Perspectief voor ruimtelijke
ordening Randstad
op lange termijn
Het wordt met name in de Randstad risicovoller, natter, maar soms ook droger,
zouter en de bodem daalt verder. In de rapportage ‘Delta in Zicht’ vertaalde
Rijkswaterstaat Waterdienst onlangs alle noodzakelijke opgaven op het gebied
van water en ruimtelijke ordening in kaarten die een perspectief tonen voor
de toekomst. Deze perspectieven moeten nu opgeschaald worden naar heel
Nederland en omgezet in beleid van DG Water.

V

oor DG Water is de aandacht voor
de ruimtelijke ontwikkelingen op
lange termijn, de klimaatverandering in het bijzonder, van groot belang.
Juist ook voor het realiseren van de doelstellingen voor het waterbeleid, zoals deze zijn
neergelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en het ruimtelijk waterbeleid
uit de Nota Ruimte. Tegen deze achtergrond
is door DG Water aan RWS Waterdienst en
H+N+S Landschapsarchitecten gevraagd een
verkenning te maken van de opgaven voor
de lange termijn en de perspectieven voor
water en ruimtelijke ontwikkelingen voor het
westen van Nederland, i.c. de Randstad. Er
is voor dit gebied gekozen in verband met
de (economische) betekenis van deze regio
voor Nederland in zijn geheel, de rijksbetrokkenheid bij de ontwikkeling van het gebied
(onder andere via de Uitvoeringsprogramma’s
van de Nota Ruimte, het Urgentieprogramma
Randstad en de toekomstagenda Randstad
2040) en het gegeven dat hier belangrijke
watervraagstukken spelen. Bij dit laatste kan
worden gedacht aan de veiligheid (onder
andere zwakke schakels, sterk verstedelijkte dijkringen, compartimentering), de
waterkwantiteit (wateroverlast), waterkwaliteit
(verzilting, voldoen aan de KRW-doelstellingen) en de kosten van het waterbeheer
(peilbeheer in polders en droogmakerijen).
Bovengenoemde ontwikkelingen zullen in de
komende kabinetsperiode naar verwachting
belangrijke invloed hebben op koers en
inhoud van (nieuw) ruimtelijk beleid voor
het westen van het land, i.c. de Randstad,
en zijn daarmee van groot belang voor de
(verdere) doorwerking van het waterbeleid
in de ruimtelijke ordening. Een goede
positionering van DG Water in de daarvoor
relevante (beleids)trajecten vergt een
heldere en inhoudelijk goed onderbouwde
duiding van de wateropgaven en van de
wijze waarop deze zijn gerelateerd aan
de ruimtelijke ontwikkelingen van WestNederland op de lange termijn en op de
verschillende schaalniveau’s. Op onderdelen
(zoals voor de zwakke schakels, Ruimte
voor de Rivier en de veenweidegebieden)
zijn de inzichten aanwezig. Een integratie
van de verschillende thema’s in samenhangende perspectieven voor de lange termijn
voor water en de ruimtelijke ontwikkeling
ontbreekt vooralsnog.
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‘Delta in Zicht’ verbindt de wateropgaven
rond (water)veiligheid, waterkwantiteit en
waterkwaliteit op het niveau van WestNederland (Randstad en omgeving). Het
neemt de meest relevante ontwikkelingen
op de lange termijn (klimaatverandering,
verstedelijking, ruimtelijke investeringen)
als vertrekpunt. Het brengt een relevant
spectrum aan denkbare, duurzame
ruimtelijke perspectieven van WestNederland en de betreffende watersystemen
in beeld. Het biedt aanknopingspunten om
de (integrale) wateropgaven te verankeren in
discussies en besluitvorming rond ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting voor de korte
(komende kabinetsperiode) en middellange
termijn (voorbereiding beleidsinzet na 2015).
En het spreekt beleidsvoerders en andere
betrokkenen in de ruimtelijke ordening aan
door - letterlijk - de integrale, langetermijnopgaven voor water ‘op de kaart’ te zetten.

Afb. 1: Het risico neemt toe.

Het project is er uitdrukkelijk op gericht de
argumentatie en onderbouwing te leveren
voor de beleidsinzet van DG Water, gericht
op de (discussies over de) toekomstige
ruimtelijke ordening van West-Nederland.
Een uitgangspunt vormt de vooronderstelling dat - ondanks de ontwikkelingen op
de lange termijn en de gevolgen daarvan die
zich zullen aandienen - de Randstad ook in
de verre toekomst een duurzaam, veilig en
belangrijk woon-, werk- en recreatiegebied
is en zal blijven. De zoektocht is erop gericht
deze functies van het gebied, ondanks de
(klimaat)veranderingen die zich aandienen,
ook voor de lange termijn blijvend te
waarborgen. Hiervoor zullen aanpassingen
nodig zijn in de wijze waarop de ruimte en
de watersystemen zijn ingericht of worden
gebruikt of waar welke gebruiksfuncties
zijn gelokaliseerd. Een strategie die bestaat
uit het op termijn verlaten van het westen

actualiteit
van Nederland wordt niet als reële optie
meegenomen.

Klimaatbestendige en leefbare
delta
Klimaatverandering werkt in de komende
eeuw door op vrijwel alle onderdelen van
het watersysteem. Zwakke schakels en
kwetsbare plekken worden blootgelegd. Om
de Randstad leefbaar en veilig te houden, is
adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering onvermijdelijk. Het watersysteem
van West-Nederland beschikt over een groot
adaptief vermogen. In de afgelopen eeuwen
is het voortdurend aangepast aan veranderende eisen, wensen en mogelijkheden. In de
toekomst moet en kan dat opnieuw.
De Randstad vertegenwoordigt een enorme
en sociaal-culturele en economische waarde.
Het ‘verhuizen’ van de Randstad naar hogere
en drogere delen van het land is daarom
ongewenst en ook op de zeer lange termijn
niet nodig.

omgang met verzilting speelt een centrale
rol in deze discussie.
De beschikbaarheid van zoet water in het
vertakte netwerk van boezemwaterlopen is
van strategisch belang voor de ontwikkeling
van het grondgebruik. Ook in de toekomst
blijft de boezem daarom zoet om een
beperkt aantal specifieke gebruikers selectief
te bedienen.

De noodzakelijke aanpassing van de
waterveiligheid is er op gericht de risicobenadering volwaardig in praktijk te brengen.
Dat betekent meer sturen op het beperken
van de gevolgen van een mogelijke
overstroming, bijvoorbeeld door aanleg
van compartimenteringsdijken, aangepast
bouwen of de aanleg van vluchtplaatsten
en evacuatie of vluchtroutes (afb. 7). De

Wat de analyse leert
De doorwerking van klimaatverandering in
het watersysteem komt in beeld door vijf
processen: het risico neemt toe (afb. 1), het
wordt natter (afb. 2), warmer maar soms ook
droger (afb. 3), zouter (afb. 4) en bovendien
daalt de bodem verder (afb. 8).
De klimaatverandering versterkt bestaande
en bekende processen in het watersysteem.
In het algemeen worden die heviger en
zullen ze elkaar versterken (bijvoorbeeld:
de verzilting en de verminderde beschikbaarheid van zoet water in droge perioden).
Tegelijkertijd blijken gangbare oplossingen
voor problemen (bijvoorbeeld het integraal
doorspoelen van poldersystemen) niet
meer afdoende te zijn of worden ze zelfs
onmogelijk. Hoogwaardige en veeleisende
vormen van grondgebruik, bijvoorbeeld het
stedelijke gebied en de intensieve landbouw,
merken de gevolgen als eerste.
De gevolgen zijn merkbaar op een dusdanige
schaal dat oplossingen niet meer (alleen)
op lokaal niveau gezocht kunnen worden.
Dit vraagt om intensieve samenwerking
op alle schaalniveau’s, binnen en buiten de
watersector. Naast keuzen en initiatieven
op regionaal niveau zijn hiervoor bovenregionale en nationale sturing en keuzes
noodzakelijk.

Afb. 2: Het wordt (steeds) natter.
Afb. 3: Het wordt warmer en droger.

Op zoek naar meer duurzaamheid,
flexibiliteit en veerkracht
Klimaatverandering vraagt om fundamentele
keuzes ten aanzien van waterveiligheid en
waterbeheer om ook in de toekomst een
leefbare Randstad te garanderen. De koers is
gericht op meer duurzaamheid, flexibiliteit en
veerkracht in waterbeheer en waterveiligheid.
De noodzakelijke aanpassing van het
waterbeheer speelt al op korte termijn (vanaf
nu). Het gaat er om een nieuwe verhouding
te bepalen tussen het hoofdwatersysteem,
de boezemwateren en de polders (afb. 6).
Het is van belang selectief polders zelfvoorzienend te maken door deze ‘af te koppelen’
van het boezemsysteem. Op deze wijze
wordt voorkomen dat alle vraagstukken
van wateroverlast en -tekort altijd via het
bovenliggende systeem worden opgelost. De

H2O / 4 - 2008

5

noodzaak tot beperking van de gevolgschade in de Randstad op de korte termijn
is een logisch gevolg van de groei (van de
economie en de bevolking) in de afgelopen
halve eeuw.
De verdediging van zowel de kust als het
achterland vindt voor de korte termijn
nog steeds plaats op basis van de huidige
dijkringen. Dit systeem met dijkringen met
verschillende beschermingsniveaus is de
belangrijkste basis voor de waterveiligheid
en vormt, zeker voor de nabije toekomst, de
constante factor. Voor de lange termijn is een
herijking noodzakelijk. Naast de optie om het
beschermingsniveau opnieuw in overeenstemming te brengen met de waarden
binnen de dijkring, wordt daarbij gekeken
naar normdifferentiatie binnen de dijkringen.

Aan de oostflank gaat het er om de daar
aanwezige bronnen van zoet water (Natte
Hart, grote rivieren) veilig te stellen en
te benutten. Dit is noodzakelijk om het
boezemstelsel ook voor de toekomst met
(minder maar wel zoet) water te voorzien.
Een tweede opgave in de oostflank is het
waarborgen van de veiligheid van dijkring
Flevoland: een mogelijke optie is om het

Strategische opgaven voor
deelgebieden
Op basis van overeenkomsten in gebiedseigenschappen en gevolgen van klimaatverandering is een verdeling gemaakt in de
deelgebieden: zuidelijke flank, westflank van
de Randstad, het centraal veenweidegebied,
de oostflank en de (verspreid gelegen)
stedelijke gebieden.
De hoofdopgave voor de zuidelijke flank is
ruimte maken en houden voor de doorvoer
en berging van water van de grote rivieren
richting de zee in een (zoveel mogelijk)
open estuarium. Grootschalige ruimtelijke
ontwikkelingen die de potentiële ruimte
beperken zijn ongewenst. Op termijn wordt
de inlaat van zoet water in het estuarium
onmogelijk. De opgave is de (nu landbouw)
gebieden hierop voor te bereiden: wordt er
gekozen voor meer zelfvoorziening als het
gaat om zoet water of voor grondgebruik dat
een grotere tolerantie heeft voor verzilting?
Het beschermingsniveau van een aantal
(stedelijke) dijkringen zal - door verdergaande verstedelijking - verder uit de pas
gaan lopen bij het geïnvesteerde vermogen.
In de westflank is het de opgave mogelijkheden te zoeken om polders af te koppelen
om de druk op de boezem (kwantitatief en
kwalitatief ) zoveel mogelijk te beperken. Er
zal daarmee een gevarieerd mozaïek van
gebieden kunnen ontstaan met een eigen,
zo natuurlijk mogelijk peil, peildynamiek
en waterkwaliteit. Alleen de meest kritische
vragers (bijvoorbeeld stedelijke groengebieden en zeldzame, kwetsbare natuurgebieden) worden selectief bediend door
aanvoer van zoet water uit de boezem. Het
poldermozaïek stuurt de ruimtelijke ontwikkeling van de westflank van de Randstad.
Voor wat betreft waterveiligheid vragen
de meest kwetsbare functies aandacht
(waarborg van de veiligheid in verstedelijkte
en nog verder te verstedelijken gebieden).
De opgave in het centrale veenweidegebied richt zich op het vernatten (behoud
van het veen) en het afkoppelen van het
boezemsysteem van de laagste delen van
het veen(weide)gebied (ontlasten van
het boezemstelsel in perioden met grote
afvoeren). Op het niveau van de poldereenheden zijn zelfstandig functionerende
watersystemen (met lokale mogelijkheden
voor berging) nodig. Dit biedt perspectieven
voor combinatie met ontwikkeling van
moerasnatuur.
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Afb. 4: Het wordt zouter.
Afb. 5: Alle conclusies verwerkt in één kaart.

zuidwestelijk deel van die dijkring - waar nog
een flinke verstedelijking is voorzien - als een
aparte eenheid met een hoog beschermingsniveau aan te merken.
De integrale wateropgave (veiligheid,
waterkwaliteit en waterkwantiteit) in het
(bestaande) stedelijke gebied is hoogst
urgent en kent zijn eigen complexiteit. Eén

actualiteit
van de voornaamste kansen om op die
opgave in te spelen, ligt in de stedelijke
herstructureringsgebieden. Verder bouwen
in droogmakerijen die al sterk verstedelijkt
zijn - en dus ook in de toekomst blijvend
goed tegen overstroming moeten worden
beschermd - is denkbaar. Mits flexibiliteit
(ruimte) voor andere onderdelen van de
integrale stedelijke wateropgave overblijft

en het beschermingsniveau gelijkt blijft - of
wordt gebracht - met de toename van het
geïnvesteerde vermogen / schadepotentieel
of aantal mogelijke slachtoffers.
Maatregelen die beargumenteerd worden
vanuit de adaptatiegedachte, moeten
vooral bijdragen aan de veiligheid en
leefbaarheid van het huidige grondge-

bruik. De waarden van de Randstad in 2040
worden vooral bepaald door de investeringen die reeds gedaan zijn. Het nieuw te
ontwikkelen gebied vormt een grote kans
voor innovatieve oplossingen, hoewel ze
slechts een relatief kleine toevoeging zijn
ten opzichte van het bestaande bebouwde
gebied. Innovaties die getest zijn in nieuwe
gebieden, kunnen later ook weer toegepast
worden bij herstructurering van bestaande
gebieden.

Samenwerking water en ruimtelijke
ordening
De complexiteit van de ruimtelijke wateropgaven, waarbij verschillende gebieden,
verschillende schaalniveaus en verschillende bestuurslagen en actoren vaak weer
op verschillende wijze samenhangen, vergt
intensieve samenwerking. Niet alleen tussen
verschillende actoren van de watersector,
maar vooral tussen de watersector en de
ruimtelijke ordening.
De uitdaging is om oplossingen te
ontwerpen en uit te voeren die niet alleen
het watersysteem duurzaam en veerkrachtig
maken, maar ook bijdragen aan de aantrekkelijke ruimtelijke inrichting van de Randstad
als geheel: water als onderdeel van een
metropolitaan park.
met dank aan Rijkswaterstaat Waterdienst
(Michaël van Buuren) en H+N+S
Landschapsarchitecten

Afb. 8: Daling en stijging van de bodem van
Nederland.

Afb. 6: Perspectief voor het waterbeheer in de Randstad.
Afb. 7: Perspectief voor de veiligheid in de Randstad.
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