
‘We moeten
ons juist niet
te r u g t re k ke n
voor de
s t i j ge n d e
ze e s p i e ge l’
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Nederland moet zich niet nu al voorbereiden
op scenario’s in de heel verre toekomst, maar
kan beter vertrouwen op waar het land al
eeuwen goed is in: water buiten de deur
houden. „Laat die zee maar komen.”
Door�onze�redacteur�Arjen�Schreuder

S
teeds vaker waarschu-
wen watermanagers Ne-
derland voor de verwach-
te stijging van de zeespie-
gel. Hou daar nu al reke-
ning mee, is de bood-

schap. Deltacommissaris Peter Glas
herinnerde het kabinet vorig jaar al
aan effecten, als stijgende waterpei-
len, een moeilijkere afvoer van ri-
vierwater naar zee en verzilting, die
gevolgen hebben voor laag Neder-
land, langs uiterwaarden en buiten-
dijkse gebieden. „Nieuwe investerin-
gen in deze gebieden kunnen de toe-
komstige schadelast en/of aanpas-
singskosten vergroten”, schreef hij in
een advies.

Ook wetenschappers roeren zich.
„De Nederlandse watermachine gaat
h a p e re n”, zei onderzoeker Marjolijn
Haasnoot in NRC bij de publicatie
van een rapport van kennisinstituut
Deltares, als overheden niet nu al re-
kening houden met maatregelen die
over vijftig of honderd jaar nodig zul-
len blijken, tot aan het deels terug-
trekken van Nederland naar het oos-
ten. In een toelichting zegt Haasnoot
dat het Nederlandse watermanage-
ment „heel goed” is, naar het oosten
maar dat „antic iperen” nodig is „om
goed te blijven”.

Ru i mt e
Haasnoot: „Wij hebben alle mogelij-
ke richtingen geschetst tegen zee-
spiegelstijging. In alle gevallen blijkt
dat we ruimte nodig hebben, om ri-
vieren te verruimen, dijken te verho-
gen, water te bergen. Die ruimte zul-
len we moeten reserveren. En in alle
oplossingsrichtingen zullen we ook,
om de klimaatdoelen te halen, de
emissies uit veengebieden zoveel

mogelijk moeten beperken.” Ook de
waterschappen vinden dat ruimte
moet worden gereserveerd „voor wa-
ter en voor toekomstige dijkverster-
k i nge n”, aldus een woordvoerder.

Sommige waarschuwingen wekken
verbazing, bezorgdheid en ronduit ir-
ritatie bij een andere school waterma-
nagers: zij menen dat Nederland zich
niet nu al moet voorbereiden op sce-
n a r i o’s in de verre toekomst, maar be-
ter kan vertrouwen op waar het land
al eeuwen goed is in: water buiten de
deur houden. Met de bouw van dijken
en het ruimte geven aan rivierwater,
maar ook met de bouw van grote wa-
terwerken en pompen.

„We worden bang gemaakt”, signa-
leert ingenieur Dick Butijn, die zich
sterk maakt voor een tweede kust-
lijn. „Laten we elkaar niet de put in
p r ate n”, zegt ook Bas Jonkman,
hoogleraar waterbouwkunde aan de
TU Delft. Hij wordt naar eigen zeggen
„op de kast gejaagd” door scenario’s
waarin Nederland op lange termijn
maar beter het westen kan prijsge-
ven, en nu al moet beginnen met ve r -
huizen naar hogere gebieden in het
oosten. „Wij Nederlanders bouwen
over de hele wereld superveilige
kustsystemen, van Singapore tot
Texas en New York, en dan zouden
we ons in eigen land moeten terug-
t re k ke n? ” Het debat over zulke sce-
n a r i o’s schaadt de reputatie van Ne-
derland, ook als vestigingslocatie.
„Zelfs de banken en verzekeraars
worden onnodig bang gemaakt.”

Wateradviseur Ties Rijcken noemt
suggesties om bij voorkeur niet meer
te bouwen in lager gelegen gebieden
onzinnig. Rijcken: „Zeespiegelstij -
ging is vreselijk. Maar het debat er-
over heeft dogmatische en soms zelfs

religieuze trekjes. Moeten we nu al ge-
bieden vrijhouden waarin niks meer
mag gebeuren omdat we die ruimte
over tientallen jaren of zelfs eeuwen
misschien nodig hebben? Nee. We
zijn ooit met acht miljoen inwoners en
een klein bruto nationaal product in
staat geweest een Afsluitdijk te bou-
wen, en daarna de Deltawerken. En
dan zouden we dat systeem nu niet in
stand kunnen houden?”

‘Apocalyptische toestanden’
Er doen verschillende strategieën de
ronde, variërend van de zee zoveel
mogelijk buiten de deur houden, tot
‘m e e b e we ge n’ en wegtrekken naar
het oosten. Vooral deze laatste rich-
ting moet het ontgelden. „Het is geen
o p l o s s i ng ”, aldus Ties Rijcken. Te-
rugtrekking leidt tot „apoc alyptische
to e s t a n d e n” omdat huizen onver-
koopbaar worden en alleen de rijken
het verloederende westen kunnen
verlaten. Ingenieur Dick Butijn vindt
terugtrekken „een fancy idee” d at
niettemin „ten dode opgeschreven”
is. Butijn: „De maatschappelijke im-
pact is ongelofelijk groot. Burgers,
boeren en andere grondbezitters
moeten massaal worden uitgekocht,
wat duizenden miljarden zou kosten,
dat is niet op te brengen. En ook in
het oosten zal veel tegenstand zijn.”

De oproep, regelmatig te horen, om
nu niet te bouwen in lage polders, of
om overheidsgebouwen in hoger ge-
legen delen van Nederland neer te
zetten, is „o nve r s t a n d i g ”, zegt hoog-
leraar Jonkman: „Ik mis de onder-
bouwing. De pleidooien voor terug-
trekken en ruimte vrijhouden zijn ge-
baseerd op projecties van zeespiegel-
stijging die we pas over eeuwen kun-
nen verwachten. We kunnen de zee-
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spiegelstijging voorlopig prima aan.
Er moeten huizen worden gebouwd,
rekening houdend met waterrisico’s .”

Ook volgens wetenschappelijk di-
recteur Bas Kolen van adviesbureau
HKV lijn in water is er „geen nood-
zaak” Nederland nu al voor te berei-
den op een mogelijke aftocht naar ho-
ger gelegen gebieden. „Dat is voorba-
rig. Waar het om gaat, is een even-
wichtige beoordeling te maken of we
met het huidige waterbeleid de kans
op overlijden door een overstroming
zo klein mogelijk houden. Ook is de
vraag of de kosten van de maatregelen
en het ruimtebeslag acceptabel zijn.”

Hij vindt het verstandig om na te
denken over locaties van woningen
om de kwetsbaarheid voor ove r s t ro -
mingen te verkleinen. „Maar zonder
de delta te verlaten.” En nog iets: ook
nu al verschillen de risico’s op over-
stromingen per regio. Jonkman: „He t
is niet zo simpel dat de risico’s in pol-
ders hoog zijn en in hoog Nederland
laag. Zo is de kans op natte voeten in
de Limburgse Geul veel groter dan in
een bebouwde diepe polder in West-
Nederland met goed waterbeheer.”

Niet op een berg gaan zitten
Wat de watermanagers kortom wil-
len zeggen, is dat er genoeg andere
manieren zijn om niet nat te worden
dan op een berg te gaan zitten. Daar-
toe behoort het verruimen van rivie-
ren, zandsuppleties voor de kust, de
aanleg van natuurlijke vooroevers,
en het versterken van dijken. Als
voorbeeld noemt hoogleraar Jonk-
man een dijk bij het Zeeuwse Krui-
ningen, die in zeventig jaar met bijna
vijf meter is verhoogd en drie keer zo
breed is geworden. „Voor de zeespie-
gelstijging moet er de komende eeu-
wen nog een of twee meter bij. En
dat zouden we niet kunnen?”

Als alternatief voor dijkversterkin-
gen, die relatief duur zijn, presenteert
Ties Rijcken binnenkort een plan
voor een tweede stormvloedkering in
de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam,
achter de huidige Maeslantkering.
Het is een honderdvijftig meter hoge
boog die bij storm kan worden neer-
gelaten, en die met één tot twee mil-
jard „goedkoper is dan het verhogen
van vijfhonderd kilometer dijken er-
achter ”. „Laat die zee maar komen”,
zegt Rijcken. „We kunnen het aan.”
De bouw van de Hollandkering, zoals
hij alvast is gedoopt, moet gecombi-
neerd worden met extra gemalen om
bij het sluiten van de kering het ri-
vierwater toch naar zee te pompen.

Een alternatief voor pompen is een
tweede kustlijn, de Haakse Zeedijk,
zoals ingenieur Dick Butijn bepleit.
Door een dijk op tien tot dertig kilo-
meter uit de kust ontstaat een gigan-
tisch meer, met ruimte die in de rest
van Nederland ontbreekt om „ge d u -
rende tien dagen” rivierwater te ber-
ge n . Zo’n meer maakt Nederland
minder afhankelijk van pompen en
dat is nodig, aldus Butijn. „Po m p e n
draaien op elektriciteit maar de leve-
ring daarvan is niet altijd zeker.” Bu-
tijn maakt de vergelijking met een
hoge flat. „Wil je als bewoner van de
bovenste verdieping afhankelijk zijn
van de lift? Of zou je ook een trap-
penhuis willen hebben?” Hij ziet zijn
plan als „uiteindelijk de enig moge-
lijke variant” tegen zeespiegelstij-
g i ng .

Dat valt nog bezien; er liggen ook
andere visies. Hoogleraar Jonkman:
„Laten we concrete plannen voor de
eerste knelpunten uitwerken. Zoals
strategieën voor het gebied rond Rot-
terdam: een nieuwe stormvloedke-
ring, een dam met sluizen of juist een
open rivier met veel natuur. En deze
dan beoordelen op bijdragen aan wa-
terveiligheid, stadsontwikkeling, ha-
ven en economie en natuur.”

Plan�voor�een�tweede�kustlijn
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