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Samenvatting
Deze definitiestudie valt onder het onderzoeksprogramma Klimaat voor
Ruimte en heeft als doel:
1) Het verzamelen van kennisvragen op het gebied van waterbeheer,
planologie, economie, landschap en natuur;
2) Het formeren van een samenwerkingsverband van organisaties die
met gevolgen van klimaatverandering zullen worden geconfronteerd.
De studie richt zich op het zuidelijke gedeelte van het
Benedenrivierengebied. Er is uitgegaan van het W+-scenario van het
KNMI.
Er is gekozen voor een participatief proces met vertegenwoordigers van
waterschap, landbouw, provincies en gemeentes, natuurbescherming,
recreatie, drinkwaterwinning, (hoog)waterbeheer, beroepsvisserij,
energievoorziening en onderzoeksinstituten.
De voor de verschillende sectoren belangrijkste onderzoeksvragen
liggen op het gebied van verzilting. Hoe ver zal in de toekomst het zoute
water vanuit de zee doordringen? Wat voor technische oplossingen zijn
er en wat zijn van die oplossingen de kosten en baten? Verder was er
veel interesse voor onderzoek naar:
1. maatwerkoplossingen, voornamelijk op het gebied van stedelijke
ontwikkelingen en veiligheid;
2. verdelingsscenario’s van het rivierwater over de verschillende
takken;
3. de morfologie.
Deltares zal in een vervolgtraject binnen het programma Kennis voor
Klimaat met deze onderzoeksvragen aan de slag gaan.

1

014/2009

Uitgebreide samenvatting
De effecten van klimaatverandering zullen het sterkst worden gevoeld in
het Benedenrivierengebied. Hier is de hogere zeespiegel, via de open
verbindingen met zee, direct merkbaar en via deze regio voeren grote
rivieren hun water af naar zee. Om de veiligheid te garanderen en ruimte
voor verschillende functies te behouden moet worden gezocht naar een
goede verhouding tussen techniek en ruimtelijke aanpassingen.
Daar waar (meer) ruimte wordt ingezet ligt een extra uitdaging in het
meer benutten van de natuurlijke processen als bondgenoot voor een
robuuste inrichting. De ontwikkeling van ruimtevragende natuurlijke
klimaatbuffers lijkt alleen financieel haalbaar en maatschappelijk
acceptabel wanneer deze wordt gekoppeld aan investeringen door en/of
ten behoeve van ruimtevragende sectoren.
Om de vragen voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen formuleren
en te koppelen aan vragen die leven bij gebruikers van de ruimte in de
regio is een definitiestudie uitgevoerd. Deze heeft de volgende doelen:
1) Het opstellen van een agenda voor wetenschappelijk
klimaatonderzoek met betrekking tot het Benedenrivierengebied,
bestaande uit een set van kennisvragen op het gebied van
waterbeheer, planologie, economie, landschap en natuur;
2) Het formeren van een samenwerkingsverband van organisaties die
in het gebied actief zijn en direct of indirect met de gevolgen van
de klimaatverandering zullen worden geconfronteerd.
Deze definitiestudie richt zich op het zuidelijke deel van het
benedenrivierengebied; ruwweg het gebied tussen de Waal / Beneden
Merwede / Spui en Oude Maas in het noorden en de Bergse Maas /
Amer / Hollands Diep en Haringvliet in het zuiden. Dit is het gebied waar
de meeste ruimte voor het opvangen van de gevolgen van de
klimaatverandering beschikbaar lijkt. Zeker in vergelijking met de
dichtbevolkte gebieden rond de noordelijke as van het
Benedenrivierengebied rondom de Lek / Noord / Nieuwe Maas / Nieuwe
Waterweg.
Als eerste stap is een gespreksnotitie opgesteld om de betrokken
partijen op de hoogte te stellen van de verwachte gevolgen van
klimaatverandering voor de regio. Hierbij is uitgegaan van het door het
KNMI opgestelde W+-scenario. De gespreksnotitie is verstuurd aan
vertegenwoordigers van het waterschap, landbouworganisaties,
provincies,
natuurbeschermingsorganisaties,
Rijkswaterstaat,
de
gemeente
en
de
sectoren
recreatie,
drinkwatervoorziening,
beroepsvisserij en energie . Tijdens interviews is betrokkenen gevraagd
commentaar te leveren op de ingeschatte effecten.
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Vervolgens is een workshop gehouden. Tijdens de workshop zijn
kennisvragen verzameld en besproken en werd bekeken welke vragen
voor welke partijen de hoogste prioriteit hebben. Uit de belangrijkste
kennisvragen zijn onderzoeksvragen gedestilleerd die binnen het
onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat verder kunnen worden
uitgewerkt.
De onderzoeksvragen zijn:
1) Stel 3 à 4 hydrologische scenario’s vast (ingrepen die op stapel
staan) en bekijk per scenario:
− hoe ver, frequent en langdurig zout doordringt als functie van de
tijd;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van droogte met
effect op relevante sectoren;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van verzilting
met effect op relevante sectoren; en
− wat de kosten en baten zijn van verschillende ingrepen.
2) Welke technische maatregelen zijn op welke locatie(s) mogelijk
voor het tegengaan en/of compenseren van zilte kwel, en wat zijn
de directe en indirecte (bijvoorbeeld kwetsbaarheid systeem)
kosten en baten?
3) Kan een maatwerkoplossing worden gevonden voor Dordrecht / de
Hollandse Biesbosch en is deze aanpak elders relevant en
bruikbaar?
4) Stel verschillende verdelingsscenario’s op, breng de implicaties
(juridisch, RO, etc) in kaart en benoem de kosten en baten.
5) Wat verandert er in de morfologie als gevolg van de effecten van
klimaatverandering en wat zijn de effecten voor verschillende
sectoren (o.a. voor scheepvaart, natuur en veiligheid).
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Summary
This definition study was carried out in the framework of the Dutch
National Research Programme Climate changes Spatial Planning. Its
intended results are:
1. A collection of ‘knowledge questions’ on water management,
spatial planning, economy, landscape and nature brought up by a
range of stakeholders;
2. Exploring possibilities for cooperation on issues of relevance to
more than one stakeholder.
The study focuses on the southern part of the lower river system of
Rhine and Meuse. The KNMI W+ scenario was taken as a starting point.
Questions were collected and prioritised through a participative process.
Interviews were conducted with respresentatives of water boards,
agriculture, provinces, municipalities, conservation, recreation, water
production, water management, professional fishery, energy companies
and research institutes.
The following issues were seen as most important: salt intrusion from the
sea (how far will seawater go into the estuary, which technical solutions
are available and what are the costs and the benefits), local solutions
(specially in the field of urban planning), the water distribution over the
different river paths and the morphology.
Deltares will address these issues under the Dutch National Research
Programme Knowledge for Climate.
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Extended summary
The lower part of the river system of Rhine and Meuse is most
vulnerable to the effects of climate change. Here a rising sea level is
combined with an increase in river discharge. A balance must be found
between technical solutions and spatial adaptation to guarantee safety
for the inhabitants, while leaving space for different socio-economic
functions.
Natural processes can help to create a more robust situation.
Developing ‘natural climate buffers’ is only acceptable and financially
feasible when they can be linked to socio-economic sectors.
This definition study links scientific questions to relevant issues of the
local stakeholders. It aims to:
1) Draw up an agenda for scientific research for this area, consisting
of a collection of ‘knowledge questions’ on water management,
spatial planning, economy, landscape and nature brought up by a
range of stakeholders;
2) Explore possibilities for cooperation on issues of relevance to more
than one stakeholder.
The study focuses on the southern part of the lower river system of
Rhine and Meuse: the area between the Waal, Beneden Merwede, Spui
and Oude Maas in the north and Bergse Maas, Amer, Hollands Diep and
Haringvliet in the south. In parts of this area space is still available for
environmental planning.
A definition study was carried out to draw up an agenda for further
scientific studies. The agenda is build around the issues brought up by
organisations (both governmental and non-governmental) whom are
stakeholder in the area. As a start, the partners in the project drew up a
discussion paper in which they were informed about the predicted effects
of climate change in their region. Based on this, the stakeholders were
interviewed on how their activities could be affected, which problems
they expect and which opportunities they see. Stakeholders interviewed
were representatives of water boards, agriculture, provinces,
municipalities, nature conservation and research institutes and
representatives of the sectors recreation, water production, water
management, professional fishery and energy production.
A workshop was organised to discuss and prioritise the issues brought
up by the stakeholders. The main issues were translated into research
questions. Deltares will address these issues under the Dutch National
Research Programme Knowledge for Climate.
5
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The following research questions were formulated:
1) Come up with three to four hydrological scenario’s. Per scenario
look at how far, how long and how often salt will intrude. Where
and how often will salindation and drought affect relevant sectors.
Calculate costs and benefits.
2) Which technical solutions are available to stop or compensate
salination of soils and what are direct and indirect costs and
benefits?
3) Is it possible to find local solutions for urban planning in the
estuary around Dordrecht area and is this approach relevant for
elsewhere and can it be replicated?
4) Look at the water distribution in the Netherlands and look at
implications (legal, planning, etc) as well as costs and benefits.
5) What are the effects of climate change on the morphodynamics
(sedimentation and erosion) of the river branches in the estuary
and how will this affect relevant sectors (shipping, nature, safety)?
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1.

Inleiding

Uit onderzoek1 is de laatste jaren veel bekend geworden over de
effecten van klimaatverandering voor Nederland. In het advies van de
Deltacommissie wordt gewezen op de grote veranderingen die ons de
komende eeuw te wachten staan. Met name langs de grote rivieren, in
de kuststrook en in de (diep gelegen) poldergebieden zullen de gevolgen
merkbaar zijn. Om een veilige en prettige toekomst op te bouwen in
Laag Nederland moet eerst de basisinrichting van ons land weer
klimaatbestendig worden gemaakt. Hierbij zal moeten worden gezocht
naar een nieuwe verhouding tussen techniek en ruimtelijke
aanpassingen. Daar waar ruimte wordt ingezet ligt een extra uitdaging in
het benutten van de natuurlijke processen als bondgenoot voor een
meer robuuste inrichting. Wat die nieuwe verhouding is en welke
maatregelen op welke plek het meeste effect sorteren, is onderwerp van
toekomstig onderzoek. Om de vragen voor wetenschappelijk onderzoek
te kunnen formuleren, en waar mogelijk te koppelen aan vragen die er
leven bij gebruikers van de ruimte in de regio, is een definitiestudie
opgesteld.

1.1 Klimaat voor Ruimte & Kennis voor Klimaat
Deze definitiestudie is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma
Klimaat voor Ruimte. Klimaat voor Ruimte bestudeert de gevolgen van
klimaatverandering en manieren om daarmee om te gaan, toegesneden
op het ruimtegebruik, ter ondersteuning van de besluitvorming over de
toekomstige inrichting van ons land. De onderzoeksresultaten worden
aangeboden aan overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen
en kennisinstituten.
Deze definitiestudie heeft de volgende doelen:
 Het
opstellen
van
een
agenda
voor
wetenschappelijk
klimaatonderzoek met betrekking tot het Benedenrivierengebied,
bestaande uit een set van kennisvragen op het gebied van
waterbeheer, planologie, economie, landschap en natuur. Essentieel
daarbij is dat deze onderzoeksagenda voor een belangrijk deel is
“gedestilleerd” uit vragen die bij verschillende organisaties in het
gebied leven;

1

O.a. AVV project van Klimaat voor Ruimte, lange termijn visie PKB Ruimte voor de Rivier, KNMI
klimaatscenario’s 2006
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 Het formeren van een samenwerkingsverband van organisaties die in
het gebied actief zijn en direct of indirect met de gevolgen van de
klimaatverandering zullen worden geconfronteerd.
De
verzamelde
kennisvragen
worden
ingebracht
in
het
onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Dit onderzoeksprogramma
is de opvolger van Klimaat voor Ruimte. In Kennis voor Klimaat worden
kennis en diensten ontwikkeld die het mogelijk maken Nederland
klimaatbestendig te maken. Overheden (rijk, provincie, gemeenten en
waterschappen) en bedrijven participeren actief in de programmering
van het onderzoek. In het programma wordt kennis ontwikkeld die nodig
is om de investeringen in ruimte en infrastructuur die de komende 20
jaar zijn voorzien, te beoordelen op klimaatbestendigheid en indien
nodig aan te passen.
Er zijn drie belangrijke redenen waarom tijdig investeren in adaptatie
maatregelen voor Nederland van belang is:
 om te vermijden dat de schade door klimaatverandering
ongecontroleerd groot wordt;
 ter verhoging van het rendement van investeringen in ruimtegebruik
en infrastructuur;
 vanwege het maatschappelijk belang van innovatieve en
aantrekkelijke oplossingen.
Kennis voor Klimaat heeft de ambitie om de Nederlandse kwetsbaarheid
om te zetten in een kans. Een kans om Nederland klimaatbestendiger te
maken en dit met de bijbehorende kennis en ervaring te etaleren ter
versterking van het vestigingsklimaat en de exportpositie op het gebied
van klimaat- en deltatechnologie.

1.2 Hotspots
Het Kennis voor Klimaat programma is gericht op acht gebieden, de
zogenaamde hotspots. Deze zijn van groot economisch en/of ecologisch
belang en kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Op elke
hotspot zijn verschillende beleidssectoren van toepassing die met
klimaatverandering te maken hebben, zoals waterbeheer, transport,
landbouw en natuur.
Van belang voor het onderwerp waterverdeling Benedenrivierengebied
zijn Hotspots Grote Rivieren, Zuid Westelijke Delta, Haaglanden en
Rotterdamse Regio. Tussen deze hotspots is overleg en de
8
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onderzoeksthema’s worden op elkaar afgestemd. Daar waar mogelijk zal
worden samengewerkt.

1.3 Het projectgebied
Deze definitiestudie richt zich vooral op het zuidelijk deel van het
benedenrivierengebied en omvat ruwweg het gebied tussen de Waal /
Beneden Merwede / Spui en Oude Maas in het noorden en de Bergse
Maas / Amer / Hollands Diep en Haringvliet in het zuiden. Dit is het
gebied waar de meeste ruimte voor het opvangen van de gevolgen van
de klimaatverandering beschikbaar lijkt, zeker in vergelijking met de
dichtbevolkte gebieden rond de noordelijke as van het
Benedenrivierengebied rondom de Lek / Noord / Nieuwe Maas / Nieuwe
Waterweg.
Daarnaast wordt ook een aantal grotere plaatsen aan de rand van het
gebied, zoals Dordrecht, Gorinchem en Moerdijk, in deze studie
meegenomen – omdat zij zouden kunnen profiteren van de
klimaatbufferende werking in het projectgebied.

Figuur 1.1 Het projectgebied
9
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In het projectgebied, in het mondingsgebied van Rijn en Maas, wonen
veel mensen en liggen belangrijke economische centra. De aanwezige
functies worden door de gevolgen van een veranderend klimaat
bedreigd en op termijn staat ook de veiligheid van de bewoners op het
spel. Hierop zal een antwoord moeten worden gezocht waarbij, naast
andere maatregelen, ook ruimtelijke aanpassingen noodzakelijk zijn.
In de metropool zelf is de ruimte beperkt en kostbaar, zeker als dat
wordt afgezet tegen de hoeveelheid ruimte die nodig is om de gevolgen
van klimaatverandering op te vangen. Andere gebieden, waar de ruimte
minder schaars en kostbaar is, zullen daarom beschikbaar moeten
komen. De Biesbosch en het zuidelijke deel van het
Benedenrivierengebied is een van de gebieden die in aanmerking komt
om de gevolgen voor een veel grotere regio op te vangen. De vraag is
nu welke rol (kwalitatief en kwantitatief) dit gebied kan spelen en hoe de
bestaande functies zich hiermee verhouden, ook in het licht van de
gevolgen die deze functies zelf ondervinden van de klimaatverandering.
Dergelijke complexe ruimtelijke vraagstukken doen zich op veel meer
plaatsen in Nederland voor. Het is daarom interessant om na te gaan of
voor het zuidelijk deel van het Benedenrivierengebied en de Biesbosch
een strategisch concept kan worden ontwikkeld dat op meer plaatsen
kan worden toegepast.
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2.

Werkwijze

Deze definitiestudie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met
de voor het Benedenrivierengebied relevante sectoren. Dat is gebeurd
volgens de volgende stappen:
 Gespreksnotitie: opstellen en rondsturen aan sectoren;
 Interviews: kennisvragen verzamelen op basis van
de
gespreksnotitie;
 Workshop: prioriteren kennisvragen en onderzoeken van mogelijke
coalities.

2.1 Gespreksnotitie
In een gespreksnotitie zijn de resultaten van een literatuurstudie
beschreven. Deze is uitgevoerd door medewerkers van: Deltares, KIWA,
IVM, Stroming, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. In deze
gespreksnotitie zijn de verwachte gevolgen van de klimaatverandering
voor Zuidwest Nederland beschreven en is een inschatting gemaakt van
de effecten die dit op de gebruikers van de regio zal hebben.
Er is voor de sectoren een onderscheid gemaakt in veranderingen die:
1) door vragen uit de markt op de sectoren afkomen. Zal de vraag
naar voedsel bijvoorbeeld toenemen?
2) de sector zelf doormaakt als gevolg van technische
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van zoute teelten;
zij wellicht moeten doormaken als gevolg van klimaatverandering.
Bijvoorbeeld een geconcentreerde voedselproductie in kassen
vanwege de hogere efficiëntie in water- en ruimtegebruik.

2.2 Interviews
De gespreksnotitie is vervolgens verstuurd aan bestaande gebruikers
van de ruimte in en om het benedenrivierengebied. Er is gekozen voor
een brede selectie waar alle sectoren die gebruik maken van de regio in
zijn vertegenwoordigd. Wij verwachtten dat hier de meeste vragen
zouden leven over de gevolgen van klimaatverandering en
klimaatadaptatie. Wat daarnaast meespeelde in de keuze is de
geschiktheid van partijen als mogelijke partner in het Kennis voor
Klimaat programma. De volgende partijen zijn geïnterviewd: het
waterschap Brabantse Delta, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en
de gemeente Dordrecht. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van de
volgende sectoren geïnterviewd: landbouw (ZLTO en LTO),
natuurbescherming (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer), recreatie
11
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(Hollandse Biesbosch), drinkwaterwinning (Evides en Oasen),
(hoog)waterbeheer (Rijkswaterstaat), beroepsvisserij (Productschap Vis)
en energievoorziening (Essent). In interviews is betrokkenen gevraagd
commentaar te leveren op de ingeschatte effecten. Verder zijn tijdens de
interviews (kennis)vragen rondom klimaatverandering verzameld die
spelen voor de betrokken sector in het gebied.

2.3 Workshop
Vervolgens is een workshop gehouden (7 oktober 2008). De
aanwezigen waren afkomstig uit de bovengenoemde organisaties en
sectoren (zie bijlage I). Tijdens de workshop werd een overzicht
gepresenteerd van de problematiek (de hoofdlijnen van de
gespreksnotitie) en werd het programma Kennis voor Klimaat kort
toegelicht. Vervolgens werden de tijdens de interviews verzamelde
onderzoeksvragen besproken en is bekeken welke vragen voor de
meeste partijen prioriteit hebben (zie hoofdstuk 7).
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3.

Klimaatverandering

In deze studie wordt uitgegaan van het door het KNMI opgestelde W+
scenario. Hiervoor is gekozen omdat ook andere Klimaat voor Ruimte
projecten, waar dit project bij aansluit, daar gebruik van maken. De
karakteristieken van het W+ scenario staan in onderstaande tabel.
Tabel 3.1 Karakteristieken van het W+scenario
2050
2050
winter zomer
gemiddelde temperatuur
+2,3 C + 2,8 C
Neerslaghoeveelheid
+ 14 % - 19 %
dagen met neerslag
+2%
- 19 %
10-daagse neerslagsom eens in + 12 %
10 jr overschreden
hoogste daggemiddelde
+4%
windsnelheid
dagsom eens in 10 jaar
+ 10 %
overschreden
Verdamping
+ 15 %
absolute zeespiegelstijging
20 - 35 cm
(zonder daling van de bodem)
Zeespiegelstijging extra 2
Rivierafvoeren
afvoer Rijn
afvoer Maas

+ 6 % (17.000)
+ 10 % (4.200)

2100
winter
+ 4,6
+ 28 %
+4%
+ 24 %

2100
zomer
+ 5,6 %
- 38 %
- 38 %

+8%
+ 20 %
+ 30 %
40 - 85 cm
150 cm
+ 12 % (18.000)
+ 20 % (4.600)

Vanwege de grote gevolgen van zeespiegelstijging voor Nederland
wordt, naast de waarden uit het W+scenario’s, door ons ook ingegaan
op de vraag wat er zou gebeuren als de zeespiegel met 1,5 meter per
eeuw - en dus over een periode van 300 jaar 4,5 meter - zou stijgen ten
opzichte van het huidige niveau. Er is gekozen voor 1,5 meter omdat dit
momenteel wordt gezien als de maximale stijging die mogelijk is als
gevolg van het uitzetten van het zeewater en de toegenomen smelt van
ijs op m.n. Groenland. Een grotere stijging wordt door het KNMI voor
zeer onwaarschijnlijk gehouden. De commissie Veerman gaat uit van
een maximale stijging van 1,3 meter.
2
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4.

Gevolgen voor het Benedenrivierengebied

De effecten van de klimaatverandering zullen het sterkst worden gevoeld
in het Benedenrivierengebied. Hier is de hogere zeespiegel, via de open
verbindingen met zee, direct merkbaar en via deze regio voeren de grote
rivieren een groot deel van hun water af naar zee. Aan de andere kant
van het spectrum zullen ook perioden met geringe rivierafvoeren vaker
optreden, wat grote gevolgen zal hebben voor het beheer van zoet
water. Gelukkig zijn de lokale mogelijkheden om ruimtelijke maatregelen
te nemen groot. De forse oppervlaktes die nodig zullen zijn voor het
opvangen van de effecten van klimaatverandering zijn in de
dichtbevolkte Rijnmond weliswaar nauwelijks te vinden, maar grote
delen van het Benedenrivierengebied zijn relatief dun bevolkt en
potentieel geschikt als natuurlijke “klimaatbuffer”. Een natuurlijke
klimaatbuffer is een gebied dat zo wordt ingericht dat het de gevolgen
van klimaatverandering ruimtelijk kan opvangen (bijvoorbeeld voor
waterberging en door aanslibbingsprocessen te stimuleren). In een
natuurlijke klimaatbuffer vinden daarnaast andere functies plaats. Dit om
de kosten op te kunnen brengen en de maatschappelijke acceptatie te
vergroten.
Ook speelt het gebied een belangrijke rol in de verdeling van zoetwater
over Zeeland en Zuid Holland. Daarom is het gebied aangewezen als
hotspot (Grote Rivieren, waar ook de IJsseldelta en het
Bovenrivierengebied deel van uitmaken) en maakt het deel uit van het
door het kabinet vastgestelde onderzoeksprogramma 'Kennis voor
Klimaat'.

4.1 Bergen van water
In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn in de Biesbosch al forse
ingrepen gedaan en worden nieuwe voorzien. Gebieden met
oppervlakten van honderden tot duizenden hectares zijn en worden hier
heringericht (respectievelijk Zuiderklip + Noordwaard en Noordwaard 2)
opdat ze bij hoogwater als bergingsgebied kunnen fungeren. Ook verder
stroomafwaarts zijn Oeverlanden langs het Hollands Diep en het eiland
Tiengemeten toegevoegd aan het overstromingsgebied voor het
rivierwater. Tegelijkertijd heeft de landbouw, veelal de enige functie die
in deze gebieden actief was, plaats gemaakt voor natuurontwikkeling en
is er beperkt natuurgericht recreatief medegebruik.
In het kader van Ruimte voor de Rivier worden momenteel ook de
mogelijkheden bestudeerd voor extra bergingsruimte in het Volkerak.
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Hier moet het extra rivierwater tijdens hoge rivierafvoer op de bestaande
lage waterspiegel geborgen worden. Het gaat dan om incidentele
gebeurtenissen, die vrijwel geen gevolgen hebben voor het huidige
gebruik. Ze vereisen alleen een aantal technische aanpassingen aan
sluizen, inlaten etc. Wel zal er een beperking nodig zijn van het
toekomstig gebruik van het buitendijkse gebied.
De verwachting is dat er in de toekomst meer ingrepen nodig zullen zijn.
Ging Ruimte voor de Rivier nog uit van een Rijnafvoer van 16.000
m3/sec, een Maasafvoer van 3.800 m3/sec en een Zeespiegelstijging
van maximaal 60 cm, de verwachting is nu dat als gevolg van de
klimaatverandering (KNMI scenario’s 2006),) de rivierafvoeren zullen
stijgen naar resp. 18.000 en 4.600 m3 (berekeningen Waterdienst 2008)
en dat de zee met maximaal 150 cm zou kunnen stijgen. Studies wijzen
uit dat er daarom later in deze eeuw verdere aanpassingen nodig zijn
om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Voor een deel
zullen technische maatregelen nodig zijn, voor een deel ruimtelijke. Het
ligt voor de hand dat voor de berging van water vooral ruimtelijke
maatregelen zullen worden getroffen en dat daarvoor opnieuw in de
dunst bevolkte gebieden gezocht zal worden.
Een blik op de kaart van Zuidwest-Nederland laat zien dat daar nog tal
van mogelijkheden liggen voor berging op het land (bijv. delen van de
Hoekse waard, Noordwest-Brabant of Overflakkee), of berging op het
water (bijv. Grevelingen of Oosterschelde). De vraag is of deze
ruimteclaim dan, net als nu in de Biesbosch en in het Volkerak, relatief
eenvoudig kan worden ingevuld. Het aanspreken van dunbevolkte en/of
onbeminde gebieden zal voor de toekomst namelijk naar verwachting
onvoldoende soelaas bieden. Ook gebieden waar mensen waarde aan
hechten zullen ingezet moeten worden om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen. Om de kansen voor één van de of
beiden ruimtelijke concepten (berging op het water of berging op het
land) te vergroten moet daarom gezocht worden naar manieren om deze
zogenaamde klimaatbuffers zo vorm te geven dat de kwaliteit en
gebruiksmogelijkheden van deze gebieden toenemen.
Onze veronderstelling is dat de ontwikkeling van klimaatbuffers alleen
haalbaar is wanneer deze wordt gekoppeld aan investeringen van
ruimtevragende sectoren: recreatie, energie, water(winning), landbouw,
natuur, visserij, scheepvaart, en woningbouw. Zowel de acceptatie als
de financierbaarheid van klimaatbuffers zijn hiervan afhankelijk.
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4.2 Zoetwater in overvloed?
Een ander gevolg van de klimaatverandering is dat het zoetwaterbeheer
in laag Nederland in het gedrang komt. In 2003 hebben we daar al een
voorproefje van meegemaakt, toen brak water moest worden ingelaten
om het waterpeil in poldergebieden aan te vullen. In theorie is er echter
voldoende water; de Rijn voert zelfs bij de allerlaagste afvoeren (ca 500
m3/sec door de Waal) nog ruim voldoende water aan om landbouw,
industrie en woningen van (drink)water te voorzien (samen ca 50
m3/sec). Dat er toch sprake is van een watertekort komt omdat veel
rivierwater (ca 900 m3/sec) wordt gebruikt om in de Nieuwe Waterweg
tegendruk te bieden tegen binnendringend zeewater. Als gevolg van een
stijgende zeespiegel neemt die druk verder toe, terwijl tegelijkertijd
perioden met weinig rivierwater zullen toenemen. Zolang de gebruikers
voor de aanvoer van het zoete water afhankelijk zijn van het natuurlijke
systeem (benedenrivieren en de zeearmen), zal de druk op het systeem
ook daardoor steeds groter worden. Behalve dat steeds meer sectoren
in het gedrang zullen komen, belemmert deze druk op het systeem ook
de mogelijkheden voor grootschalig systeemherstel in de Zuidwestelijke
delta; het waterbeheer is immers geheel gericht op het in stand houden
van zoveel mogelijk tegendruk op één plaats in het systeem.
Naar verwachting zijn deze eeuw forse ingrepen nodig om de gebruikers
in Laag Nederland blijvend van zoetwater te voorzien. Niet omdat er
straks te weinig water is, ook in het meest extreme scenario is er altijd
nog ruim voldoende, maar om het water op de plek van bestemming te
krijgen. Het zoet-zout-vraagstuk is vooral een verdelingsvraagstuk. Een
vraagstuk dat zich overigens tot buiten het Benedenrivierengebied
uitstrekt en vrijwel het hele rivierengebied (de aanvoerroutes) betreft. En
ook de laaggelegen poldergebieden in West en Noord Nederland. Het
klimaatvraagstuk noodzaakt ons om het hele netwerk van aanvoerroutes
en de wensen van de gebruikers onder de loep te nemen.
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5.

Ronde langs de sectoren

In dit hoofdstuk zijn de verwachte gevolgen van de klimaatverandering
voor Zuidwest Nederland beschreven en is een inschatting gemaakt van
de effecten die dit op de gebruikers van de onderzoeksregio zal hebben.
Tijdens de interviews met de gebruikers van de ruimte in de regio is
deze informatie ter becommentariëring voorgelegd.

5.1 Water(kwantiteits)beheer buitendijks
Huidige situatie
De invloed van de Deltawerken laat zich nog steeds gelden in de
morfologie van het Benedenrivierengebied. Sinds de ingebruikname van
de Haringvlietsluizen op 2 november 1970 zijn er in het gebied
Hollandsch Diep-Haringvliet-Voordelta grote veranderingen opgetreden
in de waterhuishouding, het zand- en slibtransport en in de ecologie. De
Haringvlietsluizen fungeren als spuisluizen voor rivierwater en gaan
geleidelijk open vanaf een afvoer in de Bovenrijn van 1700 m3/s (de
Waalafvoer is dan ca 1150 m3/s). Vanaf een afvoer in de Bovenrijn van
9500 m3/s (Waal 6000 m3/s) staan de sluizen geheel open. Gemiddeld
bedraagt de afvoer door de sluizen 730 m3/sec (zie fig. 5.1); dit is 1/3e
deel van de totale afvoer van Lek, Waal en Maas.
Weliswaar werd met de afsluiting van het Haringvliet bereikt dat de
veiligheid van het achterland toenam en dat er een zoetwaterbekken
voor land- en drinkwatervoorziening werd gecreëerd, maar een
bijkomend gevolg was dat de ecologie in het gebied HaringvlietHollandsch Diep-Biesbosch aan dynamiek verloor. De wens om de
natuurwaarden van het gebied te laten toenemen heeft geresulteerd in
verschillende studies naar het beheer van de sluizen, wat heeft geleid tot
de ‘Wijziging Besluit Beheer Haringvlietsluizen’ (Min. V&W, 2004).
Daarin staat dat de sluizen per 1 januari 2008 op een kier worden gezet
(datum is uitgesteld tot 1 dec. 2010). Dat betekent dat bij gemiddelde
rivierafvoeren de sluisdeuren bij eb en vloed op een opening kleiner dan
10% worden gezet. Bij het beheer van de sluizen wordt bij hoge
rivierafvoeren en hoge waterstanden op zee, de veiligheid voorop
gesteld.
In het kader van de PKB ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt het
landbouwgebied Noordwaard, gelegen in de Brabantse Biesbosch
gedeeltelijk
als
doorstroomgebied
ingericht
(Koplopersproject
Ontpoldering Noordwaard). Tijdens hoogwater wordt via dit gebied water
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aan de Nieuwe Merwede onttrokken, waardoor de waterstanden in de
Boven Merwede bij Werkendam en Gorinchem zullen dalen. Eerder al
werden het westelijk deel van de Noordwaard (2007) en de Zuiderklip
(2008) ontpolderd en ingericht als doorstroomgebied voor het
rivierwater.

Figuur 5.1 Afvoerverdeling Benedenrivieren:
(boven) en hoogwater1995 (onder).

gemiddelde

situatie

Toekomstige situatie
Wat de hoogwaterstanden betreft is onder het huidige beleid de
maatgevende hoogwaterstand (MHW) van belang. Dit is een
stochastische benadering van een combinatie van de kans op hoge
waterstand op zee - en dus getijdeninvloed - en een hoge waterstand als
gevolg
van
rivierafvoer
(maatgevende
afvoer).
In
het
randvoorwaardenboek van 1996 en 2001 (HR1996 & HR2001) is de
taakstelling voor het benedenrivierengebied opgenomen. Voor de korte
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en lange termijn is hierbij uitgegaan van een maatgevende afvoer van de
Rijn van respectievelijk 16.000m3/s (voor 2015) en 17.000m3/s (voor
2050) bij Lobith. Gecombineerd met een zeespiegelstijging van 30 cm in
2050 (gemiddeld scenario, volgens Van Prooijen, 2004), wordt een flinke
stijging van de maatgevende waterstanden verwacht. Lokaal betekent dit
voor Gorinchem dat de taakstelling voor het jaar 2015, 35cm naar boven
bijgesteld moet worden. Voor het jaar 2050 wordt zelfs een stijging van
de maatgevende waterstanden van meer dan een meter verwacht
(Bureau Benedenrivieren, 2004).
Oplossingen waaraan wordt gedacht zijn o.a. een verdere verhoging van
de dijken en zeeweringen, een uitgekiend spuibeheer van het
Haringvliet, aanpassingen ter verhoging van de betrouwbaarheid/sluitpeil
van de Maeslantkering en/of het creëren van meer ruimte op water en
land als overstromingsgebied.

5.2 Waterkwantiteitsbeheer binnendijks
Huidige situatie
De waterhuishouding in de binnendijkse gebieden rondom de
Benedenrivieren is ingericht op de landbouw, die in deze gebieden het
dominante landgebruik is. In de zeekleipolders worden daarom matig
diepe tot zeer diepe grondwaterpeilen (overwegend 40-80 cm beneden
maaiveld) gehandhaafd, en op de veengronden zeer ondiepe tot vrij
ondiepe (0-40 cm beneden maaiveld).
Op Voorne-Putten, in de Hoekse waard en op Goeree-Overflakkee zijn
er wat betreft waterkwantiteit momenteel weinig problemen. Door de
nabijheid van grote rivieren is de zoetwatertoevoer, ook in tijden van
schaarste, meestal gewaarborgd. Waterbeheerders hebben de
afgelopen jaren geanticipeerd op het Kierbesluit en het opschuiven van
de zoet-zout grens door verplaatsing van inlaatpunten in oostelijke
richting. De discussie over het weer zout worden van het Volkerak
Zoommeer (vastgelegd in de MER waterkwaliteit) heeft inmiddels tot een
besluit geleid van het BOKV (bestuurlijk overleg Krammer Volkerak) voor
een zout alternatief voor het meer. De zoetwatervoorziening zal in dat
geval wordt ondervangen door de aanleg van een nieuwe inlaat van
rivierwater bij Zevenbergen en de aanleg van een pijpleiding naar
Philipsland en Tholen. In de landelijke regio’s lijkt de wateroverlast door
stortbuien geen probleem meer te zijn; in de stedelijke regio’s
(Dordrecht) is de kans op overlast wel aanwezig.
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In bepaalde regio’s op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden heeft na
de aanleg van de deltawerken een verschuiving plaatsgevonden van
traditionele gewassen (zoals aardappelen, bieten en granen) naar meer
zoetwaterbehoeftige gewassen als bloembollen en vollegrondstuinbouw.
De eisen die aan het chloridegehalte van landbouwwater gesteld worden
zijn daar hoger geworden.
Toekomstige situatie
Naast de voorgenomen introductie van estuariene dynamiek zal ook de
verwachte verandering van het klimaat doorwerken in de
beschikbaarheid van zoet water in het estuarium. Dit zal vooral voor de
landbouw gevolgen hebben. Met name in het W+-scenario daalt het
neerslagoverschot van gemiddeld 220 mm naar 160 mm waardoor er in
de zomer vaker een tekort zal ontstaan, zeker indien sprake is van
extreme omstandigheden.
De toekomstige beschikbaarheid van zoet water wordt ook beïnvloed
door de zeespiegelstijging. Zeker in combinatie met lage rivierafvoeren
kan dit leiden tot een toename van de intensiteit van zoute kwel op
landbouwpercelen langs de estuaria en benedenrivieren, omdat de zoetzout grens verder opschuift in oostelijke richting. Uit onderzoek (Stuyt et
al., 2006) is echter gebleken dat de toename van de
grondwaterpotentialen – en dus die van zoute kwel – buiten een zone
van 1000 m beperkt zal zijn. Het aantal locaties in Zeeland dat hiervoor
op kaarten als kwetsbaar is geclassificeerd is dan ook gering. De
aandacht is daarom in toenemende mate gericht op het gevaar van
toenemende zoutindringing via oppervlaktewateren, zeker onder
zomerse omstandigheden met extreem lage rivierafvoeren.
Nadelige effecten van klimaatverandering kunnen volgens de
waterbeheerder zonder noemenswaardige problemen opgevangen
worden. Die verwachting is wel afhankelijk van de zogenaamde
verdringingsreeks, waarbij bij watertekort prioriteit aan bepaalde functies
wordt toegekend. Het is de verwachting dat onder de huidige
economische omstandigheden boeren zelfs water gaan inkopen als zij
dat nodig vinden (vgl. het inkopen van elektriciteit).

5.3 Waterwinning (kwaliteit en kwantiteit)
Huidige situatie
In het studiegebied liggen verschillende innamepunten voor drink-,
industrie- en landbouwwater. Evides is het grootste drinkwaterbedrijf in
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de regio. Het onttrekt jaarlijks 244 Mm3 oppervlaktewater, waarvan 176
Mm3 voor drinkwater en 68 Mm3 voor industrie. Daarnaast is Oasen in
de regio actief, die betrekt jaarlijks 42 Mm3 drinkwater uit
oevergrondwater. In totaal bedraagt de inname door deze bedrijven
0,5% van de hoeveelheid water die door Waal en Maas richting het
Benedenrivierengebied worden aangevoerd.
De meeste innamepunten voor zoetwater zijn in beheer bij de
waterschappen, die water inlaten ten behoeve van de landbouw en voor
peilbeheer. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt, wordt door
de waterschappen in de regio (incl. Groene Hart) per jaar tussen de 200
en 500 Mm3 water ingelaten (0,5 tot 1% van de totale waterafvoer door
waal en Maas).
Een deel van de inlaatpunten heeft regelmatig te kampen met te hoge
zoutgehalten (> 300 mg CL/liter), waardoor inname niet mogelijk is. Dit
trad met name op in de zomer van 2003 (langdurige droogte, lage
rivierafvoer en grote vraag) en in de winter van 2005/2006 (langdurig
droog en grote instroom van zout water tijdens zware storm). Oasen kan
innamepunten die niet tijdelijk afsluiten bij verzilting, want oeverfiltratie
gaat altijd door. Vooral drie locaties langs de Noord en de monding van
de Lek zijn gevoelig, in de toekomst vooral onder het G+ en W+
scenario.
Evides beheert in de regio een viertal spaarbekkens (drie in de
Biesbosch en één bij de Beerenplaat) waar oppervlaktewater in wordt
opgeslagen en voorgezuiverd. De totale capaciteit van de Biesbosch
bekkens is voldoende om twee tot drie maanden in de waterbehoefte te
voorzien.
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Figuur 5.2 De belangrijkste
benedenrivierengebied

inlaatpunten

van

drinkwater

in

het

Figuur 5.3 Alle inlaatpunten voor drink- en landbouwwater in de regio
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Toekomstige situatie
Het gebruik van drinkwater is in de tweede helft van de vorige eeuw
eerst sterk toegenomen, maar neemt sinds 1995 langzaam af. Met name
de zakelijke markt neemt minder water af. Huishoudens blijven in hun
afname ongeveer gelijk. De verwachting is dat het drinkwatergebruik
deze eeuw op het zelfde niveau zal blijven. De vraag naar zoetwater
vanuit de landbouw en voor peilbeheer zal naar verwachting wel
toenemen als de zomers droger en warmer worden.
Wat de waterkwaliteit betreft is de verwachting dat de kans op
langdurige verzilting verder zal toenemen, vooral als gevolg van de
zeespiegelrijzing en de lagere afvoer in de rivieren. In het W+ scenario
daalt de rivierafvoer van de Rijn in de zomer sterk (orde -30%, zie figuur
5.4) en zal de zoutindringing vanuit zee toenemen, zeker in combinatie
met een hogere zeespiegel (toename H-L parameter; dit is het
peilverschil tussen HW bij Hoek van Holland en LW bij Moerdijk). Het is
onduidelijk tot hoever de verzilting zal binnendringen en of deze
bijvoorbeeld de innamepunten voor de Biesbosch zal bereiken. Duidelijk
is wel dat de Bernisse erg kritisch is.

Figuur 5.4 De relatieve veranderingen in Rijnafvoer bij de verschillende
klimaatscenario’s in vergelijking met de huidige situatie.
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Zoutindringing wordt niet alleen bepaald door klimaatverandering, maar
ook door menselijk handelen (Doomen & van den Berg, 2005). Hierbij
kan worden gedacht aan grootschalige ingrepen in het watersysteem
zoals in het bodemprofiel Nieuwe Waterweg, het Kierbesluit, de 2e
Maasvlakte etc. De invloed van dergelijke ingrepen op de zoutindringing
zal in kaart moeten worden gebracht, omdat de effecten van
klimaatverandering tegen deze achtergrond moeten worden beschouwd.
Verzilting zal wel degelijk tot soms forse problemen leiden, maar deze
zijn volgens Evides bij voldoende financiering oplosbaar, zo kost de
ontzilting t.b.v. Goeree kost naar schatting 20 - 40 miljoen euro. Oasen
gelooft sterk in gebruik van grondwater, omdat het een bron is met
constante kwaliteit die veel minder kwetsbaar is dan rivierwater en is van
mening dat niet alle verziltingsproblemen oplosbaar zijn zonder in
kwaliteit (robuustheid van het systeem) in te leveren.
De volgende oplossingsrichtingen zijn denkbaar:
 Aanpassen van de zuivering (ontziltingsinstallaties);
 Verleggen van innamepunten in oostelijke richting (incl. aanpassing
infrastructuur);
 Vermindering vraag vanuit oppervlaktewater door meer buffering van
regenwater;
 Opzetten binnendijks peil ter vermindering van de kwel;
 Vermindering van de vraag door gerichte aanvoer gevoelige teelten
en optimalisatie van de doorspoeling.

5.4 Natuur
Huidige situatie
In het studiegebied maken Biesbosch, Haringvliet, Hollands Diep en een
aantal binnendijkse poldergebieden deel uit van de Ecologische
hoofdstructuur (tevens Natura 2000). De buitendijkse gebieden staan
alle onder (beperkte) invloed van de dynamiek van rivieren en zee. De
biotiek is volgend op de abiotiek: waterstanden, waterhuishouding,
bodemopbouw e.d. zijn bepalend voor het habitat dat kan ontstaan. In
het hele gebied is na de afsluiting van de zeearmen (Haringvlietdam,
Grevelingendam en Volkerakdam) de getijdeslag sterk afgenomen, van
enkele meters tot decimeters.
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Figuur 5.5 De gebieden in de regio die aangewezen zijn en deels al
ingericht zijn als ecologische hoofdstructuur
De Biesbosch (bijna 10.000 ha groot) is een van de belangrijkste
zoetwatergetijdengebieden van Europa. Het landschap van rivieren,
kreken, moerasbossen, grienden, rietvelden en graslanden is vooral
toegankelijk vanaf het water. Nog steeds zorgen de zee en de rivieren
Maas en Rijn voor een redelijke dynamiek. De getijdeslag varieert van
70 cm (Sliedrechtse Biesbosch) tot 30 cm (Brabantse Biesbosch). De
Biesbosch huisvest een grote verscheidenheid aan flora en fauna,
waaronder blauwborst, ijsvogel en diverse reigers). De Biesbosch heeft
een populatie van ongeveer 150 bevers.
Het Haringvliet (opp. ca. 11.500 ha) en Hollands Diep (opp. ca. 4250 ha)
zijn afgesloten, zoete zeearmen die via een open verbinding deel
uitmaken van de delta van Rijn en Maas. Het peil wordt beïnvloed door
de Haringvlietsluizen en de bovenstroomse stuwen. Via het Spui en de
Dordtse Kil dringt nog een kleine getijdeslag (ca. 20 – 30 cm) tot in het
gebied door. Door het op een kier zetten van het Haringvliet (in 2008) zal
de getijslag niet of nauwelijks toenemen. Aan de oevers van het
Haringvliet bestaat het landschap uit grasgorzen, riet- en biezenvelden,
begroeide en onbegroeide zand- en slikplaten grenzend aan het open
water. In het Haringvliet ligt het eiland Tiengemeten, dat sinds 2007
geheel is ingericht als natuurgebied. Door het openen van de kier in de
Haringvlietdam zal zich in het westen van de zeearm een
brakwatermilieu instellen. De delen van het Hollands Diep die deel
uitmaken van de EHS bestaan uit een aantal platen en gorzen. Deze zijn
begroeid met getijdengrienden, vloedbossen (doorgeschoten grienden),
rietgorzen en grasgorzen, die in het verleden onder invloed stonden van
het getij.
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Toekomstige situatie
Op betrekkelijk korte termijn is de verwachting dat hogere afvoeren in de
winter zullen bijdragen aan meer dynamiek. Drogere zomers zullen
bijdragen aan verdroging van vegetaties die afhankelijk zijn van een
hoge grondwaterstand. Er ontstaan door de grote rivierafvoeren meer
pioniersituaties, maar bijvoorbeeld stroomdalgraslanden zullen onder
druk komen te staan.
Door de aanleg van dammen is het sedimenttransport in de voormalige
zeearmen sterk verminderd en is de natuurlijke landopbouw kenmerkend voor de zeekleigebieden in de Zuidwestelijke delta - zover
gereduceerd dat het de zeespiegelstijging niet bijhoudt. Natuurgebieden
zullen op langere termijn onder water lopen met verlies van habitats tot
gevolg. Gebieden als Ventjagersplaat en Tiengemeten lopen risico
geheel onder water te verdwijnen, terwijl Natura 2000 gericht is op
pioniersituaties met o.a. biezen. Het areaal wetlands zal naar
verwachting verschuiven. Het gaat dan met name om nu nog
verdroogde ruigtes met vlier- en wilgenstruweel, die zodanig zullen
vernatten dat ze in een plas-dras situatie veranderen. Het areaal dat
verloren gaat door hoge waterstanden is naar verwachting groter. Het is
dan ook nodig maatregelen te nemen die de sedimenttoevoer doen
toenemen, zoals bijvoorbeeld het opwerpen van zandplaten voor de
kust.
Klimaatverandering zal ook leiden tot verschuivingen binnen de natuur:
zowel m.b.t. habitats als vertegenwoordigde soorten. Afhankelijk van de
uniciteit is daar een kwaliteit aan toe te kennen. Op de langere termijn
zullen de gevolgen groot zijn.

5.5 Visserij
Huidige situatie
De visserij behoort in het Benedenrivierengebied tot één van de oudste
beroepen. In het verleden waren er honderden vissers actief, maar op dit
moment zijn er nog maar drie visserijen. Het Benedenrivierengebied is
als paai- en opgroeigebied van diverse vissoorten van belang, ook voor
brakwater vissoorten die zoet water nodig hebben om zich voort te
planten. Soorten als zeeprik, zalm, zeeforel, houting en fint komen voor.
De visserijbedrijven zijn voorstander van de terugkeer van eb en vloed
en een natuurlijker overgang van zout-brak-zoet water, onder andere
omdat bij het huidige spuibeheer bij hoge rivierafvoeren grote
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hoeveelheden zoetwatervis abrupt in het zoute systeem komen en
daardoor sterven.
De beroepsvisserij heeft in het Haringvliet de rechten op aalvisserij. Er
wordt in het gehele gebied jaarrond gevist. In het Volkerak-Zoommeer
hebben vijf vissers een vergunning: zij vissen op snoekbaars, brasem en
aal.
De sportvisserij huurt de rechten voor schubvis in vrijwel het gehele
gebied van Haringvliet en het Hollands Diep. Het Haringvliet is in trek bij
sportvissers: in vergelijking met andere viswateren wordt er veel meer
vis gevangen. Er wordt vanaf de oevers en vanuit bootjes gevist. Ook
het Volkerak-Zoommeer is erg geliefd bij sportvissers. Het kanaal door
Voorne is een bekend wedstrijdwater.
Toekomstige situatie
De situatie zal binnenkort veranderen door het Kierbesluit, en op langere
termijn door de klimaatsverandering. De zoet-zoutgrens zal daardoor in
het Haringvliet in oostelijke richting opschuiven. Deskundigen zijn van
mening dat het Kierbesluit hier meer aan bijdraagt dan de
klimaatverandering. Van het opschuiven van de zoet-zoutgrens zijn
effecten op de visstand te verwachten. Voor de beroepsvisserij zijn er
positieve effecten. Voor de sportvisserij zijn er positieve en negatieve
effecten.
De Westelijke zone van het Haringvliet zal worden ingenomen door –
potentieel bevisbare – brakwatersoorten. Mogelijkheden ontstaan voor
het bevissen van bot. Deze brakwaterzone zou een belangrijke habitat
kunnen vormen voor platvis. Volwassen dieren zullen echter deze zone
verlaten, omdat ze niet tolerant zijn voor lage zoutgehalten. Maar als
kinderkamer kan er een positief effect zijn op de totale visstand van de
Voordelta.
De meer geleidelijke overgang van zout naar zoet kan eveneens een
positief effect hebben op de zaadval en de groei van tweekleppigen,
zoals Spisula. Een rendabele visserij lijkt echter onwaarschijnlijk
vanwege de onstabiele zoutgehalten. Het opvissen van kokkelzaad is
wellicht wel een optie wanneer dat gebeurt voor de periode van sterke
zoetwaterafvoer (=hoogwater op de rivier).
Doordat het westelijk deel van het Haringvliet brak wordt, zal de
visdiversiteit van het gebied als geheel toenemen. Dat is positief voor de
sportvisserij. De overwinteringsmogelijkheden in diepe geulen met zoet
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water worden echter minder, wat voor het Kanaal van Voorne het einde
kan betekenen als wedstrijdwater. Een aantal oeverlocaties kan minder
bruikbaar worden door de verhoogde golfslag en de verzilting.
Verzilting van het Volkerak-Zoommeer en herintroductie van
getijdenwerking heeft ook impact. Mede door de aanwezigheid van
dammen zal het water geen hoog zoutgehalte bereiken. De ontwikkeling
tot rendabele bestanden voor de beroepsvisserij is daarom
onwaarschijnlijk. Wel ontstaat een gunstige situatie voor de groei en
kweek van tweekleppigen, zoals hang- en bodemculturen van mosselen
of de ontwikkeling van kokkelbanken. De perspectieven voor de
sportvisserij zijn moeilijk in te schatten omdat niet bekend is welke
vissoorten een zouter Volkerak-Zoommeer gaan bevolken.
Een interessant project is ‘De Zeeuwse Tong’. Het beoogt de
ontwikkeling van een nieuwe competitieve economische sector
gebaseerd op de binnendijkse productie van zeetong, in combinatie met
zagers, schelpdieren en zilte gewassen, en in harmonie met zilte natuur.
Deze nieuwe sector omvat de gehele keten van primaire productie tot en
met de afzet van nieuwe producten naar consumenten in binnen- en
buitenland.

5.6 Landbouw
Huidige situatie
Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en de Noordwesthoek in
Noord-Brabant is landbouw een dominante grondgebruiksvorm. Het gaat
met name om akkerbouw, met daarnaast grasland, fruit en tuinbouw. In
de Alblasserwaard is er voornamelijk veehouderij. Tuinbouw is vanouds
van belang op IJsselmonde – rondom de veiling van Barendrecht is veel
glastuinbouw – en in toenemende mate in Noord-Brabant en op
Overflakkee.

Toekomstige situatie
Voor de toekomstige ontwikkelingen is de markt belangrijker dan de
klimaatverandering. Hoewel op dit moment de prijzen stijgen is de vraag
of dit voor kortere of langere termijn soulaas biedt voor veehouderij en
akkerbouw. De productiestijging is namelijk nog steeds hoger dan de
groei in de vraag. Bovendien is de positie ten opzichte van andere
regio’s in Europa mogelijk niet voldoende concurrerend, onder andere
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door de hoge grondprijzen en lonen. Daar staat tegenover dat de
bodems zeer rijk zijn, de landbouw professioneel en de markten dichtbij.
Er bestaan daarom verschillende meningen over of op de lange termijn
(ca. 20 jaar) er voor veehouderij en akkerbouw voldoende perspectief is.
In gebieden waar de verstedelijkingsdruk erg hoog is, kan de landbouw
wellicht omschakelen naar alternatieve vormen van landbouw. Denk aan
het Boeren voor natuur concept, met ruimte voor gesloten kringlopen,
gebiedseigen producten en meekoppeling met de zorgsector en
recreatiesector.
De landbouw zal ook effecten van klimaatverandering ondervinden, zij
het dat die relatief gering zijn: incidentele wateroverlast in de zomer en
droogteschade. Een toename van intensieve buien in de zomer (vooral
augustus/september) kan problemen leveren voor aardappelen als er
meerdere dagen achter elkaar hevige neerslag is. De kans dat dit
gebeurt, neemt toe. In 1998 hebben de aardappels gedurende twee
dagen onder water gestaan, waarna alles is weggerot. Als buien heviger
worden, neemt de kans op hagel ook toe, zowel in de winter als in de
zomer. Bij de glastuinbouw kunnen dan kassen kapot gaan. Ook granen
en fruit zijn gevoelig voor hagel.
Droogteschade treedt alleen op in heel droge jaren. Dat aantal jaren
gaat toenemen, maar zo lang de grondwaterstanden hoog genoeg zijn,
is dat geen probleem. Droogte heeft invloed op de productie - bij een
optimale watervoorziening, is het aantal productiekilo’s hoger. Bij de W+scenario’s neemt de droogteschade met ongeveer 10 – 20% procent
toe(bron Investeringsruimte voor toekomstige droogte. Verkenning van
de hydrologische en economische schade in de KNMI’06
klimaatscenario’s (Royal Haskoning in opdracht van Rijkswaterstaat /
RIZA, december 2007).. Het veenweidegebied, dat zijn water uit het
studiegebied krijgt, heeft overigens geen last van droogte.
De landbouw zal ook gevolgen ondervinden van verdere verzilting van
het estuarium als gevolg van de zeespiegelstijging. Dit is beschreven
onder het thema ‘waterkwantiteitsbeheer binnenwateren’.
Vanuit de LTO wordt gedacht aan verschillende, vooral technische
oplossingen om verzilting en verdroging tegen te gaan. Daaronder vallen
drainage, peilbeheer, het loskoppelen van sloten voor aan- en afvoer,
filtratie en het ‘aanleggen’ van zoetwaterbellen in de ondergrond. Ook
kan er worden gedacht aan de omschakeling op minder gevoelige
teelten en aquacultures.
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5.7 Scheepvaart
Huidige situatie
Het
gebied
bevat
twee
hoofdtransportassen
voor
de
beroepsscheepvaart, de noord-zuid as Antwerpen – Rotterdam (vooral
via Oude Maas, Spui en Dordtsche Kil en Hollandsch Diep - Haringvliet)
en de west-oost as Rotterdam – Ruhrgebied (vooral via Oude Maas en
Beneden en Boven Merwede). Belangrijke havens zijn naast Rotterdam,
ook Dordrecht en Moerdijk. Vooral het knooppunt rondom Eiland van
Dordrecht is belangrijk: het is de drukst bevaren binnenvaartroute van
Europa. De diep stekende zeeschepen zijn afhankelijk van het verloop
van het getij, om op de hoogste waterstanden te kunnen varen
(tijpoorten). De havens Dordrecht en Moerdijk zijn bij optimale
omstandigheden bereikbaar voor zeescheepvaart met diepgang tot ±
9.40 meter. De vaarroute voor deze schepen loopt vanuit Oude Maas via
de Dordtsche Kil naar de oversteek van het Hollandsch Diep bij
Moerdijk. Voor de binnenvaart gelden in het gebied nauwelijks
beperkingen, behalve verder bovenstrooms (grofweg ten oosten van
Dordrecht) bij extreem lage afvoeren in de zomer.
Het hele studiegebied is aantrekkelijk voor de recreatievaart. De
Biesbosch zelf voor kleine motorboten en kano’s. Het omliggende
gebied (blauwe as Hollandsch Diep – Haringvliet en Hollands Diep –
Volkerak - Oosterschelde/Grevelingen) wordt ook gebruikt voor grotere
jachten en zeilboten. Er zijn dan ook veel recreatiehavens in het gebied:
Drimmelen, Noordschans, Dordrecht, Hellevoetsluis, Stellendam,
Werkendam etc.
In het studiegebied ligt een groot aantal (schut-)sluizen en bruggen. De
belangrijkste sluiscomplexen voor de beroepsvaart zijn de
Volkeraksluizen bij Willemstad, de Kreekraksluizen in de Philipsdam, de
Algerasluis bij Krimpen aan de IJssel en de Wilhelminasluis in de
afgedamde Maas bij Giessen.
Toekomstige situatie
Het W+ scenario heeft grote effecten op de rivierafvoer in de zomer en
daarmee op de waterstand. Met name in het oostelijk deel van het
aandachtsgebied (Lek, Beneden- en Nieuwe Merwede en
Amer/Bergsche Maas) kan de bevaarbaarheid in het geding komen.
Ladingsbeperkingen zoals in 2003 voor de Waal zijn dan eerder regel
dan uitzondering. Zeespiegelstijging kan leiden tot een geringere
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doorvaarthoogte van vaste bruggen. Daarnaast is het mogelijk dat
schuttijden bij de Volkeraksluizen gaan toenemen, als het peilbeheer op
het Volkerak-Zoommeer in de toekomst niet verandert. Het
waterstandsverschil tussen Hollandsch Diep en Volkerak neemt toe, en
daarmee de schuttijd.
Voor de beroepsvaart zijn vooral de ontwikkelingen in de waterdiepte
van belang: te lage waterdiepte geeft problemen met diepgang (en dus
is aangepaste belading noodzakelijk), te hoge waterdiepte geeft
problemen met de doorvaarthoogte. Bij laag water kan gekozen worden
voor
aanpassing
van
de
landelijk
afvoerverdeling.
De
hoofdtransportassen Waal en Merwede krijgen dan meer water ten
nadele van de hoofdvaarweg IJssel. Andere mogelijke oplossingen zijn
vernauwing van het zomerbed, zodat het waterpeil in de vaargeul stijgt
(wel begrensd door verkeersveiligheid) en de aanleg van innovatieve
kribben, die bij laagwater de stroomgeul op diepte houden.
Overigens geeft de huidige beperking van de belading geen grote
problemen omdat de binnenvaart de vrachtprijzen daarop aanpast. Er
zijn echter wel grenzen: als dit te vaak voorkomt, prijst de binnenvaart
zichzelf uit de markt en zullen verladers voor andere modaliteiten kiezen.
Daarnaast speelt de wachttijd bij sluizen (en/of beweegbare bruggen).
De nota Mobiliteit geeft aan dat deze maximaal 30 minuten mag
bedragen.
Voor de recreatievaart zijn waterstanden ook belangrijk: te grote variatie
geeft problemen met niet-drijvende steigers (die zijn er vooral in wateren
met weinig getij). Teveel aanbod bij schutsluizen geeft te lange
wachttijden.
De ontwikkeling van goederenmobiliteit is sterk afhankelijk van de groei
van de welvaart. In de WLO-studie 'Welvaart en Leefomgeving' komen
het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het
Ruimtelijk Planbureau met vier scenario’s (2002-2040). Deze zijn
geordend rond twee sleutelonzekerheden: 1) de bereidheid om
internationaal samen te werken en 2) de mate van hervorming van de
collectieve sector.
In het Global Economy scenario (grote bereidheid tot internationale
samenwerking en sterke groei private goederen en diensten) zal door
toename van de welvaart de goederenmobiliteit sterk toenemen, terwijl
in het Regional Communities scenario (focus op eigen land en op
collectieve sector) in het algemeen een lichte afname verwacht wordt. In
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beide scenario’s zal het aandeel dat met containers vervoerd wordt, wel
sterk toenemen (zie table 5.1).
Tabel 5.1 Verwachte
ontwikkelingen
in
havenoverslag
en
binnenscheepvaart (bron CPB Memorandum, 18 december 2006;
Aanpassing WLO scenario’s voor het containervervoer).
Havenoverslag
(mln ton)
waarvan containers
Binnenvaart (mld
tonkm)
waarvan containers

2002

2040 Global Economy

2040 Regional Communities

432

1148

415

66
542
42.1 82.8

144
36.5

3.3

5.7

20.0

Consequenties hiervan zijn voor het Global Economy scenario een
toename van het aantal schepen, mogelijk in combinatie met een
vergroting van de capaciteit per schip. Voor de zeescheepvaart geldt dit
laatste in elk geval. Voor de binnenvaart is de breedte van de vaargeul
misschien in de toekomst beperkend voor een verdere vergroting van de
laadcapaciteit. Voor de diepgang geldt dit in mindere mate omdat de
vergroting van de capaciteit vooral gezocht wordt in de bouw van
langere en bredere schepen en niet in schepen met een grotere
diepgang.
Een toename van de welvaart betekent ook dat met name het aantal
grote recreatieschepen zal groeien. De vraag naar havenplaatsen (nu
zijn er al lange wachttijden) zal dan toenemen.

5.8 Recreatie
Huidige situatie
Recreatie is een jonge sector, die volop in ontwikkeling is. Concepten
van tien à twintig jaar geleden werken nu vaak al niet meer, of de groei
is er uit. Toen wilde men vooral luxe, omdat men die thuis niet had. Nu is
men veelal op zoek naar beleving. Natuur en rust zijn de laatste jaren
belangrijkere ingrediënten geworden voor de recreatie. Het platteland is
voor stedelingen uitgegroeid tot een belangrijk consumptiegoed met een
hoge symboolwaarde. Recreatie is inmiddels de tweede economische
sector van Nederland met een bruto omzet van 20 miljard en een
jaarlijkse groei die hoger is dan veel andere sectoren. In
werkgelegenheid op het platteland is de sector de landbouw op veel
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plaatsen al voorbijgestreefd. Vanwege de vele mogelijkheden voor
kleinschalige initiatieven is het een belangrijke inkomstenbron voor
startende ondernemers.
In het zuidelijk deel van het benedenrivierengebied is de betekenis van
de sector nog relatief gering. Het grootschalige agrarische landschap is
geen trekpleister en routenetwerken, dagrecreatiegebieden en grote
attracties zijn schaars. Alleen de waterrecreatie heeft zich hier goed
kunnen ontwikkelen, maar is in vergelijking met bijvoorbeeld het
IJsselmeer en Friesland toch veel kleiner. Het ontbreken van
vaardoelen, kleinere havens, aanlegplaatsen en dorpen en steden direct
aan het water maken het gebied minder interessant voor de
waterrecreant. De grootste concentratie aan watersport vinden we rond
de Biesbosch, waar ieder dorp of stad een jachthaven heeft. Dordrecht
is vanouds een stad waar velen een bootje hebben. De vraag naar
ligplaatsen is bij de meeste jachthavens groot, resulterend in vaak lange
wachttijden.
Naast waterrecreatie zijn er ook enkele bungalowparken in het gebied.
Verblijfsrecreatie is voor het overige beperkt en er zijn weinig hotels en
pensions. Dordrecht heeft een tiental accommodaties die voor het
grootste deel gebruikt worden voor de zakelijke markt. De groei in
aantallen B&B’s, die op andere plaatsen in Nederland optreedt, gaat (tot
nu toe) aan deze regio voorbij. Ook het agro(verblijfs)toerisme is zeer
beperkt ontwikkeld.
Het Nationaal Park De Biesbosch heeft een belangrijke recreatieve
functie en is de grootste trekpleister in de regio. Bepaalde kreken zijn
bevaarbaar en er zijn voorzieningen voor recreanten aangelegd.
Rustige, natuurgerichte vormen van recreatie krijgen voorrang boven
andere recreatievormen. Omdat in centrale delen van het Nationaal Park
De Biesbosch de recreatie moest wijken voor de ontwikkeling van de
natuurkernen, is als compensatie de Aakvlaai aangelegd. In het verleden
werd actieve promotie van het Nationaal Park als recreatiegebied
vermeden om het totale aantal bezoekers aan de Biesbosch niet verder
te laten toenemen. In het nieuwe beleidsplan worden promotie en
branding van het gebied, gericht op duurzaam toerisme, wel beoogd.
Het verkeer van rondvaartboten is gekoppeld aan een ontheffing. Het
recreatiegebied de Hollandse Biesbosch op het eiland van Dordrecht
trekt jaarlijks ruim 800.000 bezoekers (40.000 op een topdag) en velen
maken hier gebruik van de arrangementen die er aangeboden worden.
De Ruige Route rondom en door de Biesbosch biedt wandelaars goede
mogelijkheden om de natuur en cultuur van dit gebied te beleven.
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Toekomstige situatie
Recreatie en toerisme spelen een steeds belangrijkere rol.
Vrijetijdsbesteding krijgt een grotere plaats in het dagelijks leven en
mensen besteden die tijd vaker buiten de deur. De welvaart stijgt en
consumenten zijn bereid om een aanzienlijk deel van het besteedbare
inkomen te besteden aan vrije tijd. De vrije tijd wordt daarmee een
belangrijker bron van inkomsten voor de recreatiesector en een
belangrijke banenmotor, ook in het landelijk gebied. De consument ziet
vakantie steeds meer als een primaire levensbehoefte. Vooral het aantal
korte vakanties is hierdoor de afgelopen jaren flink toegenomen.
Mensen willen in hun vrije tijd zoveel mogelijk genieten en beleven.
Authenticiteit, sensatie, maar ook rust zijn daarbij belangrijk. De wensen
zijn wel aan verandering onderhevig, o.a. door demografische
ontwikkelingen. Zo zorgen vergrijzing en ontgroening de komende
decennia voor nieuwe doelgroepen. Ook neemt de behoefte aan meer
keuzemogelijkheden en exclusiviteit steeds verder toe. Daarom zal de
sector zich moeten blijven vernieuwen.
Een doelgroep die in de toekomst aan belang zal toenemen zijn de
senioren. Deze zijn over het algemeen nog steeds erg actief en de 55+
groep wordt steeds groter. Deze categorie heeft veel vrije tijd, is actief
en sterk gericht op het binnenland. Voor deze groep is kwaliteit (niet
primair luxe) belangrijk en men is bereid daarvoor te betalen. Zo dragen
65+ ers (ca 15% van de bevolking) nu al voor 35% bij aan de
binnenlandse vakantiebestedingen (bron: Rabobank, kansen voor
verzilvering, 2008). De potenties voor verdere economische ontwikkeling
en meer werkgelegenheid zijn daarom groot. Daarnaast nemen actieve
vormen van toeristisch-recreatieve tijdsbesteding toe: mountainbiken,
wandelen, skaten, kanoën, in combinatie met natuur- en
landschapsbeleving. Dit zijn bij uitstek vrijetijdsbestedingen die in het
landelijk
gebied
thuishoren.
Er is een toenemende belangstelling voor natuur, rust en ruimte; het
zgn. natuur- en streekgevoel. Dit zijn de kernkwaliteiten van het
studiegebied en de vraag zal zijn hoe daar de kansen van te benutten,
zonder dat de waarde ervan verloren gaat. Kleinschalige ontwikkelingen
passen het best bij de karakteristieke natuur, maar het gevaar is dat dit
tot verrommeling leidt en meer van hetzelfde. Voor de Grevelingen is het
idee geopperd om te werken met een ontwikkelingsmaatschappij die op
macroschaal de lijnen uitzet in de vorm van een handboek van gewenste
activiteiten en deze via gebiedsconcessies afgeeft.
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De vraag naar watergebonden recreatieactiviteiten zal verder toenemen.
In hoeverre de regio hier van profiteert hangt ook af van hoe het water
beleefbaar gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld met routestructuren langs
en op het water, interessante kleinschalige accommodaties nabij het
water, aantrekkelijke dorpsfronten, etc. De verwachting is dat recreatie
ook zal toenemen door de ontpolderingen in en om de Biesbosch, omdat
het gebied daardoor aantrekkelijker wordt. Het zuidelijke deel van het
Benedenrivierengebied, met de Biesbosch in het bijzonder, kan zich
ontwikkelen tot een belangrijk uitloopgebied voor de Randstad. Nu
bezoeken ca 50.000 mensen jaarlijks de Noordwaard (incl. het
museum). De verwachting is dat het aantal dagrecreanten hier op
termijn zal groeien tot ca 170.000 per jaar plus 110.000
verblijfsrecreanten. De beide bezoekerscentra in de Biesbosch en
Drimmelen trekken daarnaast nog 85.000 bezoekers. Verwacht wordt
dat op topdagen ca. 6000 bezoekers in het gebied aanwezig zijn.
De vraag naar verblijfsrecreatie zal naar verwachting niet sterk
toenemen. De bewoner uit de Randstad zal het gebied weliswaar vaker
gaan bezoeken, maar dan vooral als dagrecreant, en is er niet op zoek
naar een accommodatie (vergelijk met het Groene Hart, waar nu ook
weinig accommodaties zijn). Wel is er een toenemende interesse voor
overnachten op bijzondere locaties zoals erfgoedlogies, molens,
boerenschuren, oude bedrijfsgebouwen, natuurcampings, etc.
Of het gebied ook in trek raakt bij bezoekers van verder weg en voor
buitenlanders, hangt af van de breedte van het recreatieve aanbod in de
regio en daarmee de mogelijkheden om er meerdere dagen of weken
door te brengen. De grootste kansen biedt wat dat betreft de
waterrecreatie, die kan profiteren van een breder aanbod aan
vaardoelen en vaarwegen en meer afwisseling in het landschap langs
het water.

5.9 Energie
Bestaande situatie
Er staan vier elektriciteitscentrales in het gebied. Daarnaast zijn er
enkele windmolens en wordt op bescheiden schaal hout geteeld voor
biomassa. Onder de Biesbosch bevindt zich een kleine aardgasbel.
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Veruit het grootst is de Amercentrale (Essent) bij Geertruidenberg,
bestaande uit twee eenheden die samen een elektrisch vermogen
hebben van 1.245 MW en een warmteproductie-vermogen van 600 MW.
Brandstof is steenkool, schone biomassa en houtgas. Er kan ook op
aardgas worden gestookt. Daarnaast is er de Dongecentrale (Essent) bij
Geertruidenberg - een stoom-/gasturbinecentrale van 121 MW. De derde
is de Warmtekracht Centrale Moerdijk (Essent). Deze wekt elektriciteit
en warmte op uit aardgas én uit stoom afkomstig van de naastgelegen
afvalverbrandingsinstallatie van Afvalverbranding Zuid-Nederland. Het
vermogen bedraagt 122 tot 339 MW plus maximaal 200 ton stoom/uur.
De 4e is de biomassacentrale in Moerdijk (Delta): 36,5 MW uit biomassa,
o.a. uit 440 000 ton kippenmest/jaar.
Elektriciteit. De relatie tussen de elektriciteitscentrales en het
benedenrivierengebied zit vooral in het feit dat ze rivierwater als
koelwater gebruiken en dat de aanvoer van brandstof (kolen) voor de
Amercentrale via het water gebeurt. Ten aanzien van het koelwater geldt
dat dit niet meer dan 3 graden Celsius mag worden opgewarmd door de
centrale. Een tweede eis is dat de temperatuur van het oppervlaktewater
niet hoger dan 30 graden Celsius mag worden. Dit zou er toe kunnen
leiden dat centrales in warme periodes stilgelegd moeten worden of op
lagere capaciteit moeten gaan draaien, zeker als die warme periodes
gepaard gaan met lage rivierafvoeren. Het gaat dan vooral om
installaties zonder koeltorens, die voor hun koeling geheel afhankelijk
zijn van rivierwater. Dit is een minderheid van de centrales in deze regio.
In zowel 2004 als 2005 werd de stroomproductie gedurende twee weken
beperkt. In de hete zomer van 2003 gold het waarschuwingssysteem
gedurende acht weken. Overigens staat elektriciteitsproductie in de
landelijke verdringingsreeks tweede (na veiligheid), waardoor de
verwachting van energiebedrijven is dat het stilleggen van
elektriciteitscentrales niet snel zal plaatsvinden.
Indien zoutwater in de huidige centrales terecht komt zal dat catastrofale
gevolgen hebben en de verwachting in de sector is dan ook dat gekozen
zal worden voor afsluiting en niet voor het toestaan van meer zoutwater.
Uitstel van uitvoering van het Kierbesluit wordt teruggevoerd op de grote
schade die energiecentrales en andere industrie zullen hebben als er
zout water in het koelwater terecht komt. Overigens worden er juist
centrales bij zee gepland, op plekken waar geen zoetwater is. Bekeken
zou moeten worden of het genoemde probleem bij de huidige centrales
niet (technisch) oplosbaar is.
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Windmolens zijn in het gebied aanwezig, veelal geplaatst bij
(historische) lijnvormige elementen in het landschap of, als dat
landschappelijk beter past, in een bepaald gebied geconcentreerd. Er
zijn ook enkele kleine windparken van circa vijf en ca tien turbines.

Figuur 5.6 Windmolenparken in de regio. Wit is unit van ca 5
windmolens. Zwart is een unit van ca 10 windmolens.
Houtteelt vindt plaats in het slagenlandschap van de Langstraat (niet
vlakdekkend, maar binnen het landschappelijk raamwerk van de
'slagen') en in het Land van Heusden. Dit past in het cultuurhistorisch
verleden van Wijde Biesbosch. Volgens het “Gebiedsplan Wijde
Biesbosch (22 april 2005, pag. 16) draagt de Wijde Biesbosch “in
belangrijke mate” bij aan duurzame energieproductie, waarbij vooral de
mogelijkheden voor biomassa en windenergie zijn benut. De bijdrage
wordt niet gekwantificeerd.
Tenslotte zitten er gasvoorraden in de ondergrond van de Biesbosch.
Toekomstige situatie
Elektriciteit. De huidige centrales blijven functioneren: ze blijven goed
bereikbaar via het water omdat de waterstand (=bevaarbaarheid) hier
vooral bepaald wordt door het zeeniveau en niet door de rivierafvoer.
Ook de koelwaterproblematiek speelt minder dan elders in Nederland,
met name voor de centrales die zijn voorzien van een koeltoren.
Opgemerkt moet wel worden dat de regenrivier de Maas een veel lager
koelwater debiet heeft dan de Rijn en de Waal.
Gas. Plannen voor de winning van het Biesboschgas waren ver
gevorderd, maar zijn uitgesteld op het moment dat het kabinet winning
van het Waddengas mogelijk maakte. De verwachting is echter dat in de
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toekomst het moratorium opgeheven zal worden en dat er gewonnen
gaat worden. Dit past in het kleine veldenbeleid, dat mikt op het zoveel
mogelijk eerst benutten van gasvoorraden in kleine velden, zodat het
grote Groninger gasveld langer kan worden gespaard en kan worden
ingezet om fluctuaties in de vraag op te vangen. Gaswinning in de
Biesbosch zal mogelijk een bodemdaling tot gevolg hebben van 0,5 tot 1
centimeter. De aanvoer van sediment door de rivieren in het gebied is
voldoende om deze daling via opslibbing te compenseren. Gaswinning
kan een financiële motor zijn voor het klimaatbestendiger maken van de
regio (vgl. Waddenfonds).
Biomassa. In het zuidelijk deel van het Benedenrivierengebied bestaat
de mogelijkheid om in gebieden waar natuurlijke processen meer ruimte
krijgen biomassa te gaan produceren door de grootschalige oogst van
wilgenbossen. Duizend hectare wilgenbos kan goed zijn voor 3,85 MW.
Biomassa is nog geen rendabele primaire gebruiksfunctie in Nederland.
Biomassa als bijproduct - naast bijvoorbeeld natuur en recreatie - kan
wel interessant zijn. Juist die multifunctionaliteit, gekoppeld aan het
vrijwel CO2-neutraal zijn, is de kracht van deze vorm van
“energieproductie”.
Getijdenenergie en blue energy. Klimaatbuffering betekent ook dat de
estuaria weer voorzien worden van “open” keringen (type Maeslant). De
getijslag kan zo weer op meer plekken doordringen en kan mogelijk
worden benut voor energieopwekking. Inzetten ervan vergt echter
constructies in de getijdenzone. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor
de ecologie (o.a. visoptrek) en natuurlijke dynamiek die juist nodig is om
klimaatverandering op te vangen. Nader onderzoek op dit punt is dus
nodig. Datzelfde geldt voor het benutten van zoet/zout overgangen (blue
energy). Deze vormen van energieopwekking zullen voor Nederland
overigens waarschijnlijk minimale betekenis hebben.
Zonne energie. Er is al eens voorgesteld om drijvende zonnepanelen
op de spaarbekkens van de Biesbosch te leggen. Kassen als
energiebron zijn een andere mogelijkheid. Volgens InnovatieNetwerk
kan één hectare kassen voldoende energie leveren voor 100 tot 200
huishoudens. Energieproducerende kassen passen ook anderszins in
een klimaatstrategie: ten opzichte van de grondgebonden teelten is
minder ruimte en zoetwater nodig. De “overblijvende” ruimte kan benut
worden voor klimaatbuffering en de geringere zoetwaterbehoefte
vermindert de stress in de huidige zoetwaterhuishouding.
Kernenergie. Dit kan in beginsel ook in deze regio worden geplaatst
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maar heeft geen specifieke relatie daarmee. De toekomst van deze vorm
van energieopwekking is moeilijk te voorspellen door de gevoeligheid
van het thema.

6.

Analyse en oplossingsrichtingen

Het is duidelijk dat de effecten van klimaatverandering sterk zullen
worden gevoeld in het zuidelijk deel van het Benedenrivierengebied. Dit
komt omdat de hogere zeespiegel via de open verbindingen met zee
direct merkbaar is, terwijl tegelijkertijd de grote rivieren een groot deel
van hun water door deze regio afvoeren naar zee. Deze combinatie
geeft risico’s voor de veiligheid in dit druk bevolkte gebied.
Ook perioden met geringe rivierafvoeren zullen grote gevolgen hebben
voor het beheer van zoet water en voor belangrijke, van voldoende zoet
water afhankelijke, gebruiksfuncties zoals waterwinning, landbouw,
energiecentrales en industrie.
Er zijn technische en/of ruimtelijke oplossingen mogelijk om de effecten
van hogere en lagere afvoeren op te vangen. De verschillende
oplossingen hebben zelf weer effecten op de regionale ontwikkeling. Zo
zal de keus voor een hogere dijk leiden tot een andere inrichting van een
gebied dan de keus voor bergen van water op land. In deze
definitiestudie is bekeken welke kansen of bedreigingen de verschillende
sectoren zien in verschillende oplossingen. Bekeken is of er coalities van
partners zijn te vinden voor bepaalde oplossingen.

6.1 Oplossingsrichtingen
Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen kan worden
gedacht aan technische en/of ruimtelijke oplossingen. In het kader van
Klimaat voor Ruimte is het kijken naar uitsluitend technische oplossingen
niet interessant. Bovendien is de verwachting dat deze
ook
onvoldoende zullen opleveren. Daarom worden hierna vooral
oplossingsrichtingen (scenario’s) bekeken waarbij meer ruimte wordt
geboden aan het water, en waarbij de techniek kan worden ingezet om
deze ruimte optimaal (multifunctioneel) te benutten.
Zowel voor periodes met hoogwater als voor laagwater kan worden
gedacht aan twee verschillende oplossingsrichtingen:
 een andere verdeling van het water over de waterlopen; en
 aan het bergen van water.
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Deze twee zullen hierna uitgewerkt worden voor zowel hoog- als
laagwater.
Hoogwater
De regio biedt (in theorie) drie mogelijkheden om het water bij hoge
rivierafvoeren te verdelen:
 Via Nieuwe waterweg: deze biedt geen ruimte voor verbreden of
verdiepen;
 Via Hollands Diep en Haringvliet: dit is nu al de hoofdafvoerweg en
de capaciteit is op termijn beperkt;
 Volkerak en Grevelingen/Oosterschelde: wordt nog niet gebruikt
maar eindigt ook in wateren die bij storm gesloten zijn.
Op dezelfde drie plaatsen bestaan (in theorie) mogelijkheden voor het
bergen van water:
 Nieuwe waterweg: dit gebied is dichtbevolkt en de ruimte rondom is al
in gebruik voor stedelijke functies;
 Hollands Diep en Haringvliet: een dunbevolkt gebied, voornamelijk in
agrarisch gebruik. Grootschalig ontpolderen is mogelijk om zodoende
te kunnen ‘bergen op land’ (vgl Ruimte voor de Rivier in de Brabantse
Biesbosch);
 Volkerak en Grevelingen/Oosterschelde: ook hier is ruimte
beschikbaar door het lage waterpeil, waardoor ‘bergen op water’
mogelijk is (vgl Ruimte voor de Rivier Volkerak).

6.2 Droogte en verzilting
Er is in Nederland zoet water in overvloed, de rivieren voeren altijd ruim
voldoende aan. Er is op nationaal niveau dus geen sprake van
schaarste. In bepaalde regio’s is dat echter wel het geval. Waar deze
regio’s in Laag Nederland liggen - waar waterwegen ter beschikking
staan om het water doorheen te voeren - is er dus sprake van een
verdelingsvraagstuk i.p.v. schaarste.
De verdeling wordt sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw
bepaald op landelijk niveau. Via een regelwerk bij Driel wordt het water
over de grote rivieren verdeeld. Bij hoogwater gaat 2/3e deel over de
Waal, 2/9e over de Lek en 1/9e over de IJssel. Bij Laagwater wordt de
Lek afgesloten (op een kleine afvoer van 25 m3/sec na) en gaat 4/5e
over de Waal en 1/5e over de IJssel. De regio Benedenrivieren is
afhankelijk van de aanvoer via Lek, Waal en Maas, waarbij de Waal
verreweg het meeste water aanvoert. Omdat het verdeelpunt in Oost
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Nederland ligt en de verdeling op nationaal niveau wordt bepaald, ligt
een andere verdeling buiten de scope van deze definitiestudie. De
verwachting is echter dat een ander verdeling zeker kansen biedt. Voor
deze studie kan wel lokaal de vraag vastgesteld worden die de regio
heeft t.a.v. de aanvoer van zoetwater.
Een andere mogelijke ruimtelijke oplossing is het bergen van water om
te gebruiken in tijden van extreme droogte. Er is echter erg veel ruimte
nodig om in extreme situaties aan de zoetwatervraag te voldoen en
studies geven aan dat de kosten hiervan altijd hoger zijn dan de schade
als gevolg van droogte. Het bergen van water is dus niet interessant in
gebieden met een hoog ontwikkelingsperspectief en biedt hooguit
kansen op lokale schaal en/of in combinatie met andere functies. Vooral
als andere oplossingen geen uitkomst bieden.

6.3 Samengevat
 Verdelen biedt op termijn geen uitkomst voor hoogwater, omdat
voldoende ruimte daarvoor ontbreekt.
 Bergen - zowel op land als op water - biedt wel kansen voor
bescherming tegen hoogwater. Er lopen studies en er zijn al projecten
in uitvoering. In de huidige projecten worden andere sectoren maar
weinig meegenomen. De hoogwaterbescherming staat hierbij voorop,
vaak is er wel een combinatie gezocht met natuurontwikkeling.
 Verdelen kan uitkomst bieden voor het tegengaan van verzilting en
verdroging; maar de ‘kranen’ liggen buiten de regio. Binnen de regio
kan wel de zoetwatervraag worden vastgesteld en bekeken waar toch
mogelijkheden liggen.
 Bergen levert weinig op voor het tegengaan van verzilting en
verdroging; hoogstens op lokale schaal daar waar andere
oplossingen ontbreken.
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7.

Vragen uit het veld

Tijdens interviews met de in de regio aanwezige gebruikers zijn
(kennis)vragen opgesteld. Deze zijn ingedeeld onder de kopjes
‘hoogwater’, ‘verzilting/droogte’ en ‘overige’ (bijlage II). In een workshop
is bekeken welke vragen prioriteit hebben. Daarbij tekenden zich rondom
bepaalde vragen of vraagclusters mogelijke coalities af. De belangrijkste
vragen en vraagclusters zijn vertaald in onderzoeksvragen.
De vragen die geen prioriteit hebben gekregen kunnen toch relevant zijn
voor een klein aantal partijen en door deze partijen worden opgepakt.
Ook zijn ze beschikbaar voor het vervolg van deze definitiestudie. Dit
vervolg wordt getrokken door Deltares. Tenslotte is het mogelijk om
deze vragen te laten terugkeren in andere projecten van Kennis voor
Klimaat.

7.1 De kennisvragen
Een overzicht van alle kennisvragen is te vinden in bijlage II. Hieronder
volgen de belangrijkste kennisvragen en vragenclusters. Vragenclusters
zijn gerelateerde vragen die herkenbaar zijn doordat zij in tegenstelling
tot de overige vragen niet door een witregel van elkaar zijn gescheiden.
De vragen(clusters) staan in afnemende volgorde van prioriteit, met
andere woorden de vraag/het vragencluster waarvoor de meeste steun
bestond bij de op de workshop aanwezige gebruikers staat bovenaan.
De clustering van vragen is tijdens de workshop aangegeven door de
deelnemers van de workshop. Onder sommige clusters worden eigenlijk
meerdere vragen tegelijk gesteld. Zo bestaat het cluster dat de meeste
stemmen kreeg uit verschillende vragen over verzilting en droogte, en
over de effecten hiervan.
Opvallend is dat er meer vragen zijn gesteld over droogte en verzilting,
dan over hoogwater en veiligheid. Dit lijkt met name te komen door de
grote aandacht die de er al sinds midden jaren ’90 is voor de effecten
van hoogwater en die reeds heeft geleid tot een groot aantal
maatregelen. Veel van de kennisvragen rond dit thema lijken daarmee al
beantwoord.
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7.2 Verzilting - verspreiding
Evides: wat wordt de verspreiding van zout in het systeem bij
verschillende hydrologische scenario’s. Wat worden de zoutgehaltes in
De Bernisse?
Oasen: wat wordt de verspreiding van zout in het systeem bij
verschillende hydrologische scenario’s en beleidsmatige keuzen m.b.t.
de verdeling van het beschikbare water over de riviertakken.
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer: moet je overal zoet water willen
hebben? Moet landbouw overal mogelijk blijven? Zijn de kosten op
sommige locaties niet veel te hoog? Wisselwerking met de omgeving in
kaart brengen.
RWS Zuid Holland: Zoetwaterstudies laten zien dat kosten van
maatregelen veel hoger zijn dan de kosten van droogte. De vraag van
een nieuwe studie zou moeten zijn ‘wat is de meest duurzame
waterverdeling’. Daarin baten meenemen voor een goede kosten-baten
vergelijking.
 Steun voor het vragencluster van bovengenoemde vier vragen was er
van negen partijen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, KWR,
Oasen, Evides, Deltares, Waterschap Brabantse Delta, Provincie
Zuid Holland en ZLTO;
 De onderzoeksvraag zou kunnen luiden: Stel drie à vier
hydrologische scenario’s vast (inclusief ingrepen die op stapel staan)
en bekijk per scenario:
− hoe ver, frequent en langdurig zout doordringt als functie van de
tijd;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van droogte met
effect op relevante sectoren;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van verzilting
met effect op relevante sectoren; en
− wat de kosten en baten zijn van verschillende ingrepen.

7.3 Verzilting - terugdringing
Evides: wat zijn de kosten en implicaties (hoger energiegebruik,
kwetsbaarheid systeem, etc.) van de verschillende mogelijke
oplossingen (ontzilting, verlegging innamepunten, buizen)?
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ZLTO: welke maatregelen voor het tegengaan en/of compenseren van
zoute kwel zijn haalbaar (drainage/peilbeheer, loskoppelen aan- en
afvoer, infiltratie, ondergrondse berging)?
ZLTO: op welke manier kan de zoutindringing bij de Nieuwe Waterweg
worden teruggedrongen (verlengen, versmallen opening)?
 Steun voor het vragencluster van bovengenoemde drie vragen was er
van 6 partijen: KWR, Acacia/VU, Waterschap Rivierenland,
Waterschap Brabantse Delta, Provincie Zuid Holland en ZLTO.
 De onderzoeksvraag zou kunnen luiden: Welke technische
maatregelen zijn op welke locatie(s) mogelijk voor het tegengaan
en/of compenseren van zilte kwel, en wat zijn de directe en indirecte
(bijv. kwetsbaarheid systeem) kosten en baten?

7.4 Overig – maatwerk voor stad en bescherming
Waterschap Hollandse Delta: hoe zijn buitendijkse activiteiten zoals
wonen en werken te combineren met uitspraken van de Deltacommissie,
waar verantwoordelijkheid vooral bij burger (initiatiefnemer) wordt
gelegd? Is het aanbrengen van een scheiding in functies voor veilige en
minder veilige gebieden te overwegen?
Hollandse Biesbosch: Kan er een overkoepelende visie worden
ontwikkeld, waarbij de Biesbosch een soort proeftuin/natuurlijk openlucht
museum wordt voor een toekomstig aan het klimaat aangepast
Nederland (met wonen, recreatie, energieopwekking, waterwinning,
etc.)?
Dordrecht: Is de maatwerkbenadering die in het Urban Flood
Management programma wordt gevolgd ten aanzien van de kwestie
wonen/klimaatverandering uit te breiden naar natuur en recreatie, en
hoe zou dat er op de langere termijn uit kunnen zien in het
overgangsgebied tussen Dordrecht en de Biesbosch?
Dordrecht: zijn kleinschalige maatwerkoplossingen niet de meest
effectieve en duurzame respons op klimaatverandering? Wat is nodig
om deze alternatieve benadering op grote schaal toegepast te krijgen
(dus van het Dordtse experiment naar (inter)nationale standaard). Een
economische analyse zou daarbij ook interessant zijn. Pleidooi voor een
andere onderzoeksmethodiek. Ga op een specifieke locatie vraaggericht
ontwerpen en kijk wat je tegenkomt. Gebruik bijv. Raamplan Eiland van
Dordrecht als pilot.
• Steun voor het vragencluster van bovengenoemde 4 vragen was er
van vier partijen: Hollandse biesbosch, Dordrecht, KWR en
Waterschap Hollandse Delta.
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• De onderzoeksvraag zou kunnen luiden: Kan een maatwerkoplossing
worden gevonden voor Dordrecht/Hollandse Biesbosch en is deze
aanpak relevant en elders reproduceerbaar?

7.5 Verzilting - waterverdeling
Provincie Zuid-Holland: er is behoefte aan onderzoek naar
waterverdeling vanuit verschillende invalshoeken: juridische, RO,
effecten op het fysieke systeem, hoe uit te voeren, etc.
 Steun voor deze vraag was er van drie partijen: Acacia/VU,
Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid Holland.
 De onderzoeksvraag zou kunnen luiden: Stel verschillende
verdelingsscenario’s op, breng de implicaties (juridisch, RO, etc) in
kaart en benoem de kosten/baten.

7.6 Hoogwater - morfologie
RWS Zuid Holland: De huidige morfologie is nog niet in evenwicht. Wat
verandert er a.g.v. een stijgende zeespiegel? Wat zijn de gevolgen voor
scheepvaart, hoogwaterstanden en natuur?
RWS Zuid Holland: wat zijn de gevolgen op de morfologie van het
systeem door de aanleg van nieuwe waterlopen in de Biesbosch.
Opgemerkt moet worden dat er nooit evenwicht is, maar wel kan worden
gesproken van een dynamisch evenwicht.
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer: Waar ontstaan de nieuwe
pioniersystemen na verzilting? Is er genoeg sediment voor nieuwe
platen? Hoe kan je, rekening houdend met de scheepsvaart, ruimte
scheppen?
 Steun voor het vragencluster van bovengenoemde drie vragen was er
van drie partijen: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Deltares.
 De onderzoeksvraag zou kunnen luiden: Wat verandert er in de
morfologie a.g.v. de effecten van klimaatverandering en wat zijn de
effecten voor verschillende sectoren (o.a. scheepvaart, natuur,
veiligheid)?
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7.7 De onderzoeksvragen
 Stel drie à vier hydrologische scenario’s vast (inclusief ingrepen die
op stapel staan) en bekijk per scenario:
− hoe ver, frequent en langdurig zout doordringt als functie van de
tijd;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van droogte met
effect op relevante sectoren;
− hoe vaak en op welke locatie(s) er sprake zal zijn van verzilting
met effect op relevante sectoren; en
− wat de kosten en baten zijn van verschillende ingrepen.
 Welke technische maatregelen zijn op welke locatie(s) mogelijk voor
het tegengaan en/of compenseren van zilte kwel, en wat zijn de
directe en indirecte (bijv. kwetsbaarheid systeem) kosten en baten?
 Kan
een
maatwerkoplossing
worden
gevonden
voor
Dordrecht/Hollandse Biesbosch en is deze aanpak relevant en elders
reproduceerbaar?
 Stel verschillende verdelingsscenario’s op, breng de implicaties
(juridisch, RO, etc) in kaart en benoem de kosten/baten.
 Wat verandert er in de morfologie als gevolg van de effecten van
klimaatverandering en wat zijn de effecten voor verschillende
sectoren (o.a. scheepvaart, natuur, veiligheid).

7.8 Hoe nu verder?
Deltares pakt de onderzoeksvragen op in het kader van Kennis voor
Klimaat. Deltares zal trachten dit te doen in samenwerking met de in
deze definitiestudie genoemde gebruikers.
Een aantal gebruikers heeft aangegeven verder te willen met de
kennisvragen (o.a. Provincie Zuid Holland, de waterwinbedrijven en
Dordrecht). Dit gebeurt niet per definitie samen met andere gebruikers,
met Deltares of met Kennis voor Klimaat.
Alle in bijlage 1 genoemde gebruikers krijgen dit rapport toegestuurd.
Daardoor gaan er geen kennisvragen verloren Het is uiteraard aan de
gebruikers en aan Deltares om vragen al dan niet op te pakken.
De energiebedrijven hebben helaas niet deelgenomen aan de workshop.
Evenmin was het mogelijk een interview met deze sector te houden. Wel
is er input geweest per telefon en via mail. Gezien het belang en de
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hoge plaats in de verdringingsreeks verdient het aanbeveling deze
sector niet te vergeten in een vervolg op deze definitiestudie.
Ook de woningbouw moet niet worden vergeten. Bij de aanpak van
Dordrecht en het buitendijks bouwen is deze secor opgepakt, maar
verder ontbreekt deze partij in de definitiestudie. Gezien het enorme
economische belang van de bouw en de grote vraag naar woningen in
de regio moet ook deze sector in ogenschouw worden gehouden.
De ruimtelijke oplossingen zijn samengevat in hoofdstuk 6. Een andere
waterverdeling biedt de beste kansen om iets te doen tegen zowel
verzilting als verdroging. Maar omdat de knoppen buiten de regio liggen
kon hier in deze studie verder geen aandacht aan worden besteed. Het
verdient aanbeveling dat Kennis voor Klimaat dit thema oppakt.
In zijn algemeenheid is het van belang ook bij dit vervolgonderzoek
voldoende aandacht te besteden aan de maatschappelijk/bestuurlijke
vraagstelling die de basis vormt van de geïnventariseerde kennisvragen.
Anders loopt men het gevaar een technisch-wetenschappelijke
oplossing aan te dragen die uiteindelijk niet goed bruikbaar is in de
bestuurlijk-politieke besluitvorming.
Daarnaast heeft Bureau Stroming het op zich genomen een studie te
verrichten naar het verdelingsvraagstuk en de verschillende opties.
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Bijlage 1 - aanwezigen workshop 8 oktober 2008
Hans Thiebou: Hollandse Biesbosch/recreatie (J.Thiebou@dordrecht.nl)
Ellen Kelder: Dordrecht (ETG.Kelder@dordrecht.nl)
Piet Polak: Waterschap Brabantse Delta (p.polak@brabantsedelta.nl)
Jouke Velstra: AcaciaWater/VU (Jouke.Velstra@acaciawater.com)
Henk Ketelaars: Evides (H.Ketelaars@evides.nl)
Alison Gilbert: IVM (alison.gilbert@ivm.vu.nl)
Emiel van Velzen: Deltares (emiel.vanvelzen@deltares.nl)
Jeroen Aerts: VU (jeroen.aerts@ivm.vu.nl)
Pieter Pauw: VU (Pieter.pauw@ivm.vu.nl)
Harrie Timmer: Oasen (harrie.timmer@oasen.nl)
Wim van Eijk: produktschap Vis (w.eijk@pvis.nl)
Heino Niewold: waterschap Rivierenland (H.Niewold@wsrl.nl)
Matthijs Bonte: KWR ipv GJZwolsman (Matthijs.Bonte@kwrwater.nl)
Petra Souwerbren: SBB (p.souwerbren@staatsbosbeheer.nl)
Anton van Haperen: SBB (haperen@zeelandnet.nl)
Quirin Smeele: Natuurmonumenten (Q.Smeele@natuurmonumenten.nl)
Alphons van Winden: Stroming (alwinden@stroming.nl)
Wim Braakheke: Stroming (wim.braakhekke@stroming.nl)
Arnold van Kreveld: Stroming (a.kreveld@xs4all.nl)
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Bijlage 2 - (kennis)vragen van de sectoren
In deze bijlage staan alle vragen die door de verschillende organisaties
zijn gesteld tijdens de interviews. De vragen zijn geclusterd voor de
onderwerpen: (1) hoogwater & morfologie, (2) verzilting en (3) overig.
Onder iedere vraag zijn achter een bullitpoint de organisaties
aangegeven die tijdens de workshop (of na afloop per mail) hun
voorkeur hebben uitgesproken voor die vraag.
HOOGWATER & MORFOLOGIE
1 Hoe kunnen we naar een mozaïek van ruimtelijke ordening,
waarbij stukken grond via natuurlijke weg groeien en dan voor
tijdelijke functies (landbouw, recreatie) vrij worden gegeven?
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer).
2 Wat zijn de effecten van grootschalige ontpoldering voor
samenstelling en aantallen vis? Dit is relevant voor beroeps- en
pleziervisserij en natuurbeschermers (Productschap vis).
• Produktschap vis.
3 Wat is de lange termijn ruimte die langs de rivier nodig is voor het
bergen van water bij 18.000 m3/sec en 1,5 m zeespiegelstijging?
Dit brengt de knelpunten in beeld en wijst de gebieden waar je
(binnendijks) ruimte moet reserveren en daarom niet kan bouwen
of alleen aangepast. (RWS Zuid Holland)
• Staatsbosbeheer.
4 Welke innovaties zijn mogelijk m.b.t. dijkversterking, m.n. bij oude
binnensteden? (RWS Zuid Holland, Dordrecht).
5 Wat zijn de waterstanden in het Benedenrivierengebied als die
worden doorgerekend bij W+-scenario en 1,5 m zeespiegelstijging.
M.n. bij de combinatie van gemiddeld zeeniveau (kleine storm) en
gemiddeld hoge afvoer (maatgevende waterstanden). Wat voor
soort maatregelen zijn dan nodig (berging, dijken)? Wat is de
maatschappelijke acceptatie? (RWS Zuid Holland).
6 Huidige morfologie is nog niet in evenwicht. Wat verandert er a.g.v.
een stijgende zeespiegel. Wat zijn de gevolgen voor scheepvaart,
hoogwaterstanden en natuur? Wat zijn de gevolgen op de
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morfologie van het systeem door de aanleg van nieuwe waterlopen
in de Biesbosch? Opgemerkt moet worden dat er nooit evenwicht
is, maar wel kan worden gesproken van een dynamisch evenwicht.
(RWS Zuid Holland).
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Deltares.
7 Waar ontstaan de nieuwe pioniersystemen na verzilting? Is er
genoeg sediment voor nieuwe platen? Hoe kan je rekening
houdend
met
de
scheepsvaart
ruimte
scheppen?
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer).
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Deltares.
8 Wat zijn de effecten van storm t.g.v. klimaatverandering?
(Waterschap Brabantse Delta).
9 Wat is de ruimtelijke claim die je voor de toekomstige versterking
van de primaire keringen, op basis van 10x, nodig hebt? Als je
deze niet tijdig vastlegt, zeker in het westen, wordt je door de
ontwikkelingen voorbij gestreefd. (Waterschap Hollandse Delta).
VERZILTING
1 Wat is de verspreiding van zout in het riviersysteem, bij
verschillende hydrologische scenario’s. Wat worden de
zoutgehaltes in De Bernisse? (Evides).
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kwr, Oasen, Evides,
Deltares, Waterschap Brabantse delta, Provincie Zuid Holland,
ZLTO.
2 Wat wordt de verspreiding zout in het systeem, bij verschillende
hydrologische scenario’s en beleidsmatige keuzen m.b.t. de
verdeling van het beschikbare water over de riviertakken?
(Oasen).
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kwr, Oasen, Evides,
Deltares, Waterschap Brabantse delta, Provincie Zuid Holland,
ZLTO.
3 Wat is de kosten-batenanalyse voor het overal beschikbaar
hebben van zoet water en het overal mogelijk houden van
landbouw? Zijn de kosten op sommige locaties niet veel te hoog?
Kan de wisselwerking met de omgeving in kaart gebracht worden?
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer).
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•

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kwr, Oasen, Evides,
Deltares, Waterschap Brabantse delta, Provincie Zuid Holland,
ZLTO.

4 Zoetwaterstudies laten zien dat kosten van maatregelen veel
hoger zijn dan de kosten van droogte. De vraag van een nieuwe
zoetwater studie zou moeten zijn ‘wat is de meest duurzame
waterverdeling’. De baten moeten daarin meenemen worden voor
een goede kosten-baten vergelijking. (RWS Zuid Holland).
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Kwr, Oasen, Evides,
Deltares, Waterschap Brabantse delta, Provincie Zuid Holland,
ZLTO.
5 Wat zijn de kosten en implicaties (energiegebruik, kwetsbaarheid
systeem, etc.) van de verschillende mogelijke oplossingen
(ontzilting, verlegging innamepunten, buizen)? (Evides).
• Kwr, Acacia/VU, Waterschap Rivierenland, Waterschap
Brabantse delta, Provincie Zuid Holland, ZLTO.
6 Welke maatregelen voor het tegengaan en/of compenseren van
zoute kwel zijn haalbaar (drainage/peilbeheer, loskoppelen aan- en
afvoer, infiltratie, ondergrondse berging)? (ZLTO).
• Kwr, Acacia/VU, Waterschap Rivierenland, Waterschap
Brabantse delta, Provincie Zuid Holland, ZLTO.
7 Op welke manier kan de zoutindringing bij de Nieuwe Waterweg
worden teruggedrongen (verlengen, versmallen opening)? (ZLTO).
• Kwr, Acacia/VU, Waterschap Rivierenland, Waterschap
Brabantse delta, Provincie Zuid Holland, ZLTO.
8 Eerst moet er een visie komen op de zoetwaterwaterverdeling.
Daar volgen vanzelf kennisvragen uit. (RWS Zuid Holland).
• Waterschap Brabantse Delta.
9 Wat kost het om een gegarandeerde watervoorziening voor de
landbouw te hebben? Kan dit worden gekapitaliseerd?
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer).
10 Kan de watervoorziening voor de landbouw via een apart systeem
worden geregeld om op deze manier de landbouw garanties te
kunnen geven en zonder hen de problemen m.b.t. het
oppervlaktewater op te kunnen lossen. Wat zijn de voor- en
nadelen en de kosten? (Provincie Zeeland).
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11 Waterschap Brabantse Delta: maak je een zoetwaterbuffer van de
Delta (net als IJsselmeer) of ga je verzilten? Is de delta geen
strategische zoetwaterreserve?
12 Is het te overwegen een alternatief in de Zuidwestelijke delta te
hebben in de vorm van een zoetwaterreserve naast het IJsselmeer
om twee redenen: 1,5 m opzet in het IJsselmeer is mogelijk teveel,
gelet op consequenties voor omgeving en twee: de weg voor het
water naar het westen is moeilijk. Nu kiezen is beter dan een optie
te hebben ingeleverd. Onder het motto: 'vasthouden het zoet en
pas loslaten als het moet’. (Waterschap Hollandse Delta).
• Waterschap Hollandse Delta.
13 Verouderde droogtestudies actualiseren en opschalen naar schaal
van heel Nederland.
• Waterschap Brabantse Delta.
14 Ladder van Lansink nodig voor ernstige droogte (eerst sluit je
natuur af, … en als laatste de kerncentrales). (Waterschap
Brabantse Delta).
15 Kwaliteitsverbetering in 2050 (a.g.v. KRW) plus maatregelen bij de
Nieuwe Waterweg afzetten tegenover kosten als gevolg van
toestaan van verzilting. (Waterschap Brabantse Delta).
16 Wat betekent het beleid dat komende tijd gevoerd gaat worden
voor het zoetwatervraagstuk. (Provincie Zuid-Holland).
17 Waterschaarste is een verdelingsvraagstuk. Hoe de verdeling te
regelen is dus de vraag. (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer).
18 Er is behoefte naar onderzoek aan waterverdeling vanuit
verschillende invalshoeken: juridische, RO, effecten op het fysieke
systeem, hoe uit te voeren, etc. (Provincie Zuid-Holland).
• Acacia/VU, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid Holland.
19 Kan de waterverdeling voor Nederland worden aangepast zodanig
dat er voldoende water is voor de landbouw? (deze vraag is ook
als technische vraag gesteld). (ZLTO).
• ZLTO.
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20 Wat zijn de effecten van verzilting (of buffering van zoetwater) op
de bestanden van zoetwater consumptievis. (Productschap Vis).
21 Er is veel beter inzicht nodig in de verwachte droogteontwikkeling.
Dit is een fundamentele vraag, die meer thuishoort bij de
klimaatkennisfaciliteit. Klimaatmodellen voorspellen droogte, maar
in waarnemingen is niets te zien van lagere afvoeren. Zie website
EEA: http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_4/en/.
Provincie Zuid Holland.
OVERIG
1 Wordt voldoende rekening gehouden met nog extremere
scenario’s waar KNMI nu melding van maakt? (Provincie ZuidHolland).
2 Wat is het effect van de hogere temperaturen
waterleidingnet op micro organismen? (Oasen).

in

het

3 Wat is het effect van meer klink en zwelling in de ondergrond a.g.v.
grotere temperaturen op het leidingennet? (Oasen).
4 Wat is de invloed van gemiddeld hogere watertemperatuur op
microbiële
processen
in
de
ondergrond
(effectiviteit
bodempassage)? (Oasen).
5 Hoe zijn buitendijkse activiteiten zoals wonen, werken, te
combineren met uitspraken van de Deltacommissie, waar de
verantwoordelijkheid vooral bij burger (initiatiefnemer) wordt
gelegd? Is het aanbrengen van een scheiding in functies voor
veilige en minder veilige gebieden te overwegen? (Waterschap
Hollandse Delta).
6 Kan er een overkoepelende visie worden ontwikkeld, waarbij de
Biesbosch een soort proeftuin/natuurlijk openlucht museum wordt
voor een toekomstig aan het klimaat aangepast NL (met woning,
recreatie, energieopwekking, waterwinning, etc.)? (Hollande
Biesbosch).
7 Is de maatwerkbenadering die in het Urban Flood Management
programma wordt gevolgd ten aanzien van de kwestie
wonen/klimaatverandering uit te breiden naar natuur en recreatie,
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en hoe zou dat er op de langere termijn uit kunnen zien in het
overgangsgebied tussen Dordrecht en de Biesbosch? (Dordrecht).
8 Zijn kleinschalige maatwerkoplossingen niet de meest
effectievere en duurzame respons op klimaatverandering? Wat is
nodig om deze alternatieve benadering op grote schaal toegepast
te krijgen (dus van het Dordtse experiment naar (inter)nationale
standaard). Een economische analyse zou daarbij ook interessant
zijn. (Dordrecht).
9 Pleidooi voor een andere onderzoeksmethodiek. Ga op een
specifieke locatie vraaggericht ontwerpen en kijk wat je tegenkomt.
Gebruik bijv Raamplan Eiland van Dordrecht als pilot. (Dordrecht).
• Hollandse Biesbosch, Dordrecht, Kwr, Waterschap Hollandse
Delta.
10 Kan het beheer van wilgenbossen worden gefinancierd uit
biomassa/electriciteit? Welke oogstmethodes sluiten aan bij de
natuurlijke dynamiek? (Dordrecht).
11 Hoe krijg je buitendijkse activiteiten (oa wonen en werken)
verzekerd. (Dordrecht).
12 Polders worden steeds meer afgesloten. Wat betekent dat voor de
vismigratie (bijv. aal). (Productschap Vis).

54

Programmabureau Klimaat voor Ruimte
Programme Office Climate changes Spatial Planning
www.klimaatvoorruimte.nl
p/a Climate Centre, Vrije Universiteit, FALW
de Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
the Netherlands
T +31 20 598 8648
F +31 20 598 9904
E office@klimaatvoorruimte.nl
p/a Alterra (Wageningen UR)
P.O. Box 47
6700 AA Wageningen
the Netherlands
T +31 317 48 6540
F +31 317 42 6101
E info@klimaatvoorruimte.nl

ISBN 978-90-8815-009-8

