
De nationale 
wateropgaven 
Visie en aanbeveling  
 
18 februari 2019 
 
ir. Dick Butijn   
Adviesgroep De Haakse Zeedijk 
 
Wil Borm en Cor Huijgens  
Adviesgroep Borm & Huijgens 

 
 
 
 



Adviesgroep De Haakse Zeedijk   
• ontwikkelde een integraal klimaatbestendig plan: De Haakse Zeedijk 

• adviseert kustbescherming met drijvende golfdempers  

 

Adviesgroep Borm & Huijgens 
• beschouwt landelijke waterproblematiek in samenhang  

• nota ‘De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland’  

 

Even voorstellen… 
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Agenda 
 
 
Presentatie 
• Oorzaken en aanleiding 
• Visie en oplossingen 
• Fasering en kosten 
• Aanpak en aanbevelingen 

 

Overleg en vervolg 
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Bodemdaling 
 
In het begin van de jaartelling lag 
ons land boven zee. 
 

Sommige delen van het 
land liggen inmiddels lager 
dan -6,5m NAP en dalen 
met meer dan 50 cm per 
halve eeuw 
 
(bron: Rijkswaterstaat, NAM.  
Verwachte bodemdaling tussen 2000 en 2050) 
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Zeespiegelstijging 

bron: Deltares 
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Kern waterproblemen 
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overstroming 
kust en rivieren 

verzilting en 
zoetwatertekort 

stijging 
zeespiegel 

hoge 
rivieraanvoer 

lage 
rivieraanvoer 

bodemdaling 



 
Hoe houden we ons land 
veilig en bewoonbaar  
bij bodemdaling, 
zeespiegelstijging  
en extremen in 
rivierafvoer ? 

Overstromingsgevoelig gebied 
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Zoetwaterinlaten 
lopen gevaar 

Maeslantkering 
niet meer effectief 

   RCP 4.5 +2oC    Deltascenario  RCP 8.5 +4oC 
 

  Bodemdaling 

Havenkaden en buitendijkse 
industriegebieden overstromen 

Oosterscheldekering en Haring-
vlietsluizen voldoen niet meer 

Zandsuppleties onhaalbaar en niet meer zinvol  
bij zeespiegelstijging >60 mm/jaar 

Relatieve ZSS 
1 m – 1,5 m 
ZSS 0,45 - 0,85 m 
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Veel maatregelen 

gelijktijdig en in 

korte tijd 

Tempo zeespiegelstijging en timing 

Bron: DP/KNMI/NAM 

Effecten bij Deltascenario IPCC scenario RCP 4.5 IPCC scenario RCP 8.5 

Op korte termijn 

starten 



Probleembenadering 
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Projectmatige aanpak 

• Decentraal met weinig samenhang 

• Kosten per project beheersbaar 

• Risico op desinvestering 

  

Integrale aanpak 

• Centraal vanuit één visie 

• Gelijktijdig en multifunctioneel 

• Geen desinvestering 



Integrale aanpak 

• Visievorming 

 Vaststellen van een eindoplossing 
op basis van kennis en 
wetenschappelijk onderzoek 

 (de stip op de horizon)  

  

• Masterplan 

 Overkoepelend plan voor  

 een klimaatbestendig  

 Nederland 
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Welke stip zien we aan de horizon? 
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Onze visie:   
Het water niet naar binnen… 
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Rivieren stijgen met zeespiegel mee :  
 
• Continue aanpassing van de gehele 

waterinfrastructuur  (bruggen, kaden, 

rivierdijken, gemalen, sluizen, kribben, etc.) 

 
• Gestuwde vloedstanden 
 
• Ruimtetekort voor berging 
 
• Kust onbeschermd 
 
• Verzilting 
 



…ook geen tussenvorm… 
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• Bij hoge rivierafvoer al het water 
snel weg pompen 
 

• Afhankelijk van ongestoorde 
elektriciteitsvoorziening en 
extreem hoge pompcapaciteit 
 

• Kust onbeschermd 
 

• Zoute kwel 
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Door middel van een tweede 
kustlijn:  
• Boezem in zee 

…maar het water naar buiten !  

In de toekomst vallen 
extreem hoge 
rivierafvoeren per 
definitie samen met  
hoog zeeniveau. 



Haalbaar en duurzaam 
 
• Kustbescherming 
 
• Nationale noodberging 
 
• Zoetwatervoorziening 
 
• Tegengaan verzilting 
 
• Behoud waterinfrastructuur door 

peilbehoud rivieren en wateren  
 
• Toekomstbestendige havens 
 
• Infrastructuur en energietransitie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Haakse 
Zeedijk 
een integrale 

oplossing 
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De Haakse Zeedijk 
Zeedijk 

  

• Dijklichaam (geel) 700 m breed 
en 19 m hoog 

 

• Achterliggend zandlichaam 
(groen) van 3,5 km breed, +5m 
NAP voor bewoning, recreatie 
en industrie 
 

• Opgespoten met stationaire 
zandzuigers vanuit bekkens: 
lage zandprijs en CO2 emissie 

 

• Drijvende golfdempers (rood) 
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De Haakse Zeedijk 
Building with Nature 

 

 

   

 
  

  

  

 

• Integraal sedimentbeheer door 
samenwerking met de ondiepe 
zee en zandaanvoerende 
stromingen 

 

• Optimale verdeling van 
natuurlijke afstroming door 
peilbeheer bekkers en mate 
van openen spuisluizen 

 

• Geleidelijke zoet-zout 
overgangen, migratierivieren 
en verzoeting 



De Haakse Zeedijk 
 Fase 1:  

Golfdempers en Zeesluizen 

 

 

 
 

 

 

 

2040 

• Drijvende golfdempers voor 
de kust   
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Drijvende golfdempers:  
• bevorderen zandaanwas 
• verminderen kustafslag   
• stimuleren duinvorming  

 

Bestuurbaar vanaf de kust:  
• zandaanwas regelbaar 
• inzetbaar voor energiewinning 

 
  750 stuks van elk 125 m lang   -   getest bij TU-Delft  -  zandsuppletie overbodig 

20 



De Haakse Zeedijk 
 Fase 1:  

Golfdempers en Zeesluizen 
 

 

 

 

2040 

• Drijvende golfdempers voor 
de kust. Pilot kan nu starten  

 

• Zeesluizen voor Nieuwe 
Waterweg lossen veel 
waterproblemen op 

 

• Migratierivieren op ondiepe 
zeevlaktes  

 

• Doorstroming en verzoeting 
Zeeuwse wateren 
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Migratierivieren en vissluizen 
zorgen voor vismigratie en 
herstel van de ecologische 
relaties tussen zee en rivieren 
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De Haakse Zeedijk 
 Fase 2: Zuidbekken 
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2050 
• Aanleidingen: 

– stuwing vanuit zee te hoog 

– keringen voldoen niet meer 

– uitbreiding nodig van 
noodbuffer rivierwater 

 

• Spuisluizen geleidelijk 
vervangen door gemalen 
 

• Circulatie van bekkenwater 
 

• Valmeer (energieoptie) 
 

• Opslibbing  vanuit zee tot 
sluiting bekken 
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De Haakse Zeedijk 
 Fase 3: Midbekken 

 
2070 

• Aanleiding: 

– uitbreiding noodbuffer 

– bescherming kust         
Zuid-Holland 

– zoute kwel 

 

• Vliegveld kan eerder starten 

 

• Infrastructuur                 
(havens) 
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De Haakse Zeedijk 
 Fase 4: Noordbekken 

 

 • Aanleiding: 

– bescherming kust     
Noord-Holland 

– zoute kwel 

– vervanging sluis IJmuiden 

 

• Aanvulling buffercapaciteit 
bekkens tot vijf dagen bij 
maximum rivieraanvoer 

 

 

 

 
 



De Haakse Zeedijk 
Opties: Duurzame energie 
 

 

• Windturbines op de dijk en in 
de bekkens 

• Getijdenenergie 

• Energie uit golfdempers 

• Valmeren met pompcentrales 
voor energieopslag 

• Waterstofproductie  
(elektrolyse) en -opslag  

• Innovatie en onderzoek:  
– CO2 opslag?  

– energie uit osmose? 

 

 26 



• Vliegveld in zee 

 

• Uitbreiding  van 

– energievoorziening  

– industrie  

– havens, verbindingen 

– overslag, distributie  

 

• Schelpdiercultures 

 

• Natuur, recreatie en wonen 
 

 

  

De Haakse Zeedijk 
Opties: Infrastructuur 
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De Haakse Zeedijk 
Fasering en kostenindicatie 

Fase Start 
bouw 

gereed Kosten 
(€ miljard) 

Fase 1 Zeesluizen 
Golfdempers 

2030 2040 8 

Fase 2 Zuidbekken 2035 2050 21 

Fase 3 Midbekken 2055 2070 28 

Fase 4 Noordbekken 2065 2080 23 

Totaal 80 

Incl. valmeren, BTW  

Excl. grondverkopen, vliegveld,  

industriegebied, aanpassingen  

bovenloop rivieren, Waddenzee,  

Westerschelde. 
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De visie gaat verder… 
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België, Duitsland, Denemarken 
en Oostzeelanden kampen 
gelijktijdig met dezelfde 
problemen. 

 

Een Europese aanpak is gewenst. 
 

 

 



Voorbereidend traject  
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1. Opdracht aan een commissie van 
deskundigen om visies voor de lange 
termijn te verkennen en te toetsen 

2. Op basis van de gekozen visie stelt de 
commissie een Masterplan op,        
dat een meerjarenplan bevat 

3. Creëer een wettelijk kader  voor 
sturing van alle ruimtelijke 
ontwikkelingen  

4. Neem vijf jaar voor 1 t/m 3 

5. Europees overleg voor                      
visie en aanpak 
 

 

 

 



 

• Realiseerbare, betaalbare en effectieve 
oplossing voor de korte en lange termijn 

 

• Nader onderzoek noodzakelijk 

 

• Inbedden in Masterplan en               
wettelijk kader 

 

• Een visie voor                                 
Noordwest-Europa 

 

 

De Haakse Zeedijk 
Samenvattend 
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Dank voor uw aandacht 

Meer informatie: 
www.haaksezeedijk.com 

www.adviesgroepbormenhuijgens.nl 
 

If we want to stay, we ‘ll have to change 

http://www.haaksezeedijk.nl/
http://www.adviesgroepbormenhuijgens.nl/


De Haakse Zeedijk 
Stranden veranderen….. 
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Versterking Afsluitdijk of afsluiting Waddenzee 
golfreductie - aanwas - zoutafvang - vismigratie 

En verder… 



En verder…… 

Ook de Belgische kust kampt met dezelfde problemen. 
Een Vlaams bekken met Westerscheldedam is een in samenhang 
aansluitende optie. 
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