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Woord vooraf
Over de Jonge Deltacommissie:
De Jonge Deltacommissie bestaat uit betrokken jonge professionals die meewerken aan dit
initiatief en zo helpen vorm te geven aan een veiliger Nederland.
De Jonge Deltacommissie is geheel onafhankelijk. We zijn niet verbonden aan bestaande
organisaties en zijn niet gekoppeld aan geldstromen. We hebben ons zelf georganiseerd en onze
activiteiten betaald. Voor de ruimte van ons symposium en voor de productie van publicaties
zijn we gesponsord door de Provincie Zuid-Holland en het BSIK onderzoeksprogramma Leven
met Water.
De jonge deltacommissie is een open samenwerkingsverband dat niet verbonden is aan
bestaande programma’s en organisaties. Het initiatief van de Jonge Deltacommissie en
organisatie van de werkzaamheden is gedaan door een kernteam.
Kernteam Jonge Deltacommissie:
Bas Kolen
Bas Jonkman
Wouter ter Horst
Teun Terpstra
Laurens Bouwer
Annebeth Loois
Wim Kanning
Marjolein de Jong
Het kernteam is mogelijk gemaakt door HKV lijn in water, Technische Universiteit Delft,
Instituut voor Milieuvraagstukken (VU Amsterdam), Royal Haskoning, Universiteit Twente, DHV
bv, en Infram bv.
We willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die zijn geleverd. We willen jonge
professionals aanmoedigen om hun ideeën te blijven ontwikkelen en aan de buitenwereld te
presenteren. Het gaat tenslotte om onze toekomst.
Kernteam Jonge Deltacommissie, september 2008

www.jongedeltacommissie.nl

iii

September 2008

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

Inhoud
Lijst met ideeën ...........................................................................................................................vii

1

2

3

4

Inleiding ................................................................................................... 1
1.1

Aanleiding ......................................................................................................................1

1.2

Doel en ambities .............................................................................................................1

1.3

Terugkijken op onze werkwijze..........................................................................................3

Kijk op de wereld ...................................................................................... 5
2.1

Onze principes ................................................................................................................5

2.2

Onze visie.......................................................................................................................5

2.3

Het resultaat...................................................................................................................5

64 water ideeën........................................................................................ 7
3.1

Preventie........................................................................................................................8

3.2

Ruimtelijke inrichting ..................................................................................................... 19

3.3

Institutionele inrichting en beleid..................................................................................... 25

3.4

Regionaal waterbeheer................................................................................................... 31

3.5

Rampenbestrijding......................................................................................................... 33

3.6

Waterbewustzijn............................................................................................................ 35

Conclusies............................................................................................... 43

www.jongedeltacommissie.nl

v

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

vi

september 2008

www.jongedeltacommissie.nl

September 2008

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

Lijst met ideeën
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee

1: Sluftergebied achter Hondsbossche zeewering .................................................................8
2: Aanpasbare waterkeringen (AFD) in een stedelijke omgeving ..........................................8
3: kunstrif in zee voor Pettemer zeewering...........................................................................9
4: De watercommunicerende wand .......................................................................................9
5: IJsbergen als dijken en de Rijn in een Grieks patroon .................................................... 10
6: Een golfoverslagdijk bij de Hondsbossche Zeewering ..................................................... 10
7: ECO2 Duin ....................................................................................................................... 11
8: Nederland boven zeeniveau ............................................................................................ 11
9: De kracht van de waterkering ......................................................................................... 12
10: Gecontroleerde overstromingsgebieden ........................................................................ 12
11: Multifunctionele dijken voor een betere bescherming tegen water ............................... 13
12: Compartimentering in Noord Holland ............................................................................ 13
13: SMI Stormvloed dempers.............................................................................................. 14
14: Een waterkering van baggerspecie ............................................................................... 14
15: De heldere lagune ......................................................................................................... 15
16: Haringvlietstuwmeer ..................................................................................................... 15
17: Dike Alert ...................................................................................................................... 16
18: Risicobenadering: nieuwe kansen voor de inrichting van ons land samen met
onze dijken ............................................................................................................. 16
19: Volkerak-Zoommeer en Grevelingen, sleutel naar een veilige en duurzame delta ....... 17
20: Buitendijkse dijkverhoging ............................................................................................ 17
21: A4 keermeer ................................................................................................................. 18
22: Van nationaal naar lokaal ............................................................................................. 19
23: Duurzaam kassencomplex ............................................................................................ 19
24: De energiepolder........................................................................................................... 20
25: Drijvende steden en bouwen op lichtgewicht funderingen ............................................ 20
26: Kloppend hart van Nederland ....................................................................................... 21
27: Dijrvende steden ........................................................................................................... 21
28: Meebewegen in het blauwe hart van de rode delta....................................................... 22
29: De nieuwe randstad ...................................................................................................... 22
30: Bodemstijging ............................................................................................................... 23
31: Nederland als netkous................................................................................................... 23
32: Terpendijk ..................................................................................................................... 24
33: Denken in dijken doorbreken ........................................................................................ 24
34: De financiering van grootschalige overstromingsschades ............................................. 25
35: Scenario’s in waterbeleid .............................................................................................. 25
36: Op n aar een nieuwe bestuurlijke indeling van het waterbeheer .................................. 26
37: Financiële arrangementen voor een efficiënte spreiding van restrisico’s en het
bevorderen van mitigatie ........................................................................................ 26
38: Heffing naar gelang locatiekeuze ten bate schadebeperking ........................................ 27
39: Klimaatcheck voor projectontwikkelaars ....................................................................... 27
40: Ruimte voor lokale initiatieven...................................................................................... 28
41: Laat water echt aan het roer ........................................................................................ 28
42: Sociale gevolgen in kaart .............................................................................................. 29
43: Pro actie en of preventie en of preparatie? Doorontwikkeling van de KBA ................... 29
44: Kustbeheer: lange termijn visie vraagt om grote ruimteschalen .................................. 30
45: Waterberging op kabel- en leidingstroken .................................................................... 31
46: Oase aan de Zuidas te Amsterdam ............................................................................... 31
47: Holland op z’n langst..................................................................................................... 32
48: Vluchtplaatsen en zelfredzame cellen ........................................................................... 33

www.jongedeltacommissie.nl

vii

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee
Idee

september 2008

De zelfredzame evacuatiestrategie die steeds minder kwetsbaar wordt ...................... 33
Bewustwording en handelen van burgers ..................................................................... 34
Crisinetwerk overstromingen & waakvlamovereenkomsten.......................................... 34
Leven met water is water beleven ................................................................................ 35
Waterveiligheid is beleving en wordt een belevenis...................................................... 35
Alle Nederlanders hoogwaterbewust ............................................................................. 36
Lespaketten: Hoogwatergevolgbestrijding .................................................................... 36
Risico en crisiscommunicatie: bewustzijn, handelingsperspectief & het lokale
karakter van overstromingsrisico’s ......................................................................... 37
Idee 57: Waterbewustzijn en lespakken door HAVO 3 klas......................................................... 38

viii

49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

www.jongedeltacommissie.nl

September 2008

1

Inleiding

1.1

Aanleiding
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Het is van belang dat Nederland in de komende eeuwen een veilige en goed bewoonbare delta
blijft. Een goede schipper tuurt naar de horizon, en verlegt zijn koers op tijd. Zo ook zou het
waterbeheer in staat moeten zijn haar koers te verleggen, waar en wanneer nodig. Hoe moet
het waterbeheer er in de toekomst uit komen te zien? Nederland staat voor uitdagingen op
maatschappelijk, bestuurlijk en technisch vlak om de strijd met klimaatverandering aan te gaan.
Jonge waterprofessionals zullen de komende decennia de ideeën moeten aandragen en
beslissingen moeten nemen over hoe Nederland veilig en prettig bewoonbaar blijft.
Tegelijkertijd gaat dit over de toekomst van het land waarin deze jonge waterprofessionals
wonen en werken. De Jonge Deltacommissie heeft de jonge waterprofessionals een podium
geboden om hun ideeën te presenteren, en verder te brengen tot projecten en implementatie.
De Jonge Deltacommissie zal in de toekomst als denktank blijven fungeren om de ideeën een
podium te geven en waar mogelijk een stap verder richting implementatie te brengen.
De Jonge Deltacommissie heeft in de afgelopen 4 maanden ideeën verzameld, gebundeld en
aangeboden aan de Deltacommissie. Dit achtergrondrapport is hier het resultaat van,

1.2

Doel en ambities

Het doel van de Jonge Deltacommissie is om te zoeken naar concrete en innovatieve plannen
waarmee op korte termijn [lees: nu] gestart kan worden. Het gaat om Nederland op zowel de
korte als de lange termijn beter beschermd kan worden tegen overstromingen. Hierbij moet
vooral het hoofd worden geboden aan een verder stijgende zeespiegel en toenemende
rivierafvoeren die het gevolg zijn van klimaatverandering, maar ook een tekort aan zoet water
(droogte), toenemende piekneerslag en de toenemende problematiek rondom zout water. We
kijken hierbij naar meerdere oplossingsrichtingen binnen het veiligheidsbeleid, ruimtelijke
ordening, economische maatregelen, bestuurlijke maatregelen en techniek.
Ons doel is niet om met plannen te komen die een volledige blauwdruk bieden voor de
waterveiligheid van Nederland in de komende decennia en eeuwen. Onze insteek is
pragmatisch: de Jonge Deltacommissie streeft ernaar om plannen te ontwikkelen die morgen al
uitgevoerd zouden kunnen worden, en waar we op de lange termijn ook baat bij hebben.
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Onze ambitie is dat we er werkelijk in slagen de veiligheid op de lange termijn te realiseren. We
denken dat we hier nu al mee moeten beginnen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van
pilotprojecten waar het vaak nog aan ontbreekt. Op deze manier kunnen we laten zien dat de
ideeën werken. Met onze ideeën ambiëren we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
een veiliger Nederland.
Centraal staat de waterveiligheid in Nederland, maar daar waar mogelijk proberen we haalbare
combinaties met andere functies te leggen (bijvoorbeeld: energievoorziening, ruimtelijke
ordening, natuur, waterkwaliteit). Duurzame ontwikkeling en klimaatverandering zijn ook
thema’s die een relatie hebben met waterbeheer in het ons omringende buitenland en
ontwikkelingslanden. Jonge waterprofessionals laten in hun ideeën zien niet alleen stil te staan
bij de Nederlandse situatie, maar zijn zich ook bewust van de bijdrage die in het buitenland
geleverd kan worden, omdat daar dezelfde problematiek rondom drukbevolkte deltagebieden
leeft. De ideeën in dit achtergrond rapport beperken zich voorlopig tot de Nederlandse situatie.
Maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen moeten onderdeel zijn van
een wereldwijde, of minimaal Europese, aanpak wil het op termijn effect sorteren. Bij de
uitwerking van ideeën hebben we ons beperkt tot Nederland.
We bekijken het vraagstuk van
meerdere kanten. Zo hebben we ook
met Gerti Bierenbroodspot gesproken
vanuit het perspectief van de kust en
de archeologie, wat tot uiting komt in
haar project “Atlantic rising”. Wat
interessant is dat je hierdoor over
grotere tijdshorizonnen gaat nadenken.
Als we niks doen dan zal Nederland op
termijn verdwijnen en na verloop van
tijd weer te voorschijn komen, dat is al
eerder gebeurd. Dit punt is het thema
“Atlantic rising” met een oproep om dit
niet te laten gebeuren.
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Terugkijken op onze werkwijze

De Jonge Deltacommissie is ontstaan uit ambities van jonge professionals. Tijdens de
jongerendag georganiseerd door de Deltacommissie zelf in maart 2008 is de stap gezet om ons
te organiseren met een kernteam.
Het kernteam is gevormd door mensen die zichzelf hebben aangedragen, mensen met een
complementair profiel en gelieerd aan praktijk en wetenschap. Het kernteam is verantwoordelijk
geweest voor de organisatie en positionering van de jonge deltacommissie. Het kernteam heeft
de contacten gelegd met de media en heeft de uitingen verzorgd. Deze inzet is mogelijk
gemaakt door de organisaties waar deze mensen werkzaam zijn.

De oproep in de Volkskrant op 31 mei 2008.
Een oproep in de Volkskrant en een elektronische mailing hebben het enthousiasme en de
creativiteit van veel jonge waterprofessionals weten te vinden. Binnen een maand zijn 64 ideeën
bij het kernteam binnengekomen. Tijdens een symposium zijn deze ideeën gepresenteerd en
heeft een commissie van ‘oude wijzen’ zich gebogen over de haalbaarheid en toepasbaarheid.
Deze ideeën zijn als te vinden in Hoofdstuk 3. De ideeën zijn aangeboden aan de
Deltacommissie op 27 juni.

Aanbieden aan de Deltacommissie
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Kijk op de wereld

2.1

Onze principes
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De Jonge Deltacommissie heeft een aantal principes op basis waarvan we opereren.
•

Er zijn genoeg kansrijke ideeën waar nu al mee kan worden begonnen

•

“Learning by doing”. Pilot-projecten en experimenten dragen bij aan het ontwikkelen

•

We kijken naar een breed spectrum van disciplines, zoals civiel-technisch, ruimtelijke

van nieuwe strategieën om waterveiligheid te verbeteren.
ordening, gedragswetenschappen, bestuurskunde, omdat het probleem niet door één
groep kan worden opgelost.
•

Met het oog op ontwikkelingen als klimaatverandering, toenemende druk op schaarse
ruimte, schaarse energie en overige grondstoffen in een dynamische wereld is er
behoefte om de uitdagingen NU gaan aanpakken.

Plannen en ideeën die worden ontwikkeld dienen aan de hand van een afwegings en of
beoordelingskader te worden geëvalueerd. Hierbij hanteren we de volgende stelregels:
•

Creatief denken, rationeel beoordelen

•

Haalbare concepten: gebaseerd op realistische kosten-baten verhoudingen

•

Verschillende problemen vragen om verschillende oplossingen. Bovendien heeft ieder
plan zijn beperkingen. Plannen moeten daarom haalbaar en inpasbaar zijn, het liefst op
korte termijn. Daarom is het noodzakelijk om ze op realistische en rationele gronden te
beoordelen en met andere plannen te vergelijken.

2.2

Onze visie

In onze visie zijn plannen / ideeën aantrekkelijk en uitvoerbaar wanneer ze:
•
•

een bijdrage leveren aan de reductie van overstromingsrisico’s
op korte termijn effectief zijn en op lange termijn bijdragen aan een veilig en prettig
bewoonbaar Nederland

•

kosten effectief zijn (gezien vanuit maatschappelijke kosten baten) en een bijdrage
leveren aan economisch en maatschappelijk welzijn (beleving, recreatie mogelijkheden).

•

een ‘no regret’ karakter hebben: leveren nu al een positieve bijdrage aan
bovengenoemde aspecten

•

flexibel zijn: aanpasbaar / adaptief (uitbreidbaar of juist terug te draaien) als
veranderende omstandigheden daar om vragen.

•

duurzaamheid beogen, baten voor people, planet en profit

•

ook rekening houden met niet-gangbare scenario’s (bijvoorbeeld extreme (maar niet
onmogelijke) toekomstbeelden).

2.3

Het resultaat

Het resultaat is een overzicht van jonge en innovatieve ideeën die een bijdrage kunnen leveren
aan een veilig en prettig bewoonbaar Nederland op lange termijn. Deze ideeën geven geen
volledige blauwdruk voor het Nederland van de toekomst.
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64 water ideeën

De ideeën zijn afkomstig van medewerkers van universiteiten, kennisinstituten, adviesbureau’s,
maar ook van onafhankelijke vrijdenkers en zelfs van een schoolklas (zie kader). De ideeen
richten zich op verschillende problemen en verschillende delen van het Nederlandse
watersysteem. De ingediende plannen zijn in de volgende paragrafen ingedeeld in zes thema’s:
1. preventie
2. ruimtelijke inrichting
3. Institutionele inrichting en beleid
4. Regionaal waterbeheer
5. Rampenbestrijding
6. Waterbewustzijn
Publieksprijs
Tijdens het symposium is een publieksprijs uitgereikt aan Guido van Belle. De publieksprijs is
uitgereikt op basis van stemmen van de young professionals zelf voor het meest aansprekende
idee. Het idee ging over waterbewustzijn en om jongeren op school al informatie te geven over
de bescherming en voorbereiding op overstromingen. Met de gehele klas zijn ideeën besproken
en uitgewerkt en die zijn tijdens deze dag gepresenteerd. Een oproep werd gedaan om op
scholen werkelijk dit in lespakketten op te nemen. Het idee is terug te vinden onder de
paragraaf “Waterbewustzijn”.

Waterbewustzijn uitgewerkt door Havo3 klas
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Preventie

Sluftergebied achter Hondsbossche zeewering
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Vincent Vuik

De zwakke schakel Hondsbossche zeewering verbeteren en daarbij
natuurwaarden creëren.

Contactpersoon:
x

Idee:

Organisatie:

De Hondsbossche zeewering plaatselijk verlagen of doorsteken.
Daardoor dringt het zeewater afhankelijk van het getij de VHP-polder
binnen. Het binnendringende water wordt gekeerd door de historische
slaperdijk. Benodigde maatregelen:

TU Delft
Telefoon:
06-49466331

• Gat in Hondsbossche zeewering van ca. 10 m breed met drempel
• Ophoging van de VHP-polder met zand, voor droogvallende delen.
Hierdoor ontstaan de zogenaamde schorren en slikken, met
verschillende overstromingsfrequentie, zorgend voor veel variatie.
• Hondsbossche zeewering zorgt door diffractie voor verlaging van de
golven. Zij moet wel overslagbestendig worden gemaakt. Daarnaast is
er in het gebied topafvlakking ten opzichte van het toetspeil op zee.
• De slaperdijk moet iets v erhoogd worden. Daarnaast moet
Camperduin door een nieuw dijkgedeelte afgescheiden worden van de
slufter.

Implicaties en haalbaarheid:
Er is weinig serieuze landbouw of bewoning in het gebied. Dit maakt het
eenvoudiger. Er kan worden nagedacht over een groeiscenario, waarbij
eerst weinig water wordt binnengelaten voor de maats chappelijke
acceptatie.

E-mail:

Innovaties:
De zee meer ruimte en
vrijheid geven. Natuurlijke
dynamiek bevorderen.

V.Vuik@student.
tudelft.nl

Functieintegratie:
Functiescheiding: zeedijk
verlaagt hydraulische
belasting, slaperdijk keert
het water. Dit combineren
met hoge natuurwaarden.

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 1: Sluftergebied achter Hondsbossche zeewering

Aanpasbare waterkeringen (AFD) in een stedelijke omgeving
Toekomstige uitdagingen:

Naam:
Bianca Stalenberg

Steden zijn er g belang rijk voor de economische ontw ikkeling van Nede rland.
Veel bedrijven zijn, en een groot deel van de Ne derlandse populatie is h ier
gevestig d. Een overstr oming he eft in deze gebieden een veel gr otere impact
dan erbuiten. Bescherming is daaro m cruciaal. Echter, ruimte is schaars en de
belangen d ivers.

Organisatie:
TU Delft

Telefoon:

Idee:

015-2785476

He t toepassen van aanpa sba re w aterkeringen in een stedelijk omg eving g eeft
de mogelijkheid om sted en te b eschermen tegen overstromingen en
tege lijker tijd de stedelijke ontwikkelin g van h et waterf ront te stimule ren. AF D
integr eert stedelijke functies en de technische fun ctie water keren in een enkele
constructie; AFD is multifunctioneel. Door r eken ing te houden met
toekomstige waterst andsverhoging en en to ekomstige wen sen van de
gemee nte, is de water ke ring aa npasbaar in de
tijd . Te vens zorg t AFD er voor dat de
w ate rscha ppen en de ge meenten meer
samenwe rken; dit leidt tot syne rgie.

E-mail:

Implicaties en haalbaarheid:
Positief effect is dat de stedelijke water fronten een veilige én aantr ekkelijke
verb lijfsplaats wo rden waar een stad trots op kan zijn. Nadelig effect is dat de
wa terscha ppen hun tr adit ionele we rkwijze moeten h erzien omdat de
wa terkering meerdere fu ncties in zich d raagt.
AFD is haalbaar, aangezien in een aantal steden d it con cept al als pilot is
toege past, te weten in Dordrecht, Zw ijndr echt en Hamburg (D ).

b.stalenberg@tudelft.nl

Innovaties:
• het integr eren van functies
in ee n e nkele constructie .
• een r obuuste co nstr uct ie die
a anpasbaar is vanu it zowel
stede lijk als waterkeringst echn isch oogpunt.

Functieintegratie:
AFD hee ft f unctieintegra tie
a ls basis pr incipe.

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 2: Aanpasbare waterkeringen (AFD) in een stedelijke omgeving
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Kunstrif in zee voor de Pettemer Zeewering
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Robbert Drieman

Veel primaire waterkeringen voldoen niet aan de huidige eisen die
gesteld zijn in de Deltawet. Om de keringen snel op orde te krijgen,
dienen er innovatieve, snel realiseerbare oplossingen te komen.

Contactpersoon:
Robbert Drieman
Organisatie:

Idee:

TU Delft

Eén van de primaire waterkeringen die niet aan de gestelde eisen
voldoet, is de Pettemer Zeewering. Het golfoverslagdebiet is nu reeds te
groot. Doordat er in de toekomst zwaardere stormen met hogere golven
op zullen treden, zal dit golfoverslagdebiet alleen maar groter worden.
Een oplossing om dit probleem het hoofd te bieden, is het aanleggen
van een kunstrif voor de kust van de Pettemer Zeewering. Dit is niets
anders dan een golfbreker met de kruin onder het waterniveau. Dit rif
reduceert stormgolven tot normale proporties, zodat ook het
gegenereerde overslagdebiet beperkt zal blijven. Binnentaludversterking
is ook nodig, omdat een kunstrif alleen niet voldoende is.

Implicaties en haalbaarheid:
Een positief gevolg van het idee is dat er een hogere veiligheid wordt
gegarandeerd. Uit mijn onderzoek volgt dat het golfoverslagdebiet kan
worden gereduceerd door middel van een kunstrif. Er dient nog wel
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd.

Telefoon:
06-11195357

Innovaties:
Het fenomeen kunstrif is
een relatief nieuw begrip.
Het huidige kustgebruik
wordt niet beïnvloed. Het
biedt een onzichtbare
bescherming

E-mail:
r.drieman@student.
tudelft.nl

Functieintegratie:
Wellicht kan het kunstrif in
combinatie met
kustbescherming een
recreatieve functie
verv ullen, zoals een betere
surfmogelijkheid.
Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 3: kunstrif in zee voor Pettemer zeewering

Titel: De watercommunicerende wand
Naam / groep:
Stedelijk water

Toekomstige uitdagingen:

Contactpersoon:

Bescherming tegen hoge wat erstanden

Michel Moens
Organisatie:

Idee:
Een hoge waterstand betekent een hogere waterdruk. Deze hogere
waterdruk (bv op een hoog punt) kun je gebruiken om een lichte
waterkerende constructie (bv op een laag kwetsbaar punt) automatisch
omhoog te laten bewegen (waterdruk via leidingen doorzet ten). Of wel
de waterdruk is het heffend mechanisme en de fluctuatie wordt netjes
en automatisch gevolgd.

ARCADIS
Telefoon:
06 2706 0478

Innovaties:
Vernieuwend is dat de
waterkerende constructie
alleen zichtbaar is indien
nodig en zichzelf bedient

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Geen idee of het haalbaar is, valt onder categorie wilde ideeen. Is sterk
afhankelijk van druk- en lekverliezen.

Te integreren met
loopbruggen

E-mail:
m.r. moens@arcadis
.nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 4: De watercommunicerende wand

www.jongedeltacommissie.nl
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<IJsbergen als dijken en de Rijn in een Grieks patroon>
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:
Het probleem is het RISI CO dat de zeespiegelstijging onverwachts veel
sneller en veel hoger wordt dan nu gedacht (bijv. ramp bij Groenland)

Thomas Cool

IJsbergen

Contactpersoon:
Thomas Cool
Organisatie:

Idee:
(1)

Warmt epompen kunnen zorgen voor ijsbergen. De hogere
zeespiegel dringt natuurlijk ook via de rivieren op. Misschien is de
koeling te combineren met opslag van CO2 in vloeibare vorm.

(2)

Daarnaast kan de Rijn gelegd worden in een Grieks patroon:
(2a) Schepen kunnen vanaf Rotterdam naar Lopik
stroomafwaart s varen. Dit bespaart energie.
(2b) Bij hoog water vanaf Duitsland kan de waterafvoer direct
verdubbeld worden.
(2c) Bij de aanleg meteen rekening houden met het RISI CO van
onverwachte zeespiegelstijging.

Rijn in Grieks
Patroon

Telefoon:
070-3540354
E-mail:

Innovaties:
Water als bouwmateriaal,
warmtepomp moet ook
energie leveren

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Implicaties en haalbaarheid zijn nog niet t e bepalen. Deze post er is
bedoeld om de gedachte aan anderen voor te leggen, in de hoop dat
sommigen in staat zijn om e. e.a. door te rekenen.

Voorbehoeden, CO2
opslag, energiebron,
t ransport, rec reatie (alt ijd
s chaatsen langs de kust)

Zie http://www. dataweb.nl/~cool/Papers/Environment/2006-12-14GlobalWarming-CoolingHolland.pdf

N.v.t.

cool@dataweb.nl

Mail je idee naar info@jo ngedeltacommissie.nl

Idee 5: IJsbergen als dijken en de Rijn in een Grieks patroon

Een golfoverslagdijk bij de Hondsbossche Zeewering
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

B. Mellink

De uitdaging is om op een innovatieve manier de kustlijn van Nederland
t e beschermen tegen de ef fecten van zeespiegelstijging, bodemdaling
en steeds zwaardere stormen op de Noordzee.

Cont actpersoon:
B. Mellink
Organisatie:

Idee:
Een golfoverslagbestendige zeewering waarbij de huidige
Hondsbossche Zeewering wordt ingericht als overslagdijk. Achter de
zeewering liggen slaperdijken die ervoor zorgen dat het water in de
polder geborgen kan worden bij golfoverslag.
Dit in combinatie met verdere natuurontwikkeling in de VHP-polder
levert een veilige en natuurvriendelijke oplossing voor
hoogwaterproblematiek waarbij er een keringszone ontstaat die
meerdere functies vervult.

TUDELFT
Telefoon:
06-28182168
E-mail:

Innovaties:
Multifunctionele
keringzones door middel
van golfoverslag dijk en
een slaperdijk

bartmellink@gmail.
com

Functieintegratie:
Implicaties en haalbaarheid:
Het systeem is onderzocht voor de sit uatie over 50 jaar en haalbaar
bevonden. Het is noodzakelijk om het binnentalud van de zeewering te
verst erken. Verder is er een construct ie nodig om het water veilig de
polder in te leiden. De huidige gemaalcapacit eit dient verder ook
uitgebreid te worden.

Natuur, recreatie, wonen,
landbouw en veiligheid zijn
allemaal mogelijk

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 6: Een golfoverslagdijk bij de Hondsbossche Zeewering
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Titel: Eco² Duin
Naam / groep:
Unit Land en Wat er

Toekomstige uitdagingen:

Cont actpersoon:

Grootschalige ‘Kustlocatieprojecten’ te
ontwikkelen, waarbij veiligheid, de behoefte aan
extra ruimte en duurzame economische
ontwikkeling samengaan.

Frank de Graaf
Organisatie:
DHV B.V.
Telefoon:

Idee:
Het ontwikkelen van een brede multifunctionele duin voor de west-kust
van Nederland. In deze duinenrij zullen constructies met allerhande
voorzieningen worden aangelegd die ruimt e scheppen voor
economische (1xECO) activiteiten. O p en in de omgeving van de
duin wordt er extra ruimte gecreëerd voor het ontwikkelen van de
natuur en ecologie. (1xECO).
Dit plan is niet locatiespecif iek maar overal toepasbaar.

033 468 3293

Innovaties:
Een volledig
multidisciplinaire oplossing
aangaande waterveiligheid
aan de kust.

E-mail:
Frank.degraaf @dhv
.com

ECO x ECO = ECO²

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Recent is er in de media veel aandacht besteed aan het besluit van de
tweede kamer van 6 november 2007 om mogelijkheden voor bouwen in
de Noordzee nader te onderzoeken. Tijdens het congres
Kustontwikkeling en Kustvastgoed op 12 december 2008 hebben
provincies aangegeven, dat er veel aan gelegen is om innovat ies te
stimuleren en de voortgang van grote initiatieven en projecten te
faciliteren. Men uitte de wens ideeën voor een grootschalig
‘Kustlocatieproject’ te verzamelen, waarbij veiligheid, de behoefte aan
extra ruimte en duurzame economische ontwik keling samengaan.

Het woord ‘multifunctionele
duin’ zegt het eigenlijk al.
I n dit plan worden
economie, ecologie,
klimaat, veiligheid, ruimte,
t echnisch en
maatschappelijk
geïntegreerd.

Idee 7: ECO2 Duin

Titel: Nederland boven zeeniveau
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

PTR Offshore
Designers

De uitdaging om het deel van Nederland dat onder zeeniveau ligt op te
hogen en rivieren de ruimte geven.

Cont actpersoon:
Timon Pekkeriet

Idee:

Organisatie:

Het is idee is om kapit aal op te hogen wat onder zeewat erniveau ligt en
het gebied tussen de Maas en de Waal vrij t e geven voor het
rivierwater.

<>
Telefoon:

Innovaties:
Het ophogen van st eden.
Innovatieve ecologie
plannen tussen de Waal en
de Maas

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Dit is een enorm lang termijn plan wat veel tijd en geld gaat kosten.
Desalniett emin is het vooruitkijken naar 2200 en de mogelijkheden in
technologie zullen zich met de tijd ver ontwikkelen. In Duitsland zijn al
plannen om steden die vaak overstromen op te hogen.

Drijvende woningen,
innovatieve ideeen het
gebied tussen de rivieren;
Waal en Maas

06 41 555 861
E-mail:
info @
uitbreidingschiphol.
nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 8: Nederland boven zeeniveau

www.jongedeltacommissie.nl
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Titel: DE KRACHT VAN DE WATERKERING
Naam / groep:
Leontien Barends

Toekomstige uitdagingen:

Cont act

Grotere druk op de ruimte en de sterkere NI MBY-gedachte.

persoon:

Idee:

Leontien Barends

Woningbouw meer concentreren langs de waterkeringen.

Telefoon:

Bij veel ruimte (groene dijk/stadsvernieuwing): superdijk

010-4537304
E-mail:
l.barends@hhsk.nl

Innovaties:
Bij weinig ruimte (stadskern): gebouw als waterkering

Meervoudig gebruik
waterkeringen

Voorwaarde: waterkeringbeheerder meer invloed

Implicaties en haalbaarheid:
+ minder wateroverlast in de achterliggende gebieden
+ meerdere verkeersmodaliteiten mogelijk, bijvoorbeeld ook over het
water
+ op veel meer locaties bebouwing mogelijk, meer ruimte voor
woningbouw

Functie-integratie:
Veiligheid met LNCwaarden

- leegloop van de achterliggende gebieden

Idee 9: De kracht van de waterkering

Titel: Gecontroleerde Overstromingsgebieden
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Jong-Deltares

Doordat we de lokatie van een evt. doorbraak in een (rivier)dijkring
veelal van het toeval laten afhangen is van tevoren niet duidelijk hoe de
overstroming exact zal verlopen en op welke plaats het beste in
gevolgbeperkende maat regelen kan worden geïnvest eerd.

Cont actpersoon:
Peter de Grave
Organisatie:
Deltares

Idee:
Het bewust creëren van een lagere en/of zwakkere plek in een
dijkring(deel) zodat de plaats van een evt. doorbraak van tevoren
vastligt. Hierbij kan eveneens gekozen worden voor een inlaat werk,
waarmee de wat erinname in een polder gereguleerd kan worden.
Herstel van keringen na een doorbraak is in dat geval ook niet aan de
orde. Aanpak heef t enkel zin op lokaties waar het inlaten van water leidt
tot reductie van wat erstanden op andere plaatsen, bv rivieren. In de
aangewez en gebieden kan de focus op schade- en slachtofferbeperking
gelegd worden  door RO-maatregelen, ‘groene’ rivieren,
hoogwaterproof bouwen, t erpen, evacuatieplannen, etc

Implicaties en haalbaarheid:
- Bestuurlijke durf nodig bij aanwijzen gebieden

Telefoon:
015 285 8682
E-mail:

Innovaties:
De innovatie zit in het
t oepassen in de praktijk

peter.degrave
@deltares.nl

Functieintegratie:
Wat erveiligheid en RO

- Invest eringen in gevolgbeperking gerichter en dus efficient er

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 10: Gecontroleerde overstromingsgebieden
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Titel : Multifunctionele dijken voor betere bescherming tegen water
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Tauw Rotterdam

Als er een dijk doorbreekt in Nederland, kan de schade enorm zijn,
vooral als stedelijk gebied wordt getroffen. Schade kan worden beperkt
door dijkringen op te delen in kleinere gebieden (compart imentering) en
water te sturen naar landelijke gebieden. Daarvoor moeten extra dijken
worden aangelegd. Is dat haalbaar? Wel als deze dijken meerdere
functies krijgen!

Cont actpersoon:
WH Dassen

Organisatie:
Tauw

Idee:

Telefoon:

Multifunctionele dijken die stedelijk gebied beschermen tegen
overstromingen, maar ook andere functies hebben; als geluidswal of om
woningen tegenaan te bouwen. De multifunctionele dijken worden
aangelegd bij nieuwe ontwikkelingen of bestaande infrastructuur
(geluidswal / spoordijk) wordt omgebouwd tot multifunctionele dijk.

010-2884718

Implicaties en haalbaarheid:
In het landelijk gebied kan met kleine ingrepen een groot deel van de
compartiment ering worden gerealiseerd. I n stedelijk gebied is het van
belang dijken te bouwen die meerdere functies hebben: bescherming
(veiligheid), luchtzuivering, geluidswal, recreatie, zonnepanelen, etc.
Ook door de huizen aan de rand van woonwijken op een andere manier
te bouwen, kunnen ze als dijk dienen als het nodig is.

Innovaties:

E-mail:
wytse.dassen@tauw.nl

B eschermin g tegen
water verb ete ren door
compartimentering.
Integreren van fu ncties,
o.a. g eluidswal, water,
recrea tie, wo nen,
zonne panele n

Uitdaging
Afstemming tussen de
ve rschille nde
overheidsinstanti es

Idee 11: Multifunctionele dijken voor een betere bescherming tegen water

Compartimentering in Noord-Nederland
Organisatie:

Toekomstige uitdagingen:

Universiteit Twente
& Cartesius Instituut

Nederland kan ondanks haar hoge en sterke dijken toch nog te maken
k rijgen met een overstroming. Het is belangrijk de gevolgen van die
overstroming zo veel mogelijk te beperken. Innovaties moeten niet
alleen gericht zijn op het westen van Nederland met zijn hoge kapitaalen bevolkingsdichtheid, maar ook op andere delen van Nederland. Hier
k unnen zich ook vitale onderdelen van de Nederlands economie zich
bevinden zoals de gaswinning in Noord-Nederland.

Namen:
Carolien Steinweg
Arjen Hoekstra
Martijn Booij

Idee:
Voorkom zoveel mogelijk schade door slimme keuzes te maken voor
het versterken van de oude slaperdijken en de (spoor)wegen in het
gebied en bescherm steden die veel risico lopen bij een overstroming
met een extra dijk. Maak zo een optimaal netwerk dat toegespit st is op
een voor Nederlandse begrippen dun bevolkt gebied

Innovaties:
Maak met nieuwe en oude
dijken een netwerk voor
optimale bescherming bij
een eventuele
overstroming

Implicaties en haalbaarheid:
Compartimentering zorgt ervoor dat de meeste waardevolle delen van
de dijkringbes chermd worden. Een nadeel is dat waterdieptes voor de
compartiment eringsdijken st erk kunnen toenemen en waardoor in het
gebied voor de compartimenteringsdijk de schade groter wordt.
Geleidelijke implementatie zorgt voor een grotere haalbaarheid, doordat
de aanleg van de compartimenteringsdijken dan gecombineerd kan
worden met de aanleg/ onderhoud van andere infrastructuur. Wel duurt
het dan langer voordat de compartimentering geïmplementeerd is.

Contactpersoon:
Carolien Steinweg

Telefoon:
058-21 21 333

Functieintegratie:
Wegen als compartimenteringsdijk zijn ook geschikt
als evacuatie route en
vers nellen het herstel
omdat het gebied
bereikbaar blijft

E-mail:
c.steinweg@
utwente.nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 12: Compartimentering in Noord Holland
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Titel: SMI Stormvloed dempers
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

SMI Development

Door het broeikas effect wordt in de toekomst het weer extremer en het
hoogtij hoger.Bij storm uit het noordwesten gecombineerd met hoogt ij
zal het met witt e lijn omrande gebied een sterk verhoogde kans op
onderwaterzetting krijgen.

Cont actpersoon:
Ir. Marcel
Wittebrood

Idee:

Organisatie:

De pieken van een stormvloed moeten op zo goedkoop mogelijke
manier gedempt worden zodat de dijken ontlast worden. Hierbij moet
het karakter van de noordzee kust zo min mogelijk aangetast worden.
Bij eb komen de SMI stormvloed dempers in zicht en kunnen gebruikt
worden voor recreatieve doeleinden bijv. dempertochten fietsen.
Windmolens geplaatst langs de dempers kunnen goedkoop
onderhouden worden (De dempers zijn 4 meter breed en er kan
overheen gereden worden). De dempers hebben de vorm van bogen
om de krachten van de storm weg te leiden naar de kust (vergelijk met
bogen van kathedraal). Achter de dempers zal natuurlijk landaanwas
plaatsvinden en zal het tij bij eb heel rustig zijn met kansen voor unieke
flora en founa.

SMI Development
Telefoon:

Innovaties:

0618568268

- Dempen ipv tegenhouden
om de dijken te ontlasten.

E-mail:
m.wittebro od@smi dev.nl

- Nieuw proces om demper
units in serie te bouwen en te
plaatsen waardoor goedkoop
met grote vormvrijheid.
-veel groter krachtopnemend
vermogen als opspuiten van
zand.

Implicaties en haalbaarheid:
- Kosten geschat op 721 miljoen euro om de hele nederlandse kust te
beschermen. Zie verder presentatie

Functieintegratie:
-Recreatieve functie
-Demper functie

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

-Windmolen onderhoud

Idee 13: SMI Stormvloed dempers

EEN WATERKERING VAN BAGGERSPECIE
Naam / g roep:

Toekomstige uitdagingen:
Een gr oot per centage van de waterkeringen in Nederland zijn afgekeurd op ster kte en
stabiliteit, voor al vanwege een stijgende waterspiegel ten gevolge van
klimaatveranderingen. 60% van ons land ligt onder het NAP en loopt daarmee gevaar
om, bij het bezwijken van dijken, te overstromen. Dit heeft onvoor stelbare gevolgen
voor mens en milieu!

BesEkk

60%

Conta ctpe rso nen:
Ing. E. Besseling
Ing. H.H.M. Ekkelenkamp

Idee:
Onze uitvinding is een water kering met een kern die is opgebouwd uit één of meerder e
worsten van geotextiel, die gevuld zijn met ontwaterde (evt. vervuilde) baggerspecie.

Organisatie :
BesEkk

Innovaties:
© B e sE kk

Implicaties en haalbaarheid:
De grootste kracht van het idee is het feit dat we een goedkope, betrouwbare, snelle en
uiterst eenvoudige waterkering bieden, die gerealiseer d wordt met een afvalpr oduct als
basisconstructiemateriaal en bovendien wereldwijd uitstekend toepasbaar is. Daarmee
ontstaat een combinatie van een milieutechnische, geotechnische en een
waterbouwkundige oplossing.
Naar aanleiding van onze uitvinding is een landelijke CUR- commissie opgericht die
onderzoek doet naar de haalbaarheid en acceptatie van de toepassing van deze
uitvinding. E.Besseling is secretaris en rapporteur van deze CUR commissie. Na onze
uitvinding zijn er door een aantal bedrijven globale haalbaarheidsstudies gedaan die
positief zijn. Ook is het mogelijk om binnen de vigerende wetgeving vervuilde
baggerspecie (t/m klasse 3) als vulmateriaal toe te passen.

 Bouwen met afval (vervuilde
baggerspecie);
 Voorkomt nieuwe baggerdepots
 Werk met werk maken (baggeren
en dijkversterking) en daardoor
goedkoop;
 Zeer korte bouwtijd (maanden i.p.v.
jaren);
 Eenvoudig uitvoer baar met
minimale mankr acht;
 Besparing op primaire grondstoffen
(als zand, breuksteen en dijkenklei)

Telefoo n:
06-10888685

E-mail:
Eldert@besekk.nl
Hugo@besekk.nl

Functieintegratie:
Bij onze uitvinding wordt `werk met werk` gemaakt door het
gebaggerde specie (afval) , ten behoeve van het verr uimen van
waterwegen, direct op de oever toe te passen in een waterkering

Mail je idee n aar inf o@jongedeltacommissie.nl

Idee 14: Een waterkering van baggerspecie
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De Heldere Lagune
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Gertjan Alt ena

De kust veilig maken, voldoende en mooie woonruimte vinden, een
geschikte broed- paai- en paarplaats en kraamkamer en voor vissen en
vogels creeëren, mooie ruimtes vinden voor waterrecreatie, schone
energiebronnen vinden, financiële dekking voor dit alles vinden. .

Organisatie:
Telefoon:
024 – 324 15 25

Idee :
Maa k grote la gun es voor de Noord -en Zui dho lla ndse ku st ach te r e en ee n grote da m op 30 km
ui t d e kust, di e de zwa arste stormen op k an van gen . Aan d e b in nen kant van di e dam wo rdt l an d
op gesp oten . Omdat het water in de la gun es r usti g is on tstaa t er een ide aal w oo nge bie d waa r
ho nd erdd uize nden m ense n dire ct aa n het water ku nnen wone n. Met d e opb reng st van d e gro nd
be ta al j e niet al leen de in vesterin gen teru g maa r ma ak je oo k n og wi nst.
De l ag une wordt ook een fa ntastisch na tuurg ebi ed met een kel pwo ud m et he lde r water. En
om dat er ecol ogi sche corri dor s n aar de o pen zee k omen wordt het ook zeer g eschi kt al s b roed pa ai- e n paa rpla ats e n kraamka mer voor vis sen en vo gel s. Voo r w aterrecre atie wo rdt h et ook
ee n id eaa l geb ied .
Omda t je d e damm en to ch al aa nl egt kan je vo or heel wei nig g eld sc hone g etij dene nerg ie
wi nn en. Ze er grote ho eveel he den e nerg ie ter gro te va n enkel e kol ence ntrale s, zij n hi er
ee nvou di g win baa r

E-mail:
stichting.pangea@x
s4all.nl

Innovaties:
Het hele idee van een lagune voor de kust.
Bescherming van de achterliggende kust door middel
van een grote dam in zee. Financiering door middel
van woningbouw. Woningbouw in zee op opgespoten
land. Grootschalige getijdenenergie. De gigantische
omvang. Een nieuw soort natuurontwikkeling. Een
lagune met helder water. Een kelpwoud voor de kust

Implicaties en haalba arheid:
Er moeten kolossale invester ingen worden gedaan. Maar tegen de huidige
marktprijzen voor grond voor woningbouw, wordt er al ruim winst gemaakt. Dat is dus
iets heel anders dan een kostenpost. Er is wel durf nodig vanwege de enorme omvang.
Niet alleen de veiligheid kan gegarandeerd worden maar ook de woningnood kan
opgelost worden. De grote voordelen voor de natuur en de recreatie zijn meegenomen.
Vanwege de kustlijn en zeestromingen is het wel logisch om voor de Zeeuwse, de
Belgische en de Franse kust vergelijkbare plannen uit te voeren.

Functie-inte gratie:
Door de dam ontstaat een lagune met r ustig
water. Dat maakt het mogelijk dat mensen
direct aan het water kunnen gaan wonen. En
daardoor wordt het lonend om in te zetten op
elkaar versterkende functies. En dat zijn hier
wonen, natuur, waterrecr eatie en veiligheid.

Idee 15: De heldere lagune

Haringvlietstuwmeer
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Gertjan Altena

Het hoogwat er kan van twee kanten tegelijk komen: Vanuit zee en van
de grot e rivieren. Als deze dubbelzijdige vloed optreedt kan het water
van de grot e rivieren niet meer weg. En krijgen we een gigantische
overstroming .

Organisatie:
Telefoon:
024 – 324 15 25

Idee :
Maak van het Haringvliet een stuwmeer dat enkele meters boven
zeeniveau ligt. Het wat er van de Waal en de Maas kan hier naartoe
geleid worden. Bij piektoevoer kan het water over de dam in zee
gepompt worden middels kolossale pompen of weggelaten bij
voldoende hoogteverschil. Bij normale omstandigheden win je hier
energie uit het verval naar zee met waterkrachtcentrales.

Implicaties en haalba arheid:
Er moeten kolossale investeringen worden gedaan. Maar het is de enige
oplossing. En overstromingen zijn heel veel duurder.

E-mail:

Innovaties:

stichting.pangea@x
s4all.nl

Een stuwmeer dat hoger
ligt dan het omringende
land. Rivieren naar een
dode zeearm leiden die
afgesloten is met een dam.
Piektoevoeren van rivieren
over een dam naar zee
pompen of weg lat en
lopen..

Functie-inte gratie:
Hoogwaterbescherming en
energiewinning.

Idee 16: Haringvlietstuwmeer
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Titel: DikeAlert, ondersteuning bij beslissingen in maatgevende situaties
Toekomstige uitdagingen:
Voor dijkbewaking van onze 3.500 km primaire en 14.000 km
secundaire keringen vertrouwen we nog steeds op met name visuele
inspecties. Controle gebeurt discontinu met een relatief groot risico dat
beginnende bezwijkmechanismen over het hoofd worden gezien.

Idee:
Als een dijk te nat of te droog is (maatgevend hoogwater of extreme
droogte), dan verandert de sterkte van de waterkering en bestaat de
kans dat hij doorbreekt. Voordat dat gebeurt, zit er al beweging in de
dijk. Door die beweging te meten is de zwakste schakel in een st uk dijk
te identificeren ruim voordat hij bezwijkt.
Het meten van de verplaatsing kan door middel van lange lus van
optische glasvezelkabel wordt in de dijk (30 cm onder binnenteen).
Deze is aan beide uiteinden verbonden met een computer. Door te
kijken naar de frequentieverandering van het licht signaal door de kabel
kan de grootte en de locatie van de verplaatsing worden bepaald.

© M ariek e Rot h www.nowhow. nl

Innovaties:

Naam / gr oep:

- optische glasvezeltechniek in dijken;

ir. Har ry Mols

- continu monitoren van
dijken

Waterkeringen &
Hoogwaterbescherming
Contactpersoon:
Ir. Harry Mols

Implicaties en haalbaarheid:

Organisatie:

DikeAlert werkt als een Earley Warning System. Dijkbeheerders hebben na waarschuwing de
gelegenheid maatregelen te treffen om het doorbreken van de dijk te voorkomen. Waterkeringen zijn
hierdoor beter beheersbaar in maatgevende situaties waardoor de kans op een doorbraak kleiner wordt.
Een beheerder kan door het gebruik van DikeAlert daarom besluit en een versterking niet of pas later uit
te voeren.

Witteveen+Bos
Telefoon:
0570-69 73 93
E-mail:
h .mo ls@wi ttev eenbos.nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 17: Dike Alert

Risicobenadering: nieuwe kansen voor de inrichting
van ons land, samen met onze dijken
Visie:
Veiligheid waarborgen door het overstromingsrisico (overstromingskans en gevolg) te
verminderen door nieuwe concepten:
•Overstroombare dijken (dijkdoorbraak vermijden)
•Compartimentering (met verschillende strategieën)

Concept 1:
Bij hoogwater kan over een overstroombare dijk water stromen zonder dat er een
dijkdoorbraak plaatsvindt. De dijkdoorbraak zorgt juist voor een vergroting van het
aantal slachtoffers en de economische, culturele en milieu schade. In de schets van
de overstroombare dijk is de overstroming kleiner en hiermee de schade minder.
Doordat hier de dijk lager is, neemt de kans wel toe.
W aar? Heel Nederland:
p er gebied vers chillend!
Gelijke delen
Secundaire dijk

Concept 2:
Compartimentering is het opdelen van een gebied in kleinere
deelgebieden, waardoor:

Functie integratie:

1.

De ruimtelijke ontwikkeling
in het hele land wordt
afgestemd op v ermindering
van het overstromingsrisico.
Bestaande (spo or)wegen,
oude ze edijken, maar ook
(nieuwe) hoge elementen
kunnen worden gebruikt als
dijk.

Niet het hele gebied overstroomt (hiervoor bestaan
verschillende strategieën: gelijke delen, secundaire dijk
en waardebescherming)
2.

1.
Waardebescherming

T ijd wordt gewonnen om
tegenmaatregelen ( evacuatie
bijvoorbeeld) te nemen.

2.

Concept 3:
Ge ïntegreerd plan waarbij verschillende
concepten samen het beste tot uiting komen.

Johan Oost
Telefoon: 0320.294.245 - E-mail: oost@hkv.nl

Door nu onderzoek te doen
naar deze nieuwe concepten,
kunnen toekomstige
landelijke veranderingen en
nieuwe infrastructuur
betrokken worden om onze
veiligheid te verbeteren!

Idee 18: Risicobenadering: nieuwe kansen voor de inrichting van ons land samen met onze dijken
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1.

Idee 19: Volkerak-Zoommeer en Grevelingen, sleutel naar een veilige en duurzame delta

Titel: Buitendijkse dijkverhoging
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Wim Kanning

Waterkeringen zijn in veel gevallen de meest efficiënte manier om de
waterveiligheid te vergroten. De huidige binnendijk se dijkverhogingen
roepen echter veel maatschappelijke weerstand op.

Cont actpersoon:
Wim Kanning
Organisatie:

Idee:

TUDelft

In plaats van binnendijkse dijkverhoging overstappen op buitendijk se
dijkverhoging. Een groot deel van de uit erwaarden is zo breed dat een
buitendijkse verhoging weinig tot geen invloed op de waterstand zal
hebben. Aan de buitenzijde van de dijk staan gewoonlijk minder huizen
en ligt minder infrastructuur. Er moet een invent arisatie komen van
locaties waar buitendijks mag worden uitgebreid, dit zijn de plekken
waar een geringe versmalling van de uiterwaarden niet of nauwelijks
leidt tot omstuwing van de waterstanden stroomopwaarts. Kleine
opstuwingen kunnen zelfs mogelijk gecompenseerd worden. Kostenbaten analyses zijn een goed middel om af te wegen waar buitendijkse
dijkverhoging efficiënt zijn. Het effect zal zijn dat de weerstand tegen
dijkverhoging door dijk bewoners sterk af neemt en dat de kosten
afnemen.

Telefoon:

Implicaties en haalbaarheid:
Haalbaarheid: er moet een omslag in beleid plaatsvinden dat nu
buitendijkse uitbreiding niet toestaat.

015-2781541

Innovaties:
- Er wordt nu niet
buitendijks dijkverhoogd

E-mail:
w.kanning@tudelft.
nl

Functieintegratie:
Als er behoefte aan is zijn
integratie met transport ,
wonen, werken en energie
zeer goed mogelijk

+ Verminderde maatschappelijke weerst and, goedkoper dat traditioneel
dijkverhogen
- Eventueel waters tandcompenserende maatregelen nodig.
Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 20: Buitendijkse dijkverhoging
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Titel: A4 Keermuur
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Het realiseren van waterberging in een stedelijk
gebied, met weinig ruimte voor water, en in een
landgoederenzone met een hoge cultuurhistorische
waarde, vormt een interessante uitdaging. Door het
intensieve ruimtegebruik zijn traditionele oplossingen
voor de waterberging, zoals meer ruimte reserveren
voor oppervlaktewaterberging, relat ief duur en
ruimtelijk moeilijk inpasbaar. Daarom zijn innovatieve
vormen van waterberging nodig.

Unit Land en Wat er/

Idee:
Het voorstel is om een keermuur te plaatsen langs het laaggelegen,
groene talud van het verdiepte deel van de A4, in de zuidelijke hoek van
het plangebied. Hierdoor kan een bassin worden gerealiseerd om
incidenteel water uit naastgelegen boezem te kunnen bergen. Het
potentieel is ingeschat op 1.500 m3. Door de muur t e voorzien van
peilbuizen en eventueel doorzichtig te maken met behulp van glazen
wanden wordt zichtbaar hoeveel berging op elk moment best aat.

Implicaties en haalbaarheid:
In de st edelijke proeftuinen ‘De Noordpolder’ en de ‘Plaspoelpolder’ van
de gemeente Haaglanden wordt op dit moment kennis verzameld ten
aanzien van innovatieve waterberging in stedelijke gebieden. In deze
proeft uin is het plan van de A4 Keermuur geopperd en heeft studie naar
technische haalbaarheid plaatsgevonden. Dit is positief verlopen.
Besluitvorming van betrokkene over implementatie van dit plan moet
duidelijkheid geven of het ook echt aangelegd zal worden.

Mens, Stad en
Water
Cont actpersoon:
Emil Hartman
Organisatie:
DHV B.V.
Telefoon:

Innovaties:

033 468 2759

Een volledig nieuwe
manier van waterberging in
het stedelijk gebied langs
de weg en het talluud.

E-mail:
Emil.Hartman@dhv.
com

Functieintegratie:
Functie-integratie tussen
wegenbouw, stedelijk
gebied, waterberging, en
creatie van begrip en
beleving bij burger.

Idee 21: A4 keermeer
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Ruimtelijke inrichting

Van Nationaal naar Lokaal
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Landgebruiksplanning

Ruimtelijke ordening (RO) wordt gezien als een belangrijk instrument
om maatregelen voor de beheersing van de gevolgen van
overstromingen te implementeren. Commitment van lokale ov erheden
en actoren voor de inzet van RO voor de beheersing van
overstromingsrisico’s vormt hierbij een belangrijke uitdaging. Op lokaal
niveau wordt RO namelijk nog beperkt voor dit doel ingezet.

Cont actpersoon:
Jeroen Neuvel
Organisatie:
Wageningen
Universiteit

Idee:
Ontwikkel in samenwerking met lokale planners, waterbeheerders en
belangengroepen mogelijke lokale ruimtelijke maatregelen voor de
beheersing van overstromingsrisico’s. Besteed hierbij in het bijzonder
aandacht aan de samenhang met andere lokale ruimtelijke opgaven.
Hierdoor wordt lokale kennis en creativiteit beter benut en komt ook
nieuwe kennis en ervaring beschikbaar op lokaal niveau. Lokale actoren
krijgen hierdoor meer ervaring met de beheersing van
overstromingsrisico’s en zijn hierdoor beter in staat om ook op lokaal
niveau deze risico’s ter discussie te stellen.

Telefoon:

Innovaties:

0317-483995

Beschouw het
overstromingvraagstuk in
de RO vanuit het lokale
niveau.

E-mail:

Implicaties en haalbaarheid:

Functie-integratie:

Door in samenwerking met lokale actoren te werken aan het
overstromingsvraagstuk, wordt dit vraagstuk geconfronteerd met andere
lokale visies en belangen. Hierdoor kunnen meer gebiedgerichte
maatregelen worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen informele aspecten
van het planningsproces, zoals onderhandeling en dialoog op lokaal
niveau beter worden benut. Hierdoor kan tot meer geaccepteerde en
uitvoerbare oplossing gekomen worden.

Overstromingsvraagst uk
wordt in een vroeg stadium
geconfronteerd met andere
func ties, perspectieven en
belangen.

jeroen.neuvel
@wur.nl

Idee 22: Van nationaal naar lokaal

Titel: Duurzaam kassencomplex
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Twan Brinkhof

Door ruimtegebrek zal de grondprijs sterk stijgen. Vooral de “badkuip”
gevormd in het westen van Nederland, gaat voor unieke kansen zorgen
in de toekomst. Dit door middel van multifunctioneel agrarisch
grondgebruik waarbij materiele schade nihil zal zijn.

Telef oon:
06 30605106
E-mail:

Idee:

twanb rinkh of@ho tma il.com

Ontwikkeling van duurzame energie in symbiose met multifunctioneel
grondgebruik, aangepast aan mogelijk e overstromingen vanuit de zee of
vanuit de rivier. Dit is geen onmogelijke opgave. Het idee van Twan
Brinkhof en Merijn Hougee: Een kas op palen op ongeveer 3 meter
boven wateroppervlak. De palen bestaan uit windturbines. Onder de
kas, die naar onder toe lichtdoorlatend is, is een drijvende viskwekerij
gesitueerd, in bakken van drijvend beton (bijv. polystyreen). In de kas
kunnen bijv tomaten geteeld worden die bemest worden door de vissen.
Het betreft hier een gesloten watersysteem. De kas is bekleed met
zonnepanelen, ondoorlatend van binnen naar buiten, zodat er ‘s nachts
geen lichtverv uiling ontstaat. Het wateroppervlak onder de viskwekerij
kan zorgen voor compensatie in waterberging (wat verkocht kan worden
aan omringende tuinders). Ook de stroom kan verkocht worden.

Innovaties:
Integratie van bestaande
technieken

Functie integratie:
-Tuinderij
-Viskwekerij
-Energiewinning

Implicaties en haalbaarheid:
Implicaties: hoge k osten door windturbines en zonnepanelen, onduidelijk
of trillingen van windturbines conflicteren met dragende functie voor
kassen. De technieken bestaan, tuinders

- Waterberging
- Hoog water aangepast
bouwen

Idee 23: Duurzaam kassencomplex
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Titel: De energiepolder
zoekgebied voor get ijenergie
Naam:
Bas Jonkman/

Toekomstige uitdagingen:

Leslie Mooyaart

Duurzame energiewinning uit getij

Organisatie:

Idee:

Royal Haskoning/

In het oost en van het West erschelde gebied is het grootste getijverschil
van Nederland (gemiddeld 4.83 meter). Daarom is het een geschikte
plek voor de winning van energie uit getijde. De aanwezige secundaire
dijken in het gebied worden gebruikt om een meer aan te leggen,
waarmee energie gewonnen kan worden.

TU Delft

Telefoon:

Innovaties:

06 5110941

Duurzame energie uit
water in Nederland

E-mail:
l.mooyaart@
royalhaskoning. com

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Na een korte analyse van kosten en energie opbrengst is gebleken dat
waarschijnlijk op een economisch rendabele wijze get ij-energie
gewonnen kan worden. Tevens krijgt door het herintroduceren van het
getijde de natuur meer ruimte en dynamiek.

Energiewinning &
natuurontwikkeling door
het terug brengen van het
getijde.

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 24: De energiepolder

Drijvende steden en bouwen op lichtgewicht funderingen
Toekomstige uitdagingen:
Verstedelijking, bodemdaling en klimaatverandering maken onze
laaggelegen delta steeds kwetsbaarder voor wateroverlast en
overstromingen. Verstedelijking leidt tot een vergroting van het
schadepot entieel in het geval van een overstroming en een versnelling
van het neerslag-afvoer proc es door de toename van het verhard
oppervlak. Hierdoor zal wat eroverlast steeds vaker voorkomen.
Bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door ontwatering van veen- en
kleigebieden. Hierdoor komt het westelijk deel van het land steeds
verder onder de zeespiegel te liggen. Klimaatverandering leidt tot een
hogere zeespiegel en een toename van zowel extremen en frequentie
van waterst anden, rivierenafvoeren en regenbuien.

Idee:
In binnendijkse gebieden biedt de ontwikkeling van lichtgewicht
funderingen (drijven op veen) uitkomst om te kunnen verst edelijken met
een hoge grondwaterstand. Hierdoor stopt het proces van bodemdaling.
In buitendijkse gebieden, zoals de Rotterdamse havens, biedt drijvend
bouwen een grote kans om flexibel te kunnen vers tedelijken en
tegelijkertijd in te spelen op zeespiegelstijging

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Innovaties:

• Combinatie waterberging
met stedelijke functies.

• Zelfvoorzienende
drijvende stad

• Gebruik oude
havengebieden voor
st edelijk functies

• Lichtgewicht
funderen, decentrale
nutsvoorzieningen

• Creatie van hoogwaardige leefomgeving op het water
• Nieuw Nederlands export product: Floating Cit y
• Aandachtspunt en: golfcondities, waterkwaliteit en afmeerconstructies
Contact: DeltaSync
Rutger de Graaf

015-2561872
r.e.degraaf @deltasync.nl

Idee 25: Drijvende steden en bouwen op lichtgewicht funderingen
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Kloppend hart van Nederland
Toekomstige uitdagingen:
Het wordt langer droog maar ook heftiger nat. Er is behoefte aan zoet
water voor peilhandhaving, water voor doorspoeling tegen verzilting,
behoefte aan berging van water. De behoefte aan ruimte om te wonen
en te werken neemt toe, het culturele erfgoed in West Nederland willen
we beschermen en natuurlijke schone energie.

Idee:
• Aanleggen van ringdijk op waterniveau in Markeermeer enkele 100den
meters buiten de oevers (grens is 1 meter waterdiepte). Het kloppend
hart onstaat binnen de ring omdat het peil meters kan variëren.
• Maken aangeschakeld boezemstelsel in West Nederland in open
verbinding staat met Markeer, bij neerslag kan dit overlopen in
Markeermeer. Bij droogte kan geborgen water worden gewonnen, bij
verzilting kan water worden doorgespoeld in de hele westerse boezem
uit Markermeer.

Innovaties:

Naam / groep:

• Waterbouw en
energiewinning

Bas Kolen

• Drijvende metropool

BK

• Ontwikkelen van drijvende stad op het kloppend hart voor 50.000
mensen die er wonen en werken. De stad beperkt ook de verdamping
van open water.
• Energiewerken die energie winnen bij vollopen van het kloppend hart.
Het peil in de polder wordt beheerst door windmolens die op basis van
natuurlijke energie water wegpompen.

Implicaties en haalbaarheid:
Door een open stelsel zal de invloed van wind toenemen waardoor de
huidige keringen moeten blijven voor compartimentering. De autonome
verzilting en bodemdaling wordt niet gestopt. Het grote wateroppervlak
leidt ook tot meer verdamping. Bedekken van het water door de ‘stad’ is
belangrijk om deze verdamping te beperken.

Contactpersoon:

Organisatie:
HKV
Telefoon:
0320-294231

Functieintegratie:
Regionaal waterbeheer,
Landbouw, Natuur, Wonen
en werken

E-mail:
Kolen@hkv.nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 26: Kloppend hart van Nederland

Titel: Drijvende steden
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Jong Deltares

Nederland kampt met een enorm ruimt etekort voor bebouwing,
infrastructuur en natuur, terwijl we het water eigenlijk meer ruimte
zouden moeten geven.

Cont actpersoon:
Marco Kleuskens
Organisatie:

Idee:
De ruimte moet flexibel ingedeeld kunnen worden, zodat het op elk
moment van het jaar optimaal gebruikt kan worden worden. Om dit te
bereiken worden gebouwen drijvend gemaakt. In de zomer kunnen ze in
een landelijk gebied liggen, waarna ze in de winter naar een stedelijk
gebied worden gebracht waar ze aangesloten worden op
stadsverwarming. Zo hebben rivieren vrij spel in deze gebieden.

Deltares
Telefoon:
015-2564431

Innovaties:
Dynamisch gebruik van
ruimte.

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Het vereist een grote cultuuromslag: mensen wonen in de winter op een
ander plek als in de zomer. Naarnaast moet er veel aan de
infrastructuur veranderen. Gelukkig kan met kleine pilots begonnen
worden.

Mobiliteit verbetert doordat
mensen altijd op de juiste
plek wonen

E-mail:
Marco.Kleuskens@
Deltares .nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 27: Dijrvende steden
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Titel: Meebewegen in het ‘Blauwe Hart’ van de rode delta
Naam / groep:
Toekomstige uitdagingen:

Dries Schuwer

De groeiende ruimtebehoefte voor onder ander e wonen en water zorgt voor een
grotere druk op de toch al schaar se r uimte in Nederland. Dat is met name het geval in
de Randstad. Daarom is het noodzakelijk om meervoudig ruimtegebr uik, met
betr ekking tot wonen en water, vooral in dat deel van Nederland te stimuleren.

Cont actpersoon:
Idem.
Organisatie:

Idee:
Het realiseren van waterwoningen in diepe polders van het huidige ‘Groene Hart’.
Deze polders dienen tevens als waterbergingsgebied voor de Randstad. In deze
waterbergingsgebieden bewegen waterwoningen (drijvende- en amfibische woningen)
mee met het fluctuerende water peil. Door het realiseren van een water rijk woonmilieu
ontstaan mogelijkheden voor waterrecreatie en vervoer over water. Daarnaast biedt
het frequent inlaten van water ook mogelijkheden om unieke natuur te ontwikkelen.
Door de aanleg van helofytenfilter s wordt het water uit het stedelijk gebied gezuiverd.
Daardoor kan het ‘Blauwe Hart’ ook functioneren als drinkwaterreservoir. Tenslotte is
er ruimte voor extensieve landbouw.

Impli caties en haalbaarheid:
Het Rijk en de provincies hebben bepaald dat in de periode tot 2020 circa 35.000
woningen mogen worden gebouwd in het ‘Groene Hart’. Die woningen kunnen (voor
een deel) op duurzame, klimaatbestendige wijze worden ontworpen. Dat kan onder
andere door dr ijvende- en amfibische woningen te r ealiseren. De oplevering van
enkele duizenden waterwoningen kan voor 2020 plaatsvinden.

Student
Wageningen
Universiteit
Telefoon:

Innovaties:
Vanwege de toenemende
verstedelijking zal de str ikte
scheiding tussen stad en land
(Concept ‘Randstad - Groene
Hart’) niet langer houdbaar zijn.
De benadering vanuit een
blauwe invalshoek biedt meer
perspectief. Daarnaast wordt
waterwonen nog niet op
dergelijke schaal toegepast in
Nederland.

0641301705
E-mail:
dries.schuwer@
wur.nl

Functi eintegr atie:
waterberging, wonen,
drinkwatervoorziening, vervoer,
waterrecreatie, extensieve
landbouw en natuurontwikkeling

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 28: Meebewegen in het blauwe hart van de rode delta

Titel: De nieuwe Randstad
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

ir. A.P.G.
Hollanders

Grote economische en culturele verliezen door overstroming van de
laaggelegen gebieden of door te grote veiligheidsrisico’s om deze
gebieden te kunnen handhaven.

Cont actpersoon:
ir. A.P.G.
Hollanders

Idee:
Geleidelijk verhuizen vanuit de Randstad naar het oosten en zuiden.
De economie verplaatsen.
Nieuwbouw alleen op beheersbare niveau’s (boven toekomstige
zeeniveau) toestaan. In bestaande laaggelegen gebieden de
economische activiteiten op natuurlijk e wijze opheff en.
Cultureel erfgoed / historische centra / landbouwgronden kunnen
worden behouden waarbij rekening moet worden gehouden met
verlaagde veiligheid tegen overstromen/ reëel overstromingsrisico.
Hierbij dienen vluchtvoorzieningen of wijkplaatsen voor een acceptabel
risiconiveau voor personen te worden gerealiseerd.

Implicaties en haalbaarheid:
Vestigingsklimaat in het oosten dient gunstiger gemaakt te worden. Dit
impliceert een veel grotere bevolkingsdichtheid en economische
activiteit in het oosten, dat nu nog rustig en dunbevolkt is. De
maat schappelijke weerst and hiertegen kan groot zijn. Echter, dit kan
geleidelijk gebeuren met de kans om een optimaal f unctionerende
woon-werkomgeving te realiseren (de nieuwe Randstad). Voor de verre
toekomst is dit de meest economische oplossing zeker als hier vanaf
heden mee wordt gestart.

Organisatie:
ARCADIS
Telefoon:

Innovaties:

033 477 1939

O verstromingsrisico van
laaggelegen gebieden
verlagen door compleet
nieuwe ontwikkeling in het
oosten/ zuiden.

E-mail:
a.p.g.hollanders@
arcadis.nl

Functieintegratie:
De nieuw te bouwen
Randstad kan optimaal
worden gebouwd indien
integraal aangepakt. De
bestaande laaggelegen
gebieden worden natuuren c ultuur gebieden.

Idee 29: De nieuwe randstad
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Titel: Bodemstijging
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

ARCADIS

Grootste uitdaging is om het hoogteverschil tussen maaiveld en
maatgevende waterstanden te bevriezen of zelfs te verkleinen. Dit
bepaalt namelijk sterk de grootte van de gevolgen van overstromingen.

Cont actpersoon:
Arjan ter Harmsel,
Allard Koopal

Idee :

Organisatie:

Mijn idee is gebaseerd op natuur lijke processen. In de afgelopen duizenden jaren
kropen de lage landen geleidelijk mee omhoog met de almaar stijgende zeespiegel.
Door ons ingrijpen vindt de afgelopen eeuwen zelf s bodemdaling plaats (bedijking,
bemaling). Door vanaf nu geleidelijk aan het maaiveld in laag Neder land kunstmatig te
verhogen, neemt het risico van overstromingen geleidelijk aan af.

ARCADIS

Mogelijkheden ontstaan niet alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen, maar ook
herontwikkeling van bestaand gebied. Goedkoop ophogingsmateriaal kan gevonden
worden door naastgelegen gebieden te ontgraven, waardoor weer meren en plassen
ontstaan in west Nederland net zoals eeuwen geleden. Deze waterpartijen zijn weer
bruikbaar voor drijvend wonen. Een ander e goedkope vorm van ophoging is door
(vervuild) slib en bagger met geotubes in te pakken.

Telefoon:

Innovaties:
De 180° draai:
bodems tijging in plaats van
bodemdaling

Functieintegratie:

De implicatie is dat het economisch ker ngebied van Nederland zich kan blijven
ontwikkelen op de huidige plek. Er is geen sprake van kapitaalvernietiging.

Laag Nederland kan blijven
func tioneren, alleen ligt het
maaiveld hoger. Daarnaast
draagt het bij aan het
oplossen van het baggerprobleem.

Niet alles hoeft te worden opgehoogd. Een oude stadskern kan bijvoorbeeld omgeven
worden door hoger gelegen wijken, die dan als een donut een dijk om de stadskern
vormen.

06-27061821
E-mail:
a.harmsel@arcadis.
nl
a.a.koopal@arcadis
.nl

Implicaties en haalba arheid:

De haalbaarheid is groot. Er is ophoogmater iaal in de nabijheid aanwezig, het inpakken
van bagger in geotubes is inmiddels een bewezen innovatieve techniek. Hierdoor levert
het ook nog een bijdrage aan de oplossing van het baggerprobleem.

06-27060118

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 30: Bodemstijging

Nederland als Netkous
Toekomstige uitdagingen:
De grootste uitdaging voor Nederland is in onze ogen niet het garanderen van, maar
het anders aankijken tegen waterveiligheid. Een verandering van denkrichting van
risico mijden naar risicoacceptatie. Bovendien is het niet mogelijk nu al een blauwdruk
te bepalen voor de inrichting van Nederland in de toekomst.

Idee:
In onze visie verwelkomen wij het water en zien het als een gift voor tal van
mogelijkheden. Wij stellen een fijnmazige compartimentering van Neder land voor.
Compar timenten gelegen aan zee of binnenwateren krijgen een hoger risic oprof iel
toegekend en dragen bij aan onze waterveiligheid in andere compartimenten. In
gebieden met een hoger e risico acc eptat iegrens wordt wonen en werken op z’n minst
av ontuurlijker en biedt tal van landschappelijke en (agrarische)
onderzoeksmogelijkheden. Aangepaste r egelgeving zorgt voor meer
ontwikkelingsmogelijkheden en trekt mensen naar die gebieden. Bij de indeling in
compartimenten wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur t eneinde water
in meer of mindere mate te keren. Hierbij kan gedacht worden aan oude dijken,
spoordijken, rondwegen, geluidswallen et cetera.

Implicaties en haalbaarheid:
Wij stellen voor de visie eerst op kleine schaal toe te pass en en daarbij gebruik te
maken van bestaande infrastructuur. Hierdoor is een pilot mogelijk op kort e termijn
tegen relatief geringe kosten. Grote uitdaging is het voorkomen van maatschappelijke
onrust in het betreffende pilotgebied.

Innovaties:
Het innoverende karakter van onze vis ie ligt niet op het technisch vlak maar meer
op een innovatie denkr ichting. Wellicht kan deze denkrichting worden
gecombineerd met innovatieve technische oplossingen.

Functie-integratie:
Gebr uik van bestaande infrastructuur voor c ompartimentering. Door
risic oacceptatie in bepaalde gebieden worden nieuwe mogelijkheden gecreëer d.
Young Movar es
Contactpersoon: Geert de Vr ies; Tel: 030030-2655242; EE -mail: geert.de.vries@movares
geert.de.vries@movares.
movares. nl

Idee 31: Nederland als netkous
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Titel: Terpendijk
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Terpendijk

Waterveiligheid is de belangrijkst e uitdaging voor de komende decennia.
Onze primaire waterkeringen zullen we moeten verbreden om ons
uiterst waardevolle achterland te kunnen behouden.

Cont actpersoon:
Erik Luyendijk
Organisatie:

Idee:

Grontmij

Terpendijk: Brede dijk, wi jde blik

Telefoon:
Dijken en terpen zijn uniek in het Hollandse landschap.
Combineer de twee en er ontstaat een
robuuste waterkering met een unieke woon en
leefomgeving. Uitzicht over water en landerijen
en een geleidelijke overgang van land naar water
kenmerken de Terpendijk: van een barrière in
het landschap naar een multifunctioneel wapen
tegen klimaatverandering!

Implicaties en haalbaarheid:
Het verbreden van al onze 2875km aan primaire waterkeringen is een
enorme opgave. Als we nu beginnen, kunnen we over 50 jaar een groot
deel van deze transformatie gereed hebben. We anticiperen dan
geleidelijk op de zeespiegelstijging. Het ligt voor de hand om ons nu te
richten op de geplande dijkverbeteringen in gebieden waar een
woningbouwopgave ligt. Een combinatie van het oplossen van het
veiligheidsprobleem en het woningbouwprobleem maakt het concept
financieel extra aantrekkelijk. Langzamerhand kunnen we dan ook in
andere gebieden de dijken verbreden, het veiligheidsniveau verhogen
en unieke woon- en werklocaties creëren.

030-6344795

Innovaties:

E-mail:

- Inherente veiligheid

Erik.luyendijk@gron
tmij.nl

- Multifunct ionaliteit
- Uniek landschappelijk
element

Functieintegratie:
- Integratie van functies
wonen, recreëren en
werken maar ook natuur en
transport

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 32: Terpendijk

Idee 33: Denken in dijken doorbreken
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Institutionele inrichting en beleid

De financiering van grootschalige overstromingsschades
Naam:

Uitdaging:

Ruben Jongejan

Hoewel een verzekering de verschrikkingen van een overstroming niet ongedaan kan
maken, kan het getroffenen wel helpen om hun leven weer op te bouwen. Ook kunnen
duidelijke, vooraf opgestelde regels voor de financiële ondersteuning van slachtoffers
een snel en efficiënt herstel bevorderen in de tumultueuze periode na een ramp. Een
dergelijk verzekeringsarrangement, publiek danwel privaat, bestaat echter niet.

Contactpersoon:
Organisatie:
TUDelft

Idee:
Grootschalige overstromingen door het bezwijken van primaire keringen kunnen
tientallen miljarden aan schade berokkenen. In verband met de hoge kosten voor
private (her)verzekering tegen lage-kans, groot-gevolg gebeurtenissen en moral
hazard van de overheid (de overheid bepaalt in hoge mate de veiligheid tegen
overstromen, niet de individuele burger), wordt voorgesteld om overheidscompensatie
tot een vooraf bepaalde hoogte bij wet te regelen. De overheid vervult dan f eitelijk de
rol van financieel intermediar, net zoals een verzekaar (alleen spreidt de overheid het
risico vooral in de tijd middels bijvoorbeeld de uitgifte van schuldpapier). Het gelaagde
arrangement zou er als volgt uit kunnen zien:
1. Self-insurance: een beperkt eigen risico om moral hazard van burgers tijdens en na
overstromingen te beperken.
2. Overheidscompensatie: tot een bedrag van bijv. 10-20mlrd compenseert de staat
private schades volgens vooraf bepaalde criteria. Bij overschrijding volgt pro rata
aanpassing van de uitkering en/of een besluit tot verruiming van het budget.

Implicaties en haalbaarheid:
Regels en procedures voor de financiële tegemoetkoming van slachtoffers zijnal voor
de ramp vastgelegd, en burgers krijgenrecht op een bepaalde tegemoetkoming
(anders dan onder de WTS). De haalbaarheid is vooral afhankelijk van politieke wil.

Telefoon:
015-2789452

E-mail:

Innovatie:

r.b.jongejan@tudelft.nl

Er bestaat in Nederland
momenteel geen
verzekeringsarrangement voor
grootschalige overstromingen.

PPS:
Een public-private partnerschip
ligt weinig voor de hand gezien
de relatief hoge kosten van een
relatief beperkte private
verzekeringslaag. Wel zouden
verzekeraars kunnen worden
betrokken bij de uitvoering van
het programma.

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 34: De financiering van grootschalige overstromingsschades

Titel: Scenario’s in waterbeleid
Naam / groep:
Unit Land en Wat er/

Toekomstige uitdagingen:

Mens, Stad en
Water

Het maken van beleid blijf t geijkt op een momentopname.
Het hier en nu bepaald onze koers , en dan vooral de kennis
die we in het hier en nu hebben op gedaan. De uitdaging
blijft om in het huidig te maken beleid een middel/methode
te vinden om de complexe toekomst mee te nemen

Cont actpersoon:
Annebet h Loois
Organisatie:
DHV B.V.

Idee:
Procesmanagement door middel van een scenario studie. Deze studie
brengt allereerst de niet beïnvloedbare drijvende krachten achter de
veranderingen in beeld. Deze worden vervolgens vertaald naar
veranderingen in de eigen sector en beinvloedingssfeer. Door dit proces
goed te doorlopen wordt het mogelijk om met deze scenariostudie een
visie op te stellen voor de sector op de toekomst. Deze visie bepaalt
vervolgens de flexibele en robuuste strategie die gekozen dient te
worden om in alle verkende toekomsten succesvol te zijn.

Innovaties:
Het praktisch benaderen
van ‘Adaptief Waterbeheer’

Telefoon:
033 468 2092
06 271 890 35
E-mail:
Annebet h.Loois
@dhv.com

Functieintegratie:
Implicaties en haalbaarheid:
Dit concept wordt al veelvuldig gebruikt in de private sector. Shell is 1
van de koplopers op dit vlak van proceskunde. Verder worden er op dit
moment steeds meer off erte vragen gesignaleerd van regionale
waterbedrijven (waterschappen) om de t oekomst te gaan verkennen.

Functie-integratie tussen
monitoring en evaluatie,
visieontwikkeling, scenario
verk enning en innovatie.

Idee 35: Scenario’s in waterbeleid
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Goed waterbeheer is essentieel voor het f unctioneren van Nederland (landschap
en samenleving). Echter , het Nederlands waterbeheer is historisch gegroeid en
versnipperd over tal van bestuurslagen en overheidsinstanties. De bestuurlijke inrichting
is verouderd; integraal waterbeheer vrijwel is onmogelijk. Inspelen op grotere trends
(beleid / natuur- wetenschappelijk) is moeilijk. Er is wederom een d eltacommissie
nodig om grote zaken aan te pakken.

12 provinces

Toekomstige uitdaging:

27 watersch appen

Op naar een nieuwe bestuurlijke indeling van het waterbeheer!

1.

Scheiden van uitvoering en beleid: uitvoering onderbrengen bij een nieuwe
middenbestuurslaag (een samenvoeging van waterschappen en provincies),
beleid overhevelen naar de landelijke overheid (bijvoorbeeld naar beleidstak van
Rijkswaterstaat).

2.

Schaal van nieuw middenbestuur: fysische en hydrologische grenzen in acht
nemen en evenwichtige spreiding van de bevolking. Meest praktisch:
•

•

20 kleinere districten, elk met ca 750.000 inwoners en duidelijke
waterstaatkundige grenzen (bijvoorbeeld stroomgebieden zoals
Overijsselse Vecht of fysische landschappen zoals Drents Plateau,
Flevopolders) .
óf: creëren van 5 distr icten van elk ca 3 miljoen inwoners met eveneens
waterstaatkundige grenzen

Implicaties en ha alba arheid:

Op de middellange termijn zijn er verschuivingen te verwachten in het openbaar
bestuur (invoering kiesstelsel, middelste bestuurslaag, en (her)indeling van
Nederland). Maar hierbij wordt waterbeheer niet meegenomen, terwijl dit zeker op
landschappelijk niveau het meest belangrijke fysische kenmerk is en de grootste
invloed heeft op de inrichting van het landschap. Daarnaast is waterbeheer een
kerntaak van het middenbestuur (met name waterschappen). In de discussie
aangaande een nieuwe bestuurlijke indeling hoort het belang van een goed
functionerend water beheer daarom vanuit een inhoudelijk “water beheer-perspectief”
meegenomen te wor den. Als dat niet gebeurt, is het een gemiste kans; de bestuurlijke
inr ichting van het waterbeheer zal niet vanzelf veranderen.

To
ek
o
in ms
de ti
li n ge
g?

Idee: Efficiënt er én effectiever waterbeh eer door bestuurlijke ingrepen. Met name
op het niveau van het middenbestuur is veel vooruitgang te boeken:

Naam / groep:
G. Erkens &
T. Terpstra

Innovaties:
Een nieuwe bestuurlijke
inrichting van het waterbeheer

Cont actpersoon:
G. Erkens
Organisatie:

Func tie -integratie:

• Waterbeheer: implementatie
van andere plannen wordt
makkelijker (oa KRW).
• RO: beheer van afgebakende
landschappen is makkelijker
dan interlandschappelijk
beheer.
• Bestuurlijk: Het middenbestuur
wordt dichter bij de burgers
gebracht.
• Politiek: nieuw kiesstelsel

Universiteit Utrecht
Telefoon:
030 253 2758
E-mail:
g.erkens@geo.uu.nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 36: Op n aar een nieuwe bestuurlijke indeling van het waterbeheer

Financiële arrangementen voor een efficiënte spreiding van restrisico’s en het
bevorderen van mitigatie
Naam:

Toekomstige uitdagingen:
De verwachting is dat overstromingsrisico’s in de toekomst zullen stijgen door een combinatie
van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen, zoals groei van kapitaal en
bevolking in kwetsbare gebieden. Investeringen in dijkinfrastructuur zijn noodzakelijk om de
toekomstige schadelast te beperken. Verder is het van belang om een efficiënte spreiding van
het restrisico te realiseren en huishoudens te stimuleren om potentiële schades te verkleinen.
De huidige wetgeving van compensatie van overstromingsschade (WTS) werkt in feite als
een verborgen subsidie om risico’s te nemen en dient te worden herzien.

Idee:
Een grote rol voor private verzekeringen in het dekken van overstromingsschade zou
kunnen bijdragen aan het beperken van schade en resulteren in een efficiente spreiding van
risico’s. De gevolgen van overstromingen kunnen bijvoorbeeld worden beperkt door
huisvesting in veiligere gebieden te belonen met lagere premies en huishoudens prikkels te
geven om schade beperkende investeringen (mitigatie) in hun woning te ondernemen door
gunstigere polisvoorwaarden te bieden. Ook kunnen verzekeringen bijdragen aan een
voorspoedig wederopbouwproces na een ramp.

Implicaties en haalbaarheid:
Onderzoek naar internationale verzekeringsconstructies voor overstromingsschade wijst uit
dat een publieke private partnerschap (Figuur 1) een reële optie is. Een rol van de overheid
als herverzekeraar is noodzakelijk om problemen met hoge gecorreleerde risico’s en moral
hazard van de publieke sector met betrekking tot het handhaven van beschermingsniveaus
tegen te gaan. Een recentelijk uitgevoerde waarderingsstudie onder 1200 huishoudens in de
1 op 1250 norm dijkringen wijst uit dat de bereidheid om te betalen voor een
overstromingsverzekering voldoende is om een deels private markt te realiseren. Verder
laten enquête resultaten zien dat huizenbezitters bereid zijn risicoreductie toe te passen voor
gunstigere polisvoorwaarden.

Wouter Botzen

Organisatie:
Instituut voor
Milieuvraagstukken

Innovatie:
Financiële
arrangementen kunnen
een complementaire
functie vervullen aan
traditioneel water beleid.

Vrije Universiteit,
Amsterdam

Telef oon:
020-5986517

E-mail:
wouter.botzen@ivm.vu.nl

Figuur 1. Een publieke-private
partnerschap
Laag 3

Rijk soverheid
Kapi taalm ark t en

Laag 2

Herverz ingsmaats chappijen

Laag 1

Huis houdens en b edrij ven

P rim aire verzekeraars

Zie www.adaptation.nl voor meer informatie en publicaties van de projectgroep “Netherlands Climate Insurance Program” (NCIP).

Idee 37: Financiële arrangementen voor een efficiënte spreiding van restrisico’s en het bevorderen van
mitigatie
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Titel: Heffing naargelang locatiekeuze ten bate van schadebeperking
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Doorbreken van de
risicos piraal, waarbij kleine overstromingskansen leiden tot
onbekommerd investeren op de verkeerde plekken. Het belang van
schadebeperking structureel inbouwen in de RO, zodat het kan worden
afgewogen tegen andere belangen. Geldt voor heel overstroombaar NL.

Joost Tennekes
Contactpersoon:
idem
Organisatie:

Idee: De rijksoverheid stelt op basis van de overstromingskenmerken
zones van hoog of laag risico vast. Bij nieuwe locatiebeslissingen wordt
aan de gemeente eenmalig een heffing geheven, waarvan de hoogte
afhangt van de risicozone. De heffing vloeit in een fonds waarmee
schadebeperkende maatregelen worden gefinancierd. G emeenten
kunnen de kosten van deze heffing opnemen in het exploitatieplan. O p
die manier worden kosten doorberekend naar ontwikkelaar en bewoner.
Bij elkaar wordt het voor de gemeente wel minder aantrekkelijk daar te
ontwikkelen. Wanneer bij de ontwikkeling van het gebied de inrichting zo
wordt aangepast dat potentiële schade wordt beperkt, kan de gemeente
bij een onafhankelijke commissie aanspraak maken op vrijstelling van
de heffing en een bijdrage uit het fonds.

Implicaties en haalbaarheid:
Het wordt duurder om te wonen in overstroombaar Nederland, maar ook
langzaam veiliger. Via de hoogte van de heffingen kan goede 'fine
tuning' plaatsvinden. Geen inbreuk op huidig stelsel van decentrale RO .
Solidariteitsprincipe losgelaten: gemeenten in hoge risicozones draaien
meer voor risico op dan andere (hoewel de kanscomponent van het
risico nog steeds rijksaangelegenheid).

PBL
Telefoon:
0703288737

Innovaties:
Vergelijkbare ideeën voor
een verzekering leggen de
kosten teveel direct bij de
burger neer, maar zij
beslissen nauwelijks over
locatie

E-mail:
tennekes@rpb.nl

Functieintegratie:
Doordat schadebeperkende inrichting wordt
bevorderd, meer mogelijkheden voor ontwikkeling
in natte gebieden

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 38: Heffing naar gelang locatiekeuze ten bate schadebeperking

Titel: Klimaatcheck voor projectontwikkelaars
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Projectontwikkelaars houden nog onvoldoende rekening met water.
Daardoor zijn diverse projecten vaak ‘onhandig’ ontworpen vanuit
klimaatbestendigheidsoogpunt.

Jong-Deltares
Cont actpersoon:
Marjolein Mens
Organisatie:

Idee:
Ervoor zorgen dat ruimtelijke plannen (zowel gebouwen als
infrastructuur) met waterplannen worden geintegreerd. Door een
‘klimaatcheck’ worden projecten die (na jarenlange procedures) klaar
staan om uitgevoerd te worden, net even uitgebreid of anders
neergezet , zodat ook nog klimaatwinst wordt geboekt.

Deltares
Telefoon:
015 285 8542

Innovaties:

Bijvoorbeeld: ophogen van wijken, inrichten van parkeergarages als
noodbekken, wonen op de eerste verdieping, luchtbruggen voor tijdens
hoogwater (buitendijks gebied), opvangbekken voor de kleinere
stroomgebieden die voorkomen dat woonwijken onderlopen, groen op
het dak, A4-midden-Delfland aanleggen als compartimenteringsdijk, etc.

Bestaande ideeën in
praktijk brengen

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Praktijkvoorbeelden zullen de reputatie als ‘Nederland Wat erland’ ten
goede komen. Voorbeeld: Molenbeek van België naar Brabant heeft
recent een retentiebekken gekregen en meandert reeds. Dit voorkomt
dat honderden huizen onder wat er komen te staan bij extreme neerslag.

Alles wat met ruimtelijke
ordening te maken heeft
combineren met water

E-mail:
Marjolein.mens
@deltares.nl

Alle kleine beetjes helpen. Kost relatief weinig geld.

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 39: Klimaatcheck voor projectontwikkelaars
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Titel: Ruimte voor lokale initiatieven
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Jong-Deltares

Combineren van ruimtelijke ordening en water is een vereiste voor de
lange-termijn inrichting van Nederland. Zowel in relatie tot wateroverlast
door neerslag als bescherming tegen overstromingen. Ideeën hiervoor
zijn lokaal massaal aanwezig maar komen vaak niet tot uitvoering.

Cont actpersoon:
Marjolein Mens
Organisatie:

Idee:

Deltares

Bestuurlijk proces zo inrichten dat nieuwe integrale ideeën niet tegen
een muur oplopen. De overheid moet makkelijker kunnen inspringen op
nieuwe dingen (bv initiatieven zoals in Overdiepse Polder)

Telefoon:
015 285 8542
E-mail:

Een goed landelijk kennismanagementsyst eem maken

Innovaties:

Bijvoorbeeld een Klimaattoets. Erv oor zorgen dat het bestuurlijk
makkelijker wordt om ruimtelijke plannen (zowel gebouwen als
infrastructuur) en waterplannen te int egreren. Een stapje verder dan de
watertoets: klimaattoets. Maar er dan wel voor zorgen dat
projectontwikkelaars niet meer verdrinken in de bestuurlijke rompslomp.

Bestaande ideeën in
praktijk brengen

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Praktijkvoorbeelden zullen de reputatie als ‘Nederland Wat erland’ ten
goede komen.

Alles wat met ruimtelijke
ordening te maken heeft
combineren met water

Spreekt minder aan dan een technisch en innovatief plan, maar is
misschien wel het allerbelangrijkste.

Marjolein.mens
@deltares.nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 40: Ruimte voor lokale initiatieven

Titel : Laat water ècht aan het roer
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Klimaatverandering brengt nog grote onzekerheden met zich mee:
hoeveel stijgt de zeespiegel? hoeveel warmer, droger, natter wordt het in de
toekomst?
Daarnaast vraagt klimaatverander ing een aanpassing van de ruimtelijke inrichting van
Nederland.
De belangrijkste uitdaging voor Nederland is om op het juiste moment de juiste
ruimtelijke maatregelen te treffen en water écht invloed te laten hebben op de inrichting
van Nederland.

Allard Koopal
Contactpersoon:
Allard Koopal
Organisatie:
ARCADIS

Idee:
Om water een belangrijke stem te geven in de besluitvorming rondom locatiekeuze
vraagstukken in strategische ruimtelijke plannen als Structuurvisies op lokaal,
regionaal en nationaal niveau, moet de Watertoets van toepassing worden verklaard in
het NBW of in de WRO.
Door initiatiefnemers van dergelijke strategische plannen te verplichten vroegtijdig in
overleg te gaan met de betreffende waterbeheerder zal water een grotere invloed
krijgen op locatiekeuze vraagstukken.
Hierdoor kan bijvoorbeeld ruimte worden gereserveerd voor gr oene rivieren, wordt er
niet op de meest natte, laaggelegen plekken gebouwd of kunnen er sneller ruimtelijke
functiecombinaties bedacht worden.

Telefoon:
06-27061821
E-mail:

Innovaties:
De watertoets ook
gebruiken voor
locatiekeuze in plaats van
alleen voor
inrichtingsvraagstukken.

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Af gelopen najaar heb ik dit idee bij een ideeën wedstrijd over de Watervisie ingebracht.
De Unie van Waterschappen bleek een groot voorstander en ook de CAW heeft dit
voorjaar geadviseerd dit in te voeren. Dus er is vanuit de watersector reeds draagvlak.
Echter beschouwen vooral gemeenten (VNG) de invoering van de watertoets bij
strategische plannen als te verplichtend, terwijl het juist voor hen op de lange termijn
economische, ruimtelijke en sociale voordelen op zal leveren. Een grote lobby vanuit
de watersector is dus nodig om de positieve kanten te benadrukken. De watertoets zelf
bestaat al voor andere type ruimtelijke plannen en is daarom eenvoudig te
implementeren.

Water echt een plek geven
in strategische, ruimtelijke
besluitvormingsprocessen

a.a.koopal@arcadis
.nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.nl

Idee 41: Laat water echt aan het roer
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Titel: Sociale Gevolgen in Kaart
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Sonja Ouwerkerk /
Philippe Schoonen

Het toepassen van een (volledig) risicomodel voor het kwantificeren van
maatschappelijke kosten en baten van hoogwat erbescherming.

Cont actpersoon:
Sonja Ouwerkerk

Idee:

Organisatie:

Het voorspellen van de sociale gevolgen van een overstroming met als
doel deze mee te nemen in de huidige risicobenadering.

Witteveen+Bos

Deze gevolgen kunnen worden gekwantificeerd in de vorm van
schadefuncties. Verschillende schadefunctie kunnen worden opgesteld,
zoals een waarbij de gevolgen worden uitgedrukt in geld als functie van
de omvang van het overstromingsgebied of één waarbij de gevolgen
worden uitgedrukt in geld als functie van de duur v an een overstroming.
Deze schadefuncties kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de HIS
SSM module om de tot ale schade na een overstroming te berekenen.

Telefoon:

Innovaties:
Meenemen sociale
aspecten bij het bepalen
van overstromingsrisico’s.

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

De implicatie is dat een beter totaalbeeld wordt verkregen van de
gevolgen van een overstromingsramp. Dit zou kunnen betekenen dat
grotere invest eringen moeten worden gedaan om de kans op een
overstroming te verkleinen, waardoor het risico van de overstroming
(kans x gevolg) gelijk blijft.

Het integreren van sociale
aspecten in de schade en
slachtoffer modules van
HIS SSM.

010 - 244 28 23
E-mail:
s.ouwerkerk@
witt eveenbos .nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 42: Sociale gevolgen in kaart

Pro-actie en/of Preventie en/of Preparatie? – (Door)ontwikkeling van KBA
Toekomstige uitdagingen: I nvestering in waterveiligheid; pro-actie

Toe pas singsgebied:

en/of preventie en/of preparatie?

Heel Nederland!

Idee : Nu balans opmaken voor de toekomst!
Baten-aspect van KBA
dooront wikkelen:
met bv, duur van overstroming,
keteneffecten, LNC-waarden, etc.
Stappenplan:
1. Inventarisatie
2. Prioriteiten stellen
3. O pmaken van balans

Kost en

?

Bate n

Pro-ac tie
Pre ventie

Preparatie

KBA-calamiteit enbestrijding ontwikkelen bv.
- per activiteit uit keten: bv evacuatie en
opvang
- ef fect oefenen, trainen, opleiden
- per cluster/schakel in v eiligheidsketen (bv.
herstel en wederopbouw)
- …………
- …………

Im plic atie : Als bat en-aspect van KBA completer is, kan voor

Res ultaat: Balans op kunnen

bepaalde pro-actie en/of preventie de KBA-balans posit ief uitvallen,
terwijl dat nu nog negatief is.

maken voor toekomst over
investeringen voor
waterveiligheid op gebied van
pro-actie,preparatie en/of
preventie.

Inzicht in kosten-baten van calamiteitenbestrijding
Middel om besluiten over investeringen af te wegen

Pro-ac tie
Pre ve ntie

Pre par atie

Jakolien L eenders en Elmi Vermeij, HKV Lijn in water – Calamiteitenmanagent en Informatiebeheer
Tel: 0320-294244, E-mail: j.k.leenders@h kv.nl

Idee 43: Pro actie en of preventie en of preparatie? Doorontwikkeling van de KBA
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Kustbeheer: lange-termijn visie vraagt om grotere ruimteschalen
Naam:

Toekomstige uitdagingen:

Ta bel 1: Toe gepa ste klima atscen ario's [Hor stma n, 200 8].

De k omende t wee eeuwen zal er d oor de ef fect en v an
kli maatverandering i n centraal Hol land op grotere
sc haal dan nu de noodzaak ontst aan t ot verst erking
van de k us tverded iging. Leidt voortz ett ing van het
huidige kustbel ei d m et klei nsc halige oplossi ngen op de
lange t erm ijn dan wel tot een opti male si tuat ie?

E. M. Horst man MS c

Sc e na rio

Ze e s pie ge ls tijging

Toe na me
s tor mv lo e dpe il

Toena me
golf hoogte

Laag

0 ,9 5 m

-

-

Begel ei ding:

M a tig

1 ,8 5 m

0 ,4 0 m

5%

Prof . dr. S .J . M.H. Hulsc her

Ho o g

3 ,1 5 m

0 ,4 0 m

5%

Dr. K .M . Wijnberg
Dr. ir. C. M. Dohmen-Janssen
Ing. A .J.P . Helder

Idee:

Ir. A .J. Sm ale

Toek omst ige ont wikkeli ng en z ijn inheren t on zeker, toch i s het mogeli jk een af weging t e maken over de
ruimt elijk e schaal waarop naar oplos singen gez ocht moet worden.
Organis at ies :

L aag kl im a ats cenari o

E r z ijn 8 strategi eën opgez et vol gens de ruim telij ke
sc haal niveaus in f iguur 1. V oortzett ing van het huidige
beleid is kleinsc halig. Op de grot ere sc halen zijn best aan de
oplossi ngen t oegepast al s eilanden, ni euwe z and ban ken,
duinverbredi ng (land- & zeewaarts), dijk in duin etc.

5
1

Uni versitei t T wente

0
1

F iguur 1: Het studie gebie d en d e inde ling volg ens 4
r uimte lijke schaa n
l ive aus [ Ho rstm an, 2 008].

5

-5
-0
1
-5
1
Unif orm ekust;
eil anden

I n f iguur 2 i s v oor een hoog en een laag kli maatscenario
de beoordeli ng v an deze st rategieën weergeg ev en:
• V oortz ett ing van het huidige beleid scoort 0 (basi sal t. )

N iet- gewogen

Unif orm ekust;
zand
banken

Lei de
nde cri ter ia

Uni for mekust ;
voor duinen

Gr oteschaal;
eiland &
voor duinen

Gr ote schaal ;
voordui n
en &
zandbanken

R iumt elijHke
oog
ontwklik kel
i ming
aat scenRisari co
i mi jdend

Tussenliggende Tussenli gge
nde
schaal; zeewaar ts schaal; l a
ndw ar ts

Soci al aanvaardbaar

Duur zaam

5
1
0
1
5

• P osi tieve s core = v erbet ering t .o. v. het hui dige bel eid

0
-5

• Negat ieve score = v ersl echt eri ng t .o. v. het hui dige belei d

Wittev een+ Bos

0

Telef oon:

Innovaties:

06-27 19 50 14

Ong eacht de vel e onz ekerheden
inherent aan ontwikkelingen op de lange
t ermijn, blij k en opti male st rategi eën t er
vers t erkin g v an de kust verdediging
st eeds groot schali g v an aard.

E-m ai l:
e. m.horstman@student .utwente. nl

-0
1
-5
1

E r is rekening gehouden met onz ek erheden door:
• Uit werk ing st rategieën voor twee kl imaat scenario's
• V ers chill ende v isies op bel ang t oegepast e crit eria
• G evoeli gh ei dsanal ys e ges chatt e k osten en bat en

Unif orm ekust;
eil anden

Ni et- gewogen

Unif orm ekust;
zand
banken

Leidende crit eri a

Uni for mekust ;
voor duinen

Gr oteschaal;
eiland &
voor duinen

Rui mt elij ke ontwi kke
l ing

Gr ote schaal ;
voordui n
en &
zandbanken

Risic o mij dend

Tussenliggende Tussenli gge
nde
schaal; zeewaar ts schaal; l a
ndw ar ts

Sociaal aanvaardbaar

Duur zaa
m

Figu ur 2 : Beoor deling va n 7 g root schalige r str ategie ën te n
opzich te van h et klein schalige basisalt erna tief dat uitgaa t van
voor tzetting van he t huid ige be leid [Ho rstma n, 20 08]. E r zijn
hier bij 6 visies ( niet- gewog en e tc .) toe gepa st.

Implicaties en haalbaarheid:

Functie-integratie:
• Grootsc hali ge oploss ingen bi ed en
ruim te voor functie-combinat ies
(af han keli jk van s pecif ieke opl ossingen).
• L ang e t erm ijn biedt, i ndi en nodig,
voldoende tijd om een ni euwe f unc t ieverdeling na te s treven die aansl uit bij
de benodigde kustverdediging.

• I n geen van de gev allen blijkt voortz ett ing van het huidige bel eid de beste
opti e v oor de l ange t erm ijn. Het is bet er om op grotere ruim teschal en t e
zoeken naar oplos si ngen voor handhav ing van de kustveilighei d.

Bron:
Hors tm an, E. M. (2008).
Im proved long-term coast al
managem ent as a result of a
large-sc ale s pat ial perspec tiv e.
Master’s t hes is. Uni versiteit
Twente, E ns chede.

• V anuit de direct e uit voerbaarheid en de inherente onzek erheid rondom de
toek omst ige ont wik keli ng en v erd ienen f aseerbare st rat egieën de v oorkeur.
Figuu r 3: Groot schalige r stra tegieë n
voor k ustverste rking [Horstm an, 2008 ].

Idee 44: Kustbeheer: lange termijn visie vraagt om grote ruimteschalen
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Regionaal waterbeheer

Titel : Waterberging op kabel- en leidingstroken
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:
Door toename in de intensiteit van de regenval zal de kortstondige,
lokale wateroverlast toenemen. De waterberging moet daarom lokaal
worden vergroot want de afvoercapaciteit zal blijvend onvoldoende zijn.

Cont actpersoon:
Remco Barkhuis
Organisatie:

Idee:

Haven Amsterdam

In Nederland liggen tussen de wegen en de sloten over het algemeen
brede kabel- en leidingstroken (K&L-strook). Over het hele land bet reft
dit duizenden hectares. Vanwege de kabels en leidingen worden deze
niet bebouwd. Het maaiveld is echter altijd gelijk aan de omgeving. Door
deze stroken ca. 0,25 m lager aan t e leggen (of in de huidige situaties af
te graven) ontstaat aansluitend aan de sloten een grote
bergingscapaciteit als het slootpeil als gevolg van zware buien sterk
stijgt. Wegen zullen langer droog blijven zonder dat de afvoercapaciteit
van het watersysteem hoeft te worden vergroot. Elk deel van een K&Lstrook, dat wordt verlaagd, draagt bij aan de vergroting van de berging,
dus het is eenvoudig gefaseerd in te voeren.

Telefoon:
0205234528

Innovaties:
Nieuwe berging op
best aande grond. Dubbel
ruimtegebruik

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

De uitvoering is eenvoudig en lokaal uitvoerbaar (gemeentelijk of
waterschap). Er is geen (negatieve) invloed naar andere gebieden.
Bijkomend voordeel is het ontstaan van een andere ecologie op de
lagere (nattere) grondstroken.De aanleg omvat alleen grondverzet en is
daarmee goedkoop.

Ruimte voor andere
(nattere) ecologie.

E-mail:
remco.barkhuis@ po
rtofamsterdam.nl

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 45: Waterberging op kabel- en leidingstroken

Oase aan de Zuidas te Amsterdam
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Ver.De
Oeverlanden Blijven

Hoe hou je de overgebleven poldergebieden in dit drukke gedeelte van
de Randst ad voor de ongeveer 400.000 inwoners in deze omgeving
aantrekkelijk en leefbaar. Een noodzakelijke voorwaarde voor elke
economie.

Cont actpersoon:
Nico Jansen

Idee:
Voedselrijkdom veroorzaakt troebel water met veel algen waar, bij
zuurstoftekort, rotting optreedt, met alle vieze lucht van dien. Wij willen
de weg terug inslaan naar schoon en helder water waarin zich een
verscheidenheid aan planten- en dierenleven kan voordoen. We willen
dit doen door inlaatwater door een helofytenfilter te leiden waarmee
fosfaten en nitraten uit het water verwijderd kunnen worden.
Wat men niet verwacht in het vlakke Nederland is dat er een aantal
peilverschillen zijn die aantrekkelijk benut zouden kunnen worden voor
stromend water. Nu verloopt de stroming door onzichtbare buizen. Wij
willen het zichtbaar maken met het bijbehorende leven, bijv. Grote gele
kwikstaart.

Telefoon: 0206202897/5122150
Email:Jandon@
planet. nl

Innovaties:
Water terugbrengen in de
belevingswereld van de
bewoners. Schoon water is
geen vijand, maar bron van
genoegen.

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

De voorgestelde plannen tasten geen bestaande belangen aan, zijn
duurzaam en zullen in het oog lopen. Tegelijkertijd zijn ze t echnisch
makkelijk uit voerbaar tegen geringe kosten.

Water vasthouden, sport
en recreatie, natuur,
transport, en nat uurlijker
peilbeheer.

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 46: Oase aan de Zuidas te Amsterdam
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Titel : Holland op z’n Langst
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Holland op z’n
langst

Vergrot en van het regionale waternetwerk. Dit levert meer waterbergend
vermogen, meer veiligheid, meer watervoorraad en meer ruimtelijke
kansen op!

Cont actpersoon:
Arjan Nienhuis

Idee:

Organisatie:

Holland op z’n Langst

Ont werp Atelier
Naar Zee!

Gaat uit van een rijke Nederlandse cultuurgeschiedenis van een stelsel
van boezemwateren, sloten, vaarten en plassen. Een stelsel dat zich
uitstrekt van Zeeuws-Vlaanderen t ot aan Groningen. Oude waterlijnen
worden vergroot, nieuwe gegraven en verbonden tot een
samenhangend regionaal waternetwerk. De Deltametropool krijgt
zodoende een steekhoudend (water)motief om ruimtelijke initiat ieven
mogelijk te maken.

Telefoon:

Innovaties:

06 42197489

- Samenhangend regionaal
(boezem)waternetwerk

E-mail:

- Multifunct ionaliteit

Inf o@nienhuis
landschap.nl

- Historie als leidraad

Implicaties en haalbaarheid:
Grote delen van Holland op z’n Langst zijn al aanwezig in de vorm van
boezemwater, trekvaarten, sloten en plassen. De kunst is om in
samenhang met andere ruimtelijke projecten een aaneengesloten
waternetwerk te maken. Het totaalplan kan ‘stapsgewijs’ worden
uitgevoerd en biedt ruimte aan wateropvang, nieuwe woonmilieu’s,
watergoederen en economische activit eiten.

Functieintegratie:
-Een nieuw waternetwerk
als aanjager voor (drijvend)
wonen, recreatie, transport
en landschapsontwikkeling

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 47: Holland op z’n langst

32

www.jongedeltacommissie.nl

September 2008

3.5

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

Rampenbestrijding

Vluchtplaatsen in zelfredzame cellen
Organisaties:

Toekomstige uitdagingen

Universiteit Twente
& Cartesius Instituut

• Bewustwording van bestuurders en bevolking.
• O mgaan met de onzekerheden rondom klimaatverandering en de
mogelijke gevolgen van overstroming.

Namen:

Idee

Maartje van Reedt
Dortland

Grootschalige evacuatie bij een plotselinge overstroming is in veel
gebieden niet mogelijk . Bij een grootschalige ramp komt er hulp tekort.
Daarom moet men in zeer korte tijd een vluchtplaats kunnen bereiken
waar men een paar dagen kan verblijv en. Cellen ter grootte van een
buurt hebben een vluchtplaats en bieden onderdak aan alle bewoners
van die cel. Met behulp van boten die aanwezig zijn op de
vluchtplaatsen kan men zelf uit het overstroomde gebied komen. Per cel
is er een lokaal vluchtplaats-coördinatieteam dat verantwoordelijk is
voor de bevoorrading, waarsc huwing en organisatie op de vluchtplaat s.

Arjen Hoekstra

Innovaties
Zelf redzaamheid in plaats
van afhankelijkheid van
externe organisaties.
Robuuste oplossing die de
kwetsbaarheid voor
overstromingen reduceert.

Implicaties en haalbaarheid

Functie-integratie

Men moet zelfredzaam worden en bewust van overstromingsgevaar. Dit
is moeilijk in een land dat zelden overstroomt . Implementatie van
vluchtplaatsen is goed realiseerbaar binnen tientallen jaren wanneer het
wordt opgenomen in bestemmingsplannen en bouwplannen.
Bevoorrading en een geoefende organisatie die eens in de paar duizend
jaar in actie moet komen is duur. Het hangt van de politieke urgentie af
of dit zo lang kan worden gerealiseerd. Combinatie van functies kan
vluchtplaatsen beter realiseerbaar maken.

Terpen als vluchtplaatsen:
functie voor cultuurhistorie
en toerisme. Bestaande
(openbare) gebouwen
kunnen als vluchtplaats
dienen. Coördinatie van de
vluchtplaatsen past binnen
bestaande organisaties.

Cont actpersoon:
Maartje van Reedt
Dortland
Tel. 058 21 21 333
m. w. j.vanreedtdortl
and@utwente.nl

Idee 48: Vluchtplaatsen en zelfredzame cellen

De zelfredzame evacuatiestrategie die steeds minder kwetsbaar wordt
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Bas Kolen

Bij een dreiging van een stormvloed is er onvoldoende t ijd om iedereen
uit het bedreigd gebied te verplaatsen naar Oost Nederland. Beleid is in
te zetten op zelfredzaamheid van de bevolking. Dit moet de overheid
wel mogelijk maken en hier ligt een grote uitdaging.

Cont actpersoon:
BK
Organisatie:

Idee:

HKV

Het maken van reële evacuatiestrategieën uitgaande van de
onzekerheid over wat gaat gebeuren, onzekerheid over gedrag van
mensen maar eigen verantwoordelijkheid voor alle ‘getrof fenen’:
• Evacuatiekaarten en routes: Deze concreet uitwerken en
communiceren.
• Shelters of last Resort: Net als in Amerika worden locaties
aangewez en binnen het rampgebied waar bescherming is, hierbij zijn
echter geen voorzieningen. “Bereid je voor alsof je 3 dagen gaat
kamperen in de natuur’
• Verhoogd aanleggen van hoofdwegen infrastructuur in de komende
100 jaar. Dit heeft twee voordelen: De wegen zijn inzetbaar gedurende
een overstroming (buiten de storm) omdat ze niet overstromen.
Daarnaast is het gebied na een overstroming beter toegankelijk. Door
verhoogd aanleggen zijn er ook makkelijke doorgangen voor natuur.

Implicaties en haalbaarheid:

Telefoon:
0320-294231

Innovaties:
• Communiceren over
evacueren

E-mail:
Kolen@hkv.nl

• O pvang in rampgebied
• Reële verwachtingen t av
capaciteiten overheid

Functieintegratie:
Water, Wegen, Natuur

De overheid geeft aan dat ze niet alles kan en er geen absolute
veiligheid is. De overheid bied schaars beklede voorzieningen in het
rampgebied. Bij de aanleg en vooral onderhoud van wegen is er een
structureel beleid om een hooggelegen hoofdinfrastructuur t e realiseren.
Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 49: De zelfredzame evacuatiestrategie die steeds minder kwetsbaar wordt
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Titel : Bewustwording en handelen van burgers
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

CVIR

Burgers betrekken bij het beheersen van gevolgen van overstromingen.

Cont actpersoon:
W. Roos
Organisatie:

Idee:

TNO

Ondersteuning van risicocommunicatie door een ruimtelijke weergave
van het gewenste gedrag van de burger in de gehele veiligheidsketen.

Telefoon:
015 - 2763238

v lucht naar X
v lucht naar Y

Innovaties:

ga naar zolder

Open communicatie

v lucht naar Z

Praktische uitleg van
gewenst gedrag van
burgers

voor beeld repressiekaart

E-mail:
wietske.roos@tno.nl

Implicaties en haalbaarheid:

Functieintegratie:

Open communicatie tussen overheid en burger over
overstromingsrisico’s.

Integratie met
rampenplannen en
verk eersmodellen

Bewustwording bij burgers van overstromingsrisico’s en het bieden van
handelingsperspectieven in de gehele veiligheidsketen.

Mail je idee naar info@jongedelt acommissie.nl

Idee 50: Bewustwording en handelen van burgers

Titel: Crisisnetwerk overstromingen & waakvlamovereenkomsten
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Het voorkomen van overstromingen is en zal de belangrijkste pijler van
het waterveiligheidsbeleid blijven. Toch kan er, ondanks onze inzet
daarop, altijd een overstroming plaatsvinden. Daarom is het belangrijk
om daar goed op voorbereid te zijn. Een crisisnetwerk is een onderdeel
daarvan, net als het afsluiten van waakovereenkomsten.

Adviesgroep
Strategie &
Besluitvorming
Contactpersoon:
Danielle Noordam
en Mischa Strating

Idee: Crisisnetwerk voor overstromingen

Organisatie:

Bij een (bijna) overstroming weten de partijen elkaar te vinden en kan
snel en adequaat worden gehandeld.

ARCADIS
Nederland

Innovaties:

Telefoon:

In het kader van TMO
wordt al gewerkt aan
goede voorbereiding op
overstromingen. Deze
ideeën kunnen hieraan
bijdragen.

Idee: Waakvlamovereenkomsten
In raamcontracten tussen overheden en het bedrijfsleven,
kunnen, al in “vredestijd” afspraken gemaakt worden over
de rolverdeling bij de fase tijdens en direct na de ramp.

06 2706 0041
06 2706 1445
E-mail:
d.noordam@arcadi
s.nl

Functieintegratie:
Het crisisnetwerk en de
waakvlamovereenkomsten
kunnen ook voor andere
ramptypen gebruikt
worden.

m.s trating@arcadis.
nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 51: Crisinetwerk overstromingen & waakvlamovereenkomsten
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Waterbewustzijn

Titel: Leven met water is water beleven
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Tijdens een zware storm gaat de Neder lander vol vertrouwen slapen en droomt over
de veiligheid die de Deltawerken biedt. Terwijl de specialisten wakker liggen van de
faalkansen van dit systeem.
We leven in een maatschappij waarbij de bevolking steeds mondiger wordt. Het
maatschappelijke beeld bepaald of er daadwerkelijk een veiligheidsprobleem is. De rol
van specialisten heeft hierbij een minder prominente rol. Als het ver schil in beleving
niet veranderd, dan zijn de komende ingrepen en grote projecten moeilijk te
ver antwoorden. De beleving van de gemiddelde Nederlander dient te veranderen in het
belang van ons aller veiligheid en een leefbare delta.

T.G.J. Bijkerk

Cont actpersoon:
T.G.J. Bijkerk

Telefoon:
06-12448661

E-mail:
to m_b ijker k@ hotmai l.com

Idee:
Om deze beleving te creëren gaan wij middelbare scholieren verbinden aan
waterbeheerders. Dit als hun maatschappelijke stage. Op deze manier maakt de jeugd
op jonge leeftijd kennis met het waterbeheer en de ‘beta’ kant. Een over het algemeen
onderbelichte en onbekende exacte wetenschap. Door de maatschappelijke stage
wordt de discussie en beleving bottom up gecreëerd voor de waterbeheerder van
morgen. Via de jonger en komen daarnaast ook de ouders directer in contact met het
waterbeheer.

Implicaties en haalbaarheid:
De maatschappelijke stage staat hoog op de politieke agenda. Het gaat hierbij dus niet
om een vastgeroest principe. Dit idee geeft daarnaast invulling aan het bereiken van
meer jonger en voor exacte studies.

Innovaties:
Aanhaken op maatschappelijke
stage en dit breder zien dan zorg

Functieintegratie:
Creëren begr ip en beleving

Waterbeheerders en ingenieursbureaus krijgen de kans om aan hun imago bij de
‘gemiddelde’ Nederlander te werken. Dit vraagt echter wel om gerichte invester ingen in
de begeleiding.

Idee 52: Leven met water is water beleven

Titel: Waterveiligheid is beleving en wordt een belevenis
Toekomstige uitdagingen:

Naam / groep:

Waterbeheerders weten wat beleving is: voor beelden hiervan zijn de proeven met
dijkdoorbraken, de meander afsnijding Limburgse beek, het hoogwater op de Maas.
Deze beleving is echter binnen een te beperkte groep aanwezig om de gestelde
waterveiligheid opgave werkelijk te verankeren.

Bart de Jong en
Ruben Dahm

Voorbeelden van nu: GGOR, KRW, grote wateropgaven met maatschappelijke
gevolgen wat betreft inrichting en kosten, wat is de beleving van de deltabewoner
hierbij? Komt beleving niet pas bij een ervaring, pas als een ramp zich afspeelt?

Bart de Jong

Idee:
Hoe kunnen we waterveiligheid vorm geven door deze uit een technisch georiënteerde
vraagstelling los te weken en de deltabewoners dit als maatschappelijke opgave te
laten beleven?
Elke deltabewoner is met een schep, emmer en water bezig geweest op het strand.
Behalve bij de waterbeheer ders is dit spelen met water rond de puberteit gestopt. Wat
nu wanneer we wel met water blijven spelen?
De basis naar de toekomst toe vormt daarmee de groep pubers die op zoek is naar
belevenissen. Daarbij geregeld gamen en minstens 1 maal in Sixflags geweest zijn.

Cont actpersoon:

Organisatie:

Water LAN party?

ARCADIS /Deltares
Telefoon:

Innovaties:
Aanhaken op beproefde
belevenis van de doelgroep van
de toekomst voor een
waterbeheer van de toekomst

+31 (0)62 7062 201
E-mail:
b.d.dejong@arcadis
.nl

Het idee is om:
1) Pubers in een game- omgeving effecten van de maatregelen op overstromingen te
laten ervaren

Functieintegratie:

2) In Sixflags een attractie op te zetten waar in ze in het Neder land van 2050 zelf een
overstr oming op spectaculaire en realistische wijze kunnen meemaken.

Beleving en waterbeheer

Implicaties en haalbaarheid:
Voor de game is de basis al aanwezig: de blokkendoos van Rijkswaterstaat en allerlei
overstr omingsscenario's voor Betuwe / Rivierengebied en randstad
Flevoland en de locatie is ideaal. Net als bij het voormalige Waterloopbos is
waterbeschikbaarheid voor de attractie geen pr obleem.

Idee 53: Waterveiligheid is beleving en wordt een belevenis
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Titel: Alle Nederlanders hoogwaterbewust
Naam / groep:

Toekomstige uitdagingen:

Adviesgroep
Strat egie &
Besluit vorming

Het vergroten van wat erbewustzijn bij de Nederlanders is één van de
speerpunten uit de Watervisie. Ook in het traject Waterveiligheid 21e
eeuw wordt hier aandacht aan besteed.

Cont actpersoon:
Danielle Noordam
en Mischa Strating

Idee:
Waterb ewustzi jn en w aterbewust ged rag va n de Ned erl and ers kan bi jdr agen a an h et
be scherm en van o ns lan d tegen overstromi ngen . Al leen te chni sche op lossi nge n zull en ni et
toer eiken d zij n. Bu rgers, bestuu rders en bedri jven m oeten waterbe wuster worden . Di t b etekent
da t zi j m oeten w eten wa t he t be te kent om in e en del ta te wonen en te werke n. D oo r di t
be wustzi jn zul len zi j eerd er beg rijp en waarom b epa ald e ruimtel ijk e i ngrepen nood zakel ij k zi jn en
we te n ze wat zij zel f ku nne n do en te gen e en ov erstromin g. Dit b ewu stzi jn rea li seren we doo r
o.a :
- Maatsch app eli jke de bat beter te org ani seren zo wel o p bestuu rlij k a ls maatscha pp elij k nivea u.
-Inve ste ren in e duca ti e: Meer aa nda cht vo or waterve ili ghe id in o nd erwijs. Jo ng gel eerd is oud
ge daa n.
-Bi eden van ha nde li ngsp erspecti ef & in vesteren i n risico commun icatie : Somm ige g ebi ede n in
Ne derl an d zu ll en in d e to ekomst ond er water l open. Niet all een ve chten tege n water, maa r l even
me t water d oor wa te rbew ust te wo nen en doo r het opstel len va n perso onl ijke e vacua ti epl an nen
(b urgers w eten wa t ze moe te n doe n als h et water komt. Een g oed vo orbe eld h iervan is de
ge meen te Ma astrich t).

Implicaties en haalbaarheid:
++ effecten: we vechten niet alleen met water, maar accepteren water
++ effect: toenemend besef (bewustzijn) dat we leven in een laaggelegen delta
++ Stimuleren van zelfr edzaamheid

Organisatie:
ARCADIS
Nederland

Innovaties:

Telefoon:

De belangrijkste ‘innovatie’
is dat de maat schappij
anders tegen waterrisico’s
aankijkt.

Functie-integratie:
Waterbewustzijn op het
gebied van waterveiligheid,
kan gecombineerd worden
met waterbewus tzijn over
bijvoorbeeld waterkwaliteit .

06 2706 0041
06 2706 1445
E-mail:
d.noordam@arcadi
s.nl
m.s trating@arcadis.
nl

-- Kan een negatief effect hebben op het imago van Nederland als waterbouw land
-- Is het wenselijk om het vertrouwen dat we hebben in het NL waterbeleid af te
brokkelen?

Idee 54: Alle Nederlanders hoogwaterbewust

Lespakketten: Hoogwater gevolgbestrijding
Toekomstige uitdagingen: Nederlanders krijgen in de
toekomst wellicht te maken met (dreigend) hoogwat er.
Hoogstwaarschijnlijk kan de overheid in zo’n situatie geen zorg dragen
voor alle burgers. Dus moeten deze bewust worden van wat ze te
wacht en staat, en wat ze kunnen doen. Lespakketten voor jeugd
kunnen hierbij veel bijdragen. Immers jong geleerd is oud gedaan!

Idee:
Het maken van les pakketten en opdracht en voor schoolkinderen. Een
voorbeeld kan hierbij zijn een evacuatiespel. Dit spel bestaat uit een
oefening en uit een vraag en antwoordspel met discussie. In het spel
doorlopen de kinderen een echt e evacuatie. De kinderen verplaat sen
zich in een werkelijke situatie, treffen maatregelen aan de eigen woning,
verzamelen spullen om mee te nemen een verplaatsen zich uiteindelijk
naar zolder, naar een shelter of naar buiten het bedreigde gebied. Een
ander voorbeeld kunnen groepsgesprekken zijn gevolgd door het
tekenen van handelingen etc. Kinderen worden zo op een positieve
manier bewuster van wat er allemaal komt kijken bij een overs troming
en evacuatie en wat ze moeten en kunnen doen in zo’n situatie.

Implicaties en haalbaarheid:
Het is zijn vrij simpele en leuke opdrachten voor kinderen. De opzet
hoeft niet veel geld te kosten. Het idee is mede daarom heel haalbaar
omdat de materialen (poppenhuizen en kaartjes, laarzen) low budget
zijn en makkelijk te vervoeren. Omdat het leuk is om te doen zal de
boodschap makkelijker overkomen, zonder een belerend of
beangstigend karakter te hebben.

Contactpersoon:

Innovaties:
Kinderen worden zich
actief bewust van hun
omgeving en kunnen
nadenken en oefenen over
de complexit eit ervan. Het
is luchtig en leuk, maar wel
leerzaam.
Verder zullen de kinderen
er met hun ouders over
prat en waardoor ook deze
meer bewust zullen worden
van hun leefomgeving.

Marjolein de Jong
Bas Kolen

O rganisatie:
HKV lijn in water

Telefoon:
0320-294242

E-mail:
m.de.jong@hkv.nl

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 55: Lespaketten: Hoogwatergevolgbestrijding
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Risico en Crisiscommunicatie: bewustzijn, handelingsperspectief & het lokale
karakter van overstromingsrisico’s
Vo orbe eld v an 3

Naam / groep:

Toekomstige uitda gingen:

Ond ersch eid end e

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft niets gedaan om zich voor te
bereiden op een overstr oming. Waarom mensen zich wel/niet voorbereiden een
sociaal- psychologische puzzel, waarin risicobewustzijn en handelingsperspectief een
centrale rol spelen. Het bieden van een juist hand elingsperspect ief is een
essent ieel onderdeel voor succesvolle risico- en crisiscommunictie.

d ijkri ng en (7, 22, 2 8)

Teun Terpstra &
Marlies Baan
7

Contactpersoon:
Teun Terpstra
Organisatie:

22

Idee :
Handelingsperspectief is zeer lokaal bepaald (o.a. begrensd door fysische- en
omgevingsr andvoorwaarden zoals inundatiediepten & vluchtwegen). Mensen zullen
het handelingsperspectief alleen benutten wanneer het risicobewustzijn hoog genoeg
is. Om een effective risico- en crisiscommunicatie te bereiken dient deze te worden
afgestemd op het lokale karakter van een overstroming. Dit betekent voor …
• risicocommunicatie: maak het probleem lokaal zichtbaar en bespreekbaar, bv door
NAP hoogten aan te geven in woonwijken.
• crisiscommunicatie: maak gebiedsspecifieke informatie toegankelijk via r obuuste
kanalen die niet falen tijdens een overstroming, bv evacuatier outering via Tom-Tom.

Implicaties en haalba arheid:
Effectieve risico en communicatie kan bijdragen aan een hoger risicobewust zijn en
voorbereidingsgedrag. Icm crisiscommunicatie kunnen schade en slachtoffers
beperkt worden ten tijde van een overstr oming. Per gebied ( stad of dijkring)
uitzoeken hoe het handelingsperspectief er precies uitziet. Projectgericht aanpakken:
begin met een klein aantal onder scheidende gebieden. Investeringkosten:
ver geleken met fysieke ingrepen, gering. Effectiviteit: moet blijken uit proefprojecten.

Universiteit Twente

28

Telefoon:

Innovaties:
1. Verhogen van de
zelfredzaamheid bij
overstromingen.

0651192740
E-mail:
t. terpstra@ut wente.nl

2. Communicatie
afstemmen op lokale
karakter van risico.

Integratie:
Echte integratie van bèt a
en gamma kennis.

Mail je idee naar info@jongedeltacommissie.n l

Idee 56: Risico en crisiscommunicatie: bewustzijn, handelingsperspectief & het lokale karakter van
overstromingsrisico’s

www.jongedeltacommissie.nl

37

Jonge Deltacommissie. Nederland veilig, nu en later
Ideeën van young professionals om nu al mee te beginnen

september 2008

Idee 57: Waterbewustzijn en lespakken door HAVO 3 klas

Een dijk buitengaats, als golfbreker.

spreekt voor zich.
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muren om de huizen, of hoger bouwen.

water in de rivieren langzamer afvoeren en de randstad apart beschermen, zoals bij ons de
Westfriese Omringdijk doet.

www.jongedeltacommissie.nl
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Het volgende idee is door velen op verschillende wijze uitgewerkt: dit is vrij basaal

Maar deze hebben het aardig bedacht met afvoerkanalen.
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en ook de opvanglocatie is bekend.
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Conclusies

De Jonge Deltacommissie is …
… een open en onafhankelijk netwerk dat bestaat uit alle jonge professionals die ideeën hebben
ingezonden om Nederland waterveilig te houden. De Jonge Deltacommissie zal na het
uitbrengen van het advies van de Deltacommissie een vervolg krijgen.
De Jonge Deltacommissie wil …
… dat Nederland de komende eeuwen goed beschermd is tegen overstromingen en
wateroverlast en meent dat, dat ook kan.
… dat er voldoende zoet water in Nederland beschikbaar blijft.
… een bestuurder met lef en visie! Ieder bestuurlijk organisatorisch model kent zijn beperkingen
een bestuurder met lef stapt over deze beperkingen heen.
De Jonge Deltacommissie meent …
… dat leven met water risico’s met zich meebrengt en dat deze in zekere mate beheersbaar en
voorspelbaar moeten blijven
Helaas lukt dit bij water niet altijd. Wij menen dat de onvoorspelbaarheid van water en de
risico’s die dit met zich meebrengt geen inrichtingsvoorwaarden voor ons leven in Nederland
moet zijn, maar juist een kans moet zijn voor de inrichting van water in Nederland.
De Jonge Deltacommissie heeft gedaan …
… De Jonge Deltacommissie heeft in korte tijd 64 ideeën verzameld. Deze ideeën zijn tijdens
een druk bezocht symposium aangeboden aan de Deltacommissie. Op eigen initiatief hebben
jonge professionals ideeën uitgewerkt, ingestuurd en gepresenteerd aan elkaar, aan een raad
van ‘Oude Wijzen’ en aan de Deltacommissie. De Jonge Deltacommissie voorziet in een behoefte
als een platform maar ook als een denktank.
De Jonge Deltacommissie concludeert …
… Het thema ‘waterveiligheid’ leeft bij jonge professionals.
… Wat opvalt is dat de jonge professionals kijken naar meerdere oplossingsrichtingen. Ze
kijken niet alleen naar technische oplossingen, maar juist ook ruimtelijke, economische,
educatie en bestuurlijke oplossingsrichtingen. De ingediende ideeën geven zo een goed beeld
van de breedte van het tegenwoordige debat over water en waterveiligheid. Voor al deze
oplossingsrichtingen wordt uitgegaan van een bepaalde mate van bescherming hoewel dat in de
ideeën niet altijd voorop staat. Zo staan ook randvoorwaarden als extreme neerslag en droogte
centraal. Ook worden radicale plannen niet geschuwd, zoals gedeeltelijke terugtrekking. Deze
plannen lijken vaak onhaalbaar, en zullen dat misschien ook zijn, maar verdienen wel aandacht
te krijgen.
… Geen enkel idee bevat de absolute oplossing. Sterker nog, enige mate van restrisico zal er
altijd zijn. Aandacht voor dit restrisico is noodzakelijk. Zo bevat een groot aantal ideeën ook
aandacht voor gevolg beperkingen van een ramp als een overstroming in Nederland en het
omgaan met de gevolgen, bijvoorbeeld door evacuatie en verzekeringsconstructies.
… Dat er meerdere problemen kunnen zijn in een gebied waarvoor er ook andere oplossingen
nodig zijn. Onze ideeën zijn bouwstenen voor het maken van plannen. Per
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probleemgebied, en per probleem, kunnen combinaties van ideeën van jonge professionals en
andere ideeën samen worden uitgewerkt en vergeleken met andere alternatieven. Tijdens het
symposium is gebleken dat de inzenders van de ideeën hier aan kunnen werken, aandacht
hebben voor de voor- en de nadelen en ideeën leiden tot bijstellen en combineren.
… De inbreng van jonge professionals is belangrijk en wordt gewaardeerd. Zowel de
Deltacommissie, overheid als de provincie Zuid-Holland, Innovatieprogramma’s als Leven met
Water, Netwerk Deltatechnologie, en het Innovatieplatform hebben zich uitgesproken voor een
voortzetting van de Jonge Deltacommissie. De organisaties van de inzenders (universiteiten,
bedrijfsleven, overheid, onderzoeksinstituten) hebben deze jonge professionals de ruimte
geboden om zich te organiseren, en ideeën uit te werken en te delen. Ook de bedrijven en
universiteiten die de leden van het kernteam beschikbaar hebben gesteld hebben tijd en ruimte
geboden aan deze mensen om alles te organiseren. Wat we zien is dat ook bij deze organisaties
het belang van frisse ideeën en ontwikkeling van young professionals wordt herkend.
… De ideeën van jonge professionals zijn opgesteld om NU al te gebruiken. De ideeën geven
een impuls om verder na te denken over oplossingsrichtingen en innovaties. We kunnen
hiermee invulling geven aan de aanbevelingen van de Deltacommissie. Voor de genoemde
probleemgebieden kunnen we plannen maken en alternatieven eerlijk, helder en transparant
beoordelen en afwegen. We hebben hiervoor een pamflet opgesteld met als motto: “Aan de
slag, we zijn er klaar voor”.
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