
 
Eind juni komt staatssecretaris Tineke Huizinga met de nota Watervisie waarin zij zal aankondigen 
hoe het kabinet Balkende IV het waterbeheer in Nederland wil gaan aanpakken. Vooruitlopend 
daarop heeft de redactie van WaterForum Online een aantal deskundigen gevraagd wat Nederland 
nodig heeft zich te handhaven als een dichtbevolkte delta en als spraakmakende waternatie. 

Hieronder de bijdrage van: 
Arjen Hoekstra, hoogleraar Waterbeheer aan de Universiteit Twente 

Nederland minder kwetsbaar maken 

Het is een idee-fixe dat we de overstromingskansen kunnen inschatten, zo stelt Arjen 
Hoekstra in zijn visie. De onzekerheden zijn enorm groot. De kans op een overstroming 
als in New Orleans acht hij voor Nederland kleiner, maar als het toch gebeurt zijn de 
gevolgen nog vele malen groter. Hij pleit voor een robuuster maatschappelijk systeem 
dat minder gevoelig is voor extreme gebeurtenissen. Hoekstra denkt daarbij onder meer 
aan compartimentering, zelfredzame cellen met vluchtheuvels en hoogbouw. 
Aanpassing van het Nederlands bestuur is volgen hem cruciaal om tot een nieuwe 
herinrichting te komen.  

De eerste honderd dagen van het kabinet zitten er op. In de watersector zijn we 
benieuwd hoe het waterbeleid er de komende jaren uit gaat zien. Welke 
prioriteiten mogen we van het kabinet verwachten? Laat ik een voorzet geven. 

Gevolgen van overstroming mogelijk groter 
Prioriteit 1 zou moeten zijn het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe 
strategie voor waterveiligheid. Nederland is in haar geschiedenis nog nooit zo 
veilig geweest, maar tegelijkertijd ook nog nooit zo kwetsbaar. De kansen op 
grootschalige overstromingen zijn buitengewoon klein (in vergelijking tot andere 
delta’s in de wereld), maar de potentiële gevolgen zijn buitengewoon groot. De 
laatste overstromingsramp was meer dan vijftig jaar geleden. Toch is een 
overstromingsramp zoals in New Orleans in Nederland een realistische 
mogelijkheid, met als belangrijkste verschil dat de kans kleiner is maar het 
mogelijke gevolg groter. Zeespiegelstijging en hogere piekafvoeren in de rivieren 
als gevolg van klimaatverandering, en ook de voortdurende bodemdaling, zullen 
de bestaande situatie nog meer op scherp stellen. In dit licht zou het kabinet 
moeten breken met de traditie om beleid en investeringen eenzijdig te richten op 
het beheren van de overstromingskansen. 

Onzekerheden blijven enorm groot 
We leven met de idee-fixe dat we overstromingskansen redelijk kunnen inschatten 
en in de hand hebben. Ondanks voortschrijdend inzicht blijven de onzekerheden 
enorm groot. Daarom zouden we nu prioriteit moeten geven aan maatregelen die 
de kwetsbaarheid van het land voor een grootschalige overstroming verkleinen. 
Maatregelen die ons maatschappelijk systeem robuuster maken, dat wil zeggen 
minder gevoelig voor extreme gebeurtenissen. Het zou toch mooi zijn als dit 
kabinet de geschiedenis in zou gaan als het kabinet dat het eindelijk aandurfde 
een nieuwe weg in te slaan. Bij DG Water lijkt de tijd er rijp voor (zie Waterkoers 
2) en ook elders in de samenleving zijn er volop discussies over de noodzaak van 
een beleidswijziging. 

Op weg naar een nieuwe watervisie 
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Simulatie van een doorbraak bij Katwijk; maar wat gebeurt er werkelijk bij een echte superstorm? 

Iddën genoeg: zelfredzame cellen met eigen vluchtheuvel 
Wat zou er dan concreet moeten gebeuren? Er zijn ideeën genoeg. De smalle 
kustlijn zou vervangen kunnen worden door een brede dynamische kuststrook. 
Meerdere duinen achter elkaar in plaats van één mammoetduin. Het 
rivierengebied zou weer echt rivierengebied moeten worden, waarbij substantiële 
delen van bijvoorbeeld de Betuwe en het IJsseldal voor zowel stroming als berging 
beschikbaar zouden moeten komen. Er zou daarmee ruimte worden gecreëerd 
waarin volop aan slag kan worden gegaan met innovatieve ideeën voor 
meervoudig ruimtegebruik. Op sommige plekken zou compartimentering van 
dijkringgebieden een oplossing kunnen bieden, bijvoorbeeld door de aanleg van 
secundaire dijken met gebruikmaking van oude slaperdijken. Gegeven het feit dat 
snelle evacuatie uit grote dijkringgebieden onmogelijk is, zouden verder binnen 
dijkringgebieden denkbeeldige zelfredzame cellen kunnen worden gevormd met 
ieder zijn eigen vluchtheuvel. Dat zou een hoger gelegen punt kunnen zijn maar 
ook een hoog gebouw. Bewoners zouden bewust gemaakt moeten worden van hoe 
hoog het water in hun eigen cel kan komen en waar de dichtstbijzijnde veilige plek 
is. 

Geleidelijke overgang naar nieuwe strategie 
Alles bij elkaar gaat het om een ontwikkeling die sterk ingrijpt op het gebruik van 
onze schaarse ruimte en daarmee raakt het onze hele maatschappij: bewoners, 
bedrijven, overheden. De nieuwe strategie mag dan een radicale breuk met het 
verleden zijn, dat betekent niet dat veranderingen van de ene op de andere dag 
moeten plaatsvinden. Het gaat eerder om het in gang zetten van een transitie 
naar een andere manier van omgaan met water. Het huidige kabinet zou kunnen 
starten met een aantal proefprojecten. 
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Het project Comcoast experimenteert al met nieuwe vormen van kustverdediging, bijvoorbeeld 
met dijken die bestendig zijn tegen overslag. 

Waterbestuur erg versnipperd 
Prioriteit 2 zou moeten zijn de organisatie van het Nederlands bestuur aan te 
passen aan de noodzaak om tot integrale oplossingen te komen. Het waterbestuur 
in Nederland is erg versnipperd – een veel gehoorde klacht – maar erger is nog 
dat de afstemming van waterbeleid met andere beleidsterreinen ver te zoeken is. 
Het gaat dan om de afstemming met ruimtelijk beleid, natuur- en landbouwbeleid, 
milieubeleid, veiligheidsbeleid en ook economisch beleid. Er zijn hier natuurlijk 
geen pasklare oplossingen voor, maar het mag duidelijk zijn dat de onder 
prioriteit 1 genoemde beleidswijziging te ingrijpend is om door de Staatssecretaris 
Water alleen uitgevoerd te kunnen worden. Een brede visie- en planvorming met 
betrekking tot ‘Nederland Waterland’ is evengoed een zaak van de ministeries 
VROM, LNV, EZ en Binnenlandse Zaken. 

Sterke regie nodig voor ruimtelijke herinrichting laag Nederland 
De belangrijkste taak van dit kabinet zou dus wel eens kunnen zijn het op 
adequate wijze regelen van de regievoering, opdat de bestuurlijke ruimte wordt 
geschapen om daadwerkelijk tot een ruimtelijke herinrichting van Laag Nederland 
te kunnen komen. Dit is beslist geen makkelijke taak, want het gaat om het 
creëren van een breed draagvlak, zowel in de maatschappij als binnen de 
overheid zelf, voor een nieuwe strategie met betrekking tot het gebruik van onze 
ruimte, het omgaan met water en het verlagen van de kwetsbaarheid van onze 
maatschappij en economie. 

Aanpak van diffuse bronnen 
Bovenstaande twee prioriteiten dekken lang niet alle zaken die belangrijk zijn in 
het Nederlandse waterbeheer. We kunnen echter niet alles tot prioriteit verheffen. 
Lopende zaken die aandacht behoeven zijn bijvoorbeeld het waterkwaliteitsbeheer 
en de overgang naar stroomgebiedsbeheer (implementatie van de EU 
Kaderrichtlijn Water). De nadruk zal hier liggen op de aanpak van diffuse bronnen 
van vervuiling. In verstedelijkte gebieden speelt het afkoppelen van regenwater 
en het creëren van lokale waterbergingsgebieden. Maar dit zijn, afgezien van de 
benodigde landelijke middelen, vooral lokale opgaven. 

Import van goederen die met veel waterverbruik zijn geproduceed 
Tot slot is er een punt dat tot dusver geen enkele politieke aandacht heeft gehad 
maar waarvan ik vind dat dit kabinet het zou moeten agenderen. Nederland zou 
meer aandacht moeten besteden aan haar internationale verantwoordelijkheid op 
het gebied van water. Het gaat hierbij niet alleen om onze verantwoordelijkheid in 
het realiseren van de VN Millennium Doelstelling om het aantal wereldburgers 
zonder goede watervoorziening te halveren. Ruwweg tachtig procent van de 
‘water-voetafdruk’ van de Nederlanders is in het buitenland, dat wil zeggen dat 
elders schaars water wordt aangewend en vervuild om ons voedsel en andere 
producten te produceren. Wij betalen daarvoor geen enkele prijs. Wij zouden ons 
aandeel moeten nemen in de gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
waterproblemen in de exportlanden, vooral in ontwikkelingslanden waar regels om 
goed met water om te gaan nog grotendeels ontbreken. 

Arjen Hoekstra, Enschede 

Terug naar de hoofdpagina van het dossier Watervisie <<  

 
 
(WaterForum Online, 6 juni 2007)  
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Bron: WaterForum Online (www.waterforum.net)  

WaterForum Online is een e-vakblad voor waterprofessionals en wordt 
mede mogelijk gemaakt door: 

Arcadis -- DHV -- Grontmij -- Kiwa -- KWA bedrijfsadviseurs -- Logisticon 
-- Lubron Waterbehandeling -- Norit -- PAO -- Paques -- ProMinent -- 
Rossmark -- Royal Haskoning -- St. Wateropleidingen -- Stowa -- MWH 
Syncera Water -- TNO -- Wetsus -- Deltares  

 
 
Sluit printscherm 
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