatschappelijke meerwaarde
(Deltacommissie, 2008). Met betrekking tot
waterveiligheid adviseert de Deltacommissie om
voor de korte tot middellange termijn (tot 2050)
de huidige veiligheidsniveaus van alle dijkringen

Figuur 3.2 Scenario’s voor zeespiegelstijging. De verwachte toename zeespiegel voor de
Nederlandse kust in 2050, 2100 en 2200 (referentiejaar is 1990, effecten van de bodemdaling
zijn in de grafiek niet meegenomen) ( Deltacommissie, 2008).

17

met een factor 10 te verbeteren. Ook adviseert de
Deltacommissie om zo snel mogelijk de normen
vast te stellen. De Deltacommissie identificeert
het concept van de Deltadijk (deze dijken zijn of
zo hoog, of zo breed of zo sterk dat de kans op
een plotselinge en oncontroleerbare overstroming
vrijwel nihil is) als veelbelovend voor plaatsen waar
meer veiligheid is gewenst. Voor de lange termijn is
het advies om de veiligheidsniveaus met regelmaat
te actualiseren (Deltacommissie, 2008).
Voor de Noordzeekust – inclusief de Waddeneilanden
– adviseert de Deltacommissie om de kustveiligheid
op orde te houden ‘bouwen met de natuur’ aan.
Suppleties van zand moeten zodanig worden
uitgevoerd dat de kust de komende eeuw kan
aangroeien. Daarom moeten op korte termijn
zandwinlocaties worden gereserveerd en worden
onderzocht hoe deze grote volumes ecologisch,
economisch en energetisch zo efficiënt mogelijk
kunnen worden gesuppleerd. Ook voor de
lange termijn blijft zandsuppletie volgens de
Deltacommissie nodig - af hankelijk van de
zeespiegelstijging met meer of minder zand
( Deltacommissie, 2008).
De Deltacommissie adviseert om de bescherming
van de eilandpolders en de kust van NoordNederland te waarborgen, en noemt dat de
zandsuppleties langs de Noordzeekust bijdragen
aan het meegroeien van het Waddengebied. De
Deltacommissie waarschuwt echter dat het
voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu
kennen, niet vanzelfsprekend is. Daarom moeten
volgens hen de ontwikkelingen in internationale
context worden geobserveerd en geanalyseerd
( Deltacommissie, 2008).
De Deltacommissie houdt in haar advies ook
rekening met ruimtelijke planning (laag 2 uit de
Meerlaagse Veiligheidsstrategie) en adviseert
om de keuze van wel of geen nieuwbouw op
fysisch ongunstige locaties te baseren op een
kosten-batenanalyse. Hierin moeten huidige en
toekomstige kosten voor alle partijen zijn berekend.
De kosten als gevolg van lokale besluiten moeten
niet op een andere bestuurslaag of de samenleving
als geheel worden afgewenteld, maar gedragen
worden door degenen die ervan profiteren
(Deltacommissie, 2008).
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Verder adviseert de Deltacommissie dat
bewoners/gebruikers van buitendijkse gebieden
zelf verantwoordelijk zijn voor het treffen van
gevolgbeperkende maatregelen. De overheid heeft
een faciliterende rol op het gebied van voorlichten,
informeren en waarschuwen (laag 3 uit de
Meerlaagse Veiligheidsstrategie) ( Deltacommissie,
2008).
Naar aanleiding van het advies van de 2e
Deltacommissie (2008) introduceerde het kabinet
in 2008 een nieuw Deltaplan, in 2009 een nieuw
Waterplan, en in 2010 het Deltaprogramma (https://
www.government.nl/topics/delta-programme).
Dit Deltaprogramma programma is financieel
(Deltafonds) en politiek-bestuurlijk verankerd in een
vernieuwde Deltawet.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma,
waarin rijksoverheid, provincies, gemeenten en
waterschappen samen werken met inbreng van
maatschappelijke organisaties, met als doel om
Nederland ook voor de volgende generaties te
beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor
voldoende zoetwater.
Het Deltaprogramma baseerde zich op metingen en
de KNMI’06 scenario’s (Deltaprogramma, 2010):
het wordt warmer en natter; de zeespiegel stijgt en
de bodem daalt. Deze scenario’s worden gebruikt
om in beeld te brengen hoe lang het huidige
beleid en beheer naar verwachting nog voldoet, en
wanneer bijstelling nodig is. Met andere woorden:
wanneer bereiken we de omslagpunten in ons
watersysteem (Deltaprogramma, 2010).
Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s,
waarvan drie generieke en zes gebiedsgerichte
programma’s (Deltaprogramma 2010):
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en Herstructurering
• IJsselmeergebied
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied

3.2 Deltaprogramma Waddengebied
Het Deltaprogramma Waddengebied kreeg als doel
om een integrale aanpak te ontwikkelen om de
waterveiligheid in het Waddengebied op de lange
termijn te verzekeren, en die ook rekening houdt
met natuurwaarden, ruimtelijke kwaliteit, recreatie
en duurzame economische activiteiten.
Vanaf 2011 heeft het Deltaprogramma
Waddengebied diverse studies laten verrichten naar
de mogelijke rol van kwelders voor waterveiligheid
(Van Loon-Steensma et al., 2012a) en innovatieve
dijken (Van Loon-Steensma et al., 2012b, 2013,
2014). Ook in het Deltaprogramma Zuidwestelijk
Delta en andere onderzoeksprogramma’s zijn
studies verricht naar de rol van kwelders voor
waterveiligheid en innovatieve dijken (o.a. Borsje
et al., 2011; Bouma et al., 2014; Yang et al., 2012;
Tangelder et al., 2013; Ysebaert et al., 2011).

3.2.1 Kwelders voor waterveiligheid
Hoewel het al lang bekend was dat kwelders
een natuurlijk voorland voor de dijk vormen en
golven dempen, werd tot voor kort het effect van
kwelders niet expliciet meegenomen in het ontwerp
van dijken. Er waren onder meer vragen over
de effectiviteit van golfdemping tijdens extreme
omstandigheden, over de impact van temporele
variatie in zowel kwelderbreedte als vegetatie, maar
ook over beheeraspecten.
Uit de eerste literatuurstudies en modelmatige
verkenningen in opdracht van het Deltaprogramma
Waddengebied kwam naar voren dat
kwelders een aantoonbare golf reducerende
werking hebben (Van Loon-Steensma et al.,
2012a). Dit was onder meer aanleiding tot
vervolgonderzoek naar de rol van voorlanden in
het hoogwaterbeschermingsprogramma en binnen
NWO.
Zowel experimenteel onderzoek (Möller et al.,
2014) als modelmatig onderzoek (Willemsen et al.,
2020) laten zien dat kwelders hun golfdempende
werking behouden gedurende extreme
waterstanden. Daarnaast toont Willemsen et al.
(2020) aan dat dit ook zeer langdurig het geval is.
Een zeer recente historische analyse laat zien dat de
golfdempende werking van voorlanden gedurende
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de Kerststorm van 1717 resulteerde in minder én
kleinere dijkdoorbraken, zelfs al was de dijk sterker
op de plekken zonder voorland (Zhu et al., in
press). Ook tijdens de stormvloed van 1953 bleek
dat kweldervoorlanden de consequenties van een
dijkdoorbraak sterk konden verminderen (Zhu et al.,
in press). Zhu et al. (in press) concluderen dat door
de aanwezigheid van kweldervoorland eventuele
bressen in de dijk minder diep uitslijten, waardoor
het water minder snel en lang de achterliggende
polder instroomt. Hierdoor neemt de evacuatietijd
in de polder toe en worden in de polder minder
hoge waterstanden bereikt. Dit beperkt het aantal
slachtoffers en de schade in de polder (Zhu et al.,
in press). Zhu et al. (in press) tonen tevens aan dat
dit effect belangrijker wordt naarmate de zeespiegel
verder stijgt.
Naar aanleiding van de verkennende studies naar
de potentiele rol van kwelders voor waterveiligheid
heeft het Deltaprogramma Waddengebied
een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid
Waddengebied’ laten ontwikkelen. Deze kaart geeft
een overzicht van locaties waar kwelders mogelijk
een significante bijdrage kunnen leveren aan een
waterveiligheidsstrategie, waarbij ook rekening
wordt gehouden met abiotische randvoorwaarden en
natuurwaarden.
De Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid
Waddengebied is gebaseerd op de volgende criteria:
naar:
1. Waterveiligheidsopgave – waarbij is gekeken
a. de huidige situatie van de waterkeringen
(resultaten 3e toetsronde)
b. de toekomstige situatie voor:
i. de minimum-variant Deltascenario
voor 2050
ii. de maximum-variant Deltascenario
voor 2050
2. Abiotische randvoorwaarden – waarbij rekening is gehouden met:
a. hoogteligging/diepte
b. slibgehalte
c. maximale stroomsnelheid
3. Natuurwaarden – waarbij is gekeken naar de
aanwezige habitats en doelsoorten.

In Figuur 3.3 zijn kaarten van de drie criteria (met
hun classificatie) in een hiërarchische volgorde met
elkaar gecombineerd met als resultaat de Zoekkaart
Kwelders en Waterveiligheid voor de toekomstige
waterveiligheidsopgave voor de Waddenkust
(Figuur 3.4).

Figuur 3.3 Schematische weergave van het combineren van de kaarten van de criteria 1.
waterveiligheidsopgave, 2. Abiotische randvoorwaarden en 3. Natuurwaarden tot de Zoekkaart
Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied (Van Loon-Steensma et al., 2012c).

Figuur 3.4 Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied voor mogelijke
toekomstige waterveiligheidsopgaven (Van Loon-Steensma et al., 2012c).
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3.2.2 Innovatieve dijken
Innovatieve dijkconcepten hebben een ander ontwerpprofiel of waterkeringsprincipe dan traditionele dijkconcepten (die qua hoogte, taludhelling en
bekleding zijn ontworpen om zo efficiënt mogelijk
aan de waterveiligheidseisen te voldoen). Innovatieve dijken kunnen beter passen in het landschap,
nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied, beter tegemoet komen aan de internationale status van
de Waddenzee als belangrijk natuurgebied en ook
robuuster zijn en daarmee beter beschermen tegen
de effecten van klimaatverandering.
Het Ecoshape consortium (www.ecoshape.nl)
speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen
van innovaties volgens het ‘Building with Nature’
principe, zoals dat in jaren tachtig van de vorige
eeuw door Ronald Waterman (Waterman, 2007)
en anderen is ontwikkeld. In eerste instantie waren
deze innovaties vooral gericht op een zachte aanpak
van de kustverdediging langs onze zandige kusten.
Dit leidde tot een aantal relevante publicaties rond
het benutten van natuurlijke processen voor de
engineering van waterveiligheidsinfrastructuur (o.a.
Van Slobbe et al., 2012; De Vriend et al., 2015).
Later kwam er ook aandacht voor het benutten van
natuurlijke processen voor het versterken van dijken.
Om zicht te krijgen op de meest kansrijke
dijkconcepten langs de Waddenzeekust (alle kusten
grenzend aan de Waddenzee) is begonnen met
het maken van een ‘longlist’ van alle mogelijke
dijkconcepten (Van Loon-Steensma et al., 2012b):
I.

Traditionele dijkconcepten
Traditionele zeedijken
		Traditionele zeedijken
		Traditionele zeedijk met nieuwe
technieken
Rijke Dijk (met aangepaste
harde bekleding en bestorting)

II. Innovatieve dijkconcepten
	
Overslagbestendige/overstroombare
dijk
Robuuste oplossingen
			 Deltadijk
			 Multifunctionele dijk
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Parallelle dijken
			Bestaande dijk met achterlandkering
			Voorlandkering/golf breker voor de
bestaande dijk
			 Schermdijk voor de bestaande dijk
		 Hybride keringen
			Dijk-in-duin
			Dijk-in-boulevard
			Oeverdijk
		 Eco-engineering
			Dijk met kwelder
			 Brede groene dijk
			 Dijk met kwelderwal
			Oesterbank
		 Dynamisch stabiel
			Zand/bagger-suppleties
			Zand motor
			Slib motor
			Nieuwe duinen
		
Verzameling van harde waterkerende
constructies (beton, staal, etc.)
			 Integratie met bebouwing
			 Functie scheidende schermen
			Demontabele kering
			Standaard dijk met innovatieve
technieken
Overigens spelen de Waddeneilanden en de ondiepe
Waddenzee zelf met haar wadplaten en kwelders
via hun golfdempende werking óók een belangrijke
rol in de waterveiligheid van de vastelandskust.
De duinen op de Waddeneilanden moeten bestand
zijn tegen extreme golven van meer dan 10 m,
terwijl de dijken langs de vastelandskust door de
golfdemping door de eilanden en de Waddenzee zelf
gedimensioneerd waren op 1-2,8 m hoge golven.
Van oudsher beschouwde Friesland de
Waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling
(die in het verleden allen onder Holland
ressorteerden) als golf brekers. Friesland betaalde
daarom in 1628 mee aan de aanleg van de
Zanddijk waarmee Texel en Eierland met elkaar
werden verbonden. Ook werd meebetaald aan de
kustverdediging op Vlieland toen het eiland in
tweeën dreigde te breken (M. Schroor, pers. med.).
Samen met de Noordelijke waterschappen is een
verkenning uitgevoerd naar de meest kansrijke
dijkconcepten voor de Waddenkust’ (van Loon-

Steensma en Schelf hout, 2013), en nagegaan
hoe alle innovatieve dijkconcepten op basis van
hun belangrijkste kenmerken en hun effecten
op de omgeving scoren op de criteria in de
vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma.
Voor het Waddengebied zijn i) veiligheid, ii)
effecten en kansen voor andere functies en waarden,
iii) uitvoerbaarheid, en iv) financiering de relevante
hoofdcriteria (waarbinnen subcriteria worden
onderscheiden). Uit deze analyse kwamen als
interessante concepten naar voren:
Traditionele dijk (nul-alternatief )
		Rijke dijk (met aangepaste harde bekleding
en bestorting)
Innovatieve dijken
		Overslagbestendige dijk

		Robuust
			Deltadijk
			
Multifunctionele kering
(met windmolens)
		Parallelle kering
			Extra dijk landwaarts
			Voorlandkering
		Eco-engineering
			Dijk met kwelder
			Brede groene Dijk
In het Deltaprogramma Waddengebied is voor alle
dijktrajecten langs de Waddenkust nagegaan welke
dijkconcepten het meest kansrijk zijn (Figuur 3.5).
Een aantal van deze concepten zijn later in de POV
Waddenzeedijken nader verkend (zie paragraaf 3.4).

Figuur 3.5 Kansrijke Strategieën Deelprogramma Waddengebied (Deltacommissaris, 2013).
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3.3 Nieuwe Risicobenadering
Naar aanleiding van de deltabeslissing
Waterveiligheid zijn per 2017 nieuwe normen
opgenomen in de Waterwet (Stowa Deltafacts,
2019). Bij de ontwikkeling van de nieuwe normen
waren de volgende doelen leidend (beleidsbrief
koersbepaling waterbeleid) (Ministerie van
infrastructuur en milieu, 2013; Deltaprogramma,
2015, Nationaal Waterplan, 2016-2021):
• Basisveiligheid voor iedereen in Nederland
achter een primaire waterkering. Iedereen
krijgt tenminste een beschermingsniveau
van 10 -5 per jaar. Dit betekent dat de kans op
overlijden van een individu ten gevolge van
een overstroming niet groter mag zijn dan
gemiddeld 1 keer in de 100.000 jaar.
Dit doel kan bereikt worden door plekken
met relatief grote individuele risico’s gericht
aan te pakken. Er wordt rekening gehouden
met de mogelijkheid van evacuatie (die het
risico verkleint).

• Daarboven extra bescherming op plaatsen
met kans op grote aantallen slachtoffers,
grote economische schade en/of ernstige
schade door uitval van vitale en kwetsbare
infrastructuur met nationaal belang.
Achterliggend doel hierbij is de kans op
maatschappelijke ontwrichting door een
overstroming te verkleinen.
Binnen het ‘oude’ normeringssysteem stond de
dijkring centraal; per dijkring gold eenzelfde
overschrijdingskans. Analyse van overstromings
scenario’s heeft echter laten zien dat de gevolgen
van overstromingen af hankelijk zijn van de doorbraaklocatie binnen de dijkring. Daarom is er bij de
nieuwe normering voor gekozen om dijktrajecten
te onderscheiden in plaats van dijkringen. Bij de
ontwikkelde trajectindeling is rekening gehouden
met verschil in dreiging en verschil in omvang van
gevolgen en overstroomd gebied.
Figuur 3.6 toont de normen voor de dijktrajecten
langs de Waddenkust zoals opgenomen in de
wetgeving.

Figuur 3.6 Waterveiligheidsnormen (bron: https://waterveiligheidsportaal.nl/#/nss/nss/norm).
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3.4 Innovatie en Pilots
In 2013 startte het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP), dat vervolgens onderdeel werd
van het Deltaprogramma en zo uitwerking geeft aan
het Deltaprogramma Waterveiligheid.
Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle
primaire keringen op een sobere en doelmatige
wijze zijn versterkt, zodat deze voldoen aan de
wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in
de Waterwet en daarmee de waterveiligheid
van Nederland wordt gewaarborgd (www.
hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/). In lijn met
de bepalingen in de Waterwet en subsidieregeling
voor het HWBP wordt onder sober en doelmatig
verstaan:
Sober: alleen de kosten van maatregelen waardoor
de kering weer aan de veiligheidsnorm gaat voldoen
komen voor subsidie vanuit de dijkrekening in
aanmerking;
Doelmatig: de totale kosten van een primaire
waterkering gedurende de gehele (resterende)
levensduur worden geminimaliseerd (life cycle
benadering).
Vanaf het begin van het HWBP spelen innovaties
een grote rol, onder meer via innovatieprojecten
en project overstijgende verkenningen (POV’s).
Doel is om ontwikkelde kennis en inzichten
uit de projecten en de POV’s toe te passen
in nieuwe dijkversterkingsprojecten om de
waterveiligheidsopgave sneller en goedkoper uit
te voeren. De kennisontwikkeling en -toepassing
vindt vaak in een zogenaamde dubbele loop plaats:
na een eerste verkenning van de innovatie (1) wordt
onderzocht of het idee inhoudelijk correct is (2) en
past in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid (3).
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In de vierde fase worden praktijkkaders ontwikkeld
(4) waarna de innovatie wordt getest in de
praktijk (pilots) (5), waardoor de kennisbasis
verder wordt ontwikkeld (Programmabureau
Hoogwaterbescherming, 2019).
In het Waddengebied zijn door de waterschappen
Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip
Fryslân twaalf onderzoeken naar innovatieve
dijkconcepten langs de Waddenzee uitgevoerd
(www.pov-waddenzeedijken.nl). Drie van die
onderzoeken richtten zich op dijkbekleding
(productinnovatie): Steenbekleding, Gras- en
kleibekleding, en Asfaltbekleding. Andere
onderzoeken in de POV Waddenzeedijken richten
zich vooral op procesinnovatie: Rijke dijk, Dubbele
dijk, Overslagbestendige dijk, Multifunctionele
dijk, Geulmanagement, Brede groene dijk en Dijk
met Voorland. In deze onderzoeken zijn vaak ook
technische vragen beantwoord. Twee onderzoeken
waren gericht op de hydraulische randvoorwaarden
in de modellen met als doel om ze beter te laten
aansluiten op de werkelijkheid: Risico Analyse
Modellen en Effectiviteit Voorlanden.
Interessant is dat deze onderzoeken soms ook
leidden tot meer onderzoek en pilots. Zo leidde
het project de ‘Brede Groene Dijk’ niet alleen tot
een demonstratieproject van 1 km brede groene
dijk, maar ook tot de pilot ‘Kleirijperij’, waaraan
ook andere partijen meefinancieren. Verder kon
door financiering vanuit het Waddenfonds door het
consortium Ecoshape een pilot worden uitgevoerd
naar de effectiviteit van een slibmotor om
kwelderaangroei te versterken (Baptist et al., 2018).
In Figuur 3.9 staan de projecten die in de POV
Waddenzeedijken zijn uitgevoerd aangegeven.

Figuur 3.9 projecten die in de POV Waddenzeedijken zijn uitgevoerd
(bron: www.pov-waddenzeedijken.nl)
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4. N
 IEUWE SCENARIO’S
ZEESPIEGELSTIJGING
Zoals in de voorgaande hoofdstukken geschetst,
is de Waddenkust goed beschermd door hoge
en goed onderhouden dijken, en zullen in
de komende tijd omvangrijke en innovatieve
projecten plaatsvinden om de dijken aan de nieuwe
waterveiligheidsnormen te laten voldoen. Daarbij
wordt uitgegaan van de Deltascenario’s met
maximaal 0,35 m zeespiegelstijging in 2050 (tov
1995) en maximaal 1 meter zeespiegelstijging in
2100 (tov 1995), en gunstige omstandigheden voor
het opslibben van de Waddenzee en de kwelders
voor de dijk. Maar zoals in hoofdstuk 1 genoemd,
waarschuwen nieuwe klimaatscenario’s voor snellere
zeespiegelstijging dan verwacht. Het IPCC noemt
in haar meest recente rapportage “global mean sea
levels will most likely rise between (0.29m) and (1.1m) by
the end of this century” (IPCC, 2019).

4.1 Nieuwe Scenario’s
Zeespiegelstijging
De zeespiegel wordt beïnvloed door verschillende
processen die variëren in tijd en ruimte, en
daarom is zowel het meten als het voorspellen van
zeespiegelstijging een bijzonder complex proces
(Baart et al., 2018; Vermeersen et al., 2018). Op
globale schaal zijn temperatuur, veranderingen
in de ijskappen en klimaatcycli bepalend, maar
op regionale en lokale schaal spelen bijvoorbeeld
ook oceaanstromingen, seizoen, getij en
windklimaat een rol (Vermeersen et al., 2018).
Veel van de jaarlijkse variatie in zeespiegelstijging
is volgens Baart et al. (2018) toe te schrijven
aan de opstuwende krachten van stormen. Voor
waterveiligheid is niet alleen zeespiegelstijging van
belang, maar ook bodemdaling.
Op basis van metingen over de periode 18902017 is de relatieve zeespiegelstijging langs de

2018 - 2030

Nederlandse kust - tot nu toe - 18,6 cm per eeuw,
waarvan 4,5 cm per eeuw aan bodemdaling kan
worden toegeschreven (Baart et al., 2018). Deze
zeespiegelstijging is lager dan de wereldwijde
zeespiegelstijging die op basis van satellietmetingen
over de periode 1993-2017, wordt geschat op 32 cm
per eeuw (Baart et al., 2018). Dit verschil heeft te
maken met de relatief gunstige geografische locatie
van Nederland, die bepalend is voor gravitatie
effecten van smeltend ijs, oceaan stromingen en
atmosferische druk op de zeespiegel (Slangen
et al., 2014). Maar hoewel er tot nu toe langs
de Nederlandse kust nog geen versnelling in de
zeespiegel is waargenomen, wordt er op basis van
de toename aan broeikasgassen in de atmosfeer wel
vanuit gegaan dat ook langs de Nederlandse kust
de zeespiegel sneller aan het stijgen is of binnenkort
sneller gaat stijgen (Baart et al., 2018).
De eerste Deltacommissie rekende al met een
zeespiegelstijging van 70cm voor de komende eeuw
(Van Dantzig, 1956). Ook de Deltascenario’s voor
de Nederlandse kust (gebaseerd op de KNMI’14
scenario’s (Van den Hurk et al., 2014), gaan uit van
een versnelling. Maar deze versnelling treedt in de
scenario’s pas op na 2050 (Figuur 3.2 en Figuur 4.1).
Vermeersen et al. (2018) hebben op basis van
de geologische ontwikkelingsgeschiedenis van
de Waddenzee, historische metingen in Den
Helder en Delfzijl en de projecties voor regionale
zeespiegelstijging in het 5e Assessment rapport
van het IPCC een schatting gemaakt voor de
zeespiegelstijging in de Waddenzee onder de
verschillende klimaatscenarios. Het RCP2.6
scenario gaat er vanuit dat broeikasgas emissie
daalt na 2020, het RCP4.5 gaat er vanuit dat de
broeikasemissie na een piek in 2040 daalt, en het
RCP8.5 scenario gaat uit van een toename in
broeikasgas emissie gedurende de 21e eeuw.

RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

06 +/- 07 cm

07 +/- 06 cm

08 +/- 06 cm

2018 - 2050

16 +/- 12 cm

19 +/- 11 cm

23 +/- 12 cm

2018 - 2100

41 +/- 25 cm

52 +/- 27 cm

76 +/- 36 cm

Tabel 4.1 Zeespiegelprojecties voor de Nederlandse Waddenzee voor 2030, 2050 & 2100 (Vermeersen et al., 2018).
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RCP2.6

RCP4.5

RCP8.5

2030

4,9 mm/jaar

5,8 mm/jaar

6,8 mm/jaar

2050

5,2 mm/jaar

6,3 mm/jaar

8,9 mm/jaar

2100

5,0 mm/jaar

6,6 mm/jaar

11,9 mm/jaar

Tabel 4.2 Zeespiegelstijging voor de Nederlandse
Waddenzee voor 2030, 2050 & 2100
(Vermeersen et al., 2018).

Recent onderzoek wijst echter op versnelde
zeespiegelstijging door het versneld af breken en
smelten van de ijskappen op Antartica (DeConto
& Pollard, 2016). Vermeersen et al. (2018) hebben
dit niet in hun scenario’s meegenomen, maar
noemen wel dat de maximum scenarios gevoelig
hoger kunnen zijn, tot meer dan 2 meter in 2100.
Vermeersen et al. (2018) maken de kanttekening dat
er rond supersnelle zeespiegelstijging nog diverse
wetenschappelijke vragen zijn over o.a. ijskap
dynamiek.
Het KNMI heeft echter naar aanleiding van
het artikel van DeConto & Pollard (2016) wel
nieuwe projecties ontwikkeld voor versnelde
zeespiegelstijging (Figuur 1.1 en Figuur 4.1). Tot ca.
2050 verschillen de projecties voor de verschillende
scenario’s weinig, maar daarna nemen de verschillen
sterk toe, waarbij volgens Le Bars et al. (2017)
bij het RCP4.5 scenario in 2100 een maximale
zeespiegelstijging van 2 meter, en bij een RCP8.5
scenario in 2100 zelf een maximale zeespiegel van
boven de 3 meter mogelijk is. De snelheid van de
zeespiegelstijging zou dan zelfs maximaal 60 mm/
jaar kunnen zijn.
Haasnoot et al. (2018) hebben op basis van deze
nieuwe zeespiegelscenario’s een eerste verkenning
uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van
deze extra versnelde zeespiegelstijging voor
het kustfundament (inclusief de Wadden en
zuidwestelijke Delta), de waterveiligheid, en
de zoetwatervoorziening in Nederland en de
voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma
(Figuur 4.1).
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De zeespiegel en zeespiegelstijging is niet
alleen belangrijk voor de hoogte van dijken,
maar ook voor het handhaven van de kustlijn
en het kustfundament. Er wordt gehandhaafd
door morfologische interventies in de vorm
van zandsuppleties. Voor elke millimeter
zeespiegelstijging per jaar wordt 7 miljoen m 3
gesuppleerd (De Ronde, 2008). Er wordt naar
gestreefd het gehele kustfundament, inclusief de
landzijde mee te laten groeien (Deltacommissie,
2008). Sinds 2001 wordt jaarlijks gemiddeld 12
miljoen m 3 zand gesuppleerd langs de Nederlandse
kust. Haasnoot et al. (2018) hebben berekend
dat bij zeespiegelstijging volgens de hoge
Deltascenario’s in 2050 3-4 maal zoveel zand
moet worden gesuppleerd, en in 2100 4-5 maal
zoveel. Bij versnelde zeespiegelstijging kan de
suppletiehoeveelheid oplopen tot wel 20 maal zoveel
als in huidige situatie.
Een deel van het gesuppleerde zand zal in de
Waddenzee belanden, maar het is onzeker of dit
genoeg is om de Waddenzeebodem mee te laten
stijgen met de zeespiegel.
Zoals in Figuur 4.1 geïllustreerd, wordt vanaf
2050 door de versnelde zeespiegelstijging ook de
functionele levensduur van waterkeringen verkort
(Haasnoot et al., 2018).
Verder wijzen Haasnoot et al. (2018) erop dat door
toenemende zoute kwel vanuit het diepe grondwater
in de laaggelegen gebieden aan de kust (zone 10-20
km) grondwaterproblemen kunnen optreden, en
dat de zoetwatervraag voor doorspoelen verder kan
toenemen (immers verandering van verdamping en
neerslag patronen veroorzaken mogelijk al eerder dit
probleem).

Figuur 4.1 Gevolgen van extra versnelde zeespiegelstijging geïllustreerd aan de hand van de bandbreedte van
de Deltascenario’s en de projecties voor 2° en 4°C opwarming in 2100 (RCP4.5 en RCP8.5). De functionele
levensduur van adaptatiemaatregelen wordt kleiner. Bijvoorbeeld: de functionele levensduur van een maatregel
voor 50 cm zeespiegelstijging kan bij een versnellende zeespiegelstijging afnemen van circa 65, naar 20, naar 10
jaar. Knikpunten treden eerder op. Bijvoorbeeld: Een knikpunt bij 1 m treedt volgens de bovenwaarde van de
Deltascenario’s op rond 2100, maar komt bij extra versnelde zeespiegelstijging op zijn vroegst 20 tot 30 jaar eerder.
Een knikpunt bij 2 m treedt in de Deltascenario’s op ver na 2100, maar komt bij extra versnelde zeespiegelstijging
al voor in deze eeuw (op zijn vroegst rond 2090) (bron: Haasnoot et al., 2018).
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4.2 Sediment-gestuurd systeem
Stive et al. (1990) karakteriseren de Waddenzee
als een sediment- gestuurd systeem: om de
zeespiegelstijging bij te houden moeten de zand- en
slikplaten en de kwelders langs de kust voortdurend
opslibben. Als de opslibbing in de Waddenzee
de zeespiegelstijging niet meer kan bijhouden,
zullen de slibplaten en de kwelders langs de kust
verdrinken of zelfs eroderen.
In het verleden – toen de Waddenkust nog niet was
vastgelegd door dijken – kon de Waddenkust als er
niet genoeg sediment was om de zeespiegelstijging
bij te houden, landwaarts opschuiven. Erosie
op de ene plaats, of een (tijdelijk) overvloed aan
sediment kon op een andere plaats juist weer
voor kustuitbreiding zorgen. Van der Spek (2018)
conceptualiseerde dit verschuiven van de kustlijn als
‘accomodation space’.

In principe was in de Waddenzee de afgelopen
eeuwen de zeespiegelstijging in evenwicht met
sedimentatie, waardoor de Waddenzee haar intergetijde karakter kon handhaven: bij teveel sediment
was de Waddenzee verland, terwijl bij te weinig
sediment de slibplaten waren verdronken en de
eilanden waren opgeschoven (Nichols, 1989, Oost,
1995, Beets & van der Spek, 2000).
Wang et al. (2018) berekenden echter dat sinds
1926 de gemiddelde opslibbing hoger was dan de
lokale zeespiegelstijging, vanwege het effect van de
afsluiting van de Zuiderzee, en later ook door de
afsluiting van de Lauwerszee. Wel zijn er verschillen
tussen het oostelijke (smalle en ondiepe) en het
westelijke (brede en diepe) deel van de Waddenzee
(Figuur 4.2), en is het systeem nog steeds niet in
evenwicht na de afsluiting van de Zuiderzee en
Lauwersmeer.

Figuur 4.2: Schematisch overzicht van de elementen, bronnen en ‘sinks’ en hun
interacties dat gezamenlijk de Waddenzee als sediment delend systeem vormen
(bron: Wang et al., 2018).
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Elias et al. (2012) berekenden dat voor het
compenseren van zeespiegelstijging tussen 1927 en
2012 ca. 280 miljoen m 3 zand en slib nodig was,
maar dat dit (exclusief baggeren) 550 miljoen m 3
was. Behalve de diepte van de geulen, de hoogte
van de platen en de omvang van de getijdebekkens,
speelt de transportcapaciteit voor het zand ook een
rol (Wang et al., 2018). Het moment dat het systeem
verandert van ‘accomodation limitated’ naar ‘transport
limited’ betekent dat de sedimentatie de zeespiegel
niet meer kan bijhouden, en de zand- en slibplaten
in de Waddenzee verdrinken (Wang et al., 2018).
Het sediment dat in de Waddenzee terecht komt,
is voornamelijk af komstig vanuit de Noordzee. Er
is voortdurend uitwisseling tussen het kustfundament (aan de Noordzeezijde van de Waddeneilanden) en de Waddenzee bekkens. Dit betekent
dat de zandsuppleties aan de Noordzeekant van de
Waddeneilanden invloed hebben op de sedimenthuishouding in de Waddenzee (van der Spek et al.,
2018). Ondanks de zandsuppleties, is het kustfundament aan het eroderen, en kan daarom in de
toekomst minder sediment leveren. Zandsuppleties

langs de Noordzeekust zullen daarom in de toekomst nog meer impact hebben op de Waddenzee.
Daarnaast beïnvloeden ook gas- en zoutwinning de
morfologische processen in de Waddenzee (Wang
et al., 2018). Met name in het oostelijk deel van de
Waddenzee treedt ook bodemdaling op vanwege
aardgaswinning. Dit kan in 2050 oplopen tot ruim
0,3 m (Hoeksema et al., 2004).
Vanwege de interactie tussen morfologische
ontwikkelingen en menselijke activiteiten is het
moeilijk om de toekomstige ontwikkeling van
de Waddenzee bij een veranderend klimaat te
voorspellen. Klimaatverandering zal niet alleen
impact hebben op de zeespiegelstijging, maar kan
ook het windklimaat veranderen, en daarmee de
sedimentconcentratie in het water en de import
– of juist de export – van zand in de Waddenzee
beinvloeden. Wang et al. (2018) hebben op basis
van waargenomen morfologische ontwikkelingen
en sediment budgetten, analyse van processen en
het modelleren van morfologische ontwikkeling
projecties gemaakt voor 2030, 2050 en 2100 (Tabel
4.3 en Tabel 4.4).

Zeegat van
Texel

Eierlandse
Gat

Zeegat Vlie

Amelander
Zeegat

Pinkegat

Zoutkamper-laag

7

18

6.3

10.4

32.7

17.1

RCP2.6 - 2030

4.9

4.9

5.9

4.9

6.5

5.8

RCP2.6 - 2050

5.2

5.2

5.7

5.2

6.2

5.5

RCP2.6 - 2100

5

5

5

5

5

5

RCP4.5 - 2030

5.8

5.8

6.8

5.8

7.4

6.7

RCP4.5 - 2050

6.3

6.3

6.8

6.3

7.3

6.6

RCP4.5 - 2100

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

RCP8.5 - 2030

6.8

6.8

7.8

6.8

8.4

7.7

RCP8.5 - 2050

8.9

8.9

9.4

8.9

9.9

9.2

RCP8.5 - 2100

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

11.9

scenario
Rc

Tabel 4.3 Relatieve zeespiegelstijging (mm/jaar) voor de verschillende Waddenzee bekkens in 2030, 2050 en 2100
volgens de verschillende klimaatscenario’s en de kritische sedimentatiesnelheid Rc (mm/jaar), met in de rode vlakken
aangegeven waar de zeespiegelstijging hoger is dan de kritische sedimentatiesnelheid (bron: Wang et al., 2018).
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jaar

2030

2050

2100

Scenario

cm

%

cm

%

cm

%

RCP 2.6

0

-

1

1

3,5

3

RCP 4.5

1,5

1,5

5

4

15

13

RCP 8.5

3

3

10

8,5

40

38

Tabel 4.4 Ontwikkeling van extra overdiepte en het daarbij horende
percentage verlies aan platen volgens de verschillende klimaatscenario’s
(bron: Wang et al., 2018).

Figuur 4.3 Verband tussen het verlies aan areaal zand- en
slibplaten in het intergetijdengebied en de toename in de gemiddeld
laag water niveau, die in huidige situatie op -m NAP wordt
aangenomen (Wang et al., 2018).

31

5. C
 ONCEPTUEEL RAAMWERK
WEERBARE WADDENKUST
5.1 Conceptueel Raamwerk
Handelingsperspectief
Waterveiligheid en Landgebruik
De balans tussen zeespiegelstijging en sedimentatie
is dus bepalend voor de morfologie van de
Waddenzee, en daarmee voor de waterveiligheid
van de Waddenkust. Als de wadplaten en kwelders
de zeespiegel bij kunnen houden, dempen ze – net
als nu – de golven voordat ze de vastelandskust
bereiken. Zonder deze golfdemping moeten de
dijken veel hoger worden. De voorkeurstrategieën
van het Deltaprogramma en de huidige
dijkversterkingen in het HWBP gaan er vanuit dat
de platen en kwelders meegroeien. De dimensies
van de innovatieve dijken zijn hierop gebaseerd.
Ook het cyclisch winnen van klei uit de kleiputten
op het voorland voor de Brede Groene Dijk stoelt
op de aanname dat de kleiputten zich zullen vullen
met nieuw slib. Bij snellere zeespiegelstijging
zal er in de (verre) toekomst - mede bepaald
door de eigenschappen van de verschillende
kombergingsgebieden - een moment komen dat de
opslibbing in de Waddenzee de zeespiegelstijging
niet meer kan bijhouden. De slibplaten en de
kwelders langs de kust kunnen dan verdrinken of
zelfs eroderen. Dat betekent dat dimensies van de
dijken niet meer voldoen. Er is dan een ‘knikpunt’
in de geo-morfologische processen bereikt die
dwingt om over te gaan op nieuwe strategieën.
In dit hoofdstuk presenteren we een raamwerk
(Figuur 5.1), waarin op conceptuele wijze
lange termijn handelingsperspectieven rond
waterveiligheid en landgebruik onder extreme
veranderende omstandigheden staan gepresenteerd.
Dit raamwerk gaat dus verder dan de huidige
dijkversterkingen en innovatieve oplossingen (die
gericht zijn op de korte en middellange termijn),
en schetst een handelingsperspectief als bij extreme
zeespiegelstijging naast het (innovatief ) versterken
van de dijken aanvullende maatregelen nodig
zijn en om nieuwe klimaat gerelateerde of socioeconomische uitdagingen te adresseren.
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In alle toekomstige scenario’s vormt het overslag
bestendig maken en het creëren van een overslagbestendig kustlandschap een oplossingsrichting. Het
zal namelijk bij extreme zeespiegelstijging steeds
moeilijker worden om de dijken hoger te maken.
Het robuuster maken van de dijken, en het toestaan
van golfoverslag tijdens extreme omstandigheden
vormt dan een geschikt alternatief.
Een belangrijk uitgangspunt is om zolang mogelijk
de golfdempende werking van de ondiepe
Waddenzee te benutten én om te voorkomen dat het
sediment uit het Waddensysteem verdwijnt door het
zoveel mogelijk accomodatieruimte te geven.
Sediment vóór de dijk helpt niet alleen om de
golven te dempen, maar ook om verzilting tegen te
gaan. Daarnaast is het belangrijk om sediment vast
te houden, omdat het een waardevol bouwmateriaal
vormt voor dijkverhoging.
Een belangrijke bevinding uit de studie van Zhu
et al. (in press) is dat kwelders niet altijd voor de
dijk hoeven te liggen om bij te dragen aan de
waterveiligheid. Een kwelder als onderdeel van een
systeem van parallelle dijken, zoals bijvoorbeeld
tussen een dubbele dijk, zal ook significant
bijdragen aan de waterveiligheid conform de
nieuwe risicobenadering, waarin behalve een lage
kans op doorbraak, ook een lange evacuatie tijd een
belangrijk element is.
In het conceptuele raamwerk (Figuur 5.1)
voor de handelingsperspectieven rond
waterveiligheid en landgebruik staat nadrukkelijk
geen tijdschaal aangegeven. Het gaat om
knikpunten in de processen (zeespiegelstijging,
geomorfologische ontwikkeling van de Waddenzee,
kwelderontwikkeling, sociaal-economische
ontwikkeling) die in de (verre) toekomst kunnen
plaatsvinden, en om een mogelijke strategie met een
impressie van een toekomstig kustlandschap.

Figuur 5.1 Conceptueel raamwerk voor de handelingsperspectieven rond waterveiligheid en
landgebruik in het Waddengebied (van Loon-Steensma et al. in prep).

5.2 Toelichting Conceptueel
Raamwerk
I Sedimentatie is hoger dan zeespiegelstijging
In dit scenario kunnen de wadplaten en de kwelders
voor de kust meegroeien met de zeespiegelstijging
(en de daling van de Waddenzeebodem). De
huidige waterveiligheidsstrategie en innovatieve
maatregelen zijn op dit scenario gebaseerd. In dit
scenario zijn er twee opties: wel of geen voorlanden
voor de dijk.
Als er al voorlanden aanwezig zijn (Figuur 5.2),
is het verstandig om deze voorlanden zo goed
mogelijk vast te houden, en sedimentatie te stimuleren.
De voorlanden kunnen dan worden meegenomen

in het dijkontwerp. Het achterland kan eventueel
worden ingericht voor incidentele golfoverslag van
zeewater. Door de stijgende zeespiegelstijging én
dalende bodem neemt de zoute kweldruk achter de
dijk toe. Het stimuleren van kweldervorming voor
de dijk vermindert deze kweldruk.
Als er geen voorlanden aanwezig zijn, maar
wel gunstige abiotische omstandigheden voor
kwelderontwikkeling (Van Loon-Steensma et al,
2012c, zie Figuur 3.4), kan sedimentatie en het
vasthouden van sediment worden gestimuleerd via
bijvoorbeeld kwelderwerken, of zand (Baarse, 2014)
of slibsuppletie. Hiervoor kan eventueel sediment
uit baggerwerken en dergelijke worden gebruikt
(vgl de mud-motor pilot (Baptist et al., (2017).

Figuur 5.2 Sedimentatie is hoger dan zeespiegelstijging en abiotische
omstandigheden die sedimentatie daadwerkelijk mogelijk maken.
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Als er geen voorlanden aanwezig zijn, en er juist
ongunstige abiotische omstandigheden zijn voor
sedimentatie voor de dijk (te diep of te veel
stroming) maar wel een hoge slibconcentratie in
het water, dan kan via een parallelle dijk worden
geprobeerd om het sediment toch vast te houden
(Figuur 5.3). In het gebied tussen de parallelle
dijken wordt via duikers zeewater binnengelaten,
en het sediment kan in dit luwe gebied bezinken.
Het tussendijkse gebied kan worden ingericht
voor zilte natuur, zilte teelt, of voor recreatie
of energieopwekking. Zo’n parallel dijksysteem

Figuur 5.3 Sedimentatie is hoger dan zeespiegelstijging en
slibvasthouden of slibinvang in tussendijks gebieden.
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bestaat uit 2 dijken achter elkaar, die onderdeel
vormen van de primaire waterkering. Daarbij kan
gebruik worden gemaakt van de bestaande dijk die
wordt gecombineerd met een nieuw aangelegde
achterliggende dijk (vgl. dubbele dijk Delfzijl) of een
oude slaperdijk achter de bestaande dijk, of via een
voorlandkering of golf kering voor de bestaande dijk.
Bij een dubbele dijk met een nieuwe voorliggende
dijk reduceert deze golfaanval op de bestaande
achterliggende dijk.
Door het opgeslibde tussendijkse gebied, vermindert
de kweldruk in het achterland.

Soms blijken er vanwege de aanwezigheid van
oude slaperdijken juist interessante binnendijkse
oplossingen mogelijk voor dijktrajecten waar de
abiotische omstandigheden ongunstig zijn voor
kweldervorming voor de dijk (figuur 3.4). Dit geldt
bijvoorbeeld voor het dijktracé vanaf Koehool (resp.
Slachte-ein/Oosterbierum) richting Harlingen en
verder naar Zurich en Breezanddijk en voorts ook
west en oost van Wierum aan de noordkust
(M. Schroor, pers. med.).
II Sedimentatie is lager dan zeespiegelstijging
In dit scenario kunnen de wadplaten en kwelders

de zeespiegel niet bij houden, en zullen verdrinken.
Daardoor neemt het golfdempend vermogen van de
Waddenzee af, en moeten de dijken hoger worden
om aan de veiligheidseisen te voldoen. Er kan zelfs
in de (verre) toekomst een moment komen dat de
zand- en slibplaten en de kwelders langs de kust
eroderen, en er sediment uit het Waddensysteem
verdwijnt. Via het aanleggen van parallelle dijken
kan worden geprobeerd om dit slib toch vast te
houden, om zo een robuust kustlandschap te creëren
dat de kweldruk in het achterland tegengaat (Figuur
5.4). Ook via het bergen van zoetwater tussen de
dijken kan de zoute kweldruk afnemen.

Figuur 5.4: Zeespiegelstijging is hoger dan sedimentatie en het voorkomen
van het verdwijnen van slib via slibinvang tussen dubbel dijk systeem.
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5.3 Veiligheidsaspecten dubbele dijk
In het conceptuele raamwerk voor een Weerbaar
Waddenkustlandschap vormen dubbele dijken
een handelingsperspectief voor waterveiligheid
en landgebruik bij snelle zeespiegelstijging.
Zo’n dubbele dijk moet aan de geldende
waterveilligheisnormen voldoen volgens de
Waterwet. In Figuur 5.5 staan de normen voor de
dijktrajecten langs de Waddenkust aangegeven. Voor
elke dijktraject worden naar de faalmechanismen
van de waterkering gekeken, waarbij ook rekening

wordt gehouden met de invloed van de lengte van
het dijktraject, door toepassing van een lengte effect
factor.
Voor het bepalen van de veiligheid van de dubbele
dijk is het belangrijk om helder af te bakenen wat
de bijdrage van de voorste en achterste dijk is op de
veiligheid van de primaire waterkering, en hoe de
veiligheidseisen kunnen worden berekend. Voor de
dubbele dijk zijn er twee varianten mogelijk: een
extra dijk voor de bestaande dijk, of een extra dijk
achter de bestaande dijk (Figuur 5.6)

Figuur 5.5 Normen voor de dijktrajecten langs de Waddenkust (bron: Waterwet en Ontwerpinstrumentarium OI2014v4).

Figuur 5.6 Twee varianten van de dubbele dijk (parallel systeem).
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In het kader van de uitvoering van de dijkversterking van de Ommelanderdijk (Eemshaven-Delfzijl)
door het Waterschap Noorderzijlvest is één van de
dijkvakken over een lengte van 2,5 km ontworpen
als dubbele dijk volgens variant 2. Dit dijkvak is
onderdeel van dijktraject 6-7, dat een totale lengte
heeft van 38,6 km en een maximale toelaatbare kans
op overstroming (ondergrens norm) van 1/10.000
(1,00E-04) per jaar. De situatie van de dubbele dijk
is weergegeven in Figuur 5.7.
In de voorste dijk is ook een waterkerend kunstwerk
in de vorm van een getijdenduiker gepland.
Dijktraject 6-7 (38,6 km) kan falen door het falen
van de dubbele dijk (parallel systeem = 2,5 km) of
door het falen van de overige enkelvoudige dijken
(serie systeem = 36,1 km).

Bij de bepaling van de kans op schade van de
voorste dijk wordt rekening gehouden met de
duur van de hydraulische belastingen aan de
zeezijde, het restprofiel na schade en de hersteltijd.
Bij de bepaling van de kans op falen van de achterste
dijk wordt rekening gehouden met de hydraulische
belastingen in het tussengebied na schade aan de
voorste dijk.
Voor de bepaling van het restprofiel na schade
worden de faalmechanismen erosie bekleding
buitentalud en golfoverslag, erosie bekleding kruin/
binnentalud en macro-instabiliteit binnenwaarts
beschouwd.

Figuur 5.7 Situatie dubbele dijk in dijkversterking Eemshaven -Delfzijl.
(aangepast naar aanleiding van https://eemsdollard2050.nl/dubbele-dijk)
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De getijdenduiker wordt ontworpen op basis van de
veiligheidseisen van het Ontwerpinstrumentarium
(Ministerie I&M, 2017). Voor de dubbele dijk is
met name de faalkansbijdrage van niet-sluiten van
de keermiddelen en de daaruit voortvloeiende
waterstand in het tussengebied van belang. De
kans op niet sluiten van de keermiddelen van de
getijdenduiker is af hankelijk van het type en aantal
keermiddelen, het hoogwateralarmeringssysteem, de
mobilisatie van mensen en materieel, de bediening
van de keermiddelen en technische storingen van de
keermiddelen. De bepaling van de kans op falen van
de sluiting geschiedt in drie stappen:

Bij de kans op falen van de dubbele dijk leveren de
kans op schade aan de voorste kering (PSCHADE,VK)
en de kans op falen van achterste dijk beide een
bijdrage aan de kans op falen van het systeem.
Daarbij wordt uitgegaan van de faalkanseis voor de
enkele dijken, rekening houdend een conditionele
kans op schade aan de voorste kering. De
faalkanseisen op doorsnedeniveau (inclusief factor
lengte-effect) van de enkele dijken en de dubbele
dijk zijn samengevat in de volgende tabel.

1. Bepaling van de kans op niet-sluiten van de
keermiddelen : PNS per sluitvraag
2. Bepaling van de kans dat de hoogwaterstand
(HW) hoger is dan de open keerhoogte
(OKH): nJ = P {HW > OKH} per jaar
3. Bepaling van de kans op falen sluiting: PF =
PNS × nJ per jaar

Faalkanseisen dijktraject 6-7
Faalmechanisme

Enkele dijken (36,1 km)

Dubbele dijk (2,5 km)

Graserosie buitentalud

5,00E-06

5,00E-06 / PSCHADE,VK

Golfoverslag, erosie kruin/binnentalud

2,40E-05

2,40E-05 / PSCHADE,VK

Macro-instabiliteit binnenwaarts

1,61E-07

1,61E-07 / PSCHADE,VK

Betrouwbaarheid sluiting keermiddelen

4,00E-07

4,00E-07

Tabel 5.1 Faalkanseisen enkele dijken en dubbele dijk
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5.4 Invloed van breed voorland op
een dijkdoorbraak
Al in de jaren 1570 is door Andries Vierlingh in zijn
‘Tractaet van Dyckagie’ beschreven dat een breder
voorland de kans op een dijkdoorbraak aanzienlijk
verkleint (M. Schroor, pers. med.). Op plekken
waar geen voorland langs de Waddenkust aanwezig
was, werden sterkere dijken aangelegd, maar deze
bleken alsnog sneller door te breken.
Zoals in par. 3.2.1 genoemd, hebben recente
analyses van Zhu et al. (in press) aangetoond
dat de aanwezigheid van kweldervoorlanden de
effecten van de dijkdoorbraken tijdens de 1953
stormvloedramp in Zuidwest Nederland significant
hebben gedempt. Ook als zo’n kwelder is gesitueerd
tussen dubbele dijken kan dit volgens Zhu et al.
(in press) een bijdrage leveren aan waterveiligheid,
omdat ze de stijgsnelheid verlagen en daarmee de
evacuatietijd te verlengen.
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6. TOEPASSING CONCEPTUEEL
RAAMWERK HANDELINGSPERSPECTIEF
WATERVEILIGHEID EN LANDGEBRUIK
In het Waddengebied zijn verschillende systemen
te onderkennen, en kusttrajecten kunnen van
elkaar verschillen qua voor- en achterland.
Daarom is het belangrijk om voor elk kusttraject
op basis van lokale kenmerken te kijken wanneer
je voor een breed kustlandschap naar buiten
(kwelders, voorkering), of juist naar binnen kunt
ontwikkelen (extra dijk achter de bestaande
dijk). Voor sommige kusttrajecten zijn wellicht
traditionele maatregelen geschikter. Mogelijke
criteria voor pilots rond dubbele dijksystemen zijn
o.a. huidige hoogte van het beoogde tussendijkse
gebied, bodemdaling, grondgebruik, verzilting,
bodemopbouw, aanwezigheid oude slaperdijken,
grondeigenaren, bebouwingsdichtheid, grootte van
het gebied, draagvlak, etc. Voor veel criteria kan
uit de literatuur of uit databanken (zie Figuur 6.1)
relevante informatie worden gevonden, berekend of
gemodelleerd. Maar voor andere belangrijke criteria,
en het tegen elkaar afwegen van criteria, is de input
van een breed palet aan stakeholders nodig.

41

Figuur 6.1 Kaarten die relevante informatie over de Waddenkustzone presenteren (aanwezigheid (oude) dijken, topografie,
grondgebruik, risico op verzilting, bodemsoorten via bijvoorbeeld de Storymap “Natuurkansen 2018 PRW”, https://hsvhl.maps,
arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3ac65a88c8514c1dac80a8a93a82fcfc, rapportage “Spaarwater” van Acacia Water
(2019), https://www.noordpeil.nl/portfolio/dijken-van-fryslan, www.pdok.nl, https://basisregistratieondergrond.nl).

42

Figuur 6.2 geeft een voorbeeld van een lange
termijn strategie van het Wageningen Universiteit
studententeam ‘Calidris’ met ‘out-of the box’
maatregelen bij extreme zeespiegelstijging die
rekening houdt met een scala aan kenmerken,
inclusief cultuurhistorische elementen en de nieuwe
waterveiligheidsstrategie (waarin rekening wordt
gehouden met evacuatiemogelijkheden).

Figuur 6.2 Mogelijke maatregelen voor 3 m zeespiegelstijging in 2100 (Calidris, 2019).

43

Figuur 6.3 laat de resultaten zien van verkennende
berekeningen rond sedimentatie in drie buitendijkse
compartimenten langs de Friese Waddenzee
kust (Marijnissen, 2019) bij 1 respectievelijk 2 m
zeespiegelstijging in 2100. Daarbij is aangenomen:
1. Getijden zijn hetzelfde als Lauwersoog
2. Sedimentconcentratie in het water is 0.1 kg/m 3
3. Er is geen beweiding, dus een lage dichtheid
van de kwelder van 400 kg/m 3 (t.o.v. 800 kg/
m 3 in de Dollard en 1200 kg/m 3 bij zware
compactie).
Deze verkennende berekening laat zien dat
de opslibbing in buitendijkse zomerpolders
een zeespiegelstijging van 1 m in 2100 kan

bijhouden, maar dat bij een zeespiegelstijging
van 2 m in 2100 de opslibbing vanaf 2100 niet
meer de zeespiegelstijging kan bijhouden. In
deze verkennende berekeningen is geen rekening
gehouden met inrichtingsmaatregelen in de polders
die sedimentatie kunnen stimuleren. Uit de
verkennende berekening kan ook worden afgeleid
dat er zo’n 20-40 miljoen kuub klei nodig is om het
hele gebied in 80 jaar met gemiddeld 0,5 (1m ZSS)
of 1 meter (2m ZSS) op te hogen. Dit betekent dat
er zo’n 1 tot 2 miljoen kuub niet-geconsolideerd
materiaal per jaar moet worden geïmporteerd in het
gebied, om een opslibbing van 6-13 mm/jaar
te realiseren.

Figuur 6.3 Resultaten verkennende berekening van de hoogteontwikkeling (in m) tot 2100 in drie polders
langs de Waddenzeekust bij verschillende zeespiegelstijging scenario’s (Marijnissen, 2019)
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Het nieuwe tussendijkse gebied kan voor
verschillende functies worden benut (Kwakernaak &
Lenselink, 2015). Figuur 6.4 geeft visuele impressies
van mogelijke brede dijkenlandschappen in de
kustzone.

Figuur 6.4 Visuele impressies van dubbele dijkenlandschappen met diverse
functies in het tussendijkse gebied (gemaakt door Floris Beijer).
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7. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN
1. Lange termijn handelings
perspectief
Het conceptuele raamwerk geeft een handelings
perspectief voor lange termijn waterveiligheid en
landgebruik wanneer snelle zeespiegelstijging leidt
tot knikpunten in de geomorfologische ontwikkeling van het Waddensysteem. Het concept ueel
raamwerk biedt een ‘stip op de horizon’ en is
nadrukkelijk bedoeld om de discussie over een toekomstige waterveiligheid en landgebruik te ondersteunen, en is nog niet kwantitatief onderbouwd.
Het conceptuele raamwerk laat zien hoe ontwikkelingen en processen opschuiven, en helpt om na
te gaan of en hoe korte termijn oplossingen in een
lange termijn strategie passen.
Aanbeveling: gebruik het raamwerk om te
benadrukken dat maatregelen die nu worden
genomen, moeten passen in een lange termijn
strategie voor veranderende omstandigheden.
Aanbeveling: geef ook aandacht aan no-regret
maatregelen, adaptatiepaden, en tipping points waar
van het ene type naar het andere type maatregelen
moet worden overgegaan.
Aanbeveling: verken in hoeverre het conceptuele
raamwerk toepasbaar is voor de ontwikkeling
van een lange termijn handelingsperspectief voor
andere delen van de Waddenkust (de focus van
het conceptueel raamwerk lag in eerste instantie
op de Waddenkust van Fryslân) en voor kusten
met vergelijkbare karakteristieken elders (b.v. in de
Zuidwestelijke Delta en internationaal).

2. Paradigmashift van smalle dijk
naar breed dijkenlandschap
Een volgende stap zou zijn om een breed
gedragen en integraal verhaal te ontwikkelen
over adaptatiepaden naar een toekomstig breed
dijkenlandschap: een paradigmashift van smalle
dijken naar een breed dijkenlandschap gericht op
waterveiligheid, natuur en duurzaam gebruik van
de Waddenkust.
Aanbeveling: gebruik de geschiedenis (over
de dynamiek van het Waddengebied) voor
een integraal toekomstgericht verhaal over de
Waddenkust, waarin aandacht voor waterveiligheid,
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natuurwaarden, sociaal-economische ontwikkeling,
agrarische productie, zoetwatervoorziening en
verzilting bij een veranderend klimaat.

3. Integratie van vraagstukken en
ontwikkelingen
Voor het ontwikkelen van adaptatiepaden naar
een breed dijkenlandschap is het belangrijk om
waterveiligheid onder snelle zeespiegelstijging
te verbinden met andere vraagstukken en
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid,
circulaire economie, energietransitie, zout tolerante
en zilte teelten, veenweiden, etc. En kijk hoe
die vraagstukken en ontwikkelingen bij de drie
fases van het Waddensysteem – meegroeien,
overspoelen, erosie – passen. Hoe passen de
waterveiligheidsmaatregelen in het grote plaatje?
Van lijnoplossing naar gebiedsoplossing.
Een voorbeeld van zo’n gebiedsoplossing is de
herinrichtng van de Noordwaard als agrarisch en
natuurlijk overstromingsgebied bij Werkendam.
Aanbeveling: Verken welke drivers en knikpunten er
in andere vraagstukken en ontwikkelingen zijn, en
hoe die het handelingsperspectief voor het gebied
beïnvloeden. Bijvoorbeeld over het moment waarop
een bepaald gebied te zout wordt voor het huidige
landbouwsysteem.

4. Betrekken van stakeholders bij
het verkennen van lange termijn
strategieën
Het conceptueel raamwerk ‘Handelingsperspectief
Waterveiligheid en Landgebruik bij Extreme
Zeespiegelstijging’ omvat een aantal vergaande
strategieën, die grote consequenties zullen hebben
voor het landgebruik (op de lange termijn) in
de Waddenkustzone. Hoewel het in principe
belangrijk is om een brede groep stakeholders
(inclusief de landeigenaren) bij het verkennen van
de strategieën te betrekken, is het wel belangrijk
om voor ogen te houden dat het om lange
termijn strategieën gaat en dit ook duidelijk te
communiceren. In alle zeespiegelstijging scenario’s
is de huidige waterveiligheidsstrategie in elk geval

tot 2050 toereikend. Pas op de langere termijn zal
de zeespiegel sneller stijgen en wordt de huidige
strategie ontoereikend.
Aanbeveling: ontwerp een zorgvuldig proces om
een brede groep stakeholders te betrekken bij het
verkennen naar lange termijn oplossingen, en voedt
dit proces door goede wetenschappelijke kennis
en inzichten, en geef daarbij duidelijk aan wat de
onzekerheden zijn en dat het om lange termijn
oplossingen gaat.

5. Dubbele dijken bieden kansen voor
behouden kweldernatuur onder snelle
zeespiegelstijging
Het creëren van een opslibbingsgebied tussen
een dubbele kering biedt een kans om nieuw
kwelderareaal te ontwikkelen, en betekent in feite
het creëren van accomodation space voor opschuivende
kustnatuur onder snelle zeespiegelstijging.
Aanbeveling: onderzoek hoe het gebied tussen de
dubbele dijken kan worden ingericht om zoveel
mogelijk nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen in
voormalig terrestrisch milieu.
Een leerzame aanzet hiervoor is gegeven in het
dubbele dijk gebied langs de Eems Dollard.

6. Dubbele dijken bieden kansen voor
andere functies en kunnen ook de
agrarische productie functie in het
achterland beschermen
Het creëren van een opslibbingsgebied tussen de
bestaande kering en een extra dijk achter de dijk of
oude slaperdijk, gaat ten koste van hoogproductief
agrarisch gebied, maar kan wel de zoute kweldruk
in het achterland verminderen.
Aanbeveling: onderzoek hoe opslibbing in het
tussendijkse gebied kan worden gecombineerd
met aquacultuur en zilte teelten, winning van
grondstoffen, of met andere functies.
Aanbeveling: onderzoek hoe een dubbel dijksysteem
kan worden gebruikt voor zoetwatervoorziening
en om zoute kweldruk in het achterland te
verminderen.
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7. Locatie specifieke maatregelen
In het Waddengebied zijn verschillende systemen te
onderkennen, en de kusttrajecten kunnen van elkaar
verschillen qua voor- en achterland. Daarom is het
belangrijk om voor elk kusttraject te kijken wanneer
je voor een breed kustlandschap naar buiten
(kwelders), of juist naar binnen kunt ontwikkelen.
Misschien kan er zelfs een slibretentiegebied worden
gecreëerd op een lager gelegen gebied dat wat
verder van de kust ligt, of vooral in het oostelijk
Waddengebied waar sedimentatie momenteel hoog
is.
Alle maatregelen in het conceptuele raamwerk
zijn gericht op het gebruik van ruimte voor
waterveiligheid. Soms zijn vanwege lokale
abiotische omstandigheden (zoals sterke stroming)
harde maatregelen nodig (zoals bestorting met steen)
of andere technische oplossingen (zoals pompen).
Aanbeveling: oplossingen moeten passen bij de
lokale omstandigheden. Het conceptuele raamwerk
kan helpen om voor een specifieke locatie te
onderzoeken of er buiten- of binnendijkse
mogelijkheden zijn voor een breed kustlandschap,
met aandacht voor de beste bijpassende ruimtelijke
functies.
Aanbeveling: onderzoek welke technische
maatregelen mogelijk zijn als de oplossingen uit
het conceptuele raamwerk niet passen bij de lokale
abiotische omstandigheden, of als er vanwege
ander ruimtegebruik (bijvoorbeeld bij een haven of
woonkern) geen ruimte beschikbaar is.

8. Impact snelle klimaatverandering
en weersextremen
Wat is de impact van (snelle) klimaatverandering en
van weersextremen op de waterveiligheid van een
dubbele dijk systeem, en op de mogelijkheden voor
slibinvang?
Aanbeveling: onderzoek de impact van snelle
zeespiegelstijging en van weersextremen (storm,
extreme regenval en droogte) op de waterveiligheid
(c.q. faalmechanismen) van een dubbel dijksysteem
en de functies in het tussengebied.

9. Verhouding zand en slib
Voor de sedimenthuishouding en het opslibben van
de Waddenzeebodem, platen en kwelders, is ook
de verhouding tussen zand en slib van belang. Het
sediment op de wadplaten bestaat voor ca. 80% uit
zand en voor 20% slib, terwijl de kwelders langs
de randen van het Wad vooral uit slib bestaan.
Deze variatie is mede bepalend voor de ecologische
waarden in de Waddenzee. De zandsuppleties voor
de Noordzeekust van de Waddeneilanden – die
bij een stijgende zeespiegel sterk zullen toenemen
- hebben vooral effect op de zandhuishouding.
Toenemende golfenergie en stroming zal ook de
verdeling van zand en slib gaan beïnvloeden.
Aanbeveling: onderzoek wat de impact van
toenemende zandsuppleties zal zijn op opslibbing
voor de dijk en in tussendijkse gebieden, en hoe dit
eventueel kan worden beïnvloed (via bijvoorbeeld
de dimensies van de duikers in de dijk, of de
inrichting van het tussendijkse gebied.

10. Belang van voorland en ondergrond voor waterveiligheid
In principe biedt een kwelder voor de dijk en een
opgeslibd tussendijks gebied via het beperken van de
impact van dijkdoorbraak een interessante nieuwe
dimensie aan waterveiligheid door nature-based solutions. Vooral de dikte van de kleilaag voor de dijk
is bepalend voor de grootte van een eventueel gat in
de dijk. Die grootte bepaalt hoeveel en hoe snel het
water naar binnen kan stromen.
Aanbeveling: onderzoek hoe de ondergrond de
erosie van het voorland en het tussendijks gebied
beïnvloedt.
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11. Tijdschaal Kosten-Baten
Dubbele Dijk
Voor het identificeren van kansen voor een dubbele
dijk, zijn naast de kosten voor aanleg, beheer en
onderhoud, ook de economische aspecten van
de functieveranderingen van belang, waarbij de
tijdschaal een rol speelt. Klimaatverandering,
ruimtegebruik en sociaal-economische
ontwikkelingen kunnen de kosten-baten sterk
beïnvloeden. Als in de toekomst vanwege
toenemende verzilting en frequentere perioden van
droogte landbouw in de kustzone moeilijker wordt,
kunnen de kosten-baten verhoudingen van radicale
oplossingen verschuiven.
Aanbeveling: onderzoek de kosten en baten van
dubbele dijksystemen, in relatie tot ruimtegebruik,
functies en sociaal-economisch ontwikkelingen
voor zowel verschillende ruimtelijke als tijdschalen.
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