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SAMENVATTING 
Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland 
Vijf natuurorganisaties (Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, 
Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en de Waddenvereniging) hebben eind 2006 
een visie gelanceerd voor een klimaatbestendiger Nederland. Om de gevolgen van 
klimaatverandering op te kunnen vangen en de natuurlijke veerkracht van ons land  te 
vergroten worden ruimtelijke oplossingen aangedragen. De omvang van de verwachte 
klimaatverandering is namelijk dermate groot en onzeker dat technische oplossingen 
voor het waterbeheer alleen niet meer zullen volstaan. De ruimtelijke oplossingen 
worden vooral gezocht in het herstellen en revitaliseren van de natuurlijke 
landschapsvormende processen. Hiermee wordt een duurzame bijdrage geleverd aan 
het meegroeien van Nederland met de klimaatverandering. Daarbij wordt tevens ruimte 
geboden aan natuur en andere functies zoals wonen, werken en recreatie. Dit concept 
is samen met bureau Stroming ontwikkeld en als ‘natuurlijke klimaatbuffers’ 
gepresenteerd in het kader van de HIER campagne van de nationale postcode loterij. In 
opdracht van VROM werken de natuurorganisaties aan een nadere uitwerking van het 
begrip ‘natuurlijke klimaatbuffers’. In voorliggend rapport dat is opgesteld door Royal 
Haskoning, worden de resultaten van een definitiestudie gepresenteerd. In het rapport 
staat een nadere uitwerking van het concept ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ centraal en is 
een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende typen natuurlijke klimaatbuffers. Dit 
rapport heeft als doel een kader en inspiratiebron te vormen voor overheden, 
natuurorganisaties en particuliere organisaties om daadwerkelijk aan de gang te gaan 
met natuurlijke klimaatbuffers. Het rapport tracht daarbij vooral innovatief en aanvullend 
te zijn ten aanzien van reeds in gang gezette initiatieven en beleidstrajecten.  
 
Het concept nader uitgewerkt  
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gedefinieerd als:  
 
“Ruimtelijke oplossingen in de vorm van natuurlijke landschapsvormende processen 
die stad en land beter weerbaar maken en meer veerkracht geven (dus een buffer 
creëren) tegen klimaatverandering, waarbij bestaande functies zoveel mogelijk worden 
beschermd en gewaarborgd (primaire werking) en kansen ontstaan voor nieuwe functies 
(secundaire werking.” 
 
In Nederland is landsdekkend een vijftal typen landschappen onderscheiden, waarin het 
herstel en de verdere ontwikkeling van de landschapsvormende processen gezien 
kunnen worden als een natuurlijke buffer tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Het betreft: 
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Landschapstype Principewerking Als er geen klimaatbuffer is… 
Rivierenlandschap Natuurlijke erosie- en 

sedimentatieprocessen leveren 
een meanderende rivier waar 
meer ruimte voor water is 

Ruimte voor de rivier biedt goede 
basis, maar er is op langere 
termijn meer nodig 

Estuariumlandschap Door herstel van natuurlijke erosie 
– en sedimentatieprocessen en 
voldoende aanvoer van sediment 
kan het estuarium meegroeien 
met de zeespiegelrijzing 

Onvoldoende sedimentatie 
waardoor weerbaarheid en 
veerkracht  tegen zeespiegel-
rijzing zal afnemen en daarmee 
de bestaande bufferende functie  

Duinlandschap Hertel van dynamische kust 
waarin meer natuurlijke duingroei 
kan plaatsvinden en kan worden 
gestimuleerd levert weerbare en 
veerkrachtige kustverdediging 

Bij een gefixeerde kustlijn neemt 
de veerkracht van de 
kustverdediging af 

Laagveenlandschap Door verhogen van 
(grond)waterpeilen wordt 
laagveenvorming bevorderd en 
bodemdaling tegengegaan en 
omgebogen in bodemopbouw  

Verder gaande bodemdaling,  
hogere overstromingsrisico’s en 
meer verzilting 

Zandgronden- en 
heuvellandschap 

Verbeteren van het 
watervasthoudend vermogen door 
verwijderen van ondiepe drainage 
middelen en 
beekherstelmaatregelen 

Er wordt minder water 
vastgehouden, hoge rivier-
afvoeren worden minder gedempt 
en er is minder water beschikbaar 
voor natuur en stedelijk gebied in 
droge perioden 

 
Klimaatscenario’s, klimaatverandering en effecten 
In deze definitiestudie is uitgegaan van de scenario’s zoals in 2006 gepubliceerd door 
het KNMI. De scenario’s zijn gebaseerd op de resultaten van een scala aan 
geavanceerde mondiale en regionale klimaatmodellen, gecombineerd met gegevens uit 
meetreeksen.  
 
Samengevat is de te verwachten klimaatverandering als volgt te definiëren:  
 
- Temperatuur: de opwarming zet door; dit geldt zowel voor de winter- als voor de 

zomertemperaturen; de verdamping zal hierdoor vooral tijdens de zomer sterk 
toenemen. 

- Neerslag: toename van de gemiddelde neerslag gedurende de herfst, winter en 
lente, terwijl de gemiddelde zomerneerslag zal kunnen afnemen; wel zullen de buien 
in de zomer extremer worden. 

- Windsnelheden: de extreme windsnelheden kunnen toenemen, maar naar 
verwachting is dit effect relatief beperkt en onzeker (de huidige tendens geeft een 
indicatie voor afnemende windsnelheden in Nederland). 

- Zeespiegelrijzing: deze zal zich in versterkte mate doorzetten. 
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De effecten van de klimaatscenario’s hebben gevolgen voor het watersysteem, natuur, 
veiligheid, economie en leefklimaat. De wijze waarop de verschillende typen 
klimaatbuffers kunnen bijdragen aan het tegengaan van de effecten van 
klimaatverandering op de genoemde thema’s is in een verdiepingsslag nader in beeld 
gebracht. 
 
Verdiepingsslag: effectiviteit van de natuurlijke klimaatbuffers 
Voor alle in dit rapport uitgewerkte typen natuurlijke klimaatbuffers geldt dat zij 
natuurlijke processen reactiveren of revitaliseren, ruimte bieden aan andere sectoren 
(wonen, recreëren en cultuurhistorie) en qua schaal en functie in meer of mindere mate 
mee kunnen groeien met de omvang van het klimaatprobleem. Ieder type draagt dus 
een steentje bij om Nederland gezamenlijk klimaatbestendiger te maken. Het gaat 
daarbij dus niet zozeer om een keuze voor de meest effectieve klimaatbuffer, maar om 
de combinatie ervan. De natuurlijke klimaatbuffers kunnen daarbij nog effectiever zijn 
als ook onze buurlanden in de grensoverschrijdende bovenstroomse delen van onze 
stroomgebieden natuurlijke klimaatbuffers gaan ontwikkelen.  
 
Onderstaande tabel laat zien op welke wijze de verschillende typen een positieve 
bijdrage leveren aan het klimaatbestendiger maken van Nederland. De belangrijkste 
conclusies zijn opgenomen in de kaders na de tabel. 
 
 Type klimaatbuffer 
Criteria Rivier 

landschappen 
Estuarium 

landschappen 
Duin 

landschappen 
Laagveen 

landschappen 
Zandgronden- en 

heuvelland-
schappen 

watersysteem + + + ++ ++ 
natuur ++ ++ /+ ++ + ++ 
veiligheid ++ + ++ + ++ 
economie 0 0/+ 0/+ 0/+ + 

Primaire 
effecten 

leefklimaat + 0 0 -/+ 0/+ 
wonen + + + + + 
recreatie + + ++ + + 

Secundaire 
effecten 

cultuurhistorie + 0 + + ++ 
schaal 0 0 + + ++ Aanpassings- 

vermogen tijd 0/+ + + + + 
 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
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Effectiviteit voor de primaire effecten van klimaatverandering 
Watersysteem 
Alle typen klimaatbuffers leveren een bijdrage aan meer robuust en veerkrachtig watersysteem. De buffers 
zorgen voor het langer vasthouden van het water in een landschap. Hierdoor kan niet alleen de waterafvoer 
beter gecontroleerd worden, maar is voor natuur en stedelijke gebieden in drogere perioden ook meer water 
van goede kwaliteit beschikbaar. Verzilting en indringen van zout water in drogere perioden wordt 
tegengegaan. Specifiek in het duinlandschap en het estuariumlandschap geldt dat overgangen tussen zout 
en zoet water hersteld worden.  
 
Natuur 
Met het herstel en versterken van natuurlijke landschapsvormende keert de ecologische rijkdom in ons land 
verder terug, zowel in de ruimte als in de tijd. Zo wordt een duurzame en robuuste vorm van spontane natuur 
bevorderd die veel minder gevoelig is voor calamiteiten dan gereguleerde natuur. De klimaatbuffers dragen 
(naast de EHS) bij aan het ontsnipperen en versterken van de ruimtelijke structuur van het landschap voor 
flora en fauna waardoor de migratiemogelijkheden voor soorten worden verbeterd.  
 
Veiligheid 
Alle typen klimaatbuffers leveren een bijdrage aan de veiligheid van Nederland. Hoogwaters in de beken 
worden vertraagd afgevoerd; deze zorgen op hun beurt voor lagere piekafvoeren op de grote rivieren. 
Wateroverlast in onder meer stedelijke gebieden neemt af. Herstel van het duinlandschap en 
estuariumlandschap zorgt voor een robuuste en veerkrachtige kust, die mee kan bewegen met 
klimaatverandering. En specifiek in het laagveenlandschap wordt het veiligheidsrisico beperkt door minder 
grote waterstandverschillen binnen- en buitendijks. 
 
Economie 
De economische effecten van de klimaatbuffers zijn beperkt in omvang. Het gaat daarbij vooral om effecten 
voor de landbouw. Voorbeelden zijn: beperking van de toename of tegengaan van de verzilting en de 
beschikbaarheid van meer water in drogere perioden. De drinkwatervoorziening kan profiteren door het 
groter worden van de zoetwaterbel op plaatsen waar het duinlandschap wordt hersteld en het beperken van 
het gevaar voor verzilting van grondwateronttrekkingen en innamepunten langs de rivieren. 
 
Leefklimaat 
De natuurlijke klimaatbuffers leiden tot een vermindering van de waterschade aan gebouwen en 
infrastructuur en tevens een verlaagde kans op verzakkingen. Daarentegen kan in het laagveenlandschap 
enige vergroting van de schade door wateroverlast optreden. Door de grotere beschikbaarheid van water van 
een goede kwaliteit zal er in zomerperioden minder snel sprake zijn van het optreden van botulisme en 
blauwalgen. Daarnaast zullen grote wateroppervlakken nabij stedelijk gebied voor enige verkoeling kunnen 
zorgen tijdens hittegolven.  



 
 
 
 
 
 
 

Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers - v - 9S8316/R00001/500051/Rott 
Definitiestudie  9 november 2007 

 

Secundaire effecten: kansen voor meekoppelmogelijkheden voor andere functies 
Wonen 
Alle typen klimaatbuffers leveren goede meekoppelmogelijkheden voor wonen. Er ontstaan in het algemeen 
aantrekkelijke en gevarieerde landschappen, die een interessant woonmilieu opleveren. Hermeandering van 
beken in de zandgronden- en heuvellandschappen levert een hogere belevingswaarde en positieve impulsen 
voor wonen en recreatie.  
 
Recreatie 
Alle typen klimaatbuffers leiden tot een gevarieerder en aantrekkelijker landschap. Vooral in de 
duinlandschappen en laagveenlandschappen ontstaan belangrijke kansen voor recreatieve ontwikkelingen 
op betrekkelijk korte afstand van stedelijk gebied. 
 
Cultuurhistorie 
Juist de schaal waarop klimaatbuffers worden ingezet biedt enorme kansen voor het zichtbaar maken en 
herstellen van de cultuurhistorische kenmerken van het oude cultuurlandschap. Hier gaan natuur en cultuur 
hand in hand. Elk van de klimaatbuffers kan ingericht worden met de cultuurhistorische kenmerken die horen 
bij dát specifieke landschap.  
 
 
Aanpassingsvermogen van de klimaatbuffer 
Het aanpassingsvermogen van de verschillende typen klimaatbuffers in termen van 
schaal wordt het meest positief beoordeeld voor het zandgronden- en heuvellandschap. 
Aanpassing van de schaal of omvang van de buffer is voor het rivierenlandschap en het 
estuariumlandschap het lastigst.  
 
Mogelijkheden voor opschaling 
In het zandgronden- en heuvellandschap is opschaling naar een groter gebied goed mogelijk. Aanpassing 
van de schaal of omvang van de buffer is voor het rivierenlandschap en het estuariumlandschap lastig. Voor 
het rivierenlandschap dient rekening gehouden te worden met de scheepvaartfunctie van de grote rivieren. In 
het estuarium liggen de noodzakelijke ingrepen voor schaalvergroting soms complex (bijvoorbeeld 
ontpoldering, extra zandvoeding langs de kust). Voor het duinlandschap geldt dat het areaal in trajecten waar 
aanzanding plaatsvindt zeewaarts kan uitbreiden. Langs een eroderend kusttraject kan erosie worden 
gecontroleerd door voldoende zandsuppletie, zodat weinig conflicterende functies in het achterland zijn te 
verwachten. Het laagveenlandschap is goed uitbreidbaar. 
 
De tijdschaal waarop processen plaats vinden geeft aanzienlijke verschillen te zien, van 
10-tallen jaren tot 100-den jaren. 
 
Tijdschalen van processen 
De morfologische processen in het estuarium en de rivieren verlopen traag; hier moet rekening worden 
gehouden met een tijdschaal van 100-den jaren alvorens de in gang gezette processen een nieuw evenwicht 
hebben bereikt. In het estuarium is daarbij ook sprake van snellere processen die samenhangen met de 
getijdenbeweging. Voor de vorming van veen in het laagveenlandschap gaat het ook om een lange horizon: 
10-tallen tot 100-den jaren. De processen van hermeandering van beken en regionale rivieren vinden op een 
tijdschaal van ca. 10 jaren plaats. Inzet van retentie kan hier op korte termijn plaats vinden. 
 



 
 
 
 
 
 
 

9S8316/R00001/500051/Rott  Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers 
9 november 2007  Definitiestudie 

 

Kosten en baten 
Uit een aantal studies kan in algemene zin worden afgeleid dat kosten en baten voor 
maatregelen voor klimaatbuffers elkaar min of meer in evenwicht houden. Belangrijke 
baten zoals de cultuurhistorische waarde, recreatie en woongenot zijn hierbij echter nog 
niet in kaart gebracht. Dit geldt ook voor natuur dat ook als een primair doel van de 
klimaatbuffers geldt. Wij verwachten dat de baten de kosten in belangrijke mate zullen 
overtreffen indien deze baten wel zijn gekwantificeerd. Op basis van deze verwachting 
is de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers ook vanuit economische optiek wenselijk. 
 
Aanbevelingen 
Om de klimaatbuffers te kunnen realiseren zullen ook offers gebracht moeten worden. In 
een aantal gevallen zullen bestaande functies moeten wijken. Dit alles behoeft echter 
niet morgen al te zijn geregeld. De tijdschaal waarop we met de klimaatbuffers moeten 
anticiperen stelt ons in staat om de benodigde veranderingen zorgvuldig voor te  
bereiden en gefaseerd uit te voeren. De realisatie van de klimaatbuffers is daarbij op te 
delen in vele, kleine, onafhankelijk van elkaar te realiseren projecten. Ze vragen daarbij 
dus niet om éénmalige grote investeringen. Wel is van belang dat er een lange termijn 
investeringsstrategie wordt opgesteld. 
 
Samengevat worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
- Maak op korte termijn een aanvang met de realisatie van daarvoor geschikte 

(pilot)projecten. Ga deze projecten monitoren en toon de resultaten aan publiek en 
politiek.  

- Stel een lange termijn investeringsstrategie op. 
- Start onderzoek op om kennisleemten in te vullen. 
- Stem de verdere ontwikkeling van de natuurlijke klimaatbuffers mede af op de 

ontwikkelingen bij het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.  
- Start een traject op om ruimtelijke reserveringen voor klimaatbuffers te maken. 
Om dit alles in goede banen te leiden wordt tevens aanbevolen om voor het geheel een 
heldere procesregie te organiseren.  
 
Voor de vervolgacties en de beoordeling en keuze van de (pilot) projecten kan de 
informatie uit dit rapport een belangrijke bijdrage leveren. 
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1 INLEIDING  

1.1 Actualiteit van natuurlijke klimaatbuffers 

Vijf natuurorganisaties (Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, 
Staatsbosbeheer, ARK Natuurontwikkeling en de Waddenvereniging) hebben in het 
kader van de HIER! Campagne een visie gelanceerd voor een klimaatbestendiger 
Nederland. Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen cq. tegen te 
kunnen gaan en de natuurlijke veerkracht te vergroten worden ruimtelijke oplossingen 
aangedragen. De omvang van de verwachte klimaatverandering is namelijk dermate 
groot dat technische oplossingen voor het waterbeheer alleen niet meer zullen volstaan. 
De ruimtelijke oplossingen worden vooral gezocht in het herstellen en revitaliseren van 
de natuurlijke landschapsvormende processen. Door deze processen te reactiveren of 
te revitaliseren wordt een duurzame bijdrage geleverd aan het meegroeien van 
Nederland met de klimaatverandering. Daarbij wordt tevens ruimte geboden aan een 
ander belangrijk doel, namelijk natuur, en andere functies zoals wonen, werken en 
recreatie. Dit concept is samen met bureau Stroming ontwikkeld en als ‘natuurlijke 
klimaatbuffers’ gepresenteerd. 
 
De visie is op 31 oktober 2006 aangeboden aan de fractievoorzitters van alle grote 
politieke partijen, de overige leden van de Tweede Kamer en aan de Staatssecretaris 
van Milieu. Het rapport is goed ontvangen, mede doordat de samenleving al was 
opgewarmd door de campagne van Al Gore en o.a. de presentatie van de nieuwste 
IPCC rapporten over klimaatverandering. Tijdens de begrotingsbehandeling van het 
ministerie van VROM is door de Tweede Kamer meteen aandacht gevraagd voor 
klimaatbuffers en is er budget vrijgemaakt voor pilotprojecten.  
 
In opdracht van VROM werken de natuurorganisaties aan een nadere uitwerking van 
het begrip ‘natuurlijke klimaatbuffers’, onder meer door het uitvoeren van een 
definitiestudie. In de definitiestudie moet de bijdrage die natuurlijke processen kunnen 
leveren aan een meer klimaatbestendige ruimtelijke inrichting nader worden uitgewerkt. 
In voorliggend rapport, dat is opgesteld door Royal Haskoning, worden de resultaten 
van deze definitiestudie gepresenteerd.  
 
Daarnaast werken de natuurorganisaties aan een aantal concrete voorbeeldprojecten. 
In deze pilots wordt praktische kennis en ervaring opgedaan over de concrete 
toepassing van het principe. VROM heeft voor de uitwerking een ambtelijke 
begeleidingsgroep1 ingesteld. 
 

1.2 Doel van de definitiestudie 

In het rapport waarin de “natuurlijke klimaatbuffers” zijn gepresenteerd, zijn door de 
natuurorganisaties per landsdeel verschillende soorten klimaatbuffers genoemd. Deze 
verzameling vormt een eerste aanzet in het ontwikkelen van een systematisch overzicht 
van klimaatbuffers en de mogelijkheden die zij bieden in het kader van 
klimaatverandering.  
                                                  
1 De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen, 
Interprovinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de ministeries van 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer & Waterstaat. 
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De voorliggende definitiestudie bouwt hierop voort en heeft daarbij een tweeledig doel. 
In de eerste plaats staat in deze studie een nadere uitwerking van het concept 
‘Natuurlijke klimaatbuffers’ centraal. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn “Wat is 
een klimaatbuffer?”, “Welke typen klimaatbuffers zijn er?” en “Wat zijn de criteria voor 
elk type klimaatbuffer?”. Verder dient een verdiepingsslag plaats te vinden met 
betrekking tot de in het rapport genoemde klimaatbuffers. Vragen die daarbij centraal 
staan zijn “Hoe reageert elke klimaatbuffer op verschillende klimaatscenario’s?”, 
“Betekent een ander scenario dat een grotere of kleinere ingreep nodig is?”, “Welke 
globale financiële consequenties zijn hieraan verbonden?”. 
 
Niet elke vraag kan in het kader van deze studie even concreet of volledig beantwoord 
worden. Dit geldt in het bijzonder voor de benoeming van criteria om concrete projecten 
als natuurlijke klimaatbuffers te kunnen identificeren en beoordelen. Wel worden in dit 
rapport meer algemene criteria voor de natuurlijke klimaatbuffers gepresenteerd. De 
wijze waarop de verschillende typen klimaatbuffers hier globaal bezien op scoren kan 
daarbij als eerste aanzet gebruikt worden om projecten te beoordelen. Daarnaast 
worden bestaande onzekerheden en kennisleemten  ten aanzien van de verschillende 
typen natuurlijke klimaatbuffers benoemd. 
 

1.3 Voor wie is dit rapport? 

Dit rapport biedt inspiratie voor overheden, natuurorganisaties en particuliere 
organisaties om daadwerkelijk aan de gang te gaan met natuurlijke klimaatbuffers. 
Daarbij gaat het primair om de bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van 
Nederland. Ook de verschillende meekoppelmogelijkheden voor andere functies bieden 
belangrijke aanknopingspunten, zoals aanvullende interessante woonmilieus, nieuwe 
recreatiemogelijkheden en versterking van cultuurhistorische elementen. In een aantal 
gevallen zal ook sprake zijn een duidelijke meerwaarde ten opzichte van meer technisch 
gerichte maatregelen (zoals dijkverhoging of extra gemaalcapaciteit), bijvoorbeeld in de 
vorm van een gunstiger verhouding tussen kosten en baten.  
 
Het rapport tracht daarbij vooral innovatief en aanvullend te zijn ten aanzien van reeds 
op gang gezette initiatieven en reeds ingezette beleidstrajecten (zie ook onderstaande 
kaders).  
 
Relatie met andere initiatieven  
Vanwege de actualiteit van het onderwerp lopen op dit moment veel initiatieven op wetenschappelijk en/of 
politiek niveau welke gericht zijn op het nader definiëren van de klimaatproblematiek en de in het kader 
daarvan te nemen acties. Voor deze definitiestudie zijn vooral de volgende andere initiatieven van belang: 
- Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) 
- Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte 
- Kennis voor Klimaat 
 
In 2006 is op initiatief van het Rijk het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van start 
gegaan. Het doel van de ruimtelijke adaptatiestrategie die centraal staat in dit programma is om de 
ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig te maken. Daarbij wordt ingezet op twee principes: 
meer aandacht voor risicobeheersing en gebruik maken van natuurlijke processen. De inhoudelijke 
onderbouwing van de strategie is voor een belangrijk deel verzorgd door het samenwerkingsverband 
“Routeplanner” van de onderzoeksprogramma’s Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum.  
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De strategie is neergelegd in een (concept)notitie “Maak ruimte voor klimaat! Nationale adaptiestrategie” 
(Ministerie van VROM, 2007). Daarin wordt beschreven met welke effecten van klimaatverandering 
Nederland naar verwachting te maken krijgt en wat de belangrijkste ruimtelijke opgaven zijn in relatie 
daartoe. De centrale thema’s in de notitie zijn veiligheid, leefklimaat, biodiversiteit en economie. De 
ruimtelijke aanpassingen bevorderen via deze thema’s in belangrijke mate de vitaliteit en aantrekkelijkheid 
van Nederland.  
 
In het kader van deze definitiestudie is de notitie gebruikt als belangrijk toetsingskader voor het aanscherpen 
van de prioritering inzake doelstellingen en de daaraan gekoppelde criteria voor het beoordelen van de 
klimaatbuffers.  
 
Klimaat voor Ruimte is een publiek-privaat kennisprogramma. Het programma heeft als doel om zowel de 
Nederlandse overheid, het bedrijfsleven als de wetenschap uit te rusten met een hoogwaardige en bruikbare 
kennisinfrastructuur. Het geboden kennisinstrumentarium is toegesneden op de relatie tussen klimaat en 
ruimtegebruik. Het programma biedt een pakket van projecten dat thematisch op een samenhangende wijze 
is opgezet. Het pakket is gericht op intersectorale kennisvragen, waarbij sectoren zoals bijvoorbeeld 
landbouw, natuurbeheer, woningbouw en transport een rol spelen.  Binnen deze projecten vindt innovatief en 
hoogwaardig onderzoek plaats. Ze dragen bij aan de verbetering en uitbouw van de kennisinfrastructuur van 
het ‘Netwerk Klimaat & Ruimte’. 
 
In het kader van deze definitiestudie worden de projecten uit het Onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte 
geraadpleegd ten behoeve van een afstemming (aandachtspunten, uitwerkingsrichting) met de in 
voorliggende studie uit te werken klimaatbuffers. 
 
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ontwikkelt kennis over hoe Nederland zich het beste 
voorbereidt op de gevolgen van de wereldklimaatverandering. Kennis voor Klimaat gaat vooral over 
adaptatie, over praktische maatregelen per regio om de veranderingen het hoofd te bieden. Gekozen is voor 
het aanwijzen van zeven 'hot spots' in Nederland, gebieden die ieder op eigen wijze te maken krijgen met de 
gevolgen van klimaatverandering, het betreft de regio's Haaglanden en Rotterdam, Schiphol, de laaggelegen 
veenweidegebieden, de kuststreek, de rivieren en de hoge droge landelijke gebieden. Belangrijke 
onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn van meer neerslag voor de afwatering van polders, 
hoe wateroverlast is te voorkomen in dichtbevolkt stedelijk gebied, wat de effecten zijn van verzilting voor de 
landbouw en de invloed van veranderende meteorologische omstandigheden op de landbouw en de 
luchtkwaliteit in steden. 
 

Relatie met bredere beleidscontext 
Het afgelopen decennium heeft zich een belangrijke trend voor gedaan in het (inter)nationale water-, natuur- 
en ruimtelijke ordeningsbeleid naar een meer integrale, gebiedsgerichte benadering. Dit alles met het oog op 
een meer duurzame en gebalanceerde ontwikkeling van Nederland. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen op 
verschillende manieren een bijdrage leveren aan de verdere invulling, uitwerking en toetsing van het 
(inter)nationale water-, natuur- en ruimtelijke ordeningsbeleid naar een meer integrale, gebiedsgerichte 
benadering 
  
Ten aanzien van waterbeheer vormen de Kaderrichtlijn Water en WB21 belangrijke kaders. Natuurlijke 
klimaatbuffers kunnen een belangrijk instrument vormen om te voldoen aan de doelstellingen van deze 
kaders. De natuurlijke klimaatbuffers zijn juist gericht op ‘anticiperen in plaats van reageren’ en ’meer ruimte 
naast techniek’. Met de natuurlijke klimaatbuffers wordt tevens een meer gereguleerde waterafvoer mogelijk 
(‘vasthouden, bergen en afvoeren’) en kan de waterkwaliteit een positieve impuls krijgen.  
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Het waterveiligheidsbeleid krijgt vorm in de plannen van Ruimte voor de Rivier en de stroomgebiedsvisies. 
Maatregelen hebben veelal betrekking op het verruimen van de rivierloop en het verruimen van de 
overstromingsvlakten; de uiterwaarden. Waar mogelijk worden de landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurkwaliteiten hersteld en verbeterd. Terwijl de filosofie achter meer ruimte voor rivieren aansluit bij die 
van de klimaatbuffers is de praktijk weerbarstig. Hierdoor blijven er nog veel kansen liggen. Natuurlijke 
klimaatbuffers spelen hierop in door mogelijkheden te bieden voor nóg meer ruimte voor de rivier. 
 
Hoewel er in aansluiting op het natuurbeleid  steeds meer natuur ontwikkeld wordt, zijn de natuurgebieden 
over het algemeen nog te klein en van te weinig kwaliteit en robuustheid. Als onderdeel van de natuurlijke 
klimaatbuffer kunnen kenmerkende standplaatsfactoren en leefgebiedkenmerken met ruimtelijke en 
temporele ecologische variatie en gradiënten ontstaan. Deze variatie en gradiënten waarborgen een 
duurzame en robuuste vorm van spontane natuur die veel minder gevoelig is voor calamiteiten dan 
gereguleerde natuur. Ze zijn daarmee minder gevoelig en bieden een grotere diversiteit aan habitats en 
bieden daarmee leefgebied aan meerdere soorten. Met deze grotere diversiteit en omvangrijker leefgebied 
vergroten de natuurlijke klimaatbuffers tevens de migratiemogelijkheden voor soorten, welke samenhangen 
met de verschuivende klimaatzones (waardoor de overlevingskans van soorten groter wordt). In het huidige 
natuurbeleid staan vooral de intrinsieke waarde van natuur en de biodiversiteit voorop (de aanwezige soorten 
en de leefgebieden). In het concept natuurlijke klimaatbuffers is het uitdrukkelijk de bedoeling ook de 
functionele waarde van de natuur uit te nutten. Natuurlijke processen worden gebruikt om de 
klimaatbestendigheid op lokaal en regionaal niveau te vergroten. 
 
In het ruimtelijk beleid is integraliteit en maatwerk vertaald in de zogeheten lagenbenadering. Tot op heden is 
de lagenbenadering echter nogal statisch geïnterpreteerd. De natuurlijke landschapsvormende processen 
komen er bijvoorbeeld nauwelijks in aan bod, en snijden bovendien door al die lagen heen. Natuurlijke 
klimaatbuffers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale ontwikkeling, gericht op maatwerk. 
In de natuurlijke klimaatbuffers worden oorzaak- en gevolgrelaties tussen ondergrond, systeem en gebruik 
nadrukkelijker bekeken en zijn lokale kenmerken richtinggevend bij het zoeken naar een effectieve oplossing. 
 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden natuurlijke klimaatbuffers nader gedefinieerd. Een meer 
uitgebreide beschrijving van de verschillende typen klimaatbuffers en welke processen 
en aspecten de verschillende typen karakteriseren is in bijlage 1 opgenomen. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verschillende klimaatscenario’s die gedefinieerd 
zijn door het KNMI en wordt beschreven wat hiervan de effecten zijn (met andere 
woorden wat zijn de signalen van klimaatverandering). Vervolgens wordt besproken 
welke effecten klimaatverandering heeft ten aanzien van het watersysteem, natuur, 
veiligheid, economie en leefklimaat. 
 
In hoofdstuk 4 t/m 8 wordt per type natuurlijke klimaatbuffer besproken door welke 
ingrepen en maatregelen de natuurlijke klimaatbuffer gekenmerkt wordt (inclusief 
omvang van de buffer en systeemdynamiek gerelateerd tot de klimaatscenario’s), op 
welke wijze de natuurlijke buffer bijdraagt aan het verzachten van de effecten van 
klimaatverandering op het watersysteem, natuur, veiligheid, economie en leefklimaat (de 
primaire werking) en op welke wijze de natuurlijke buffer kansen levert voor nieuwe 
functies, bijvoorbeeld nieuwe woonmilieus en recreatiemogelijkheden (de secundaire 
werking). Elk hoofdstuk sluit af met een waardering van de effectiviteit en een 
beschrijving van een aantal voorbeeldprojecten.  
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Tevens wordt in een tweetal  tekstkaders in respectievelijk hoofdstuk 6 en 7 een  
uitwerking gepresenteerd van twee typen natuurlijke klimaatbuffers: de Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering en de zone Callantsoog-Den Helder (“Herstel en revitalisering 
van het duinlandschap”) en het Groene Hart (“Herstel en revitalisering van het 
laagveenlandschap”)  
 
In hoofdstuk 9 volgt een overzicht van de kosten en baten die met elk van de typen 
natuurlijke klimaatbuffers samenhangen.  
 
In hoofdstuk 10 is een vergelijking overzicht opgenomen van de effectiviteit van de 
verschillende typen klimaatbuffers. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen in 
effectiviteit ten aanzien van de primaire werking, secundaire werking, 
aanpassingsvermogen en de kosten en baten. Tevens is in dit hoofdstuk ingegaan op 
de leemten in kennis en informatie ten aanzien van de natuurlijke klimaatbuffers en hun 
effectiviteit. Hoofdstuk 10 eindigt ten slotte met aanbevelingen voor de implementatie 
van natuurlijke klimaatbuffers. 
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2 VERDIEPING VAN DE DEFINITIE 

2.1 Natuurlijke klimaatbuffers nader omschreven 

Natuurlijke klimaatbuffers kunnen als volgt gedefinieerd worden:  
 
Natuurlijke klimaatbuffers zijn ruimtelijke oplossingen in de vorm van natuurlijke 
landschapsvormende processen die stad en land beter weerbaar maken en meer veerkracht geven 
(dus een buffer creëren) tegen klimaatverandering, waarbij bestaande functies zoveel mogelijk 
worden beschermd en gewaarborgd (primaire werking) en kansen ontstaan voor nieuwe functies 
(secundaire werking). 

 
 
...Ruimtelijke oplossingen... 
Bij het herstellen en revitaliseren van de natuurlijke landschapsvormende processen kan 
gedacht worden aan het terugbrengen van natuurlijke erosie- en 
sedimentatieprocessen, het mogelijk maken van natuurlijke landaangroei en het 
herstellen van de opvangcapaciteit van de bodem voor (regen)water. Juist deze 
processen dragen bij aan een robuuster en veerkrachtiger landschap dat beter om kan 
gaan met de effecten van klimaatverandering (bijvoorbeeld hoge waterstanden of 
periodes van droogte). De stedelijke gebieden in het landschap hebben een nauwe 
relatie met de omringende landschappen (bijvoorbeeld voor de afvoer van hemelwater) 
en profiteren daarmee tevens van het robuuster en veerkrachtiger worden van het 
landschap. Overigens zal het herstellen en revitaliseren van landschapsvormende 
processen in de meeste gevallen niet kunnen zonder ook de inzet van technische 
maatregelen. De randvoorwaarden om de processen mogelijk te maken vragen 
bijvoorbeeld om aanpassingen in het waterbeheer of het uitvoeren van enig 
grondverzet. 
 
…Beter weerbaar en meer veerkracht… 
Natuurlijke klimaatbuffers maken stad en land beter weerbaar tegen klimaatverandering 
doordat ze mee kunnen groeien met het tempo waarin zich de klimaatverandering 
voltrekt. De mate waarin de verschillende typen kunnen meegroeien en anticiperen op 
onzekerheden in omvang van de klimaatverandering verschilt per type. Sommige typen 
natuurlijke klimaatbuffer hebben meer tijd nodig om te ontwikkelen en herstellen dan 
anderen. Daarnaast worden sommige typen natuurlijke klimaatbuffers minder beperkt 
door schaalkenmerken dan andere typen.  
 
…Primaire werking… 
Het om kunnen gaan van stad en land met klimaatverandering krijgt vooral vorm door 
het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering ten aanzien van de 
natuurlijke en door de mens gemaakte systemen in het landschap, in het bijzonder: 
watersysteem, natuur, veiligheid, economie en leefklimaat. Dit wordt ook wel de primaire 
werking van de natuurlijke klimaatbuffers genoemd (zie verder hoofdstuk 3). 
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…Secundaire werking… 
Daarnaast bieden natuurlijke klimaatbuffers door hun ruimtelijke en vaak innovatieve 
karakter mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe functies en doeleinden zoals 
nieuwe woon- en recreatievormen. Dit wordt ook wel de secundaire werking genoemd.  
 

2.2 Typering natuurlijke klimaatbuffers 

In het rapport “Natuurlijke klimaatbuffers” zijn per landsdeel verschillende soorten 
maatregelen genoemd om de klimaatbestendigheid te vergroten. De nadere uitwerking 
van het concept ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ is gestart met het samenvatten van de in het 
rapport genoemde soorten maatregelen onder een beperkt aantal typen klimaatbuffers. 
Op deze wijze kan een meer systematisch overzicht gegeven worden van de bijdragen 
die de natuurlijke klimaatbuffers kunnen leveren en de aard en omvang van acties die 
daarvoor gewenst zijn.  
 
Sommige klimaatbuffers uit het rapport “natuurlijke klimaatbuffers” die binnen een 
landsdeel liggen, blijken onderscheidende kenmerken te hebben. In een dergelijk geval 
hebben de klimaatbuffers betrekking op een specifiek landschapstype binnen dat 
landsdeel.  
 
Afbeelding 2.1 Landschapstypen  
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In totaal (voor het gehele grondgebied – inclusief de grote wateren – van Nederland) 
kunnen aldus een vijftal hoofdlandschapstypen onderscheiden worden, waarin het 
herstel en de verdere ontwikkeling van de landschapsvormende processen gezien 
kunnen worden als een natuurlijke buffer tegen klimaatverandering. Het betreft de 
volgende landschapstypen (zie ook afbeelding 2.1): 
 
- Rivierenlandschap. 
- Estuariumlandschap. 
- Duinlandschap. 
- Laagveenlandschap. 
- Zandgronden- en heuvellandschap. 
 
In deze studie is er voor gekozen om de zeekleipolders niet als afzonderlijk landschap te 
beschouwen maar deze toe te rekenen aan het estuariumlandschap. Hiervoor is 
gekozen vanwege de ligging ervan beneden NAP. Als de (natuurlijke) kustverdediging 
niet volledig aaneengesloten zou zijn en de rivieren niet bedijkt dan zouden zee en rivier 
elkaar in de zeekleipolders ontmoeten. Het feit dat hier dan getijdenwerking heerst en er 
dan sprake zal zijn van zoet-zoutovergangen, is bepalend geweest voor de toekenning. 
Dat het hierbij dan toch om een gebied gaat met andere, eigen wezenskenmerken dan 
de grote wateren (zeearmen, IJsselmeer en Waddenzee), is in de figuur aangegeven 
middels een arcering van de zeekleipolders in het estuariumlandschap. 
 
Het stedelijk gebied wordt in deze studie niet specifiek onderscheiden. Klimaatbuffers 
binnen de stedelijke gebieden zijn uiteraard ook van belang, maar worden binnen deze 
studie niet nader uitgewerkt. Wel zullen de vijf onderscheiden typen van klimaatbuffers 
ook bijdragen leveren aan het oplossen van de problemen van klimaatverandering in 
stedelijk gebied.  
 
In bijlage 1 zijn de vijf onderscheiden typen natuurlijke klimaatbuffers nader 
omschreven. Daarbij is onder meer ingegaan op de natuurlijke vorming van de 
verschillende landschapstypen en de invloed van de mens in het landschap. 
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3 KLIMAATSCENARIO’S EN HUN EFFECTEN  

3.1 Beschrijving klimaatscenario’s 

In deze definitiestudie is voor de klimaatscenario’s uitgegaan van de scenario’s zoals in 
2006 gepubliceerd door het KNMI. De scenario’s zijn gebaseerd op de resultaten van 
een scala aan geavanceerde mondiale en regionale klimaatmodellen, gecombineerd 
met gegevens uit meetreeksen (hierdoor was het mogelijk om ook rekening te houden 
met veranderingen in luchtstromingspatronen). In afbeelding 3.1 zijn de vigerende 
klimaatscenario’s weergegeven en in afbeelding 3.2 de globale effecten op het weer 
voor West-Europa.  
 
Afbeelding 3.1 Schematische weergave van de klimaatscenario’s van het KNMI 

 

 
 
 
Afbeelding 3.2 Globale effecten van klimaatverandering op het weer in West-Europa 

 

 
(Bron: Naar een klimaatbestendig Nederland; Routeplanner) 
 
Bij deze voorspellingen is voor 2050 sprake van een grote onzekerheid en voor 2100 
van een zeer grote onzekerheid. Vrijwel zeker is wel dat de temperatuur aanzienlijk zal 
stijgen, de zeespiegel meer zal stijgen dan tot dusverre is aangenomen en wind, regen 
en droogte extremer zullen worden. Vandaag de dag zijn er verschijnselen in de natuur 
waar te nemen die sterk wijzen op klimaatverandering, bijvoorbeeld: het noordwaarts 
verhuizen van planten en dieren, vroeger beginnen van de lente, verstoring van 
voedselketens.  
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De gevolgen van klimaatverandering zijn mede afhankelijk van de wijze waarop de 
mondiale samenleving zich ontwikkelt. Wat klimaatverandering in de sociale context 
voor Nederland zou kunnen betekenen is in de MNP studie (MNP, 2005) uitgewerkt. In 
de MNP studie is geen nieuw onderzoek uitgevoerd maar is vooral een analyse 
gemaakt van bestaande studies (vooral IPCC- en KNMI-studies).  
 

Relatie met sociaal-economische toekomstscenario’s MNP 

Klimaatmodellen gebruiken veronderstellingen over de uitstoot van broeikasgassen en stofdeeltjes in de 21e 
eeuw. Daarbij horen beelden van hoe de wereldbevolking, economie, en techniek zich ontwikkelen. Het 
Milieu en Natuurplanbureau (MNP) gebruikt dergelijke wereldbeelden voor het maken van sociaal-
economische toekomstscenario’s voor Nederland. Deze wereldbeelden kunnen echter niet 1 op 1 aan de 
KNMI klimaatscenario’s worden gekoppeld.  

 

Onzekerheid over toekomstige emissies van broeikasgassen en stofdeeltjes veroorzaakt slechts een klein 
deel van de verschillen tussen de KNMI klimaatscenario’s voor 2050. De grootste onzekerheid is te wijten 
aan verschillen in modelberekeningen ten gevolge van de beperkte kennis van het klimaatsysteem. Grofweg 
kan wel worden gezegd dat de G en G+ scenario’s beide beter passen bij de wereldbeelden B1 (mondiale 
solidariteit) en B2 (zorgzame regio) van het MNP, terwijl de W en W+ scenario’s beide beter passen bij de 
wereldbeelden A1 (mondiale markt) en A2 (veilige regio).  

 
De weersveranderingen hebben naar verwachting een grote invloed op de 
neerslagpatronen en in mindere mate op de windsnelheden. Een zeer belangrijk gevolg 
van de klimaatverandering is ook de versterkte zeespiegelstijging.  
 
Volgens de KNMI-studie is er een waarschijnlijkheid van tachtig procent dat het 
Nederlandse klimaat zich zal ontwikkelen binnen de bandbreedte van de gegeven vier 
scenario’s: dat betekent dat in 2050 de kans tachtig procent is dat de gemiddelde 
wintertemperatuur ook daadwerkelijk tussen de 0,9 en 2,3°C stijgt en dat de zeespiegel 
in 2050 tussen de 15 en 35 cm zal stijgen ten opzichte van 1990 (zie afbeelding 3.3).  
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Deze bandbreedte is dus voor 2050 al zeer groot. Het is bij het anticiperen op de 
klimaatveranderingen, daarom op korte termijn wenselijk om rekening te houden met 
deze onzekerheden, ofwel om de ‘klimaatonzekerheden de ruimte te geven’ in de 
oplossingen die we bedenken. 
 
Afbeelding 3.3 Veranderingen in het klimaat in Nederland in 2050 ten opzichte van de situatie in 1990 

 

 
(Bron: Naar een klimaatbestendig Nederland; Routeplanner) 
 
Volgens het KNMI zetten deze trends door na 2050. Voor het jaar 2100 geven ze een 
toename aan van de gemiddelde zomertemperatuur tussen 1,7 en 5,6°C en een 
zeespiegelstijging tussen 35 en 85 cm ten opzichte van 1990 (zie afbeelding 3.4). Deze 
scenario’s zijn nog veel onzekerder dan die voor 2050. Recente studies wijzen in de 
richting van meer extreme scenario’s, waarbij voor 2100 ook 110 cm wordt aangegeven 
voor de stijging van de zeespiegel. Omdat maatregelen ten aanzien van de Nederlandse 
waterinfrastructuur vaak een tijdshorizon kennen van orde 100 jaar, moeten we 
zekerheidshalve dus ook met meer extreme klimaatveranderingen rekening houden.  
 
Extreme veranderingen als gevolg van ‘klimaatverrassingen’ zijn overigens niet 
meegenomen in de KNMI-scenario’s. Dit betreft bijvoorbeeld abrupte 
klimaatveranderingen als gevolg van het stilvallen van de Golfstroom, als gevolg van 
een extreme versnelling van het afsmelten van het landijs van Groenland en Antarctica, 
of als gevolg van het op grote schaal ontdooien van de permafrost. Het smelten van 
grote ijsmassa’s bij Groenland is niet ondenkbaar: er zijn aanwijzingen dat dit reeds zou 
kunnen gebeuren bij een mondiale temperatuurstijging van 1 tot 3 graden. Verder is met 
thans nog vrij onrealistische weersfenomenen, zoals ‘Superstormen’ geen rekening 
gehouden. Tot slot is ook de jaarlijkse variatie in het klimaat niet in de voorspellingen 
meegenomen.  
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Afbeelding 3.4 Veranderingen in het klimaat in Nederland in 2100 ten opzichte van de situatie in 1990 (KNMI) 
 

2100  G G+ W W+ 

Wereldwijde temperatuurstijging in 2050 +1°C +1°C +2°C +2°C 

Wereldwijde temperatuurstijging in 2100  +2°C +2°C +4°C +4°C 

Verandering in luchtstromingspatronen in West Europa nee ja nee ja 

Winter  gemiddelde temperatuur +1,8°C +2,3°C +3,6°C +4,6°C 

  koudste winterdag per jaar +2,1°C +2,9°C +4,2°C +5,8°C 

  gemiddelde neerslaghoeveelheid +7% +14% +14% +28% 

  aantal natte dagen (≥0,1 mm) 0% +2% 0% +4% 

  10-daagse neerslagsom die eens in de 10 jaar wordt
overschreden 

+8% +12% +16% +24% 

  hoogste daggemiddelde windsnelheid per jaar -1% +4% -2% +8% 

Zomer  gemiddelde temperatuur +1,7°C +2,8°C +3,4°C +5,6°C 

  warmste zomerdag per jaar +2,1°C +3,8°C +4,2°C +7,6°C 

  gemiddelde neerslaghoeveelheid +6% -19% +12% -38% 

  aantal natte dagen (≥0,1 mm) -3% -19% -6% -38% 

  dagsom van de neerslag die eens in de 10 jaar wordt
overschreden 

+27% +10% +54% +20% 

  potentiële verdamping +7% +15% +14% +30% 

Zeespiegel absolute stijging 35-60 
cm 

35-60 
cm 

40-85 
cm 

40-85 
cm 
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3.2 Effecten van klimaatverandering 

3.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de belangrijkste effecten van de klimaatscenario’s voor 
Nederland besproken. Samengevat gaat het daarbij om de gevolgen van:  
 
- Temperatuur: de opwarming zet door; dit geldt zowel voor de winter- als voor de 

zomertemperaturen; de verdamping zal hierdoor vooral tijdens de zomer sterk 
toenemen. 

- Neerslag: toename van de gemiddelde neerslag gedurende de herfst, winter en 
lente, terwjil de gemiddelde zomerneerslag zal kunnen afnemen; wel zullen de buien 
in de zomer meer extremer worden. 

- Windsnelheden: de extreme windsnelheden kunnen toenemen, maar naar 
verwachting is dit effect relatief beperkt en onzeker (de huidige tendens geeft een 
indicatie voor afnemende windsnelheden in Nederland). 

- Zeespiegelrijzing: deze zal zich in versterkte mate doorzetten. 
 
De effecten van de klimaatscenario’s op zowel de natuurlijke als de door de mens 
gemaakte systemen in Nederland zijn als volgt te groeperen2: 
 
- Effecten voor het watersysteem. 
- Effecten voor de natuur. 
- Effecten voor de veiligheid. 
- Effecten voor de economie. 
- Effecten voor het leefklimaat. 
 
Per deelparagraaf worden de belangrijkste effecten kort samengevat.  
 

3.2.2 Effecten watersysteem 

De toenemende neerslag tijdens de herfst, winter en lente en de temperatuurstijging 
(met als gevolg dat de Rijn meer een regenrivier gaat worden) leiden tot een verhoging 
van de maatgevende rivier- en beekafvoeren in die perioden. Tijdens de zomer zullen 
de extreme afvoeren ook toenemen door de meer extreme neerslagscenario’s: dit effect 
zal het sterkst zijn voor de regionale rivier- en beeksystemen. Beide typen van 
afvoertoename hebben consequenties voor de veiligheid (zie verder par. 3.2.4).  
 
Daarentegen zullen de gemiddelde zomerafvoeren afnemen, met name tijdens droge en 
hete zomers. De afname zou voor de gemiddelde Rijnafvoer voor een gemiddeld 
scenario bijvoorbeeld circa 10 % kunnen bedragen, maar bij een extreem scenario zou 
deze afname kunnen oplopen tot wel 60 % (MNP, 2005). Van de gestuwde Maas ligt dit 
anders, omdat de waterstanden hier door de stuwen kunstmatig op hoogte worden 
gehouden. Wel is de afvoer van de Maas thans tijdens droge perioden al zeer gering en 
kunnen de turbines van de energiecentrales soms al onvoldoende worden gevoed 
teneinde de stuwpanden op peil te kunnen houden. Dit zal in de toekomst vaker plaats 
vinden. 
                                                  
2 Voor de groepering is aangesloten bij de indeling zoals gehanteerd in de Quick scan 
‘natuurlijke klimaatbuffers’, VROM, juli 2007 
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Door de lagere rivierafvoeren kan zout water verder landinwaarts de rivieren en estuaria  
binnendringen. Een ander aspect dat hiermee samenhangt is de mogelijke toename van 
de concentratie van verontreinigingen in het water. Afnemende zomerafvoeren en 
stijging van de temperatuur geven een toenemende kans op zuurstofgebrek in het water 
en het optreden van botulisme en blauwalgen.  
 
In de kustgebieden zal het areaal natuurlijke overgangen tussen land en water 
verminderen door zeespiegelstijging en zwaardere golfaanval. Zwaardere golfaanval 
wordt enerzijds veroorzaakt door de zeespiegelstijging en anderzijds ook door meer 
extreme windcondities. Het gevolg is dat ondiepe voorlanden, platen, schorren en 
slikken kunnen verdwijnen als de erosie sterker is dan de aanwas. In de Oosterschelde 
vindt in de huidige situatie al een sterke afname van intertijdegebieden plaats, maar dit 
heeft een andere oorzaak: door de Oosterscheldekering is de verticale dynamiek 
afgenomen, waardoor sprake is van een permanente zandhonger. In de Waddenzee 
kunnen de platen en slikken een beperkte en geleidelijke zeespiegelrijzing naar 
verwachting nog wel volgen mits deze beperkt blijft tot 3 tot 6 mm per jaar. Bij een 
sterkere stijging zal dit niet meer het geval zijn en zullen de platen en slikken 
verdwijnen. Dit laatste zal zich naar verwachting zeker voordoen wanneer het hoog 
scenario optreedt. 
 
De zoutindringing via de rivieren zal verder toenemen tijdens de lagere gemiddelde 
afvoeren in de zomerperiode. Voor de inname van drink- en landbouwwater betekent de 
hogere zoutconcentratie op de rivieren dat innamestops in aantal en omvang zullen 
toenemen. Ook neemt de verzilting van het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater 
in de laaggelegen gebieden in West-Nederland toe als gevolg van doorgaande 
bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze toenemende kwel zal vooral in de diepe 
polders en ook de veenweidegebieden nadelige effecten geven. Er wordt ingeschat dat 
het chloridegehalte van het ondiepe grondwater in deze gebieden met ca. 30% zal gaan 
toenemen in de periode tot 2050. Naast de polders in West-Nederland, zijn ook de 
kuststrook van Friesland, Groningen en Zeeland en daarnaast ook de 
IJsselmeerpolders, voor de landbouw gevoelig voor een toenemende zoutbezwaar. 
 
Belangrijkste effecten watersysteem 
 
- Lagere zomerafvoeren rivieren. 
- Toename piekafvoeren rivieren. 
- Landinwaarts doordringen van zout water via rivieren. 
- Afname areaal natuurlijke overgangen tussen land en water. 
- Concentratie van verontreinigingen in het water. 
- Zuurstofgebrek in het water; botulisme en blauwalgen. 
- Dalend grondwaterpeil. 
- Verzilting grondwater. 
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3.2.3 Effecten natuur 

De effecten van de warmere winters en drogere zomers zullen sterk door gaan werken 
op de standplaatsfactoren van de natuurlijke habitats. Hierdoor zullen ecologische 
relaties verstoord worden. Door veranderingen in de (grond)waterhuishouding en 
temperatuur komen ecosystemen als bossen, graslanden, kusten en veengebieden 
onder druk te staan. Vooral natte ecosystemen zijn gevoelig voor weersextremen, zoals 
beek- en riviersystemen, moerassen, natte heide en hoogveen. Opwarming en 
verhoogde neerslag zal in aquatische ecosystemen leiden tot een toename van de 
temperatuur, zuurstofloze perioden en voedselverrijking. Soorten in stromende wateren 
die aangepast zijn aan koud water zullen verdwijnen evenals soorten van voedselarme 
milieus.  
 
De zeespiegelstijging en de temperatuurstijging leiden ertoe dat wadsystemen en 
wetlands sterk van karakter veranderen of zelfs geheel verdwijnen waardoor het belang 
van Nederland als cruciale schakel op de route van trekvogels verdwijnt als we geen 
maatregelen nemen. Als gevolg van de opwarming wordt het groeiseizoen van planten 
langer. Plantensoorten komen daardoor niet alleen steeds vroeger in bloei, maar ook de 
vruchtrijping vervroegt. Veel insecten, waaronder vlinders, blijken hun seizoensritmiek 
snel aan te kunnen passen waardoor de afhankelijkheidsrelaties met planten niet erg 
druk komen te staan. Vogels komen door de opwarming ook wel wat eerder terug uit de 
overwinteringsgebieden maar lopen ten opzichte van planten en insecten wel achter. 
Hierdoor missen ze steeds vaker de voedselpiek waardoor het voortplantingssucces 
afneemt. 
 
Van veel warmteminnende soorten zal het verspreidingsgebied steeds meer naar c.q. 
binnen het bereik van Nederland opschuiven. De condities voor koudeminnende soorten 
met een Noord-Europese verspreiding zullen in ons land daarentegen verslechteren 
waardoor de betreffende soorten naar het noorden zullen willen migreren. Voor zowel 
de koloniserende als de vertrekkende soorten zal het landschap echter niet altijd de 
goede kenmerken en ruimtelijke samenhang vertonen om migratie ook daadwerkelijk 
mogelijk te maken. Soorten met een beperkt verspreidingsvermogen worden door de 
versnippering van natuurgebieden met gelijksoortige ecosystemen geblokkeerd of 
afgeremd waardoor de kans op uitsterven sterk toeneemt. 
 
Onder extremer wordende condities, zal het beheer van natuurgebieden niet altijd meer 
optimaal kunnen zijn waardoor er (tijdelijk) stresssituaties zullen ontstaan.  
 
Soorten die voor kort vooral bewust in tuinen en vijvers in de warmere urbane omgeving 
werden gehouden, kunnen zich door de opwarming steeds beter ook buiten de 
stedelijke omgeving handhaven. Soorten die met de temperatuurszone naar ons land 
opschuiven en soorten die vanuit de urbane omgeving verwilderen, hebben in 
Nederland vaak geen natuurlijke vijand waardoor ze soms een ware plaag vormen of 
inheemse soorten verdringen.  
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Belangrijkste effecten natuur 
 
- Stress op natuurgebieden. 
- Verandering trekroutes vogels. 
- Ecosystemen komen in de verdrukking. 
- Verstoring van complexe ecologische relaties. 
- Afname van de biodiversiteit. 
- Toename kans op plaagorganismen. 
- Verstoring aquatische ecosystemen. 
 

3.2.4 Effecten veiligheid 

Tijdens  natte herfst-, winter- en voorjaarsperioden zullen de piefafvoeren van rivieren 
en beken verder toenemen. Dit heeft consequenties voor de veiligheid van ons land. 
Deze toename kan voor 2050 zeer globaal worden afgeleid uit afvoerscenario’s die 
thans voor de lange termijn worden gehanteerd en uit specifieke studies. Het betreft:  
 
- Een toename van de afvoer van 11,2 % voor de Rijn op langere termijn, uitgaande 

van een maatgevende hoogwater afvoer (MHW-afvoer) van 18.000 m3/s ten 
opzichte van de huidige MHW-afvoer van 16.000 m3/s, conform de PKB Ruimte voor 
de rivier. Deze afvoertoename is in de PKB echter niet gekoppeld aan een 
tijdshorizon: voor de PKB diende de afvoer van 18.000 m3/s meer als doorkijk en 
voor het vaststellen van ruimtereservering op de langere termijn. Bij een ‘hoog’ 
klimaatscenario zou deze afvoer in 2050 al bijna kunnen worden bereikt, zoals door 
Buitenveld en Schropp in 2003 is aangegeven (de afvoer zou dan 17.600 m3/s 
bedragen). Voor 2100 zal in dat geval met afvoeren moeten worden gerekend die 
aanzienlijk hoger zijn dan 18.000 m3/s, waarbij de MHW-afvoer voor de Rijn naar 
onze inschatting kan oplopen tot wel 19.000 tot 20.000 m3/s.   

- Een toename van de afvoer van 16 % voor de Maas op de lange termijn, uitgaande 
van een MHW-afvoer van 4.400 m3/s ten opzichte van de huidige 3.800 m3/s (IVM-
studie). De bijhorende tijdshorizon is hierbij niet benoemd. Bij een ‘hoog’ scenario 
zou in 2050 al een MHW-afvoer voor de Maas kunnen worden bereikt van 4.550 
m3/s (Buitenveld en Schropp, 2003), wat aanzienlijk hoger is dan de IVM-afvoer. Bij 
een dergelijk scenario zal dus in 2100 de MHW-afvoer nog aanzienlijk hoger zijn, 
waarbij onze inschatting is dat de MHW-afvoer dan tussen 4.600 tot 4.800 m3/s kan 
liggen. 

- Een afvoertoename voor het regionale rivieren- en bekenstelsel van 20 % voor het 
midden scenario tot wel 40 % voor het hoog scenario, als de neerslagtoename 
rechtstreeks wordt gekoppeld aan de regionale afvoer. Deze toename is groter dan 
die voor de grote rivieren. In de regionale systemen hebben extreme kortstondige 
buien een relatief grotere invloed op de afvoer. Deze omstandigheden kunnen zich 
ook in de zomer voordoen. 

 
De afvoeren zullen dus sterk toenemen in zowel het primaire riviersysteem (Rijn, Maas) 
als ook in de regionale systemen. De onzekerheid in deze toename is daarbij erg groot, 
zeker voor de langere termijn. Dit maakt dat moet worden geanticipeerd op extreme 
scenario’s, willen we de veiligheid op termijn kunnen blijven garanderen. 
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De veiligheid langs de kust wordt direct beïnvloed door de zeespiegelrijzing. De 
stijgende zeespiegel en de zwaardere golfaanval leiden tot meer kustafslag in de duin- 
en strandzone en van het kustfundament, dat zich onder zeeniveau bevindt. Wanneer 
deze gevolgen niet worden gecompenseerd leidt dit tot een lager veiligheidsniveau voor 
een aantal locaties direct langs de kust. Dit speelt vooral bij de huidige zwakke schakels 
in de kustverdediging, maar er kunnen ook andere zwakke schakels ontstaan. Een 
verder stijgende zeespiegel maakt het tevens moeilijk om overtollig rivierwater te lozen 
op zee en leidt daarmee tot hogere rivierstanden. Dit aspect speelt vooral in de 
benedenrivieren in Zuid-Holland, maar is ook verder bovenstrooms merkbaar. Dit effect 
wordt versterkt door de toenemende rivierafvoeren. Zo zal er in de winter ook meer 
Rijnwater via de IJssel naar het IJsselmeer stromen. De afwatering uit het IJsselmeer 
zal minder gemakkelijk worden omdat ook de waterstanden in de Waddenzee zullen 
stijgen. Het resultaat is een hogere waterstand in het IJsselmeer.  
 
De veiligheid van de diepere delen van Nederland wordt tevens ongunstig beïnvloed 
door bodemdaling. Bodemdaling wordt vooral door menselijk ingrijpen veroorzaakt en 
wordt verder versterkt door klimaatverandering. Modelberekeningen voor de polder 
Zegveld laten zien dat de bodemdaling in de veenweidegebieden voor het W+ scenario 
met circa 70 % zal toenemen, waarvan de helft door temperatuurstijging en de helft door 
lagere grondwaterstanden (Alterra, september 2007). De extra bodemdaling voor het G 
scenario bedraagt naar verwachting circa 10 %. Voor 2050 wordt voor de Nederlandse 
veenweidegebieden een daling tot plaatselijk maximaal 40 cm verwacht (TNO, 2003). 
Overigens heeft bodemdaling ook waterhuishoudkundige en economische gevolgen. 
 
Overstromingsrisico’s in termen van schade nemen overigens niet alleen toe door de 
toename van de overstromingskansen van rivieren en vanuit zee, maar ook doordat 
gebieden steeds intensiever worden gebruikt en ingericht met schadegevoelige functies.  
 
De economische waarde van het te beschermen achterland neemt hierdoor steeds 
verder toe, waardoor de gevolgen van overstromingen ernstiger worden. 
 
Belangrijkste effecten veiligheid 
 
- Extreem hoge rivier- en beekafvoeren. 
- Stijging zeespiegel bemoeilijkt vrije afwatering op zee in mondingsgebied van de grote 

rivieren. 
- Vergroting van verschil in waterpeil tussen zeespiegel en polders. 
 

3.2.5 Economische effecten 

De gevolgen van klimaatwijziging omvatten een breed scala van directe en indirecte 
economische effecten. In het kader van deze studie richten we ons vooral op de  
effecten voor de sectoren die in het landelijk gebied actief zijn. 
 
Door de klimaatverandering zullen extra kosten voor het behoud van de veiligheid 
optreden. Daarnaast zal zoet water schaarser worden, wat kan leiden tot meer 
droogteschade in de landbouw en een afname van de beschikbaarheid van koelwater 
voor de industrie en energiecentrales. De kosten van waterbeheer zullen toenemen door 
intensievere bestrijding van wateroverlast en van watertekorten. 
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Soms zal waterbeheer de negatieve effecten niet of nauwelijks kunnen mitigeren: zo zal 
de scheepvaart op de niet-gestuwde rivieren in de zomer nadelig worden beïnvloed. 
Door verdergaande verzilting zal ook de beschikbaarheid van zoet water minder 
worden, met mogelijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening en de 
landbouwwatervoorziening. Naast genoemde negatieve gevolgen kunnen ook positieve 
effecten worden onderscheiden. Het groeiseizoen voor gewassen zal langer worden en 
ook een aantal gewassen zullen beter groeien wanneer er meer CO2 in de lucht zit. Dit 
biedt zowel kansen voor meerdere oogsten als ook voor andere gewassen. Daarnaast 
kan er een positieve impuls voor de recreant ontstaan als gevolg van hogere 
temperaturen. Wel dienen adequate maatregelen te worden getroffen voor het 
tegengaan van een slechtere kwaliteit van het zwemwater. 
 
Incidentele wateroverlast als gevolg van extreme neerslag is thans al een belangrijke 
economische factor. De hiermee gepaard gaande kosten zullen sterk toenemen door de 
toename van de bui-intensiteiten. Bij een gemiddeld scenario zou in 2050 de 
kortstondige neerslag met circa 20 % kunnen toenemen en bij een hoog scenario wel 
met 40 %. Voor 2100 zullen de intensiteiten verder toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de 
etmaalgemiddelde karakteristieke neerslag, die één keer per 100 jaar voorkomt,  
toeneemt met circa 15 mm (voor 20 % toename) en met circa 30 mm (bij 40 % 
toename). Vergeleken met de huidige waarde voor deze karakteristieke neerslag van 73 
mm is dit een zeer sterke toename. 
 
Zoals eerder aangegeven levert toenemende bodemdaling niet alleen extra risico op 
voor overstromingen, maar is dit ook een economische kostenpost (extra voorzieningen 
voor de waterhuishouding, aanpassingen van de infrastructuur, toenemende 
kwelproblemen en verzilting. 
 
Ook natuurlijke aanpassingen aan het klimaat kunnen economische schade geven. Zo 
hebben zachte winters een nadelige invloed op de schelpdiervisserij; strenge winters 
leveren namelijk een extra grote nieuwe generatie schelpdieren. Dit is de laatste jaren al 
duidelijk waarneembaar.  
  
Belangrijkste effecten economie 
 
- Schaarser worden van zoet water. 
- Tekort aan koelwater. 
- Toename kosten waterbeheer. 
- Droogteschade landbouw. 
- Langer groeiseizoen. 
- Aangenamer klimaat voor recreatie. 
 

3.2.6 Effecten leefklimaat 

Bij de effecten voor leefklimaat gaat het om toename van waterschade aan gebouwen 
en infrastructuur door het frequenter optreden van perioden met wateroverlast en een 
toename van het aantal overstorten van riolen tijdens hevige neerslag.  
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Ook heeft klimaatverandering effect op de gezondheid van mensen. Op zich brengen 
hogere temperaturen veelal een groter gevoel van welzijn met zich mee en is er 
vanuit dit oogpunt sprake van gezondheidswinst. Extreme hitte, zonneschijn, 
neerslag en een hoge luchtvochtigheid kunnen het ontstaan van ziekten 
beïnvloeden en kunnen tot grotere sterfte leiden, waardoor de gezondheidswinst 
(deels?) teniet wordt gedaan. Daar tegenover staat dat koudesterfte zal afnemen. 
Veel besproken wereldwijde effecten van klimaatverandering zijn veranderingen in 
hittegevoelige ziekten en een toename van infectieziekten, zoals malaria. In 
Nederland zal het aantal teken verder toenemen, wat zal leiden tot veelvuldiger 
voorkomen van de ziekte van Lyme. Ook wordt een toename van allergieën en 
longziekten verwacht als gevolg van een slechter wordende luchtkwaliteit in de 
zomer. Toenemende waterschaarste, wateroverlast en energie-uitval zal tot meer 
ongemak of in extreme situaties zelfs tot maatschappelijke ontwrichting kunnen 
leiden: dit heeft daarmee tevens negatieve gevolgen voor het welbevinden.  
 
Belangrijkste effecten leefklimaat 
 
- Waterschade aan gebouwen en infrastructuur. 
- Overstorten van riolen. 
- Overlijden van zwakke mensen tijdens hittegolven. 
- Huizen onaangenaam heet. 
- Toename van tropische ziekten. 
 
In de hierna volgende hoofdstukken 4 tot en met 8 worden de verschillende typen 
klimaatbuffers nader uitgewerkt en beoordeeld. De mate waarin ieder type klimaatbuffer 
bijdraagt aan het tegengaan van de hierboven genoemde beschreven effecten van 
klimaatverandering (de zogeheten primaire werking van de natuurlijke klimaatbuffers) 
wordt daarbij beoordeeld voor respectievelijk het watersysteem, natuur, veiligheid, 
economie en leefklimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de bandbreedten 
behorend bij de KNMI-scenario’s tot 2100. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen die 
de natuurlijke buffer oplevert voor nieuwe functies, bijvoorbeeld nieuwe woonmilieus en 
recreatiemogelijkheden en versterking van cultuurhistorische elementen (de secundaire 
werking). Waar relevant worden tevens de effecten van de klimaatbuffer voor stedelijk 
gebied vermeld. 
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4 HERSTEL EN ONTWIKKELING RIVIERLANDSCHAP 

4.1 Karakteristieken  

Zonder natuurlijke klimaatbuffer… 
zullen de rivieren onvoldoende ruimte hebben om de hoge rivierafvoeren veilig af te kunnen voeren naar zee. 
Door de toenemende gemiddelde neerslag in de herfst, winter en lente en de grotere kans op extreme 
neerslag krijgen de rivieren grotere hoeveelheden water te verwerken dan ze aankunnen. Hiermee wordt de 
kans op overstromingen vergroot. Doordat achter de dijken steeds intensiever gebouwd wordt, nemen ook 
de overstromingsrisico’s toe. In het verleden werd de ruimte voor een grotere afvoercapaciteit vooral verticaal 
gezocht door het gebied uit te graven en te verlagen of door dijken te verhogen. De grote rivieren zijn daarbij 
ten behoeve van scheepvaart en veiligheid genormaliseerd en gereguleerd door afsnijding van bochten, 
verdieping van de laagwaterbedding, aanleg van kribben en stuwen (Lek/Nederrijn en Maas). Dit is 
menselijke controle die ten koste gaat van natuurlijke processen. Ook is het areaal aan uiterwaarden gaande 
weg afgenomen.  
 
Rivierverruiming in de huidige plannen van Ruimte voor de Rivier betreft vooral het verruimen van de 
rivierloop en het verruimen van de overstromingsvlakten; de uiterwaarden. Bij het verruimen van de rivierloop 
kan gedacht worden aan het verdiepen en verbreden van het zomerbed, bij het verruimen van de 
uiterwaarden aan het vergraven van delen van de uiterwaard en nevengeulen. Verder zijn bypasses mogelijk 
naast de bestaande rivierloop. Hoewel de filosofie achter Ruimte voor de Rivier aansluit bij die van de 
klimaatbuffers, is de praktijk weerbarstig. Hierdoor blijven er nog veel kansen liggen. 
 
Ingrepen  
Door verdergaande rivierverruiming door bijvoorbeeld het verleggen van winterdijken en 
het verwijderen van de in de huidige situatie veelal aanwezige oeververdediging kan de 
rivier nog meer ruimte worden gegeven. Met deze maatregelen wordt tevens ruimte 
gegeven aan riviervormende processen, zoals een meer dynamische laagwatergeul. 
Natuurlijke erosie en sedimentatieprocessen worden hersteld, waardoor de rivier weer 
meer kan gaan meanderen. Overstromingsvlakten worden uitgebreid en natuurwaarden 
zullen worden versterkt. Verdergaande rivierverruiming zal met het oog op de eisen die 
de scheepvaart aan de rivieren stelt in de komende eeuw niet eenvoudig zijn en zal 
daarom nadrukkelijk in samenspraak met de scheepvaartsector moeten plaats vinden.  
 
In de rivierlandschappen dient bij ingrepen vooral ook naar het internationale 
schaalniveau te worden gekeken. Voor de hoogwaterbescherming langs onze rivieren is 
Nederland immers mede afhankelijk van maatregelen in de bovenstroomse 
(buitenlandse) delen van de stroomgebieden. Daar zijn vooral maatregelen nodig om 
het water langer vast te houden door bijvoorbeeld herstel van de sponswerking en 
uitbreiding van retentiemogelijkheden. Voor het Rijn- en het Maasstroomgebied zijn 
hiervoor internationaal gezamenlijke hoogwateractieprogramma’s overeengekomen. 
 
Een belangrijk aspect dat kan bijdragen aan het realiseren van natuurlijke klimaatbuffers 
is het regelbaar maken van de afvoerverdeling van de Rijntakken. Dit maakt het 
mogelijk om beter te kunnen anticiperen op toekomstige klimaateffecten.. Hoe dit kan is 
verder in het kader ‘Doorkijk uit …ruimtelijke consequenties’ aangegeven.  
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- Systeemdynamiek en aanpassingsvermogen 
Voor zover riviermaatregelen in het kader van natuurlijke klimaatbuffers effect hebben 
op de waterstanden en stroomsnelheden, zijn ze na uitvoering direct ten volle 
werkzaam. Door de maatregelen treden in onze grote rivieren echter ook morfologische 
effecten op die de werking weer voor een deel teniet kunnen doen. In welke mate dit 
optreedt, hangt sterk af van wáár de rivierverruiming wordt gerealiseerd. Voor 
bijvoorbeeld rivierverruimende maatregelen in het zomerbed van de Waal zal door 
aanzanding een deel van het waterstandverlagende effect op termijn weer teniet worden 
gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan tijdschalen van jaren tot tientallen jaren. Bij 
rivierverruimende maatregelen die alleen bij fors hoogwater effect hebben, zal dit effect 
veel kleiner zijn.  
 
Daarnaast treden in de grote rivieren ‘autonome’ veranderingen op die bijvoorbeeld het 
gevolg zijn van eeuwenlange reguleringswerken, insnoering van het winterbed, 
delfstoffenwinning en mijnverzakkingen. Dergelijke effecten kunnen voor onze grote 
laaglandrivieren een tijdschaal hebben van honderden jaren of meer. Deze tijdschaal is 
zo groot omdat de rivieren traagstromend zijn en relatief weinig sediment transporteren.  
 
Extreme hoogwaters hebben wel een groot effect op de sedimenttransporten en 
daarmee op de jaarlijkse morfologische veranderingen: zo zal er in jaren zonder forse 
hoogwaters maar een fractie van het sedimenttransport optreden van dat tijdens een 
jaar met een fors hoogwater. Dit betekent dat de vormende processen in bijvoorbeeld de 
Waal van jaar tot jaar een zeer sterke variatie vertonen en dat er hoofdzakelijk sprake is 
van veranderingen tijdens en net na forse hoogwaters. Deze veranderingen uiten zich in 
wijzigingen in de bodemligging in het zomerbed (van belang voor de scheepvaart) en 
zandafzettingen in het winterbed. Deze kunnen als belangrijke landschapsvormende 
elementen worden beschouwd. 
 
Ruimtelijke consequenties  
Door het vastleggen van het winterbed en vermindering van natuurlijk uiterwaard areaal 
is in de afgelopen eeuwen globaal zo’n 200.000 ha aan het stroombed van de rivieren 
ontnomen. Dit geeft het schaalniveau weer waarop het riviersysteem hersteld zou 
moeten worden om weer in natuurlijke zin te kunnen functioneren; een robuust, 
dynamisch en veerkrachtig systeem dat de verwachte gevolgen van de 
klimaatscenario’s goed kan accommoderen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat 
dit geen realistisch beeld is. De mogelijkheden om ruimte aan de rivier toe te voegen 
vragen om lokaal maatwerk; waarbij het gaat om een fractie van het totaal van het 
verdwenen uiterwaardareaal. Niettemin is dit een belangrijke ontwikkeling, omdat 
dergelijke plannen op regionale schaal een belangrijke bijdrage leveren aan 
hoogwaterveiligheid, natuur- en recreatie. Voor Ruimte voor de Rivier is ook een 
doorkijk gemaakt naar de extra rivierverruiming die nodig is om de Rijnafvoer van 
18.000 m3/s te kunnen accommoderen, in onderstaand kader wordt hier nader op 
ingegaan.  
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Doorkijk uit Ruimte voor de Rivier op ruimtelijke consequenties 
In het kader van Ruimte voor de Rivier is een doorkijk gemaakt naar de extra rivierverruiming die nodig is om de 
Rijnafvoer van 18.000 m3/s te kunnen accommoderen. Een uitgangspunt hierbij is dat de scheepvaartfunctie verder 
wordt versterkt. Voor de lange termijn zijn verschillende ruimtelijke toekomstbeelden aangegeven:  
 
- ‘kralen aan het snoer’, voor aaneenrijgen van de huidige binnendijkse rivierfuncties in combinatie met 

stedelijke ontwikkeling, zoals tijdelijke opvang van water (retentie) in het KAN-gebied en korte 
hoogwatergeulen bij de steden; 

- ‘oude en nieuwe rivierlopen’, waarbij het accent wordt gelegd op de aanleg van hoogwatergeulen ter plaatse 
van de binnendijkse komgebieden; dit biedt nieuwe rivierfuncties parallel aan de huidige rivier; 

- ‘het verbrede rivierlint’, waarbij zuinig ruimtegebruik voorop staat door optimale benutting van de huidige 
binnendijkse rivierruimte, zo dicht mogelijk langs de rivier. 

 
De PKB-maatregelen tot 2015 zijn vooral tot buitendijks beperkt (derde variant), met daarnaast enkele 
hoogwatergeulen. Op de langere termijn zullen vooral ook dijkverleggingen en binnendijkse maatregelen 
(hoogwatergeulen en nieuwe rivieren) nodig zijn, evenals retentiegebieden (zoals Rijnstrangen). In het 
benedenstroomse Rijntakkengebied is de strategie erop gericht om zoveel mogelijk water naar de Amer af te 
voeren door maatregelen bij Gorinchem en de Biesbosch en vervolgens naar het Volkerak-Zoommeer. In de IJssel 
zijn nevengeulen voorzien bij Zutphen, Deventer en Kampen. Voor de Waal zullen er vele en kostbare 
dijkverleggingen en binnendijkse hoogwatergeulen nodig zijn wanneer de afvoerverdeling ongewijzigd blijft. In totaal 
is in het kader van de PKB een ruimtereservering voorgesteld voor de Rijnafvoer van 18.000 m3/s van circa 7.000 
ha langs de Rijn en de Waal.  
 
In studies voor Staatsbosbeheer en Innovatienetwerk (Royal Haskoning, 2005) naar een nieuwe rivier door de 
Betuwe, is ook een doorkijk naar de langere termijn gemaakt. Het hiermee samenhangende pakket van 
maatregelen voor 2015, ‘Lonkend Rivierenland’, gebaseerd op een Bovenrijnafvoer van 16.000 m3/s, is niet als 
alternatief in de PKB opgenomen. Wel heeft het projectbureau Ruimte voor de Rivier aangegeven dat dit plan voor 
de lange termijn zeker zinvol kan zijn. In dit plan wordt een relatief groter deel van de afvoer via de IJssel afgevoerd 
richting IJsselmeer. De Nieuwe rivier door de Betuwe maakt het, samen met heropening van de Rijnstrangen, 
mogelijk de afvoerverdeling op elke gewenste wijze te ‘regelen’. Deze regeling kan desgewenst in de tijd ook weer 
worden aangepast door de afvoerverdeling over de nieuwe rivier en de heropende Rijnstrangen anders in te richten. 
De bandbreedte voor de lange termijn afvoer van de Rijn ligt mogelijk tussen de 17.000 en 20.000 m3/s.  Bij een 
afvoer van 20.000 m3/s zal het zeker nodig zijn om een groter aandeel water via de IJssel naar het IJsselmeer te 
voeren. Dit zou kunnen door een extra rivier aan te leggen die, via Westervoort, de Bovenrijn met de IJssel verbindt. 
Dit scenario is uitgebreid onderzocht in een speurwerkproject van WL|Delft Hydraulics (‘Rijn op Termijn’).   
 
Opgemerkt wordt dat het verder opvangen van veel extra water op het IJsselmeer ook logischer lijkt dan op het 
Volkerak-Zoommeer, omdat het IJsselmeer aanzienlijk meer oppervlak heeft. De waterstandstoename is daarmee 
kleiner, terwijl tezelfdertijd de dijken langs het IJsselmeer beter in staat zijn deze toename op te vangen. In geval 
alle extra water boven 16.000 m3/s op het IJsselmeer zou moeten worden opgevangen gaat het om een 
hoeveelheid van circa 500 miljoen m3 bij een aangenomen tijdsduur van de hoogwaterpiek van 3 dagen. Dit 
betekent op het IJsselmeer (1100 km2) een tijdelijke waterstandsverhoging van 0,5 m, wat als goed haalbaar kan 
worden beschouwd. Overigens is het wel van belang de doorvoercapaciteit op het Volkerak-Zoommeer ook verder 
te vergroten, omdat hiermee de waterstanden op de benedenrivieren kunnen worden verlaagd. Een en ander 
betekent meer dynamiek voor IJsselmeer en Volkerak-Zoommeer, wat kansen biedt voor natuurlijke processen. 
Overigens wordt de dynamiek op het IJsselmeer ook reeds versterkt door het klimaateffect op zich, waarbij met 
name de winterstanden hoger zullen worden en meer zullen fluctueren. Het waterbeheer moet hier dus toch al op 
worden ingericht en extra afvoer via de IJssel kan daarin worden meegenomen.  



 
 
 
 
 
 
 

9S8316/R00001/500051/Rott  Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers 
9 november 2007 - 26 - Definitiestudie 

 

Er is hier dus sprake van een verticale ruimtelijke reservering. Een uitdaging is om aan deze verticale dynamiek ook 
horizontale dynamiek toe te voegen door bijvoorbeeld lokale ontpoldering (bijvoorbeeld langs de Wieringermeer, 
langs de IJsselmeerpolders en langs de Zuid-Friese kust). Dit zou hand in hand kunnen gaan met het ComCoast 
principe van een brede waterkerende zone. Een en ander is vergelijkbaar met ontpolderingen langs bijvoorbeeld de 
Westerschelde (zoals bij Perkpolder). Het idee voor lokale ontpoldering langs het IJsselmeer is overigens nog niet 
(voor zover ons bekend) getoetst. 
 
Voorstel klimaatbuffer rivierenlandschap in het kort… 
 
- Ruimte voor de Rivier wordt omarmd maar is niet genoeg. 
- Oevers en kribben waar mogelijk verwijderen: soms afweging nodig voor de scheepvaart. 
- Meer dijkteruglegging en binnendijkse maatregelen, zoals nieuwe rivieren (bypasses) en heropening strangen. 
- Sponswerking en berging vooral bovenstrooms nastreven (internationaal). 
- Regelbaar maken van de afvoerverdeling over de Rijntakken (Rijnstrangen/ nieuwe rivier Betuwe). 
- Extra wateropvang/afvoercapaciteit via IJsselmeer en Volkerak-Zoommeer. 

 
4.2 Primaire werking: tegengaan effecten klimaatverandering 

4.2.1 Effecten watersysteem 

Herstel van riviervormende processen geeft meer ruimte voor natuurlijke overgangen 
tussen land en water. Verder kan er op plaatsen waar infiltratie van rivierwater naar de 
omgeving optreedt sprake zijn van hogere grondwaterstanden in de directe omgeving 
van de rivier. De afvoeren van de rivier zullen in het algemeen niet direct worden 
beïnvloed. De afvoercapaciteit van de rivier zal wel worden vergroot. Daarmee zal het 
risico voor overstromingen kleiner worden. Dit geldt ook voor stedelijke gebieden langs 
de rivier. Daarnaast zal de afvoerverdeling tussen de verschillende riviertakken in 
sommige gevallen beter kunnen worden aangepast. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit 
om het binnendringen van zout water via de rivieren in droge perioden beter te kunnen 
bestrijden. 
 

4.2.2 Effecten natuur  

De ruimte die gegeven wordt aan de rivier door het overstromingsgebied te vergroten, 
leidt tot laagdynamische processen als grondwaterstroming en, meer lokaal, 
overstromingsdynamiek. Als gevolg van de laagdynamische processen ontwikkelen zich 
de landschapscomponenten stilstaande wateren, moerassen, natte en droge 
graslanden, struwelen en bossen. De laatste betreffen zachthoutooibos en laagveenbos 
in de lage delen en hardhoutooibos en eiken-beukenbos op de hoge, meer droge delen. 
Hoogdynamische processen als stroming, erosie en sedimentatie worden met deze 
klimaatbuffer niet of slechts in beperkte mate aangewakkerd. Daarmee krijgen de 
landschapscomponenten die zich onder invloed van deze processen ontwikkelen, zoals 
rivierduinen en overstromingsgraslanden, meer ruimte. Dit kan worden waargenomen in 
de natuurontwikkelingsprojecten inde Rijntakken. Begrazing (al dan niet natuurlijk) is 
een middel om de landschappelijke diversiteit te behouden en verder te vergroten. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers  9S8316/R00001/500051/Rott 
Definitiestudie - 27 - 9 november 2007 

Het grondwater is afkomstig van de Hogere zandgronden (bij een drainerende rivier) en 
in tijden van hoog waterpeil, van de rivier zelf. Dit leidt tot een invloed van relatief 
voedselarm water verder weg van de rivier tot voedselrijk water in het min of meer 
permanente bereik van de rivier. Gekoppeld aan deze gradiënt ontwikkelen zich 
(loodrecht vanaf de rivier) verlandingsgemeenschappen in het open water, moerassen 
en natte strooiselruigten onder permanent natte omstandigheden, bloemrijke graslanden 
op de meer droge delen en bossen in de komgronden (meer of minder nat als gevolg 
van waterstagnatie). 
 
Dit (laagdynamische) rivierenlandschap komt als gevolg van bedijkingen, momenteel op 
een gering oppervlak voor. Door in het rivierengebied op diverse plaatsen ruimte te 
geven aan de ontwikkeling van dit landschap, zullen ecologische relaties worden 
versterkt en kunnen zich duurzame populaties ontwikkelen van soorten van dit 
landschapstype wat de biodiversiteit ervan duurzaam verhoogd. Dit landschap heeft van 
nature veel soorten gemeen met het zandgrondenlandschap en het laagveenlandschap. 
Ontwikkeling ervan geeft niet alleen ruimte aan ecosystemen van het rivierenlandschap 
maar ook geeft ook invulling aan de ecologische verbinding tussen twee andere 
landschapstypen omdat zich hier in het laagdynamische rivierenlandschap vergelijkbare 
of tijdelijk geschikte biotopen ontwikkelen. 
 

4.2.3 Effecten veiligheid  

Rivierverruiming heeft vooral op lokale en regionale schaal positieve effecten voor de 
hoogwaterveiligheid. Hoe beter het water kan worden afgevoerd in het 
hoofdriviersysteem des te gunstiger. Het deels tegenhouden of vertragen van de afvoer 
(door maatregelen gericht op vasthouden of bergen) zou in het hoofdriviersysteem 
namelijk al gauw leiden tot lokaal hogere waterstanden. In de praktijk is de omvang van 
bergen en vasthouden in onze grote rivieren namelijk lang niet afdoende om een stijging 
van de waterstanden te compenseren en dit leidt dan juist tot groter 
overstromingsgevaar.  
 
Met het verruimen van de rivierloop wordt de afvoercapaciteit bij extreem hoge 
rivierafvoeren vergroot, waardoor het omringende landschap minder onder druk komt te 
staan. Wanneer de rivierverruiming nabij grensgebieden plaatsvindt, kunnen ook de net 
bovenstrooms gelegen riviertrajecten in naburige landen meeprofiteren van verlaging 
van hoogwaterstanden.  
 

4.2.4 Economische effecten 

De grote rivieren hebben in de huidige situatie een belangrijke functie voor de 
scheepvaart. Door de schaalvergroting in de scheepvaart worden steeds hogere eisen 
gesteld aan de bevaarbaarheid van onze rivieren; het gaat daarbij vooral om vaardiepte 
en voldoende ruimte in de bochten van de rivier. De meer natuurlijke riviervormende 
processen die deel uitmaken van de buffer zijn lastig te combineren met deze eisen. 
Verdergaande rivierverruiming zal daarom nadrukkelijk in samenspraak met de 
scheepvaartsector moeten plaats vinden.  
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Ten aanzien van landbouw is voor het functioneren vooral het feit dat het rivierwater 
meer ruimte krijgt (in tijd en fysiek) om te infiltreren in de omliggende gebieden van 
belang. De grondwaterstanden kunnen hierdoor stijgen. Wanneer dit gebeurt in 
gebieden die in gebruik zijn als landbouwgronden kan dit nadelig zijn voor de sector. 
Ten aanzien van drogere periodes ontstaan echter positieve effecten. Door de hogere 
grondwaterstanden uit natte periodes zo lang mogelijk vast te houden (bijvoorbeeld door 
middel van bosbeplanting) kan in drogere periodes het water beschikbaar komen voor 
de landbouwgebieden. Specifiek in de gebieden die regelmatig overstromen geldt dat 
nieuwe teelten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld riet- en bioenergieteelten. Dit kan op 
gespannen voet staan met natuur- en recreatiewaarden maar kan ook worden 
afgestemd. Daarnaast ontstaan potenties voor herstel van de zoetwatervisserij voor 
soorten als paling en zalm. 
 
Ten aanzien van industrie is vooral de beschikbaarheid van koelwater van belang. In 
principe dragen de natuurlijke rivierverruimende processen weinig bij aan het beter 
beschikbaar zijn van koelwater. Wel kan het zo zijn dat in de drogere zomerperioden 
door de bredere loop van de rivier, de loop ondieper wordt en daardoor eerder 
opgewarmd is. (De koelwaterlozingen bovenstrooms in Duitsland zijn echter nog steeds 
de grootste veroorzaker van de opwarming van het rivierwater).  
 
Door de hogere grondwaterstanden uit natte periodes zo lang mogelijk vast te houden 
kan in drogere periodes ook de drinkwatervoorziening beter gegarandeerd worden. De 
drinkwatervoorziening kan echter ook gewaarborgd worden door de aanwezigheid van 
drinkwaterbassins zoals de Biesbosch bekkens en de bekkens langs de Maas in 
Limburg. 
 

4.2.5 Effecten leefklimaat 

Door het bevorderen van meer natuurlijke riviervormende processen zullen minder 
overstromingen optreden en daarmee zal minder waterschade aan gebouwen en 
infrastructuur optreden. Belangrijk daarbij is verder dat de bebouwing en de 
infrastructuur in potentiële overstromingsgebieden en uiterwaarden klimaatbestendig is.  
Verder bestaat de kans dat in geval van hoge neerslag de afvoer van regenwater 
plaatselijk minder snel zal leiden tot een verhoging van de waterstand van de rivieren, 
doordat de rivierloop een groter oppervlak beslaat.  
 
Naar verwachting zal het bevorderen van natuurlijke rivierverruimende processen een 
beperkt effect hebben op het tegengaan van de negatieve effecten ten aanzien van de 
gezondheid (ontstaan nieuwe tropische ziekten of hinder door hittegolven en warmere 
huizen). Indien rivierverruiming in de nabijheid van stedelijke gebieden leidt tot een 
significant groter wateroppervlak kan men verkoeling zoeken bij de rivier. 
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4.3 Secundaire werking: kansen voor meekoppelfuncties 

Met het verleggen van winterdijken en/of verwijderen van oeververdediging ontstaat 
meer dynamiek in het landschap. Hierdoor zal de belevings- en gebruikswaarde voor de 
recreant in het gebied worden bevorderd (zie afbeelding 4.1). Gedurende het jaar zal 
immers een ander beeld ontstaan: in drogere periodes kunnen de overstromingsvlaktes 
gebruikt worden voor extensieve recreatie en kan de natuur op deze vlaktes vanaf hoger 
gelegen delen beleefd worden. In nattere periodes kan de water(gerichte)recreatie meer 
vorm krijgen. Er ontstaan compleet andere landschappen dan de traditionele grazige 
uiterwaarden met koeien. Op veel plekken vindt dit proces al plaats en zijn fraaie 
resultaten te zien. Er ontstaan zeer diverse natuurlijke landschappen met op kleine 
schaal veel afwisseling rond geulen, rivierduinen, en terreinen die door verschillende 
hoogtes een andere overstromingsfrequentie kennen. Van het historische 
uiterwaardenlandschap dat verdwijnt kunnen op veel plaatsen kernkwaliteiten zoals 
vergezichten en weilanden behouden blijven. Er komt veel variatie voor terug. De 
kansen voor recreatie kunnen vertaald worden naar economische opbrengsten zowel 
voor extensieve recreatie (wandelen in een mooi landschap) als voor meer intensieve 
vormen van recreatie (wilderniscamping, watersport, oeverrecreatie). 
  
Afbeelding 4.1 Impressies recreatie- en woonvormen in het rivierlandschap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel sommige woningen plaats zullen moeten maken, zal bij het verwijderen van 
winterdijken ook het woongenot toenemen van woningen die op veilige en droge 
plaatsen staan. Het verwijderen van kades kan natuurlijke vergezichten opleveren. 
Kwaliteiten die zich ontwikkelen zijn seizoensbeleving met dynamisch water, 
plantengroei en dierenleven door het jaar heen. Plaatselijk kan aangesloten worden op 
de steeds groeiende behoefte aan nieuwe woonmilieus. Zo ontstaan mogelijkheden 
voor klimaatbestendig wonen op of aan het water (drijvende of amfibische woningen, 
paalwoningen, terpwoningen).  
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Wanneer dit geen of nauwelijks belemmering voor de doorstroming oplevert kunnen 
drijvende functies goed worden ingepast binnen een natuurlijk riviersysteem.  
 
 
Afbeelding 4.2 Voorbeelden van meekoppelfuncties in rivierenlandschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuurhistorie 
Het herstel van het rivierenlandschap biedt kansen voor herstel en inpassing van 
cultuurhistorische elementen als hagen en vlechtheggen. Oude kaarten laten zien dat 
de rivier zich veelal door een web van heggen slingerde. De heggen lagen rond de 
kleinst denkbare perceeltjes. Waar in het huidige landschap nog heggen resteren, 
vormen deze vanwege hun oeroude geschiedenis een unieke bron van genetisch 
materiaal. Oorspronkelijke heggen zullen nog steeds staan op de plek van hun 
voorgangers. Naast hun functie als perceelscheiding, veekering en invanger van 
riviersediment werden heggen ook vaak gebruikt als verschansing. Hierbij werden op 
strategische plaatsen doorn- en braamstruiken door de heg heen gevlochten die 
vervolgens breed uit mochten groeien waardoor er een ondoordringbare muur ontstond. 
Het onderhouden van de hagen en vlechtheggen herstelt ook weer oude beroepen in 
ere als heggenleiers en wardsmannen. Het rivierengebied is natuurlijk ook de plek van 
hoogstamfruitboomgaarden en steenfabrieken.  
 

4.4 Effectiviteit  

In tabel 4.1 worden de effecten zoals hiervoor beschreven samengevat en beoordeeld. 
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Tabel 4.1 Effectiviteit van de klimaatbuffer rivierenlandschap 

Criteria Beoordeling 
(0/+/++) 

Omschrijving effectiviteit 

 
Primaire effecten   
watersysteem + Meer overgangen tussen land en water, hogere 

afvoercapaciteit van de rivier en meer mogelijkheden 
voor terugdringen zoutindringing vanuit zee 

natuur ++ Afname van de versnippering van het landschap 
waardoor het verbindend vermogen voor migrerende 
soorten en koloniserende soorten vanuit het zuiden 
toeneemt. Het rivierenecosysteem wordt meer compleet 
en gradiënten nemen toe waardoor de ecologische 
sturende processen en relaties worden versterkt en 
verduurzaamd. De diversiteit in (tijdelijke) habitats 
neemt toe en daarmee de biodiversiteit 

veiligheid ++ Verlagen rivierwaterstanden 
economie  0 Effecten zijn marginaal 
leefklimaat + Minder schade aan gebouwen 
 
Secundaire effecten   
wonen + Aantrekkelijk woonmilieu voor klimaatbestendige 

woningen 
recreatie + Rivierengebied wordt gevarieerder en aantrekkelijker 
cultuurhistorie + Kansen voor inpassing cultuurhistorische elementen 
 
Aanpassingsvermogen   
schaal 0/+ Ten dele niet gemakkelijk aan te passen i.v.m. huidige 

scheepvaartfunctie van de grote rivieren 
tijd 0/+ Verlaging waterstand reageert onmiddellijk; 

morfologische processen spelen ook een rol en kennen 
een tijdschaal van tientallen tot honderden jaren 

 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
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4.5 Voorbeeldprojecten 
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De Grensmaas is een snelstromende grindrivier in het 
zuidelijk deel van Limburg. Het project is gericht op het 
tegengaan van de hoogwateroverlast in combinatie met 
grootschalige natuurgerichte grindwinning. De 
Grensmaas maakt deel uit van het omvangrijke project 
Maaswerken. 
 
Het project Grensmaas omvat voornamelijk de volgende 
maatregelen: 
 
- Verbreding van de stroomgeul van de Maas 
- Verlaging van de 'weerden' (uiterwaarden) 
- Bergen van onverkoopbare dekgrond. 
 
Door verbreding van de stroomgeul en verlaging van de 
uiterwaarden wordt hoogwateroverlast verminderd en 
worden kansen voor natuurontwikkeling gecreëerd, 
totaal ca. 1100 ha. Het project leidt niet alleen tot een 
veiligere rivier en een rijke riviernatuur. Ook leidt het tot 
een nieuwe aantrekkingskracht van de regio op 
bestaande en nieuwe generaties bewoners, passanten, 
toeristen en bedrijven, wat een positieve doorwerking 
heeft op de regionale economie en de werkgelegenheid.  
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De Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de 
Nederrijn en vormt een onderdeel van project 
Noordoever Nederrijn. In 1992 is een deel van de 
zomerdijk en van de graslanden afgegraven met als 
gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig overstroomt. 
Deze toegenomen ‘rivierdynamiek’ geeft het landschap 
vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Er ontstaan 
natuurlijke graslanden met soorten als kruisdistel en 
kattedoorn, er ontwikkelen zich moerassen en op 
diverse plaatsen groeit inmiddels wilgenbos (ooibos). 
Het rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied 
voor visarend, ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en 
vele soorten steltlopers en ganzen. In de strangen en 
geulen wemelt het van de vissen. Ook zijn runderen 
(galloways) en paarden (koniks) ingezet die met hun 
begrazing het landschap mede bepalen. Het gebied 
wordt door tienduizenden bezoekers per jaar bezocht. 
De rivierveiligheid is toegenomen door een grotere 
doorstromingscapaciteit.  
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5 HERSTEL EN ONTWIKKELING ESTUARIUMLANDSCHAP 

5.1 Karakteristieken  

Zonder natuurlijke klimaatbuffers… 
blijft de dynamiek in de zuidwestelijke Delta en de Waddenzee beperkt. Door het vastleggen van eilanden en 
kwelders, het indijken van buitendijkse hoge gronden als kwelders en schorren, het aanleggen van dijken en 
het afkoppelen van onze grote rivieren van de estuaria is de aanvoer van sediment via de rivieren en het 
proces van verstuiving van hoge platen en strandvlaktes in en rondom de estuaria deels gestopt of ingeperkt. 
Natuurlijke landaangroei vindt daardoor minder plaats, waardoor de natuurlijke weerbaarheid en veerkacht 
tegen de zeespiegelrijzing afneemt. Zeespiegelrijzing en zwaardere stormen verzwakken het systeem verder; 
de hogere gronden kunnen verder eroderen en het estuarium kan zich minder snel herstellen. Voor een deel 
van de duinwaterkeringen, waarbij de veerkracht nu ook al beperkt is, zal de zeespiegelstijging zorgen voor 
een afname van de robuustheid en zal het zelfherstellend vermogen verder afnemen, terwijl voor de dijken 
de belastingen toenemen.  
 
Ingrepen 
Een natuurlijk estuarium heeft een bufferfunctie voor hoogwater en biedt door zijn hoger 
gelegen voorlanden een zekere bescherming tegen hoge belastingen. Een gezond 
estuarium dat voldoende sediment kan importeren vanuit de rivieren of de zee, is in 
staat om mee te groeien met een stijging van de zeespiegel zolang deze stijging niet te 
snel verloopt.  
 
In de Waddenzee geldt dat de aanslibbing de zeespiegelstijging in ieder geval kan 
bijhouden wanneer de rijzing beperkt blijft tot 3 tot 6 mm per jaar. Wanneer de 
zeespiegelstijging sterker is, zullen platen en slikken verdrinken en zal er sterke erosie 
optreden. Om dit te voorkomen is het van groot belang om de natuurlijke opbouw van de 
Waddenzee zoveel als mogelijk te bevorderen, zodat er meer veerkracht ontstaat. Een 
eensluidend antwoord hoe dit het beste kan worden aangepakt is op dit moment niet te 
geven. De volgende ingrepen zijn mogelijk (zie voor een uitgebreide beschrijving onder 
ruimtelijke consequenties): 
 
- Wash-overs op de onbewoonde, oostelijke delen van de Waddeneilanden. 
- Versterken sedimentatie met ‘ecosysteembouwers’. 
- Een betere zandvoeding door een surplus aan suppletie. 
- (Gereguleerd en deels) openen van de afsluitdijk. 
 
De hierboven genoemde maatregelen dienen te worden onderzocht op hun 
afzonderlijke effectiviteit en eventuele samenhang. 
 
Voor het Rijn- en Maasestuarium is thans een onnatuurlijke situatie ontstaan, waarin de 
vaargeul, als een diepe put, veel kustsediment invangt. Dit sediment wordt intensief 
gebaggerd en ten dele weer teruggegeven aan het kustfundament en ten dele vermarkt. 
Verder houdt de uitbouw van de Maasvlakte in de kustlijn veel sediment tegen wat zich 
ten zuiden van de Maasvlakte ophoopt. Het is van belang dat er zo duurzaam mogelijk 
met sediment wordt omgegaan, bijvoorbeeld door dit niet te vermarkten, maar volledig 
aan het kustfundament ten goede te laten komen, als onderdeel van ‘duurzaam 
sediment management’. 
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In de zuidwestelijke delta is een onnatuurlijke situatie ontstaan van enerzijds de 
afgesloten zeearmen en daarnaast de Oosterschelde en de Westerschelde. Hier is een 
combinatie van maatregelen nodig: 
 
- Heropenen van afgesloten zeearmen en ontpoldering. 
- Aanleggen van sediment- en slibvangende systemen of vegetaties in de 

Oosterschelde. 
- Ontpoldering en extra slikken langs de Oosterschelde. 
- Uitbreiden van sediment- en slibvangende systemen of vegetaties in de 

Westerschelde. 
- Verder ontpolderen van polders langs de Westerschelde (zie ook de 

Ontwikkelingsschets Schelde –estuarium). 
 
Systeemdynamiek en aanpassingsvermogen 
Wat betreft de tijdschaal van de estuariumvormende processen geldt dat deze een 
veelheid van tijdschalen omvatten, variërend van microprocessen die binnen getijden 
een rol spelen tot grootschalige erosie- en sedimentatieprocessen van orde honderd 
jaar of meer. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de afsluiting van getij-armen 
(IJsselmeer, Lauwersmeer, afgesloten Delta-armen). Vormende processen worden ook 
in belangrijke mate bepaald door extreme hoogwaters en zware stormen. Dit geldt in het 
bijzonder ten aanzien van de opbouw van voorlanden en platen, slikken en schorren. De 
gevolgen hiervan kunnen nog vele jaren daarna merkbaar zijn. Bij het ontwerp van 
maatregelen dient rekening gehouden te worden met deze veelheid aan tijdschalen. 
 
Ruimtelijke consequenties 
De natuurlijke opbouw in de Waddenzee kan worden gestimuleerd. De uitwerking van 
deze klimaatbuffer vraagt om nadere studie. Hieronder worden kort de eerder 
genoemde mogelijkheden nader beschreven: 
 
- Wash-overs: door het laten ontstaan van zogenaamde wash-overs op de 

onbewoonde, oostelijke delen van de Waddeneilanden, wordt een extra verbinding 
tussen de kust, de buitendelta en de Waddenzee tot stand gebracht, wat leidt tot 
een  grotere zandvoeding van de Waddenzee.  

- Versterken sedimentatie met ‘ecosysteembouwers’: de sedimentatieprocessen in de 
Waddenzee worden in sterke mate beïnvloed door de aanwezigheid van 
schelpdieren. Wellicht liggen hier mogelijkheden om sedimentatie met 
‘ecosysteembouwers’ te versterken. Naast extra mosselbanken kan hierbij 
bijvoorbeeld worden gedacht aan zeegrasvelden. Een extra voordeel is dat 
dergelijke voorlanden de belastingen op de zeeweringen kunnen verkleinen. 

- Een betere zandvoeding door een surplus aan suppletie: door een surplus aan 
suppletie ‘bovenstrooms’ langs de kust, bijvoorbeeld tussen Petten en Den Helder, 
bovenop wat de kust daar zelf al nodig heeft aan zandvoeding. Lastig hierbij is dat 
voor een ecologisch verantwoorde opbouw van een estuarium de slibsamenstelling 
kritisch is. Het toepassen van zandvoeding alleen is niet zonder meer voldoende om 
de Waddenzee op een verantwoorde wijze mee te laten groeien met de 
zeespiegelrijzing.  

- (Gereguleerd en deels) openen van de Afsluitdijk: dit levert een bijdrage aan de 
veerkracht van het ecosysteem en geeft ook die gebieden weer de kans om mee te 
groeien met de zeespiegel. Een dergelijke verregaande maatregel dient nader 
onderzocht te worden op haalbaarheid. 
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In de zuidwestelijke delta zijn er de afgesloten zeearmen en daarnaast de 
Oosterschelde en de Westerschelde. De klimaatbuffer-oplossing moet in dit deel van 
Nederland worden gezocht in samenhang met de gehele zuidwestelijke delta en alle 
daarbinnen aanwezige functies. Open zeearmen horen daarbij. Het gaat daarbij om de 
combinatie van: 
 
- Heropenen van afgesloten zeearmen en ontpoldering: er is een tendens dat de 

afgesloten zeearmen geleidelijk aan (deels) worden heropend en poldergebieden 
worden ontpolderd (Haringvliet, Veerse Meer, Brouwersmeer, Volkerak – 
Zoommeer, Tiengemeten, Waterdunen). Het weer (gedeeltelijk) openen van 
afgesloten zeearmen is als klimaatbuffer te kenschetsen, omdat hiermee een meer 
natuurlijke situatie wordt hersteld, een groter gebied weer onder invloed van 
sedimentatie- en erosieprocessen wordt gebracht en de ecologische nadelen van de 
afsluitingen worden gemitigeerd. 

- Aanleggen van sediment- en slibvangende systemen of vegetaties in de 
Oosterschelde: hiermee kunnen platen en schorren weer in enigerlei mate vast 
gehouden worden. Dit is momenteel in studie. 

- Ontpoldering en extra slikken langs de Oosterschelde: gezocht wordt naar 
compensatiegebieden door ontpoldering (Rammegors) en extra slikken 
(Schelphoek). Aan de oostzijde van de Oosterschelde is de oorspronkelijke aanvoer 
van zoet, voedselrijk rivierwater afgesneden, waardoor het ecosysteem zijn unieke 
hoge productiviteit verliest en de voedselketen onderbroken is. Herstel van deze 
aanvoer via het Volkerak zou kunnen bijdragen aan een verbetering van de 
waterkwaliteit.  

- Uitbreiden van sediment- en slibvangende systemen of vegetaties in de 
Westerschelde: Een betere opbouw van de platen en hogere oevergedeelten kan 
wederom plaatsvinden door uitbreiden van sediment- en slibvangende systemen of 
vegetaties (zie ook de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium).  

- Verder ontpolderen van polders langs de Westerschelde: hierdoor zullen deze op 
termijn opslibben en een bijdrage leveren aan het tegengaan van de bodemdaling. 
Nadat de hoogteligging hier is hersteld zouden vervolgens andere polders aan de 
beurt kunnen komen. Dit overigens wel langdurige proces is vanuit natuuroogpunt 
zeer aantrekkelijk. Een kansrijk project is Perkpolder, waar door ontpoldering een 
slikken- en schorrengebied van 2,5 ha ontstaat die als echte klimaatbuffer kan 
opslibben met de zeespiegelrijzing.  

 
Voorstel klimaatbuffer estuariumlandschap in het kort… 
Urgentie geven aan maatregelen die meegroeien Waddenzee met zeespiegelrijzing bevorderen: 
- meer dynamiek in de duinen waaronder het bevorderen van wash-overs 
- herstel van ecosysteembouwers (schelpdieren, zeegrasvelden) ter versterking sedimentatie 
• Extra zandvoeding naar Waddenzee 
• Nagaan haalbaarheid opener maken van de Afsluitdijk (in twee richtingen) 
• Versterkte ontpoldering langs de randen van de estuaria 
• Nastreven  duurzame ontwikkeling gehele zuid-westelijke delta: 
- heropenen zeearmen 
- verminderen en compenseren afslag platen, schorren en slikken 
- herstel aanvoer rivierwater aan oostzijde (Oosterschelde) 
- slib- en sedimentvangende systemen (ecosysteembouwers, kunstmatig) 
- ontpolderen 
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5.2 Primaire werking: tegengaan effecten klimaatverandering 

5.2.1 Effecten watersysteem 

De verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling van het estuariumlandschap zoals 
hiervoor beschreven leiden tot behoud en mogelijk uitbreiding van het areaal aan 
natuurlijke overgangen tussen land en water, inclusief de bijbehorende overgangen 
tussen zoet en zout water. De veerkracht en robuustheid van het watersysteem wordt 
hiermee positief beïnvloed. 
 

5.2.2 Effecten natuur 

Waddenzee 
De sedimentaanvoer in de Waddenzee is (net) voldoende om de aangroei van de 
wadplaten gelijke tred te laten houden met de zeespiegelrijzing. De klimaatbuffer 
projecten in Waddengebied zijn gericht op herstel van veerkracht en kwaliteit van het 
ecosysteem. Pionierstadia van platen, wadden en kwelders, herstel van 
ecosysteembouwers (zeegras, mossel- en kokkelbanken), zoet-zout overgangen en 
hydromorfologische dynamiek dragen bij aan het hestel van het estuariumlandschap en 
zullen de biodiversiteit positief beïnvloeden. Door het sterk doorlatend maken van de 
Afsluitdijk kan mogelijk nog meer sediment worden ingevangen en kunnen platen en 
kwelders verder meegroeien met de zeespiegelrijzing. Of dit ook werkelijk zo is moet uit 
nader onderzoek blijken.  
 
Zuidwestelijke delta 
Het weer (deels) openen van de zeearmen laat de getijdenwerking weer toe. Samen 
met ontpoldering geeft dit volop ruimte voor de ontwikkeling van vooral hoog-
dynamische landschapscomponenten uit de intergetijdenzone. Het is vooral deze zone 
die bepalend is voor de biodiversiteit van het estuariumlandschap. Het permanent open 
water en de diepere geulen kennen een eenvoudig opgebouwde levensgemeenschap, 
evenals die van de hoger gelegen delen (schorren) die niet of slechts incidenteel 
overstromen. De variatie aan gradiënten en daarmee aan de biodiversiteit wordt hier 
naast de overstromingsfrequentie vooral bepaald door de mate en aard van begrazing. 
Juist de intergetijdenzone is sterk in oppervlak achteruit gegaan. Het weer ruimte geven 
aan de landschapsvormende processen erosie en sedimentatie als gevolg van de 
getijdenwerking, laat dit oppervlak weer toenemen. De variatie in 
landschapscomponenten is niet alleen het gevolg van ruimtelijke successie maar ook 
van temporele. Daarmee kunnen landschapscomponenten tijdelijk aanwezig zijn maar 
vanwege de schaal waarop en de schakeling waarmee de ontwikkelingen langs de kust 
plaatsvinden zijn de componenten altijd wel aanwezig. De variatie aan 
landschapscomponenten uit de intergetijdenzone is groot evenals de rijkdom aan 
gradiënten. Deze intergetijdenzone vormt de broed- en voedselkamer van organismen 
die horen bij het estuariumlandschap, zodat hele levensgemeenschappen bij deze 
ontwikkeling gebaat zijn en er zich stabiele populaties kunnen vestigen. Dit komt de 
biodiversiteit zeer ten goede. Het estuarium vormt vervolgens een belangrijke schakel in 
het natuurlijke netwerk van zomer- en winterpleisterplaatsen van vogels die het 
estuarium tijdens hun trektocht aandoen en alhier aansterken. 
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Herstel op grote schaal van de zoet-zoutgradiënt door de barrières in de zeearmen 
meer of minder weg te nemen en het contact met de rivier(afvoer) te herstellen, voegt – 
naast de getijdenwerking – de tweede landschapsvormende component toe aan dit 
landschap: aanvoer van zoet rivierwater. Hierdoor ontstaat over een lang traject een 
zoutgradiënt met bijhorende levensgemeenschappen. Getijdenwerking en zoet-
zoutovergangen leiden daarmee tot herstel van de estuariene dynamiek en overgangen. 
 

5.2.3 Effecten veiligheid 

In estuaria is het niet goed mogelijk om water tijdelijk te bergen of vast te houden: de 
aanvoer is immers nagenoeg onbeperkt. Door het meegroeien van de bodem van de 
Waddenzee en de aangroei van slikken en schorren in de zuid-westelijke delta wordt de 
veiligheid van het achterland positief beïnvloed.  
 

5.2.4 Economische effecten 

Het herstellen van het natuurlijk estuariumlandschap heeft geen invloed op de effecten 
van klimaatverandering ten aanzien van scheepvaart. Scheepvaart maakt gebruik van 
vaarroutes die ofwel buiten het estuarium lopen ofwel op een dusdanige locatie in het 
estuarium dat de vaardiepte niet beïnvloed wordt en de doorvaart gewaarborgd is.  
 
Ten aanzien van landbouw speelt vooral het feit dat bij het natuurlijke 
estuariumlandschap op een aantal plaatsen grotere zout-zoet overgangen kunnen 
ontstaan. Zonder klimaatbuffer zal de brakke kwel door de hogere zeespiegelstanden in 
het achterland toenemen. De grotere zout-zoet overgangen door het ontstaan van 
voorlanden zullen deze verdere verbrakking mogelijk gedeeltelijk kunnen tegengaan. De 
gevolgen van de zeespiegelstijging op de zoutconcentraties van de achter de 
kustverdediging gelegen polders worden met deze buffer dus mogelijk enigszins 
verkleind. 
 
Het herstellen van het natuurlijk estuariumlandschap heeft mogelijk consequenties voor 
de indrustriewatervoorziening in bijv. de regio Rotterdam. 
 
Bij het natuurlijk estuariumlandschap zullen de effecten van de zeespiegelstijging 
richting de rivieren naar verwachting niet afnemen. Gegeven de afnemende 
rivierafvoeren in de zomer, betekent dit dan ook dat het zoute zeewater onverminderd 
het mondingsgebied van de Maas en Rijn indringen waardoor de innamepunten van 
rivierwater voor de drinkwatervoorziening te maken zullen krijgen met te hoge 
zoutconcentraties. Deze zullen door deze klimaatbuffer niet worden tegen gegaan. 
 

5.2.5 Effecten leefklimaat 

Het tegengaan van effecten voor gebouwen en infrastructuur wordt niet verwacht. 
 
Ook zal een meer natuurlijk estuariumlandschap naar verwachting niet leiden tot het 
tegengaan van de negatieve effecten ten aanzien van de gezondheid (ontstaan nieuwe 
tropische ziekten of hinder door hittegolven en warmere huizen). 
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5.3 Secundaire werking: kansen voor meekoppelfuncties 

De kust, de overgang tussen land en water is altijd zeer populair geweest. We treffen er 
vele vormen van vrije tijdsbesteding aan. De dynamiek aan de kust is een attractie op 
zich. Golven, geulen en overstromende vlaktes zijn boeiend om te zien en nodigen uit 
tot activiteiten. Plekken als de slufter op Texel en het Zwin in Zeeland tonen dat er vele 
mensen op af komen. In Nederland gaat het meestal om natuurgebieden. Het 
buitenland toont jachthavens die droogvallen, en woonplekken aan een dynamisch 
estuarium. Ook in Nederland zijn deze mogelijkheden aanwezig. Als er meer estuarien 
milieu komt hoeft deze minder stringent te worden gevrijwaard van stedelijke functies 
zoals nu in de Wadden gebeurt. In tegendeel, dynamische milieus kunnen meerwaarde 
geven aan recreatieplekken en woningen. 
 
Ten aanzien van cultuurhistorische waarden zullen enerzijds waarden verdwijnen en 
anderzijds reeds verdwenen elementen weer een plek kunnen krijgen. Zo zal door 
ontpoldering de historische tijdslijn van inpoldering minder herkenbaar worden in het 
landschap. Met het revitaliseren van de natuurlijke werking van het estuariumlandschap 
kunnen daarnaast wel weer elementen als oeverwallen en terpen ontstaan die 
herinneren aan een verdere geschiedenis. 
  
Afbeelding 5.1 Voorbeelden van meekoppelfuncties in estuariumlandschap (Texel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Effectiviteit 

In tabel 5.1 worden de effecten zoals hiervoor beschreven samengevat en beoordeeld. 
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Tabel 5.1 Effectiviteit van de klimaatbuffer estuariumlandschap 

Criteria Beoordeling 
(0/+/++) 

Omschrijving effectiviteit 

 
Primaire effecten   
watersysteem + Meer overgangen tussen land en water, inclusief 

overgangen tussen zout en zoet. 
natuur ++/+ In de Zuidwestelijke delta (++) wordt het 

estuariumecosysteem meer compleet en gradiënten 
nemen toe waardoor de ecologische sturende 
processen en relaties worden versterkt en 
verduurzaamd. De diversiteit in – nu veelal 
nagenoeg geheel verdwenen - (tijdelijke) habitats 
neemt toe en daarmee ook de biodiversiteit. De 
belangrijke pleisterfunctie voor trekvogels blijft 
behouden en wordt zelfs versterkt.  
In de Waddenzee (+) leiden de klimaatbuffer 
projecten tot herstel van het estuariumecosysteem 
en grotere biodiversiteit  

veiligheid + Meegroeien van de bodem van de Waddenzee en 
aangroei van slikken en schorren in estuaria 
bevordert de veiligheid van het achterland; 
ontpoldering verhoogt veiligheid op termijn 

economie  0/+ Mogelijk minder verbrakking van de kwel in 
landbouwgebieden direct achter de waterkering  

leefklimaat 0 Geen significante effecten 
 
Secundaire effecten   
wonen + Aantrekkelijk woonmilieu voor klimaatbestendige 

woningen 
recreatie + Het estuarium wordt gevarieerder en aantrekkelijker 
cultuurhistorie 0 Beperkte mogelijkheden voor zichtbaar maken van 

cultuurhistorische elementen 
 
Aanpassingsvermogen   
schaal 0 Noodzakelijke ingrepen voor schaalvergroting 

liggen soms complex (bijvoorbeeld ontpoldering, 
extra zandvoeding langs de kust) 

tijd + Variabel van kort voor getijdenwerking tot zeer lang 
(eeuwen) voor morfologische gevolgen afgesloten 
zeearmen 

 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
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5.5 Voorbeeldprojecten 
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De Waddenzee is ondanks de sterke menselijke 
invloeden, nog steeds een samenhangend 
natuurlandschap. Voor het goed functioneren van 
de Waddenzee als klimaatbuffer is het echter van 
belang dat de sedimentbalans optimaal functioneert 
en de omstandigheden voor het neerslaan en 
vasthouden van sediment worden verbeterd. De 
relatie tussen de duinen, eilandkwelders, het natte 
wad en de vaste landskwelders moet hiervoor 
blijvend worden versterkt. Ingrepen zijn: het laten 
ontstaan van wash-overs op de onbewoonde 
gedeelten van de eilanden om de 
overstromingsdynamiek meer vrije ruimte te geven 
en verbeteren mogelijkheden voor 
schelpdierbanken en zeegrasvelden t.b.v. 
sedimentopvang. Het sterk doorlatend maken van 
de afsluitdijk is een verregaande maatregel welke 
de Waddenzee mogelijk weerbaarder zou kunnen 
maken tegen zeespiegelrijzing, omdat hiermee de 
oorspronkelijke situatie ten dele kan worden 
hersteld. Door het vergroten van de komberging kan 
mogelijk meer sediment worden ingevangen en 
kunnen platen en kwelders meegroeien met de 
zeespiegelrijzing. Of dit ook werkelijk zo is zou 
nader onderzocht kunnen worden. 
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De Biesbosch kan in de toekomst meer als 
estuariumlandschap worden beschouwd door de 
verbinding tussen de Nieuwe en de Beneden 
Merwede en het opener worden van het Haringvliet. 
Door ontpoldering, met name in de Noordwaard, 
zullen gebieden tijdens bepaalde periodes  van het 
jaar onderlopen en heeft de natuur er vrij spel. 
Verder kunnen polders ook tijdens hoge 
rivierafvoeren onderlopen, waardoor de veiligheid 
kan worden gegarandeerd. 
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6 HERSTEL EN ONTWIKKELING DUINLANDSCHAP 

6.1 Karakteristieken  

Zonder natuurlijke klimaatbuffer… 
zullen de noodzakelijke (technische) inspanningen om de kust te verdedigen steeds verder toenemen. Het 
duinlandschap heeft vooral te kampen met de gevolgen van een verder stijgende zeespiegel. Het 
hoogteverschil tussen de zeespiegel en het binnenland wordt hierdoor steeds groter. Dit vereist steeds meer 
inspanningen om de kustverdediging te versterken. Vaak wordt daarbij gekozen voor een meer technische 
oplossing waarbij de kustverdediging gefixeerd wordt. Hierdoor wordt de heen en weer gaande beweging 
van de duinen tot staan gebracht. Nu ook de golfslagkracht aan de kust groter blijkt dan tot dusver 
aangenomen, is geconstateerd dat op een aantal locaties de kustverdediging niet afdoende is om een goede 
bescherming voor het achterland te bieden. Hiermee wordt de kans op overstromingen vergroot. Doordat 
achter de dijken steeds intensiever gebouwd wordt, nemen ook de overstromingsrisico’s toe. 
 
Ingrepen 
Met het oog op de stijgende zeespiegel zullen de klimaatbuffers in de kustlijn een 
positieve sedimentbalans moeten hebben; ze zullen sediment importerend moeten zijn. 
Hiermee kan de weerstand en de veerkracht van het duinsysteem worden vergroot. Dit 
is te bewerkstelligen door meer ruimte te geven aan opbouwende krachten zoals 
dynamisch kust- en duinbeheer. Dit kan vorm krijgen door: 
 
- Het versterken van de duinen aan de landzijde met nieuwe duinen: het gebied 

tussen de duinen kan ingericht worden als strandvlakte met slufters waar met het 
getij zandrijk zeewater naar binnen wordt gevoerd. Het sediment zal zich afzetten op 
platen en slikken, waardoor deze kunnen groeien, terwijl op de grotere platen bij 
voldoende sedimentaanvoer zelfs duingroei kan optreden zodat het gebied in de 
tussenduinzone kan stijgen. 

- Zandsuppleties voor de kust: omdat de natuurlijke zandstroom in zee beperkt is door 
het golfklimaat in de ondiepe kustzone, zal een combinatie van de bovengenoemde 
maatregel nodig zijn met zandsuppleties voor de kust. Hoewel dit een relatief meer 
technische maatregel betreft, vindt wel een vergroting van de natuurlijke 
weerbaarheid van het systeem plaats.  

 
Systeemdynamiek en aanpassingsvermogen 
Vergelijkbaar met de dynamiek van estuaria heeft de kustdynamiek diverse 
kenmerkende tijdschalen. Effecten van bijvoorbeeld afsluitingen op de zandbalans langs 
de kust kunnen zeer lang doorwerken. Anderzijds worden vormende processen ook in 
belangrijke mate bepaald door extreme hoogwaters en zware stormen; deze bepalen de 
afslag van kust en kustfundament in sterke mate. Na uitvoering van zandsuppleties op 
de vooroever ter versterking van afgeslagen duinen zal de duinopbouw ook vele jaren 
voortduren. Het effect is deels kortstondig (herstel vooroever en herstel van duin- en 
strandafslag) en deels langduriger (geleidelijke opbouw strand en duinen vanuit de 
suppletie).  
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Ruimtelijke consequenties  
De omvang een nieuw te ontwikkelen duinlandschap hangt direct samen met de 
omvang van de huidige zwakke schakels in de kust. Daar waar duinvorming gelet op de 
huidige ruimtelijke functies in het achterland mogelijk is, is minimaal een duinenrij en 
strandvlakte van enkele honderden meters gewenst. Wanneer ook doorbraken van oude 
duinrichels en sluftervorming plaats kan/mag vinden is een aanzienlijk bredere buffer 
wenselijk. Hiervoor zijn nog geen nauwkeurige getallen te geven. Afhankelijk van de 
samenstelling van de ondergrond moet hierbij gedacht worden aan een breedte van het 
duinmassief van minimaal een kilometer. Ter vergelijking: de huidige Kerf in de duinen 
bij Schoorl bevindt zich in een circa vier kilometer breed duinmassief. In de globale 
uitwerking van de case voor de Noord-Hollandse kust (zie kader) varieert de breedte 
van de kustversterking ter plaatse van de Hondsbossche en Pettemer zeewering van 
ca. één tot drie kilometer. In het brede gedeelte is in principe ruimte voor sluftervorming. 
 
Duinen kunnen aan de zeezijde en aan de landzijde worden versterkt. Wat betreft de 
zeezijde vinden thans zandsuppleties plaats ter handhaving van de basiskustlijn en ter 
versterking van verzwakte duinen. Daarmee is een grote hoeveelheid zand gemoeid, 
thans per jaar al meer dan 10 miljoen m3 en deze hoeveelheid heeft de tendens sterk 
toe te nemen. Door klimaatverandering zal deze hoeveelheid nog verder toenemen, 
naar verwachting met zeker 10 miljoen m3 voor het G+ scenario en zeker 30 miljoen m3 
voor het W+ scenario. Bij het G+ scenario lijkt handhaving van de basiskustlijn nog 
steeds economisch haalbaar. In het geval dat het W+ scenario werkelijkheid wordt dan 
kan het wenselijk zijn om lokaal toch het huidig beleid van handhaving van de 
basiskustlijn te verlaten en meer dynamiek toe te laten. Hierbij is het waarschijnlijk 
effectief om de kustlijn door zandsuppletie in korte tijd zeewaarts te verplaatsen om 
vervolgens de natuur zijn werk te laten doen met het opstuiven een nieuwe zeewaartse 
duinreep. Een dergelijke aanpak wordt voorzien voor de kuststrook van Petten tot Den 
Helder. Hierdoor kan de uitstulping van de kustlijn ter hoogte van de Hondsbossche en 
Pettemer Zeewering nagenoeg ongedaan worden gemaakt, waardoor het 
sedimentransport langs de zeewering beter doorgang kan vinden. Deze maatregel is in 
de case uitgewerkt en vergt wellicht een zandvoeding van een orde grootte van de 
totale jaarlijkse huidige suppletie langs de kust.  
 
Het is niet zo dat er een surplus aan zand langs de kust aanwezig is, wat op een 
simpele wijze zou kunnen worden benut voor een duurzame kustontwikkeling (zie kader 
hierna). Feitelijk is er langs de kust sprake van een tekort aan sediment dat door 
suppletie moet worden aangevuld. Suppletie is een flexibele en duurzame maatregel, 
waarbij een overmaat aan sediment wordt aangebracht. Vervolgens wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke kustontwikkelingsprocessen.  
 
Een meer natuurlijke respons op de erosie van het kustfundament is het waar mogelijk 
toe staan van een landwaartse verplaatsing van de kustlijn. Dit is met name te 
overwegen, wanneer meer pessimistische klimaatscenario’s bewaarheid worden.  Het 
uitgespaarde suppletiezand kan dan worden omgeruild met de versterking van de 
duinen aan de landzijde, waardoor een nieuw duinenlandschap kan ontstaan. Dit 
principe is ter illustratie voor de kuststrook tussen Petten en Den Helder uitgewerkt. 
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Voorstel klimaatbuffer duinlandschap in het kort… 
 
- Nastreven binnenwaartse duinuitbreiding met, waar mogelijk, slufters  
- Intensiveren en optimaliseren van zandsuppleties  
- Toepassing van ‘hangende stranden’ overwegen, wat in het voordeel is van hogere kustfundament 
- Meer dynamiek in de duinen van de Waddeneilanden creëren onder meer door het bevorderen van 

wash-overs. 

 
De zandbalans en de suppletiebehoefte langs de kust 
De zandvoorraden van het kustsysteem moeten in direct verband worden gezien met het beleid ten aanzien 
van het Nederlandse kustfundament. Dit kustfundament wordt aan de landzijde begrensd door de 
binnenduinrand en aan de zeezijde door de NAP -20 m lijn. In het huidige kustbeleid wordt het 
kustfundament gehandhaafd; de zandsuppleties die hiervoor nodig zijn, worden hierop geënt.  
 
Langs de kust loopt een brede band waarlangs het transport van sediment plaatsvindt: de ‘Zandrivier’. Dit 
transport treedt op als gevolg van getij, wind en golven. Netto is er transport langs de kust in de richting van 
de Waddenzee. Op sommige plaatsen langs de kust kan erosie ontstaan: dit gebeurt op die plaatsen waar 
de zandvraag groter is dan het zandaanbod.  
 
Het kustfundament vormt samen met aangrenzende kustgebieden en Waddenzee en Westerschelde een 
zanddelend systeem. Wanneer er geen veranderingen in het zandvolume zouden optreden is er sprake van 
een dynamische evenwichtssituatie: er gaat dan net zoveel in als er uit gaat. Hierbij zijn overigens de 
zandtransporten tijdens eb en vloed binnen Waddenzee en Westerschelde tientallen malen groter dan het 
netto zandtransport langs de kust. Het gehele Nederlandse kustsysteem, met inbegrip van de Westerschelde 
en Waddenzee, is momenteel mogelijk in dynamisch evenwicht (RIKZ, 20053). Omdat de getijdenbekkens 
echter een overheersende zandvraag hebben, heeft het kustfundament de neiging af te nemen. Verder is er 
nog steeds sprake van een autonome zandvraag richting estuaria door de aanleg van in het verleden 
gerealiseerde grootschalige werken (zoals de Afsluitdijk). Tenslotte is er sprake van zandwinning: voor het 
kustfundament is hiermee een zandverlies vastgesteld van minimaal 5 Mm3 per jaar (RIKZ, 2005), maar dit 
kan aanzienlijk meer zijn omdat gegevens onvolledig zijn. 
 
 

                                                  
3 RIKZ, 2005: Zandvoorraden van het kustsysteem, Onderbouwing van een conceptueel model met 
behulp van trends in de winst- en verliesposten over de periode 1973-1997, 
Gertjan Nederbragt, Rapport RIKZ/2005.033. 
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Een extra complicatie is dat er tevens sprake is van interne herverdelingen bijvoorbeeld door het baggeren 
en storten van specie bij de Maasmond, waardoor al met al een complex beeld ontstaat, zoals in de schets is 

aangegeven (DWW/RIKZ, 
2005).  
 
Het effect van 
klimaatverandering uit zich 
vooral door de stijging van 
de zeespiegel en de 
toename van de 
hoogwaters. Hierdoor is er 
in de Waddenzee en de 
Westerschelde steeds meer 
vraag naar zand en wordt er 
steeds meer sediment aan 
de buitendelta onttrokken. 
Ook wordt meer sediment 
uit de kustgedeelten 
onttrokken die grenzen aan 
de getijdebekkens. Al dit 
sediment komt uit het 
kustfundament. 
Doorgaande 
zeespiegelrijzing betekent 
een verder toenemende 
zandvraag en daarmee een 
doorgaande achteruitgang 
van het kustfundament. 
Uitgaande van het huidig 
dynamisch evenwicht (= 
morfologisch stabiele 
toestand), kan de extra 
zandvraag worden geschat 

door de oppervlakte van het kustsysteem te vermenigvuldigen met de zeespiegelrijzing (RIKZ, 2005). Ten 
opzichte van de autonome zeespiegelrijzing (20 cm per eeuw) zal de hieruit volgende suppletiebehoefte van 
8,4 Mm3/ jaar toenemen tot 35,5 Mm3/jaar bij een zeespiegelrijzing van 85 cm per eeuw (W+). Bij een 
zeespiegelrijzing van 40 cm per eeuw (G+) zal dit tweemaal zoveel zijn: 16,8 Mm3 .  
 
De feitelijke zandsuppletie is thans al hoger dan die welke voortkomt uit de huidige zeespiegelrijzing: het 
suppletievolume is toegenomen van circa 7 Mm3 in 2000, naar circa 12 Mm3 in 2001 en circa 14 Mm3 in 
2007. Dit komt doordat suppleties in de praktijk niet volledig uit de hiervoor aangegeven theoretische 
hoeveelheden kunnen worden afgeleid. Zo worden suppleties vooral lokaal toegepast waar de kusterosie 
sterk is en dienen ze vooral om de duinveiligheid te waarborgen (een afgeslagen duin betekent nog geen 
verandering in het kustfundament, maar moet wel worden hersteld). Bovendien vertoont het kustfundament 
een afnemende tendens door de genoemde zandvraag in de getijdenbekkens en door het effect van 
vroegere werken, zoals de Afsluitdijk. Waarschijnlijk is de suppletiebehoefte als gevolg van 
klimaatverandering daarom aanzienlijk groter dan hiervoor aangegeven.  

 
Gemeten zandverplaatsingen  
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Zwakke schakels in de Noord-Hollandse kust: Hondsbossche en Pettemer Zeewering en 
Callantsoog-Den Helder  
Inleiding 
Als voorbeeld voor een aanpak van de kustverdediging die aansluit bij de principes van klimaatbuffers 
wordt de kust van Noord-Holland Noord uitgewerkt. Hier, ter plaatse van de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering en tussen Callantsoog en Den Helder, liggen kustvakken die als zwakke schakels zijn 
aangeduid. In deze uitwerking worden de cases samen genomen in een lange termijn verkenning.  
 

 
Hondsbossche Zeewering  Duinen bij Callantsoog 

 
Probleemschets 
De zeespiegelrijzing, als gevolg van klimaatverandering, leidt tot grotere aanval op deze zwakke schakels: 
zeespiegelrijzing, krachtiger stormdepressies en zwaardere golfaanval. Ondertussen daalt de venige 
bodem in de kustzone verder. In dit traject van de kust is al eeuwenlang sprake van zware kustafslag, 
waardoor de kustlijn steeds verder teruggedrongen wordt. Hierdoor steekt de Hondsbossche Zeewering 
thans buiten de duinenlijn uit en hindert het langstransport van sediment. De dijk moet bovendien van tijd 
tot tijd verder worden versterkt om aan de eisen voor primaire zeewering te kunnen blijven voldoen. De 
stabiliteit van deze zwaar verdedigde dijk wordt bedreigd door toenemende erosie aan de voet. Het 
instandhouden van het kustfundament ter plaatse en van de vooroever vlak voor de zeewering zal op de 
lange termijn een enorme inspanning vergen. De noodzakelijke zandsuppleties zullen steeds omvangrijker 
worden. Terugtrekking van de kustlijn zal daarmee op de lange termijn waarschijnlijk onontkoombaar zijn. 
Ten noorden van de zeewering is de duinenrij van Callantsoog tot Den Helder door de eeuwenlange 
kustafslag relatief smal en zwak.  
 
Lange termijn opgave: maatregelen bij een extreem klimaatscenario 
Bij het meest extreme klimaatscenario (W+) zal de Hondsbossche en Pettemer Zeewering een steeds 
groter obstakel in de kustverdediging worden en op de langere termijn niet meer voldoen. Een 
consequentie hiervan is dan dat zal moeten worden geaccepteerd dat de kustlijn zich landwaarts zal 
verplaatsen. Hierop kan als volgt geanticipeerd worden.  
 
Voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering kan op lange termijn worden gedacht aan het (grotendeels) 
opheffen van deze harde zeewering. In de plaats daarvan zou een duinenrij in de brede waterkeringszone 
achter de huidige zeewering deze functie kunnen overnemen (vergelijkbaar met het principe bij het project 
Waterdunen in Zeeuws Vlaanderen). 
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De aansluitende noordelijke duinzone tot Den Helder kan aan de landzijde verder worden versterkt, 
waardoor de zee meer speelruimte krijgt voor kustafslag, overeenkomstig de natuurlijke tendens. Deze 
aanpak leidt dan tot een aansluitende nieuwe, en écht gladde, kustverdediging met duinen. Zandsuppletie 
zal nodig blijven om het erosieproces in een gecontroleerd tempo te laten plaatsvinden en op termijn weer 
te stabiliseren, maar deze suppletie zal vele malen kleiner zijn dan bij handhaving van de huidige kustlijn. 
Het zand dat hiermee wordt uitgespaard kan worden gebruikt voor de te realiseren landwaartse versterking 
van de duinenrij en daarmee aan de ondersteuning van natuurlijke landschapsvormende processen.  
 
Er van uitgaande dat de kustlijn zich in de toekomst landwaarts zal verplaatsen is het wenselijk om te 
zoeken naar een ruimtelijk gewenste inrichting. Aan de uitwerking die hieronder is beschreven liggen een 
drietal uitgangspunten ten grondslag: 
 
- De inrichting moet mee kunnen groeien met de toekomstige klimatologische veranderingen; 
- Het eindstadium van de ingreep moet resulteren in de ontwikkeling van een “gladde” kustlijn 

(duurzaam door natuurlijk evenwicht en daarmee dus onderhoudsarm); 
- De transformatie van het gebied moet een bijdrage leveren aan: natuurwaarden, recreatieve diversiteit 

en de landschappelijke afleesbaarheid / identiteit. 
 
Er moet worden gezocht naar maatwerk voor de zwakke plekken en hun functies, die aansluiten bij de 
landschappelijke kenmerken van het gebied. Om dit te kunnen doen zijn er twee principes voor landwaartse 
verplaatsing van duinen verkend: 
 
- verbreden van de bestaande duinenrij landwaarts. Het nieuwe duin sluit direct aan op het bestaande 

duin.  
- een nieuw duin op enige afstand van deze primaire kering; mogelijk dat ook de eerste duinenrij iets 

moet worden versterkt. 
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Uit een gebiedsanalyse is afgeleid dat 
de verbreding van het duin overal dient 
plaats te vinden met uitzondering van 
de Pettemerduinen. Het is niet 
wenselijk om overal de volledige 
verbreding direct achter de primaire 
waterkering aan te leggen. Zo kent het 
gebied van de Vereenigde Harger- en 
Pettemerpolder zodanige 
landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden dat hier gekozen is voor een 
dubbele duinenrij met een laagte 
hiertussen. De eerste duinenrij 
vervangt de Hondsbossche Zeewering 
en functioneert als primaire zeewering 
die het natuurlijk evenwicht in het 
zandtransport voor de kust hersteld. 
Daarbij wordt wel een deel van het 
bestaande natuurgebied opgegeven. 
Ook is het in dit scenario de vraag in 
hoeverre de direct achter de zeewering 
gelegen bebouwing te handhaven is. 
De tweede rij duinen wordt aangelegd 
aansluitend op de Hondsbossche 
Slaperdijk en de Oude Schoorlse 
Zeedijk. Deze duinenrij heeft alleen bij 
zeer extreme weersomstandigheden 
een waterkerende functie. Door de 
aanleg van een tweede duin 
landinwaarts kan een groot gedeelte 
van de Vereenigde Harger- en 
Pettemerpolder behouden blijven.  
 
Voor de polders ten noorden van 
Callantsoog, geldt een zelfde strategie. 
De nieuwe duinenrij wordt hier 
aansluitend op de Zijperzeedijk en de 
Noord Schikeldijk aangelegd. Het 
achterland is hiermee veilig. Het dorp 
Callantsoog komt echter in een 
risicozone te liggen met een lagere 
veiligheidsnorm dan in het 
achterliggende gebied. Door achter Callantsoog ruimte open te houden kan desgewenst op lange termijn 
een geleidelijke achterwaartse verplaatsing van het dorp plaatsvinden. In het meest noordelijke deel van 
gebied wordt voorgesteld om de duinverbreding direct aansluitend op het bestaande duin te laten 
plaatsvinden. Hier zijn de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden minder groot.  
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Korte termijn opgave: mogelijke maatregelen 
De duinen tussen Petten en Den Helder moeten op korte termijn veiliger gemaakt worden en daarnaast ook 
aantrekkelijker worden voor natuur en recreatie. Hiervoor bestaan diverse opties. Vooralsnog is gekozen 
voor het op korte termijn zeewaarts verbreden van de duinenrij met een strook van maximaal 200 m.  
 
Voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn er andere oplossingsrichtingen, die nog verdere 
bestudering behoeven. Eén van die oplossingen is het toestaan van meer zoute golfoverslag in de 
achterliggende Harger- en Pettemer Polder en het aangepast inrichten van het gebied, (conform het 
ComCoast principe van een brede waterkerende kustzone). De dijk hoeft niet verhoogd en verbreed te 
worden maar de waterkerende functie vindt mede plaats door aanpassing in het grondgebruik achter de 
dijk. 
 

6.2 Primaire werking: tegengaan effecten klimaatverandering 

6.2.1 Effecten watersysteem 

In situaties waar er sprake is van uitbreiding van het duinlandschap zal er een grotere 
zoetwaterbuffer in de duinen ontstaan. Deze zoetwaterbuffer zorgt op haar beurt voor 
het verminderen van de zoutindringing via de diepe ondergrond. Hierdoor wordt  
verdergaande verzilting van vooral de dieper gelegen polders achter de duinen 
tegengaan. Daarnaast zullen in droge perioden minder lage grondwaterstanden 
optreden in de duinen zelf en aangrenzende gebieden (tegengaan verdroging). Zoals 
hiervoor reeds is aangegeven zullen er bij relatief brede duinlandschappen tevens 
mogelijkheden ontstaan voor vergroting van het areaal natuurlijke overgangen tussen 
land en water door sluftervorming. In deze laatste situatie zal de zoutindringing naar het 
achterland minder worden tegengegaan. 
 

6.2.2 Effecten natuur 

Het op plaatsen omvormen van de kustlijn in een kustvlakte biedt mogelijkheden tot 
adaptatie aan een veranderend zeewaterniveau maar tegelijkertijd ook aan de 
ontwikkeling van verschillende landschapscomponenten van het duinlandschap. 
Vormende processen als sedimentatie en erosie, verstuiving, inbraken en afsnoering 
zijn divers van aard. Afhankelijk van de invloed van het zeewater en geomorfologische 
processen ontwikkelen zich embryonale duinen, slufters en groene stranden. Onder 
invloed van de zandaanvoer snoeren strandvlaktes zich af en kunnen zich natte 
duinvalleien en stuifduinen ontwikkelen. Waar de dynamiek verder afneemt (verder weg 
van de invloed van de zee) ontwikkelen zich onder een meer of minder (natuurlijk) 
begrazingsregime (duin)graslanden en duinheide. Waar begrazing minimaal of afwezig 
is ontstaan bossen. De variatie in landschapscomponenten is niet alleen het gevolg van 
ruimtelijke successie maar ook van temporele.  
 
Daarmee kunnen landschapscomponenten tijdelijk aanwezig zijn maar vanwege de 
schaal waarop en de schakeling waarmee de ontwikkelingen langs de kust plaatsvinden 
zijn de componenten altijd wel aanwezig. De variatie aan landschapscomponenten is 
groot evenals de rijkdom aan gradiënten. Deze diversiteit leidt tot de mogelijkheid voor 
het vestigen van stabiele populaties van voor de duinen kenmerkende soorten. Het gaat 
hierbij zowel om soorten die voor hun hele levenscyclus afhankelijk zijn van de duinen 
als om soorten waarvoor het duinlandschap periodiek of seizoenaal van belang is. De 
biodiversiteit is daarmee hoog. 
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6.2.3 Effecten veiligheid 

In kustgebieden is het, vanwege de praktisch oneindige wateraanvoer, net als in 
estuaria niet mogelijk om water tijdelijk te bergen of vast te houden. Het gaat in dit geval 
vooral om het vergroten van de weerstand en veerkracht van het systeem. Door ruimte 
te geven aan een dynamisch kust- en duinbeheer en de kust niet langer te zien als een 
lijn, maar een zone kan de kust meer weerstand bieden tegen de stijgende zeespiegel 
en sterkere golfaanval. Door in te zetten op het versterken van de duinaangroei en 
verstevigen van de duinzone wordt een meer duurzame en flexibelere oplossing 
gevonden tegen de stijgende zeespiegel dan bijvoorbeeld dijken. Daarbij kan gedacht 
worden aan aangroei van de kust door zandsuppleties of het aan de landzijde verbreden 
of toevoegen van duinen. Op lokaal en regionaal niveau zal de hoogwaterveiligheid van 
achter de duinen gelegen gebieden hierdoor sterk toenemen. Daar waar thans dijken 
aanwezig zijn, kan er vanuit het concept van natuurlijke klimaatbuffers naar worden 
gestreefd om op termijn duinen te laten ontstaan, dan wel aan te leggen. Dit neemt 
overigens wel de nodige ruimte in beslag, zodat een deel van het achterland hierop zal 
worden ingericht. Dit geeft bijzondere ruimtelijke kansen (vergelijk project Waterdunen). 
Duinen zijn natuurlijker dan harde zeeweringen en kunnen op verschillende manieren 
worden versterkt, in relatie met versterking van de het kustfundament.  
 

6.2.4 Economische effecten 

Het belangrijkste economische effect bij het duinlandschap betreft de recreatie. Herstel 
en ontwikkeling van het duinlandschap zal hier een groot effect op hebben. 
 
Het herstellen van het natuurlijk duinlandschap heeft geen invloed op de effecten van 
klimaatverandering ten aanzien van de scheepvaart. 
 
Ten aanzien van landbouw is vooral het ontstaan van een grotere zoetwaterbuffer van 
invloed. Door het ontstaan van een grotere zoetwaterbuffer bij uitbreiding van het 
duinlandschap zal er minder zout indringen via de ondergrond waardoor de landbouw in 
het achterland minder last zal hebben van verzilting. De buffer leidt tevens tot minder 
lage grondwaterstanden in drogere perioden, waar ook de landbouwfunctie profijt van 
heeft.  
Het herstellen van het natuurlijk duinlandschap heeft geen invloed op de effecten van 
klimaatverandering ten aanzien van industrie. 
 
De drinkwatervoorzieningen cq. winningen in de duinen zijn gebaat bij de natuurlijke 
klimaatbuffer. Door het ontstaan van een grotere zoetwaterbuffer bij uitbreiding van het 
duinlandschap zal er minder zout indringen via de ondergrond. In geval van 
sluftervorming zal dit effect veel kleiner zijn. 
 

6.2.5 Effecten leefklimaat 

Door het meer natuurlijk maken van het duinlandschap wordt het duinlandschap 
veerkrachtiger met het oog op de zeespiegelstijging en is daarmee beter bestand tegen 
overstromingen. Lokaal kan mogelijk sprake zijn van enige wateroverlast bij Gebouwen 
en infrastructuur door hogere grondwaterstanden tijdens natte perioden.  
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Eventueel aanwezige bebouwing en infrastructuur in mogelijke overstromingszones in 
het duinlandschap (nieuwe slufters) dienen “overstromingsproof” te zijn gemaakt of te 
zijn verplaatst.  
 
Naar verwachting zal het bevorderen van een natuurlijk duinlandschap niet leiden tot het 
tegengaan van de negatieve effecten ten aanzien van de gezondheid (ontstaan nieuwe 
tropische ziekten of hinder door hittegolven en warmere huizen).  
 

6.3 Secundaire werking: kansen voor meekoppelfuncties 

Duingebieden hebben een belangrijke recreatieve functie. Nieuwe duingebieden van 
enige omvang zullen dan ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vraag 
naar recreatieve mogelijkheden. Momenteel zijn er in verschillende gebieden 
recreatiezones ontstaan achter de duinen bijvoorbeeld in Walcheren en in de kop van 
Noord Holland. De Waddeneilanden functioneren eigenlijk nagenoeg compleet op deze 
manier, er ontstaat lokaal/regionaal een nieuwe economie. In deze zone kan een 
nieuwe kwaliteit ontstaan als daar bredere duinzones ontwikkelen. Hier krijgt de 
beleving van strand, zand en aantrekkelijke natuurlijke duinmilieus een impuls. 
Daarnaast kunnen er lommerrijke gebieden ontstaan zoals we ze aantreffen in 
Wassenaar en Bergen. Binnenduinranden zijn zeer geliefd als woonlocaties. Dergelijke 
milieus kunnen ook gecreëerd worden. 
In het duinlandschap liggen tevens kansen om oude cultuurhistorische elementen te 
herstellen of te ontwikkelen. typische elementen zijn aarden wallen als 
perceelsafscheiding (op Texel tuunwallen en bij Ouddorp (Goeree-Overflakkee) 
schurvelingen genoemd), duinrellen en vroongronden met z’n schapendriften.  
 
Afbeelding 6.1 Voorbeelden van meekoppelfuncties in duinlandschap (Wassenaar en 
algemeen Nederland) 
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6.4 Effectiviteit 

In onderstaande tabel 6.1 worden de effecten zoals hiervoor beschreven samengevat 
en beoordeeld. 
 
Tabel 6.1 Effectiviteit van de klimaatbuffer duinlandschap 
Criteria Beoordeling 

(0/+/++) 
Omschrijving effectiviteit 

 
Primaire effecten   
watersysteem + Tegengaan verzilting van het achterland, meer 

mogelijkheden voor vergroten van overgangen 
tussen zout en zoet en tegengaan verdroging. 

natuur ++ Het duinlandschap als ecosysteem wordt meer 
compleet. Gradiënten nemen toe waardoor de 
ecologische sturende processen en relaties 
worden versterkt en verduurzaamd. De diversiteit 
in – nu veelal nagenoeg geheel afwezige - 
(tijdelijke) habitats neemt toe en daarmee de 
biodiversiteit. Het verbindend vermogen voor 
migrerende soorten neemt toe. 

veiligheid ++ Robuuste en veerkrachtige kustverdediging 
economie  0/+ Groot effect voor recreatie. Minder verbrakking 

van de kwel in landbouwgebieden in het 
achterland en een grotere zoetwaterbuffer in de 
duinen(drinkwatervoorziening) 

leefklimaat 0 Er worden geen significante effecten verwacht 
 
Secundaire effecten   
wonen + Kansen voor aantrekkelijke woonmilieus in 

binnenduinrandgebied 
recreatie ++ Belangrijke kansen voor recreatieontwikkeling  
cultuurhistorie + Kansen om oude cultuurhistorische elementen te 

herstellen of te ontwikkelen 
 
Aanpassingsvermogen   
schaal + In trajecten waar aanzanding plaats vindt kan 

areaal duinlandschap zeewaarts uitbreiden. 
Langs een eroderend kusttraject kan erosie 
worden gecontroleerd door voldoende 
zandsuppletie, zodat weinig conflicterende 
functies in het achterland zijn te verwachten 

tijd + Kort (kustafslag tijdens storm) tot jaren wat 
betreft duinvorming.  

 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
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6.5 Voorbeeldprojecten 
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Oostwaarts van de kern Nieuwe Sluis in Zeeuws 
Vlaanderen  komt als onderdeel van het project 
Waterdunen een brede landwaartse, zandige 
duinversterking. Omdat het gebied direct grenst aan 
een diepe getijdegeul (tot 30 meter diep) moet de 
voorkant van het duin worden beschermd door op 
dit kustgedeelte gebruik te (blijven) maken van een 
steenglooiing. Daarmee ontstaat achter het 
karakteristieke haventje van Nieuwe Sluis een fors 
duingebied gecombineerd met nieuwe natuur 
compleet met landinwaarts een gedempt 
gereduceerd getij en volop mogelijkheden voor 
toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.  
 
Op de Wadden zijn Waddenfonds -projecten zoals 
Kroonspolders en duinboog Vlieland, Cupido’s 
polder op Terschelling en een project op  Ameland 
en Schiermonnikoog voorbeelden van het concept 
natuurlijke klimaatbuffers. Ook de Slufter te Texel 
past in deze opsomming. 
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7 HERSTEL EN ONTWIKKELING LAAGVEENLANDSCHAP 

7.1 Karakteristieken  

Zonder natuurlijke klimaatbuffer… 
zal de bodemdaling in het laagveenlandschap doorgaan, zal het gebied verder verzilten en nemen de 
peilverschillen binnen- en buitendijks verder toe. Het laagveenlandschap heeft enerzijds te maken met een 
bedreiging van buitenaf door een stijgende zeespiegelstijging en stijging van het waterniveau in de rivieren 
en anderzijds met een bedreiging van binnenuit door bodemdaling in het gebied. De bodemdaling ontstaat 
niet door klimaatverandering, maar heeft er wel een relatie mee. De relatie met klimaatverandering zit in de 
versnelling van de bodemdaling die bij klimaatverandering verwacht wordt. Tevens verwachten we dat de 
nadelige effecten van bodemdaling heviger zullen worden: zoute kwel kan bij zeespiegelstijging toenemen en 
hoogteverschillen tussen de hoofdwateren en het lage land zullen door klimaatverandering èn bodemdaling 
groter worden. Ten slotte zal er in toekomstige zomers minder water beschikbaar zijn om de 
veenweidegebieden van water te voorzien. Maatregelen in de veengebieden kunnen afgestemd worden op 
berging van oppervlaktewater en op het verminderen van de watervraag in de veenweidegebieden. Ten 
slotte veroorzaakt oxidatie van veenbodem CO2 en draagt het bij aan klimaatverandering. Oxidatie 
vermindert bij vernatting van de bodem. 
 

7.1.1 Ingrepen: algemeen 

Voor de laagveengebieden gaat het vanuit het perspectief van klimaatverandering om 
de volgende twee categorieën van maatregelen: 
 
- Veenvorming bevorderen in droogmakerijen en veenweidegebieden. 
- Grondwaterpeilen in de veenweidegebieden verhogen. 
 
Hiermee kan de bodemdaling en de kwaliteit van de waterhuishouding worden 
aangepakt.  
 
Afbeelding 7.1 Visuele weergave categorieën maatregelen laagveenlandschap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grondwaterpeil op maaiveld. 
Natuurontwikkeling 

Grondwaterpeil verhogen.  
Aanpassing landbouw 
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Veenvorming bevorderen in droogmakerijen en veenweidegebieden 
Als in veenweidepolders het waterpeil tot op maaiveld stijgt zal de landbouw 
plaatsmaken voor moerasnatuur. De typen natuur die ontstaan worden in de volgende 
paragraaf beschreven. Door moerasontwikkeling kan de bodemdaling tot staan worden 
gebracht en kan er bodemrijzing plaatsvinden.  
 
Moerasvorming kan het beste plaatsvinden in hydrologisch afgeschermde 
poldereenheden, waar het water niet weg loopt. Hier kan de waterkwaliteit en 
hoeveelheid goed beheerd worden. In gebieden waar dit hermetisch lukt kan op den 
duur zelfs hoogveen gevormd worden. Hoogveen kenmerkt zich doordat het niet 
afhankelijk is van grondwater maar van regenwater. Als er in een verlandend 
laagveenmoeras een regenwaterbel in de bodem ontstaat kan op den duur hoogveen 
omhoog rijzen. Stijging tot ver boven NAP is mogelijk. Het natuurlijk evenwicht dat 
hiervoor nodig is echter erg gevoelig voor verstoring, bijvoorbeeld door 
grondwaterwinning.  Het is een wensbeeld met lange realisatie termijnen. 
 
Afbeelding 7.2 Veengebieden en veenmoerassen 
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De droogmakerijen die diep liggen en in de buurt liggen van hydrologisch kwetsbare 
veenweidegebieden komen als eerste in aanmerking voor natuurontwikkeling. Diepe 
polders worden het meest bedreigd door verzilting en verminderde veiligheid vanuit het 
hoofdwatersysteem. Daarnaast zorgen de droogmakerijen, vooral in de zomer, voor 
verdroging van de veenweidegebieden in de buurt waardoor daar kwaliteitsverlies en 
extra bodemdaling optreedt. Droogmakerijen waar dergelijke problemen spelen zijn de 
Horstermeer-polder, de Bethunepolder, de polder Groot Mijdrecht en de Polder 
Nieuwkoop. Enigszins vergelijkbaar is de Middelburg Tempelpolder. Deze 
droogmakerijen zijn goed te beheren als zelfstandige hydrologische eenheden waardoor 
hoogwaardige natuur mogelijk is.  
 
Afbeelding 7.3 Manieren van vernatten droogmakerijen 
 

 
 
 
Het vernatten van droogmakerijen kan op verschillende manieren. Het is mogelijk om 
water hoog boven het maaiveld te brengen, als nieuwe veenplassen. Er ontstaat 
aquatische natuur en er ontstaan kansen voor recreatie en drijvende functies. Met een 
waterdiepte tot circa 1,5 meter kan er rietgroei met verlandingsprocessen ontstaan en 
mogelijk uiteindelijk hoogveenvorming.  

 

Bodemdaling veenweide en 
wateraanvoer tegen wegzijging. 
Verzilting droogmakerij 
 
 
 
 
 
Hoger weidepeil: afname 
bodemdaling.  
 
 
 
 
 
 
Vernatting droogmakerij. Afname 
wegzijging en verzilting 
 
 
 
 
 
Veenvorming in droogmakerij. 
Positieve zoete kwelrelaties.. 
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In al deze gevallen zal de hydrologische situatie in de veenweidegebieden sterk 
verbeteren en hoeven deze gebieden minder een beroep te doen op wateraanvoer 
vanuit het hoofdwatersysteem. 
 
Veenmoerassen kunnen een bijdrage leveren aan de waterhuishoudkundig in het 
stedelijk gebied. Met buffering kan extra neerslag tijdelijk worden 
opgevangen/opgeslagen boven op het maaiveld. Moerassen kunnen een 
waterzuiverende functie hebben door als een uitgebreide helofytenfilter water uit de stad 
te zuiveren. Bovendien zal in het gebied geïnfiltreerd water als relatief schoon kwelwater 
in de steden opkwellen. Dit zal op de lange termijn het geval kunnen zijn in plaatsen als 
Gouda, Vinkeveen en Broek in Waterland en steden aan de rand van het veen: 
Amsterdam, Rotterdam. Zuiverings- en bergingsfuncties kunnen overigens tegenstrijdig 
zijn aan het creëren van hoogwaardige condities voor veenontwikkeling. Hiervoor is een 
weldoordachte zonering wenselijk.  
 
Ook in regionaal verband kan de moerasvorming in het laagveengebied zich richten op 
die polders waar de grootste bodemdaling verwacht wordt. Hiernaast spelen er andere 
factoren waar onder de waarde van het cultuurhistorische landschap ter plaatse en het 
bestaande grondgebruik. Op de schaal van het Groene Hart toont het 
Uitvoeringsprogramma Groene Hart een zone van kwetsbare bodemdalingsgebieden 
die aansluit bij de Robuuste Ecologische Verbinding (natte As) Hier kan een zone met 
natuurgebieden gevormd worden die verdere bodemdaling in deze gebieden kan 
stoppen. Tevens kan hiermee de nationale ecologische structuur ondersteund worden. 
 
Afbeelding 7.4 Visualisatie kwetsbare bodemdalingsgebieden en Robuuste Ecologische 
Verbinding (natte As) 
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Grondwaterpeilen in de veenweidegebieden verhogen  
Als we uitgaan van bestaand grondgebruik dan is het verhogen van de beheerspeilen in  
laagveengebieden een effectieve maatregel om de bodemdaling te verminderen. 
Experimenten tonen aan dat de bodemdaling aanmerkelijk afneemt wanneer de peilen 
op 30 tot 40 cm onder het maaiveld worden gehouden. Hogere peilen kunnen zo de 
negatieve effecten van klimaatverandering tegen gaan. Bij een blijvend agrarisch 
grondgebruik zal echter van meegroeien met het klimaat geen sprake zijn.  
 
Systeemdynamiek en aanpassingsvermogen 
De tijdsduur voor adequate aangroei van het maaiveld door hoogveenvorming is groot. 
Het gaat om circa 10 cm per eeuw. Hier verloopt dit naar verwachting minder snel dan 
de zeespiegelstijging (35 tot 85 cm per eeuw). Ook de bodemdaling (100 tot 200 cm per 
eeuw) verloopt sneller. Deze zal echter stoppen bij vorming van hoogveen.  
 
Ruimtelijke consequenties 
De laagveengebieden in het Groene Hart beslaan totaal circa 1000 km2 oftewel 100.000 
ha. Langs de rand met de Utrechtse Heuvelrug en in de westzijde van polder Groot 
Mijdrecht zijn er gebieden met een laagveenpakket van minder dan een halve meter.. 
Ongeveer 20 procent van de veenweidengebieden in het Groene Hart heeft een dikte 
van minder dan 2,5 meter. In de Utrechtse venen, ten oosten van Gouda en in de 
Krimpenerwaard, bevinden zich veenpakketten van meer dan 5 meter dik. 
 
In het ontwikkelingsprogramma Groene Hart is een deel van de laagveengebieden 
beschreven als ‘laaggelegen veengebieden met een sterke bodemdaling’. In totaal is dit 
gebied 325 km2 oftewel 32.500 ha.   
 
Droogmakerijen waarin sprake is van veel kwel uit naastgelegen veenweidengebieden 
zijn onder meer de polder groot Mijdrecht (43 km2), de Horstermeerpolder (6 km2), de 
Bethunepolder (5 km2), polder Nieuwkoop (53 km2) en de Middelburg Tempelpolder (5 
km2). In totaal gaat het om 112 km2, oftewel 11.200 ha.  
 
Voor de nu geldende klimaatscenario’s is aangegeven dat er regionaal gemiddeld circa 
15 mm extra neerslag verwerkt moet worden. Dit zou een extra waterschijf in de bodem 
van circa 4,5 cm betekenen over het gehele gebied waar de maatgevende bui optreedt. 
Hierbij zal het probleem vaak zijn dat de ondergrond in die situatie al dusdanig 
verzadigd is dat dit niet zonder meer kan. Er is bovendien een tendens om in de 
toekomst delen van polders verder te vernatten, waardoor de opnamecapaciteit van de 
ondergrond verder zal afnemen. Vernatte laagveengebieden kunnen de extra 
waterschijf van 1,5 cm juist goed aan het oppervlak bergen. In het westen van het land 
kan dit water maar ten dele in het laagveengebied worden opgevangen, omdat er 
bijvoorbeeld omvangrijke stedelijke gebieden zijn met verhard oppervlak en er 
daarnaast relatief weinig ruimte is om polders als vernattingsgebied in te richten. Stel 
dat er hierdoor 50 % daadwerkelijk in het landelijk gebied tot afstroming komt.  
 
Als er 5 cm waterstandsverhoging in de vernatte veengebieden beschikbaar is, is het 
benodigde oppervlak van dit veengebied ongeveer 1/7e van het totale gebied waar de 
zware regenval optreedt. Als voorbeeld kan het groene gebied worden genomen dat 
begrensd wordt door Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Woerden met een 
oppervlak van circa 70.000 ha.  
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Hiervan zou dus circa 10.000 ha nodig zijn om de wateroverlast op te kunnen vangen. 
Dit oppervlak is daar ook zeker aan laagveengebied aanwezig, zoals hiervoor is 
aangegeven. 
 
Bij een pessimistisch scenario verdubbelt de benodigde opvangcapaciteit ongeveer. 
Opvang van de extra neerslag is dan nog wel mogelijk maar wellicht moeten dan andere 
gebieden worden aangekoppeld, zoals de diepere droogmakerijen.  
 
Het extra water moet grotendeels via het huidige waterhuishoudkundige systeem en de 
boezems naar de vernattingsgebieden worden getransporteerd. Dit systeem moet 
hierop worden aangepast: extra pompcapaciteit, doorkoppeling van boezems, bredere 
waterlopen en dergelijke. Bruto gaat het om een neerslaghoeveelheid van circa 5 
miljoen m3 bij het gemiddelde scenario en circa 10 miljoen m3 bij het pessimistische 
scenario. Een deel van dit water komt al rechtstreeks in het vernattingsgebied tot 
afstroming (circa 1/7), maar het grootste deel moet hier naar toe worden 
getransporteerd (4,3 miljoen m3, respectievelijk 8,6 miljoen m3). Om deze hoeveelheid 
bijvoorbeeld in 24 uur naar het vernattingsgebied transporteren is een capaciteit 
benodigd van 50 m3/s, respectievelijk 100 m3/s. Dit komt qua grootte-orde overeen met 
de piekafvoer van de grotere regionale rivieren. Dit water kan van alle zijden, vanuit de 
haarvaten van het systeem worden aangevoerd, dus per systeemcomponent kan de 
benodigde capaciteit relatief klein zijn, maar de capaciteit van de aanvoer voorzieningen 
zal moeten toenemen in de richting van de vernattingsgebieden.  
 
Voorstel klimaatbuffer laagveenlandschap in het kort… 
- Tegengaan bodemdaling en verzilting laaggelegen gebied door: 
          - bevorderen veen- en moerasvorming laagveengebieden 
          - bevorderen veen- en moerasvorming droogmakerijen 
          - hogere peilen en in veenweidegebieden 
- Vermindering wateroverlast in regios en stedelijke aanliggende gebieden door buffering 

vernattingsgebieden 
- Droogtebestrijding regionale en stedelijke aanliggende gebieden door buffering vernattingsgebieden 
- Waterzuivering voor stedelijke aanliggende gebieden en recreatieontwikkeling door vernattingsgebieden 
 
Klimaatbuffers in het Groene Hart   

Inleiding 
In de onderstaande case is uitgewerkt welke maatregelen toegepast kunnen worden voor het remmen van 
de bodemdaling en tot welke landschappelijke verandering dit leidt. Er wordt een situatie beschreven van 
een landschap met een agrarische functie, gelegen naast een venig natuurgebied. De situatie komt overeen 
met een veenweidepolder naast een natuurgebied als de Nieuwkoopse plassen of de Utrechtse Venen. Het 
dient als voorbeeld voor diverse situaties in het Groene Hart en het kan op het schaalniveau van 
afzonderlijke hydrologische eenheden, oftewel polders, worden toegepast. 
 
De opgave 
Door bodemdaling vindt er steeds meer wegzijging van water plaats en ontstaat verdroging in het 
natuurgebied die aangevuld moet worden met gebiedsvreemd water. Ook ontstaan problemen met 
bebouwing die in het peilgebied met lage weidepeilen staat. Om verzakking te voorkomen zijn aparte hoge 
peilen nodig. 
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We gaan uit van een cultuurhistorisch belangwekkend landschap met bovendien nog actuele betekenis voor 
de melkveehouderij. De kostprijzen in de melkveehouderij zijn 10% a 15 % hoger dan elders in Nederland, 
maar er wordt nog geld verdiend met een gemiddelde grondwaterpeil van 60 cm onder maaiveld. Ten slotte 
gaan we er ook van uit dat er zich in op enige afstand van de polder een droogmakerij bevindt die de 
inzijging van water bevordert (zoals in een groot deel van de veenweiden het geval is). 
 

 
Beeld bestaande situatie  
 
Als hier de bodemdaling geremd moet worden gaan we uit van hogere peilen en meer natuur. Dit werken we 
uit conform: 
 
• Optie 1: verhoog de peilen maximaal met als resultaat moerasnatuur. 
• Optie 2: verhoog de peilen met behoud van agrarisch grondgebruik. Hierin ontstaan meer kansen voor 

natuur. 
 
Optie 1. Grotere moerasgebieden 
De peilen gaan omhoog tot aan maaiveld. Natuurontwikkkeling op basis van landschapvormende processen 
vindt plaats. Hiermee wordt een grootschalig natuurgebied gevormd aansluitend aan het bestaande 
natuurgebied. De bodemdaling stopt en er kan op termijn enige ophoging plaatsvinden vinden wanneer er 
gezonde condities voor veenvorming gecreëerd kunnen worden. 
 
Er kunnen riet- en zeggemoerassen en broekbossen ontstaan  met uiteindelijk (bij verregaande verbetering 
van de waterkwaliteit) een ontwikkeling naar hoogveenkoepels. Het gebied zal zeer interessant worden voor 
moerasvogels als purperreiger en roerdomp, kleine en grote zoogdieren, insecten en vispopulaties. De 
huidige agrarische functie verdwijnt.  Het agrarische lint komt in een natuurgebied te liggen en ondergaat een 
functieverandering in de richting van wonen en recreëren. 
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De functie voor het waterbeheer betreft vooral de vertraging van de afvoer en het onafhankelijk worden van 
de aanvoer van gebiedsvreemd water. Lokaal kan regenwater worden vastgehouden op maaiveld, enige 
dynamiek kan worden toegestaan. 
 
Gekozen kan worden voor het creëren van waterberging van hevige buien in stedelijke en landelijke 
gebieden. Hiervoor is bepalend de hoeveelheid water die in/op een gebied kan worden geborgen en de 
aanvoer en transportmogelijkheden (h7). Om het water uit de randstad op te vangen kunnen gebieden van 
duizenden hectares worden benut. Hiervoor is de ligging dicht bij stedelijk gebied het aantrekkelijkst, dus de-
centraal, aan de randen van het veengebied. Hier gaat het om rietmoerassen waarin het beheer niet gericht 
is op veenopbouw. Wel kan het gaan om biomassateelt, riet en stedelijke of recreatieve functies. Wanneer 
het gaat om veengebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling is de zomerdroogte een aandachtspunt. De 
verwachte verdamping zal zodanig zijn dat wintervoorraden in de zomer waarschijnlijk niet meer voorradig 
zijn. Hiervoor is verder onderzoek nodig. Wellicht zal de inzijging sterk afnemen wanneer droogmakerijen 
geen aanzuigende werking meer hebben. 
 
Veenplassen met een sterke veengroei en bodemrijzing kunnen op termijn in het centrum van het Groene 
Hart ontwikkelen. Water kan hier vast worden gehouden. Op enige afstand van de stad is de hydrologische 
invloed van stedelijk water minder waarschijnlijk. Zoute kwel wordt teruggedrongen. Lokaal wordt 
bijgedragen aan veiligheid van kades en dijken. Kosten van waterbeheer zullen sterk afnemen. 
 
Optie 2: Hogere peilen in boerenland. 

De peilen worden verhoogd tot 30 a 40 centimeter onder maaiveld. Tegelijk wordt er uit gegaan van grotere 
peilgebieden dan in de huidige situatie. Onderbemalingen in lage delen zijn niet meer toegestaan waardoor 
er plaatselijk percelen of overhoeken met natte omstandigheden en moerasnatuur ontstaan. Op termijn 
verminderen we hierdoor de hoogteverschillen in het gebied.  
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Het overgrote deel van het gebied blijft weidenatuur. De bodemdaling zal aanzienlijk verminderen. Het 
landschap behoud in grote lijnen zijn bestaande karakter. Op kleine schaal ontstaan er verschillen: hogere 
peilen leiden bij goed beheer tot meer weidevogels. Er zullen bloemrijke hooilanden ontstaan en soortenrijke 
oevers. Er zal meer natuurbeheer plaats vinden, uitgaand van subsidie-instrumenten waarvan we 
veronderstellen dat ze ook in de toekomst beschikbaar zijn. De veebezetting zal veranderen.  
 
Buffering van het wegzijgende water vanuit het natuurgebied zal in deze optie minder plaatsvinden dan 
wanneer de peilen tot op maaiveld staan (uitwerking 1). Wel blijft er enige opvangcapaciteit voor regenwater 
in de onverzadigde zone in de bodem. Hoe lager het peil, hoe grotere de bufferfunctie in de bodem is. De 
bufferfunctie zal lager zijn dan in de bestaande situatie.  
We verwachten dat de noodzakelijke aanvoer van water groter zal worden dan in de huidige situatie. Als in 
de droogmakerijen in de omgeving van de veenweidepolders echter natte natuur ontwikkeld wordt, met 
tegendruk tegen daar voorkomende kwel, kan de wegzijging van water beperkt blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding hogere peilen in een extensiverend agrarisch land  
 
Als variant op dit agrarische model geven we de keuze weer om alleen de huiskavels relatief droog te 
houden en op de achterkavels natuur te laten ontwikkelen met het water net onder maaiveld. Hierbij wordt 
niet gekozen voor een maximaal agrarisch landschap maar voor agrarische linten die in stand kunnen blijven 
doordat huiskavels hun functie behouden. Dieper in de polder worden de terreinen slechts als hooiland of als 
moerasnatuur gebruikt. Dit sluit aan bij een cultuurhistorische referentie van 1950. Ook hier geldt dat een 
aanzienlijke opschaling van peilen kan plaatsvinden waardoor plaatselijk natte situaties ontstaan.  
 
De keuze om in lange veenweidepercelen de achterste delen tot natuur te maken volgt niet automatisch uit 
grofkorreliger peilbeheer. Er zal een nieuwe indeling van peilgebieden noodzakelijk zijn. Buffering van het 
wegzijgende water van de natuurgebied zal in deze optie minder plaatsvinden dan in optie 2.  
De natuurwaarden in deze patroonaanpak bestaan o.a. uit soorten weidevogels en graslandvegetaties, die 
permanent beheer vergen. Natuurlijke processen spelen slechts een bescheiden rol. 
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7.2 Primaire werking: tegengaan effecten klimaatverandering 

7.2.1 Effecten watersysteem 

Het watersysteem kan meer water vasthouden en er ontstaat een robuuster en 
veerkrachtiger watersysteem. De waterkwaliteit zal verbeteren omdat er minder water 
van mindere kwaliteit van buiten behoeft te worden aangevoerd. Daarnaast zal de 
kwaliteit ook verbeteren omdat er minder oxidatie van het veen op zal treden. Overigens 
gaat hier een periode aan vooraf waarbij er bij moerasvorming stoffen vrijkomen uit de 
toplaag van de veenweidebodem, zoals fosfor en methaan. Dit is een tijdelijk 
overgangseffect. 
 
In droge tijden is meer water beschikbaar voor de zoetwatervoorziening van 
nabijgelegen stedelijke gebieden. Op de lange termijn wordt verdere verzilting van het 
veenweidegebied tegengaan. Hierdoor is ook minder zoet water nodig om de verzilting 
tegen te gaan. Door de droogmakerijen te vernatten zullen de veenweidegebieden en 
de natte natuurgebieden hierbinnen niet meer verdrogen. Er is hierdoor aanzienlijk 
minder aanvoer van water naar de natuurgebieden nodig. De claims op rivierwater in de 
zomer zullen verminderen. In de droge periodes is tevens meer water van goede 
kwaliteit beschikbaar voor de watervoorziening van nabijgelegen stedelijke gebieden. 
 

7.2.2 Effecten natuur 

Met het laagveenlandschap als klimaatbuffer wordt ingezet op berging van water in en 
op de bodem. In de klimaatbuffer zoals die hier wordt beschouwd blijft de regionale 
waterhuishouding gesegmenteerd en daarmee de directe sturing vanuit rivieren waar 
het inundatie en waterstagnatie als landschapsvormend proces betreft. Inundatie en 
waterstagnatie zullen daarentegen middels peilregulatie worden gefaciliteerd. Daarmee 
zullen de peilfluctuaties geringer zijn dan onder natuurlijke omstandigheden en zullen 
deze minder bijdragen als het landschapsvormende proces waardoor laagveenvorming 
(en uiteindelijk hoogveenvorming) een kwestie van de lange adem zal worden. Als 
gevolg hiervan ontwikkelt zich – afhankelijk van de waterkwaliteit - een scala aan 
landschapscomponenten: open water, verlandingsgemeenschappen, riet- en 
zeggenmoerassen, rietlanden, strooiselruigten, graslanden, wilgenbos en natte tot 
vochtige (laagveen)bossen en ontstaat er ruimte voor herbivore invloeden.  
 
Temporele successie leidt uiteindelijk vooral naar laagveenbossen. Daarom zijn 
catastrofes noodzakelijk (terugzetten verlanding) voor het behoud van ruimtelijke 
successie. Lokaal kunnen contactzone’s ontstaan tussen basen- (en nutriënten)rijk 
oppervlaktewater en basenarm regenwater, waardoor de gradiëntenrijkdom toeneemt. 
Het is niet waarschijnlijk dat de verhouding tussen beide watertypen verschuift in de 
richting van regenwater waardoor op termijn hoogveengroei mogelijk zou kunnen 
worden. Het scala aan geschetste landschapscomponenten is op dit moment niet op 
ruime schaal aanwezig. De klimaatbuffer draagt daarmee wezenlijk bij aan het 
verbinden en versterken van het bestaande netwerk van laagveengebieden.  
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Vooral qua flora en insektenwereld heeft het laagveenlandschap haar eigen 
kenmerkende soorten. De diversiteit aan landschapscomponenten maakt het 
laagveenlandschap ook zeer geschikt voor (sterk onder druk staande) moeras- en 
roofvogels omdat deze hier naast foerageergebied ook broedgebied kunnen vinden en 
voor zoogdieren als otter en grote grazers die een relatief groot leefgebied gebruiken 
met veel afwisseling. Mits de klimaatbuffer van voldoende groot is, kunnen er zich 
stabiele populaties van genoemde vogels en zoogdieren vestigen. Deze oppervlakten 
ontbreken (nagenoeg volledig) in de huidige laagveenlandschappen. De klimaatbuffer 
kan daarmee sterk bijdragen aan het behoud en versterken van de biodiversiteit. 
 

7.2.3 Effecten veiligheid 

Hoogteverschillen (+dijkhoogtes) tussen rivieren, het zeeniveau en veengebieden 
worden niet meer groter en mogelijk zelfs kleiner. Potentiële schade kan beter beheerst 
worden. Tevens ontstaan er meer mogelijkheden om water tijdelijk vast te houden in 
tijden dat afvoer van water lastig is (piekafwatering en vloed). 
 

7.2.4 Economische effecten 

Het bevorderen en ontwikkelen van meer natuurlijk laagveenlandschap zal effecten 
hebben op het functioneren van de landbouw en de drinkwatervoorziening. In bepaalde 
gevallen worden de negatieve effecten van klimaatverandering in belangrijke mate 
tegen gegaan en in andere gevallen is de mate waarin kan worden bijgedragen aan het 
tegen gaan van negatieve effecten minimaal. Hieronder wordt een nadere omschrijving 
gegeven per sector. 
 
Het herstellen van het laagveenlandschap heeft geen invloed ten aanzien van 
scheepvaart. 
 
Door het verhogen van de grondwaterstand (én tegengaan van bodemdaling) wordt de 
toename van de zoute kwel door de zeespiegelrijzing en bodemdaling tegengegaan. Het 
watersysteem kan daarnaast meer water vasthouden. Wanneer dit gebeurt in gebieden 
die in gebruik zijn als landbouwgronden kan dit nadelig zijn voor de sector. Voor een 
goede landbouw heeft men immers een lagere grondwaterstand nodig. Ten aanzien van 
drogere periodes ontstaan echter positieve effecten. Door de hogere grondwaterstanden 
uit natte periodes zo lang mogelijk vast te houden kan in drogere periodes meer water 
beschikbaar komen voor de landbouwgebieden. De waterkwaliteit zal daarbij verbeteren 
omdat er minder water van mindere kwaliteit van buiten behoeft te worden aangevoerd.  
 
Het herstellen van het laagveenlandschap heeft geen invloed effecten van 
klimaatverandering ten aanzien van industrie. 
 
Door het tegen gaan van de verzilting zullen bestaande grondwaterwinningen ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening niet of minder snel gaan verzilten.  
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7.2.5 Effecten leefklimaat 

Het bevorderen en ontwikkelen van een meer natuurlijk laagveenlandschap kan effecten 
hebben op gebouwen en infrastructuur en gezondheid.  
 
Het herstellen van het laagveenlandschap leidt tot hogere (grond)waterstanden en kan 
daarmee enige wateroverlast opleveren voor bestaande bebouwing en infrastructuur.  
Daarentegen blijven houten funderingen juist in stand bij hogere waterstanden. En door 
het tegengaan van bodemdaling zal het verzakken van gebouwen en infrastructuur 
worden tegengegaan.  
 
Met het ontstaan van waterbuffers in de vorm van waterplassen kan bij hogere 
temperaturen de lokale temperatuur door het afkoelende effect van de waterplassen 
deels lager zijn dan de algemene temperatuur. 
 
Dit heeft een positief effect op de bevolkingsgesteldheid en –gezondheid, vooral als 
deze gebieden zich in de directe omgeving van stedelijk gebied bevinden. 
 

7.3 Secundaire werking: kansen voor meekoppelfuncties 

In de voorgaande beschouwing zijn vele maatregelen genoemd. Landschappelijk is er 
een kenmerkend verschil tussen maatregelen die gericht zijn op moerassen en 
watergebieden en maatregelen die gericht zijn op landbouw en op het cultuurhistorische 
landschap. Voor beide zijn er goede aanleidingen, een combinatie van beide typen 
maatregelen kan het landschap verrijken. In beide opties zijn er mogelijkheden om de 
waardevolle open ruimte voor de verstedelijkte Randstad te behouden en kunnen er 
dicht bij steden veel meer mogelijkheden voor recreatie ontstaan.  
 
Nieuwe natuurgebieden in de droogmakerijen en in de laagveengebieden kunnen in de 
toekomst meer dan nu gebeurt bijdragen aan natuurbeleving en natuurgerichte 
recreatie. Ondersteuning van de Natte As is hierbij als voorbeeld genoemd. De 
natuurgebieden zijn nauwelijks toegankelijk omdat natuurwaarden grotendeels worden 
afgeschermd van het publiek (bijvoorbeeld Nieuwkoop, Botshol). Bij robuustere 
natuurgebieden zal de toegankelijkheid groter worden. In landschappen waarin het 
water prominenter wordt en er meer afwisseling ontstaat kunnen op een nieuwe schaal 
recreatiemogelijkheden ontstaan voor zeilen, kanoën, motorvaart. Moerasvorming 
waarbij kenmerken van de bestaande cultuurlandschappen bewaard blijven kan tot zeer 
aantrekkelijke landschappen leiden. De exclusiviteit van dergelijke moeilijk toegankelijke 
natuurgebieden kan worden benadrukt, bijvoorbeeld met exclusieve vakantieverblijven. 
 
Als we uitgaan van hogere peilen in agrarisch gebied behouden we een hoogstaand 
cultuurhistorisch erfgoed en wetlandnatuur van mondiale betekenis. Daar waar gekozen 
wordt voor veenvorming ontstaat nieuwe robuuste natuur. Hogere waterpeilen leiden tot 
meer variatie in het landschap: lage plekjes in het land kunnen te nat worden voor 
landbouw en vormen natuureilanden. Er ontstaan kansen voor natuurlijke oevers. 
Momenteel zijn de recreatiemogelijkheden in de laagveengebieden minimaal omdat het 
land niet toegankelijk is voor wandelaars. Weidevogels en zondagsrust vormen samen 
een dankbaar excuus. Wandel- en kanomogelijkheden kunnen veel groter worden. 
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Het huidige laagveenlandschap is bij uitstek een door de mens gemaakt landschap. 
Molens, sloten, kades en dijken herinneren aan de drooglegging van het gebied. Het zijn 
elementen die, net als pestbosjes en geriefhoutbosjes, goed in te passen zijn in de 
klimaatbuffer. Maar ook de typische ontginningsvormen, lintdorpen en het 
verveningslandschap met zijn petgaten en legakkers zijn de moeite waard om te 
behouden en kunnen aantrekkelijker worden door grotere diversiteit. 
 
Afbeelding 7.5 Voorbeelden van meekoppelfuncties in laagveenlandschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Effectiviteit 

In tabel 7.1 is een samenvatting gepresenteerd van de effectiviteit van de klimaatbuffer 
in het laagveenlandschap.  
 
Tabel 7.1 Effectiviteit van de klimaatbuffer laagveenlandschap 
Criteria Beoordeling 

(0+/++) 
Omschrijving effectiviteit 

 
Primaire effecten   
watersysteem ++ Waterbalans en kwaliteit verbetert sterk. 

Veerkracht watersysteem neemt fors toe. 
Verdergaande verzilting wordt tegen gegaan. 

natuur + Ondanks de onzekerheid of veenvorming echt op 
gang zal komen binnen de tijdshorizon voor de 
klimaatbuffer, zullen de moerassen zich wel 
degelijk tot een divers ecosysteem kunnen 
ontwikkelen met veel kenmerkende soorten. De 
schaal waarop een en ander uitvoerbaar is, is 
hier mogelijk beperkend. Er ontstaan grote leef- 
en foerageergebieden voor moerasvogels en 
(grotere) zoogdieren. Natte assen versterken de 
migratiemogelijkheden voor soorten. 

veiligheid + Minder grote hoogteverschillen tussen 
zeespiegel en veenweidegebied, waardoor  
veiligheidsrisico in de randstad wordt verkleind. 

economie  0/+ Minder verbrakking van de kwel in 
landbouwgebieden en geen of minder snelle 
verzilting van grondwateronttrekkingen van de 
drinkwatersector 
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Criteria Beoordeling 

(0+/++) 
Omschrijving effectiviteit 

leefklimaat -/+ Verzakking van gebouwen en infrastructuur 
wordt tegengegaan. Mogelijk plaatselijk enige 
wateroverlast. Waterplassen hebben 
temperatuurregulerend effect bij hitte. 

Secundaire effecten   
wonen + Wonen in de bestaande linten wordt 

aantrekkelijker 
recreatie + Veel meer diversiteit voor natuur- en 

landschapsbeleving en voor recreatie met water. 
cultuurhistorie + Behoud van hoogstaand cultuurhistorisch 

erfgoed 
Aanpassingsvermogen   
schaal + Opschaling naar groter gebied in principe goed 

mogelijk  
tijd  (Hoog)veenvorming vindt plaats op tijdschaal 

van tientallen tot honderden jaren 
 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
 

7.5 Voorbeeldprojecten 
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Het huidige landbouwgebied in de Ronde Venen 
krijgt een nieuwe bestemming als natuur- en 
recreatiegebied. Een natuurlijk peilbeheer en 
voldoende ruimte voor (tijdelijke) waterberging staan 
centraal in de herinrichtingsplannen. Doel is het 
verschaffen van extra opvang- en buffercapaciteit 
tijdens perioden van respectievelijk extreme 
neerslag en extreme droogte en tevens het geven 
van een recreatie-impuls aan het gebied. 

 

   

W
IE

D
EN

/W
EE

R
R

IB
B

EN
 

In de buffers rond de ‘De Wieden’ en ‘Weerribben’ 
(Overijssel) is het waterpeil tien jaar geleden 
opgezet om het weglekken van water naar de lager 
gelegen omgeving te verminderen. De nieuwe 
buffers trekken tevens water- en moerasvogels aan 
en hebben de aantrekkelijkheid van het gebied voor 
recreatie vergroot. In het gebied is tegenwoordig 
minder wateraanvoer nodig dan in het verleden, en 
de waterkwaliteit is verbeterd waardoor 
verlandingsprocessen  goed op gang komen. 
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8 HERSTEL EN ONTWIKKELING ZANDGRONDENLANDSCHAP EN 
HEUVELLANDSCHAP 

8.1 Karakteristieken 

Zonder natuurlijke klimaatbuffer… 
zal de wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebieden sterk toenemen en zullen watertekorten in droge 
perioden toenemen. Vooral extreme neerslaghoeveelheden zorgen in het zandgronden- en heuvellandschap voor 
problemen. Het watervasthoudende vermogen van de stroomgebieden in het zandgrondenlandschap en het 
heuvellandschap is sterk afgenomen door het droogleggen van de brongebieden met sloten en greppels, evenals 
door het rechttrekken en overdimensioneren van beken. Hierdoor wordt het water versneld naar benedenstrooms 
gelegen gebieden afgevoerd en ontstaan daar wateroverlastproblemen. Door de snelle waterafvoer wordt daarnaast 
het grondwater in natte periodes niet voldoende aangevuld, waardoor in drogere periodes de kans op verdroging 
toeneemt. 

 
Ingrepen 
Door in de brongebieden van beeksystemen ondiepe drainagemiddelen zoals greppels 
dicht te maken en natuurlijke vegetatie te laten herstellen, neemt de sponswerking van 
het gebied en de verblijftijd van (regen)water toe. De nadruk in de zandgronden- en 
beekdallandschappen ligt dus vooral op het vasthouden van water in de bodem. 
Hiermee kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de waterveiligheid in 
benedenstrooms gelegen stedelijke gebieden en wordt verdroging tegen gegaan.  
 
Systeemdynamiek en aanpassingsvermogen 
De systeemdynamiek van regionale rivieren en beken als klimaatbuffer is overwegend 
momentaan: bij herinrichting zal inzijging en retentie direct optreden zodra er een 
hoogwater optreedt. Dit komt omdat deze maatregelen primair op de randvoorwaarden 
doorwerken (afvoer, waterstanden). Ook het herstel van de horizontale morfologische 
dynamiek, zoals hermeandering, zal zich in relatief korte tijd voltrekken, waarbij kan 
worden gedacht aan hooguit een tiental jaren. De verticale dynamiek, zal ook na die tijd 
nog kunnen doorgaan. Overigens zal men doorgaans te veel verticale insnijding willen 
beperken, bijvoorbeeld met het oog op ongewenste verlaging van grondwaterstanden. 
 
Ruimtelijke consequenties 
Waar in het hoofdriviersysteem sponswerking en berging een beperkte praktische 
waarde hebben, ligt dit in het regionale systeem veel gunstiger: vasthouden en retentie 
zijn hier de maatregelen die zowel de veiligheid in het regionale systeem als ook in het 
primaire systeem direct kunnen vergroten.  
 
Kenmerkend voor het regionale stelsel zijn maximale afvoeren tot enige honderden 
m3/s per grote regionale rivier. Bij een toename van 20 % (G+ scenario) gaat het dus in 
het regionale stelsel om enige tientallen m3/s die per grotere rivier extra moeten worden 
verwerkt. Verder is de karakteristieke duur van de afvoerpieken kleiner dan bij het 
hoofdriviersysteem, gemiddeld hooguit orde 1 dag. Bij een extra afvoer van 20 m3/s 
gaat het voor een grotere regionale rivier dan om circa 2 miljoen m3 per hoogwater dat 
regionaal vastgehouden of geborgen zou kunnen worden. In het regionale gebied zijn 
vaak lager gelegen komgronden te vinden die goed als infiltratiegebied kunnen worden 
ingericht, zoals de oorspronkelijke overstromingsvlaktes.  
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Bij een diepte van 0,5 m in het oppervlak geborgen water gaat het bij dergelijke 
retentiegebieden om een kleine 4 km2 ofwel 400 ha retentiegebied. Meer reëel is 
wellicht een diepte van 0,25 m aan te houden, waardoor een bergingsgebied van 800 ha 
per grotere regionale rivier nodig zou zijn. Daarbij zal ook vaak sponswerking optreden. 
Sponswerking is echter niet altijd mogelijk: bij langdurige overvloedige regenval kan het, 
op regionale schaal bezien, zo zijn dat het water nauwelijks meer de bodem indringt 
omdat deze al helemaal verzadigd is met water (de spons is al volledig gevuld). Bij de 
bestrijding van hoogwater kan er dus niet zonder meer op sponswerking worden 
gerekend. 
 
Van de zijrivieren van de Rijntakken speelt de IJssel de grootste rol. In de PKB wordt 
voor de langere termijn rekening gehouden met een extra toevoer vanuit de zijrivieren 
van de IJssel van 50 m3/s, wat voor de langere termijn een onderschatting lijkt. Zo is in 
2001 vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met een toename van de 
afvoer van de zijrivieren van 200 m3/s ten opzichte van het Randvoorwaardenboek 
1996 van Rijkswaterstaat. Deze taakstelling is/wordt ten dele al uitgevoerd. In het licht 
van deze ervaring veronderstellen we dat op de langere termijn de totale extra afvoer 
van de zijrivieren voor de Rijntakken 100 m3/s bedraagt. Deze afvoer bedraagt in 1 dag 
een kleine 9 miljoen m3. Bij een waterschijf van 0,25 m (oppervlaktewater) bedraagt het 
benodigde totale oppervlak dan circa 35 km2, ofwel 3.500 ha. 
 
Deze lokale berging zou dan een reductie op de IJsselafvoer geven van een kleine 4 % 
op de MHW-afvoer van de IJssel op lange termijn (circa 2.700 m3/s). De reductie zal 
dan zelfs circa 1/3 bedragen van de verwachte toename van de afvoer van de IJssel. Dit 
geeft dus een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid van de IJssel. Bovendien 
kan hierdoor de wateroverlast in het regionale systeem in belangrijke mate worden 
teruggebracht. Bij een tweemaal zo grote extra waterafvoer (W+ scenario in 2100), zal 
een totaal oppervlak van circa 70 km2 moeten worden gevonden, ofwel 7.000 ha. Dit 
lijkt zeker niet onmogelijk; wel zal dit lokaal kunnen leiden tot beperkte wateroverlast in 
(dunbevolkte) bergingsgebieden. 
 
Bij de Maas is het aandeel van de Roer het grootst, waarvan de afvoer die eens in de 50 
jaar optreedt 140 m3/s bedraagt, gevolgd door de Niers met een vergelijkbare afvoer 
van 60 m3/s en de Geul met een afvoer van 53 m3/s. De toename van de afvoer zal ook 
hier dus tussen de 50 en 100 m3/s liggen, vergelijkbaar met de totale toename van de 
zijrivieren van de IJssel. Hiervoor is dus ook een vergelijkbaar gebied aan 
overstromingsvlaktes benodigd als bij de IJssel. Wanneer we naar de Roer kijken, is het 
benodigde oppervlak orde 20 km2, op een stroomgebiedsgrootte van 2340 km2, dus 
maar orde 1% van het totale stroomgebiedsoppervlak. Dit lijkt dus alleszins haalbaar. 
Ook bij een tweemaal zo groot ruimtebeslag (W+ scenario) zal deze ruimte naar 
verwachting nog goed gevonden kunnen worden.  
 
Door de gunstige effecten van het vasthouden en bergen van water in de regionale 
riviersystemen is het opportuun te streven naar het maximaal vasthouden en bergen 
van water. De bijbehorende hoeveelheden kunnen daarbij vér boven de hier 
aangegeven taakstelling voor de extra afvoeren als gevolg van klimaatverandering 
liggen. Dergelijke maatregelen zullen bovendien in het algemeen goed uitvoerbaar zijn 
en hand in hand gaan met een natuurlijk herstel van de regionale wateren.  
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Internationale samenwerking is daarbij tevens van groot belang: hoe hoger in het 
stroomgebied van de regionale rivieren deze maatregelen worden getroffen, des te 
effectiever ze zullen zijn.  
 
Voor de zijrivieren van Rijn en Maas is voor het opvangen van de extra afvoer als 
gevolg van klimaateffecten in 2100 al met al een ruimte vereist van circa 7.000 ha 
(berging in het oppervlak), voor het G+ scenario en circa 14.000 ha voor het W+ 
scenario. Om eventuele fluctuaties als gevolg van onzekerheden op te vangen is voor 
de ontwikkeling van een robuuste klimaatbuffer in het zandgrondgebied, waar vormende 
processen voldoende ruimte kunnen krijgen, een schaalniveau van circa 10.000 ha, 
respectievelijk 20.000 ha gewenst. 
 
Voorstel klimaatbuffer zandgrondlandschap en heuvellandschap in het kort… 
 
- Versterking sponswerking regionale wateren door: 
         - versterkte renaturalisatie beken en regionale rivieren 
         - verminderen drainagecapaciteit afwaterende gebieden 
         - aangepast landgebruik  
 
- Versterking vasthouden en bergen in regionale gebied door ondiepe retentie (ook internationaal) 
         - de regionale hoogwaterveiligheid en veiligheid langs primaire rivieren wordt vergroot 
         - verdroging van drooggelegde brongebieden wordt tegengegaan 

 
8.2 Primaire werking: tegengaan effecten klimaatverandering 

8.2.1 Effecten voor het watersysteem 

Het herstel en ontwikkeling van het zandgronden- en heuvellandschap heeft een forse 
impact op het watersysteem. Door het vasthouden en bergen van water in de 
ondergrond wordt de robuustheid en veerkracht van het watersysteem aanzienlijk 
vergroot. De piekafvoeren van de rivieren zullen minder toenemen en de zomerafvoeren 
zullen minder laag worden. Daarnaast worden lage grondwaterstanden tegengegaan en 
is in de zomer meer water van goede kwaliteit beschikbaar voor onder meer 
recreatieplassen en stedelijke gebieden. Waterkwaliteitsproblemen als de groei van 
blauwalgen en botulisme zullen daardoor minder snel optreden. Een kanttekening moet 
worden gemaakt voor ernstig vervuilde gebieden, die nog niet gesaneerd zijn en die 
afwateren op een beek of regionale rivier. Hier kan de klimaatbuffer leiden tot een 
vergroting van de vracht aan verontreinigingen in de beek –en rivierafvoeren.  
 

8.2.2 Effecten natuur 

Het vasthouden van het water in dit landschapstype leidt ertoe dat de sponswerking 
toeneemt waardoor grondwaterstromingen, als gevolg van de natuurlijke 
hoogteverschillen, weer op gang komen en voeding geven aan (natuurlijke) laagten 
(landschapscomponenten) als poelen en vennen. Afhankelijk van waar op de flanken 
het grondwater uittreedt, zal er een meer of minder gebufferde situatie ontstaan. Zo kan 
zich in het zandgrondenlandschap onder gunstige condities de volledige reeks van zeer 
zwak tot zwak gebufferde vennen ontwikkelen.  
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In algemene zin verhoogt de grondwaterstand waardoor bronnen (weer) actief worden 
en ook de beekdalen in zowel het zandgrondenlandschap als het heuvellandschap 
natter worden. Loodrecht op de beek een ontstaat vochtgradiënt met 
landschapscomponenten als beekbegeleidende graslanden en (bron)bossen en 
zeggenmoerassen. Grondwaterstroming is daarmee een belangrijk landschapsvormend 
proces dat in deze klimaatbuffer weer geactiveerd wordt. Meer lemige of kleiige bodems 
op de plateaus zullen minder snel gedraineerd worden waardoor hier vochtige bostypen 
kunnen ontwikkelen. Omdat ook de grondwaterstand in de betrekkelijk kleine laagten in 
het zandgrondenlandschap hoger wordt, zal er eerder sprake zijn van stagnatie van 
regenwater. Met name op locaties met een niet tot beperkt doorlatende bodemlaag zal 
dit kunnen leiden tot het reactiveren van hoogveenvorming. Hermeandering geeft verder 
in de beekdalen van zowel het zandgrondenlandschap als het heuvellandschap ruimte 
voor het landschapsvormende proces van erosie en sedimentatie. De 
landschapsvormende processen grondwaterstroming, regenwaterstagnatie en erosie en 
sedimentatie resulteren in een groot aantal landschapscomponenten en daarmee in 
ruimtelijke en temporele ecologische variatie en gradiënten. Vanwege het intensieve 
landgebruik in dit landschapstype zijn op dit moment veel van de 
landschapscomponenten niet of nauwelijks meer aanwezig. De klimaatbuffer kan 
daarmee sterk bijdragen aan het realiseren van leefgebiedkenmerken waaronder zich 
stabiele populaties en levensgemeenschappen kunnen ontwikkelen. Voorwaarde is wel 
dat de processen op een relatief groot schaalniveau aan kunnen grijpen. 
 

8.2.3 Effecten veiligheid 

Sponswerking in beekdalen heeft vooral een gunstig effect op de hoogwaterveiligheid 
op regionale schaal. Door de sponswerking in brongebieden te versterken, zal water 
bovenstrooms langer worden vastgehouden en minder snel tot afstroming komen. 
Benedenstrooms zal sprake zijn van een beter beheersbare afvoerstroom. Dit zal leiden 
tot minder hoge afvoeren in de grote rivieren en daarmee hier ook een positief effect 
hebben op de hoogwaterveiligheid. Wanneer dit type klimaatbuffer ook wordt toegepast 
in brongebieden net over de grens, kan een verdere verbetering van de 
hoogwaterveiligheid van de grote rivieren worden gerealiseerd.  
 

8.2.4 Economische effecten 

Het herstellen van het zandgronden- en heuvellandlandschap heeft geen invloed op de 
effecten van klimaatverandering ten aanzien van scheepvaart. 
 
Door het vasthouden en bergen van water in de ondergrond zal de grondwaterstand 
verhogen. Wanneer dit gebeurt in gebieden die in gebruik zijn als landbouwgronden kan 
dit nadelig zijn voor de sector voor een goed producerende landbouw heeft men immers 
een lagere grondwaterstand nodig. Ten aanzien van drogere periodes ontstaan echter 
positieve effecten. Door de hogere grondwaterstanden uit natte periodes zo lang 
mogelijk vast te houden kan in drogere periodes meer water beschikbaar komen voor 
landbouwgebieden en zal er minder droogteschade optreden. De waterkwaliteit zal 
daarbij verbeteren omdat er minder water van mindere kwaliteit van buiten behoeft te 
worden aangevoerd.  
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Door de opvangcapaciteit van de bodem te vergroten, kan ook in de drogere periodes 
nog geprofiteerd worden van de hogere grondwaterstanden uit de nattere periodes. In 
droge periodes worden de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening minder beïnvloed.  
 

8.2.5 Effecten leefklimaat 

Het herstellen van het zandgronden- en heuvellandschap heeft in principe geen invloed 
op effecten van klimaatverandering ten aanzien van gebouwen en infrastructuur.  
 
Het herstellen van het zandgronden- en heuvellandschap heeft in beperkte invloed op 
effecten van klimaatverandering ten aanzien van de gezondheid. Omdat er in de zomer 
meer water van goede kwaliteit beschikbaar is voor onder meer recreatieplassen en 
stedelijke gebieden zullen waterkwaliteitsproblemen als botulisme en de groei van 
blauwalgen minder snel optreden. 
 

8.3 Secundaire werking: kansen voor meekoppelfuncties 

De beek- en rivierdalen in het zandgronden- en heuvellandschap zijn aantrekkelijke 
woon – en recreatieomgevingen. Specifieke groene woningen zoals cottages of 
boswoningen passen zeer goed in dit landschap. Vooral boswoningen op palen of met 
verhoogde ingangen kunnen goed bestaan in zones met op een natuurlijke wijze 
meanderende beken en regionale rivieren. Door het meer robuuste karakter van het 
landschap zal ook de natuur- en landschapbeleving toenemen. Daarnaast zullen 
hierdoor ook de cultuurhistorische kenmerken versterkt worden.  
 
Afbeelding 8.1 Voorbeelden van meekoppelfuncties in zandgronden- en heuvellandschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Effectiviteit 

In tabel 8.1 is een samenvatting gepresenteerd van de effectiviteit van de klimaatbuffer 
in het zandgronden- en heuvellandschap.  
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Tabel 8.1 Effectiviteit van de klimaatbuffer zandgronden- en heuvellandschap 
Criteria Beoordeling 

(0/+/++) 
Omschrijving effectiviteit 

 
Primaire effecten   
watersysteem ++ Robuust en veerkrachtig watersysteem dat een 

forse reductie van hoogwaterafvoeren geeft en in 
droge tijden meer water van goede kwaliteit 
levert. 

natuur ++ Herstel van de sponswerking van het landschap 
leidt ertoe dat opgedroogde, voor de ecologische 
relaties belangrijke vormende processen weer 
geactiveerd worden. Water geeft weer leven in 
beken, bronnen, vennen en natte heiden, 
wijstgronden, beekbegeleidende hooilanden, 
moerassen en bossen. 

veiligheid ++ Forse bijdrage aan hoogwaterveiligheid in het 
regionale systeem en voor de grote rivieren. 

economie  + Vermindering van effecten voor de 
drinkwatersector en minder droogteschade voor 
de landbouw. 

leefklimaat 0/+ In stedelijk gebied en recreatieplassen zal 
minder snel sprake zijn van blauwalgen en 
botulisme. 

 
Secundaire effecten   
wonen + Wonen in de beek- en rivierdalen wordt nog 

aantrekkelijker 
recreatie + Versterking natuur- en landschapsbeleving van 

beek- en rivierdalen.  
cultuurhistorie ++ Versterking cultuurhistorische kenmerken. 
 
Aanpassingsvermogen   
schaal ++ Opschaling naar groter gebied in principe goed 

mogelijk  
tijd + Retentie van water vindt vrijwel direct plaats. 

Hermeandering van beken en regionale rivieren 
vindt plaats op schaal van orde tien jaar.  

 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
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8.5 Voorbeeldprojecten 
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In het 700 ha grote Natuur- en Landschapspark 
Roode Beek/Rodebach is op twee trajecten van resp. 
1,5 en 3 km de natuurlijke overstromingsdynamiek 
van het grensoverschrijdende beekdal hersteld. Ook 
zijn ontwateringsgreppels afgesloten waardoor de 
snelle afwatering van een voormalig landbouwgebied 
is vervallen. Piekafvoeren vanuit de omliggende 
stedelijke gebieden (Brunssum en Geilenkirchen) die 
voorheen binnen enkele minuten door het gebied 
werden gevoerd, zijn er nu vele uren onderweg, 
waardoor de watergolf veel minder hoog wordt en er 
veel water in de bodem kan dringen, dat veel later 
pas weer wegstroomt. Er ontwikkelt zich in het 
verbrede beekdal een laagveenmoeras, waarin het 
water als in een spons wordt vastgehouden. 
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In het Geuldal is de oeverbescherming over een 
traject van circa vijf kilometer verwijderd en is erosie 
weer actief. De bedding transformeert nu gaandeweg 
naar een natuurlijk doorstroomprofiel, dat veel meer 
ruimte heeft voor de opvang van pieken in de 
waterafvoer en daarmee het water minder snel 
afvoert naar de Maas (de trits vasthouden, bergen en 
dan pas afvoeren van de commissie Waterberging 
21e eeuw). Het gebied wordt recreatief intensief 
gebruikt. 

 



 
 
 
 
 
 
 

9S8316/R00001/500051/Rott  Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers 
9 november 2007 - 74 - Definitiestudie 

 



 
 
 
 
 
 
 

Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers  9S8316/R00001/500051/Rott 
Definitiestudie - 75 - 9 november 2007 

9 KOSTEN EN BATEN VAN NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS 

9.1 Inleiding 

In het voorgaande zijn de mogelijkheden van de verschillende typen natuurlijke 
klimaatbuffers om op een effectieve manier om te gaan met de gevolgen van 
klimaatverandering toegelicht. In dit hoofdstuk worden de kosten en baten van de 
realisatie van natuurlijke klimaatbuffers beschouwd ten einde ook vanuit een 
economische optiek te kunnen beoordelen of natuurlijke klimaatbuffers wenselijk zijn.  
 
Allereerst dient daarbij opgemerkt te worden dat de kosten en baten vanwege het 
karakter van deze studie slechts globaal en vooral ook kwalitatief kunnen worden 
beschreven. Omdat niet wordt ingezoomd op specifieke projecten op specifieke locaties 
is het namelijk niet mogelijk om gedetailleerde kosten en baten te geven. Om een 
voorbeeld te geven: indien waterveiligheid wordt vergroot door het aanleggen van een 
klimaatbuffer kan een indicatie van de baat via vermeden kosten van overstromingen 
worden gegeven. Echter omdat niet bekend is wat de exacte locatie noch wat de grootte 
van de buffer is en ook niet in hoeverre sprake is van verlaging van het veiligheidsrisico 
is de totale omvang van de baat niet bekend. Desondanks is getracht weer te geven 
welke baten bij welke klimaatbuffers van belang zijn inclusief een ordegrootte van de 
baten per klimaatbuffer.  
 
In een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse dienen de maatregelen die genomen 
worden, in dit geval de aanleg van klimaatbuffers, te worden vergeleken met de situatie 
waarbij deze maatregelen niet worden genomen, het z.g. referentiealternatief. Het 
referentiealternatief geeft de situatie aan waarin er geen extra maatregelen worden 
genomen en waarbij er vanuit gegaan wordt dat klimaatverandering in de volle 
bandbreedte van de scenario’s plaatsvindt. Om te kunnen beoordelen of de aanleg van 
klimaatbuffers economisch wenselijk is dienen de extra kosten van de aanleg gezet te 
worden tegenover de extra baten daarvan.  
 
Bij het referentiealternatief gaat het om de autonome ontwikkelingen. Hierbij gaat men 
er vanuit dat bestaand beleid verder wordt uitgevoerd en dat er verder geen nieuw 
beleid wordt geïmplementeerd. Dat betekent b.v. dat de maatregelen in het kader van 
de Kaderrichtlijn Water, van WB 21 maar ook van Ruimte voor de Rivier verder worden 
geïmplementeerd.  
 
In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving van kosten en baten opgenomen. De 
belangrijkste resultaten worden hierna in het kort weergegeven. 
 

9.2 Kosten van klimaatbuffers 

Voor alle landschapstypen is verondersteld dat er extra investeringen noodzakelijk zijn 
om bestaande maatregelen zodanig aan te passen dat deze leiden tot het effectief 
tegen gaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Soms zal dat bestaan uit 
een hoger niveau van investeringen dan noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van 
bestaand beleid en soms zal dat bestaan in het kiezen van duurdere oplossingen ten 
einde de natuurlijke omgeving te herstellen. De maatregelen in het kader van herstel en 
ontwikkeling van rivierenlandschap blijken veruit het duurst.  
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Daarna volgt herstel van het laagveenlandschap en daarna herstel zandgronden- en 
heuvellandschap. Voor het duinlandschap zijn de kosten relatief beperkt. De kosten voor 
het estuariumlandschap zijn sterk afhankelijk van het type maatregelen dat wordt 
toegepast. Bij het terugbrengen van de openingen in de Deltakeringen is sprake van 
aanzienlijke kosten die vergelijkbaar zijn met die van het rivierenlandschap. Wat betreft 
onderhoudskosten verwachten wij nauwelijks extra onderhoudskosten: tegenover een 
mogelijk intensiever onderhoud door ‘kleinschaliger’ oplossingen staan ook lagere 
onderhoudskosten vanwege het terugbrengen van de natuurlijke omgeving. Per saldo, 
zo is onze inschatting, zal dat niet of nauwelijks tot extra onderhoudskosten leiden.  
 
De maatregelen in het kader van herstel en ontwikkeling van het zandgronden – en 
heuvellandschap kunnen als aanvullend worden beschouwd op herstel en ontwikkeling 
van rivierenlandschap. De eerstgenoemde maatregelen zijn hierbij zeer effectief; door 
deze maatregelen wordt een vermindering van afvoer van 100 m3/s bereikt en kan een 
besparing op de maatregelen voor de rivieren worden bereikt.  
 
De vraag rijst hoe de maatregelen in het kader van klimaatbuffers moeten worden 
gezien ten opzichte van conventionele maatregelen. Het verschil is dat de maatregelen 
in het kader van klimaatbuffers specifiek worden genomen om de effecten van 
klimaatverandering tegen te gaan. De maatregelen voor klimaatbuffers verschillen met 
name aan de batenkant. Anders dan conventionele maatregelen worden de 
maatregelen voor klimaatbuffers specifiek gericht op het tegen gaan van de effecten van 
klimaatverandering. De baten die daarbij optreden zijn daarbij groter dan de baten die 
optreden bij maatregelen die primair een andere doelstelling hebben. 
 

9.3 Baten van natuurlijke klimaatbuffers 

De baten van natuurlijke klimaatbuffers zijn gekoppeld aan de volgende economische 
actoren: 
 
- Huishoudens. 
- Landbouw. 
- Industrie & diensten. 
 
Voor de verschillende actoren is in tabel 9.1 een overzicht gegeven van de verschillende 
typen baten die per landschap verwacht worden. De baten kunnen zowel positief als 
negatief zijn.  
 
De baten zullen verschillend in de tijd optreden. Sommige baten zullen meteen nadat de 
maatregelen zijn genomen optreden zoals bij recreatie en woongenot het geval zal zijn. 
Andere baten treden pas na langere tijd op, zoals de verbetering van de grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit. In algemene zin kan gesteld worden dat hoe langer het duurt 
voordat de baat gaat optreden, hoe minder economisch rendabel een project wordt.  
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In sommige gevallen zal de aanleg van klimaatbuffers bepaalde overige kosten 
overbodig maken, bijvoorbeeld omdat het de realisatie van een project met hetzelfde 
doel overbodig maakt. Dit zijn de zogenaamde vermeden kosten. Een voorbeeld hiervan 
betreffen de kosten voor onderhoud en beheer. Deze zullen door een dynamisch 
landschapsbeheer per definitie lager worden omdat meer wordt overgelaten aan de 
werking van de natuur. Deze lagere kosten kunnen ook worden opgevoerd als baten 
van de aanleg van buffers.  
 
Tabel 9.1. Overzicht typen baten per landschap en actoren 
 Huishoudens Landbouw Industrie & diensten 
Landschap  
Rivieren  - Hoogwaterveiligheid (+) 

- Woongenot (+) 
- Recreatie (+) 
- Herhuisvesting bewoners  (-)  
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

- Scheepvaart (-/+) 

Estuarium  - Hoogwaterveiligheid (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Recreatie (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

 

Duin  - Hoogwaterveiligheid (+) 
- Recreatie (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

 

Laagveen  - Vermindering wateroverlast (+) 
- Recreatie (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 

 

- Extensieve veeteelt (+) 
- Gebruik grondwater 

voorraden (+) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

-    Waterkwaliteit (+) 

Zandgrond en 
heuvel 

- Vermindering wateroverlast (+) 
- Waterkwaliteit (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Recreatie (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Waterbuffers voor 
droogteperiode (+) 

- Waterkwaliteit (+) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

9S8316/R00001/500051/Rott  Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers 
9 november 2007 - 78 - Definitiestudie 

 

In bijlage 2 zijn de verschillende typen baten nader uitgewerkt. Omdat een belangrijk 
deel van de baten niet kan worden gekwantificeerd zijn geen harde conclusies te 
trekken. Op basis van de resultaten van een aantal studies kan in algemene zin wel 
worden afgeleid dat kosten en baten voor maatregelen voor klimaatbuffers elkaar min of 
meer in evenwicht houden. Belangrijke baten zoals de natuurwaarde, cultuurhistorische 
waarde, recreatie en woongenot zijn daarbij echter nog niet in kaart gebracht. Wij 
verwachten dan ook dat de baten de kosten in belangrijke mate zullen overtreffen indien 
deze baten wel zijn gekwantificeerd. Op basis van deze verwachting is de aanleg van 
natuurlijke klimaatbuffers ook vanuit economische optiek wenselijk. 
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10 OVERZICHT EFFECTIVITEIT VAN NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS 

10.1 Inleiding 

Met de natuurlijke klimaatbuffers worden de gevolgen van klimaatverandering zoveel 
mogelijk verzacht. De mate waarin de verschillende typen klimaatbuffers hieraan een 
bijdrage kunnen leveren is in de voorgaande hoofdstukken nader toegelicht en 
beoordeeld middels een aantal criteria waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 
primaire gevolgen van klimaatverandering (watersysteem, natuur, veiligheid, economie 
en leefklimaat), en de kansen voor het meekoppelen van andere functies, zoals wonen, 
recreëren en cultuurhistorie. 
 
In tabel 10.1 is een totaaloverzicht gepresenteerd van de effectiviteit voor de gevolgen 
van klimaatverandering voor alle onderscheiden typen klimaatbuffers. Daarbij wordt ook 
een indicatie gegeven van het aanpassingsvermogen in geval er een meer extreem 
klimaatscenario van toepassing blijkt. Dit geeft de flexibiliteit van de verschillende typen 
klimaatbuffers weer in relatie tot de bandbreedte in de huidige klimaatscenario’s in 
schaal en tijd.  
 

10.2 Effectiviteit voor de primaire effecten van klimaatverandering 

Watersysteem 
Alle typen buffers leveren een bijdrage aan meer robuust en veerkrachtig watersysteem. 
Dit is vooral het geval bij de laagveenlandschappen en de zandgronden- en 
heuvellandschappen. In de zandgronden- en heuvellandschappen zorgen de buffers 
voor het langer vasthouden van het water, waardoor lagere hoogwaterafvoeren en 
hogere laagwaterafvoeren in ons rivieren- en bekenstelsel op zullen treden. Daardoor 
komt in droge perioden meer water van goede kwaliteit beschikbaar voor natuur en 
stedelijke gebied. Met het herstel van het laagveenlandschap wordt verzilting 
tegengegaan. Ook hier is in droge perioden meer water van goede kwaliteit beschikbaar 
voor natuur en stedelijk gebied. In de kustzone levert duinvorming een belangrijke 
bijdrage aan een meer natuurlijke en daarmee robuuste en veerkrachtige kustlijn. 
Herstel van het rivierenlandschap, duinlandschap en het estuariumlandschap dragen bij 
aan het vergroten van het areaal natuurlijke overgangen tussen land en water. Voor de 
laatste twee geldt dat hierdoor ook overgangen tussen zout en zoet water hersteld 
worden.  
 
Natuur 
Het vasthouden en ruimte geven aan water leidt in alle type klimaatbuffers tot het herstel 
en versterking van vormende landschapsprocessen. Hierdoor kunnen 
standplaatsfactoren en leefgebiedkenmerken met ruimtelijke en temporele ecologische 
variatie en gradiënten zich herstellen. Juist die variatie en gradiënten én de schaal 
waarop klimaatbuffers worden ingezet, waarborgen een duurzame en robuuste vorm 
van spontane natuur die veel minder gevoelig is voor calamiteiten (immers die zijn 
veelal in een natuurlijk systeem als systeemkenmerk te beschouwen) dan gereguleerde 
natuur. Klimaatbuffers zijn daarmee minder gevoelig voor het verdwijnen of uitsterven 
van soorten. Bovendien leidt die ruimtelijke en temporele ecologische variatie en 
gradiënten tot een grotere diversiteit aan (tijdelijke) habitats en biedt daarmee 
leefgebied aan meerdere soorten.  
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De klimaatbuffers dragen (naast de EHS) bij aan het ontsnipperen en versterken van de 
ruimtelijke structuur van het landschap voor flora en fauna waardoor de 
migratiemogelijkheden voor zowel de koloniserende als de vertrekkende soorten worden 
verbeterd.  
 
Veiligheid 
Alle typen buffers leveren een bijdrage aan de veiligheid van Nederland. De  
ontwikkeling van het rivierlandschap, het duinlandschap en de zandgronden- en 
heuvellandschappen zijn zeer effectief beoordeeld voor de hoogwaterveiligheid. Om de 
hoogwaterafvoeren boven 16.000 m3/s te kunnen accomoderen wordt voorgesteld om 
meer water naar het IJsselmeer af te voeren via een nieuwe verbinding door de Betuwe. 
Hier kunnen riviervormende processen worden ontwikkeld zonder de scheepvaartfunctie 
van de grote rivieren aan te tasten. De relatief grote buffercapaciteit van het IJsselmeer 
wordt benut om het water tijdelijk te bergen. 
 
Door de buffers in de zandgronden- en heuvellandschappen worden de hoogwaters in 
de beken vertraagd afgevoerd; deze zorgen op hun beurt voor lagere piekafvoeren op 
de grote rivieren. Wateroverlast in onder meer stedelijke gebieden neemt af. Herstel van 
het duinlandschap zorgt voor een robuuste en veerkrachtige kustverdediging, die mee 
kan bewegen met klimaatverandering. Maatregelen in het laagveenlandschap leveren 
een effectieve bijdrage aan de veiligheid omdat ze zorgen voor minder grote 
waterstandverschillen binnen- en buitendijks, waardoor het veiligheidsrisico wordt 
verkleind. Meegroeien van het estuariumlandschap door sedimentaanvoer en de 
vorming van platen en voorlanden zorgt voor verlaging van waterstanden, golfhoogten 
en stroomsnelheden en is effectief voor de stormvloedveiligheid. 
 
Economie 
De economische effecten van de klimaatbuffers zijn beperkt in omvang. Het gaat daarbij 
vooral om effecten voor de landbouw. Voor het laagveenlandschap is sprake van het 
tegengaan van de verdergaande verzilting in de laaggelegen polders in west Nederland. 
Hier zal in droge perioden tevens meer water beschikbaar zijn voor de landbouw. Bij het 
duinlandschap en het estuariumlandschap zal de toename van de verzilting van het 
ondiepe grondwater direct achter de waterkering mogelijk beperkt kunnen worden. De 
drinkwatervoorziening kan profiteren door het groter worden van de zoetwaterbel op 
plaatsen waar het duinlandschap wordt hersteld en in het laagveenlandschap door het 
beperken van het gevaar voor verzilting van grondwateronttrekkingen. De klimaatbuffers 
leveren in het algemeen een aantrekkelijk woonklimaat waardoor de waarde van het 
vastgoed kan toenemen.  
 
Leefklimaat 
De effecten voor leefklimaat worden overwegend positief beoordeeld. Het herstel van 
het rivierenlandschap leidt tot een vermindering van de waterschade aan gebouwen en 
infrastructuur. Daarentegen kan in het laagveenlandschap enige vergroting van de 
schade door wateroverlast optreden. Door de grotere beschikbaarheid van water van 
een goede kwaliteit in het laagveenlandschap en het zandgronden- en heuvellandschap 
voor nabijgelegen stedelijke gebieden en recreatieplassen zal er in zomerperioden 
minder snel sprake zijn van het optreden van botulisme en blauwalgen. Daarnaast 
zullen grote wateroppervlakken nabij stedelijk gebied voor enige verkoeling kunnen 
zorgen tijdens hittegolven.  
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Dit is vooral in het laagveenlandschap van toepassing. In het laagveenlandschap zal 
tevens sprake zijn van minder schade aan gebouwen en infrastructuur door het 
tegengaan van verzakkingen. 
 

10.3 Scundaire effecten: kansen voor meekoppelmogelijkheden voor andere 
functies 

Wonen 
Alle typen klimaatbuffers leveren goede meekoppelmogelijkheden voor wonen. Er 
ontstaan in het algemeen aantrekkelijke en gevarieerde landschappen, die een 
interessant woonmilieu opleveren. Voor met name het rivierenlandschap en de beek- en 
rivierdalen van de regionale rivieren ontstaan kansen voor diverse typen van 
klimaatbestendige woningen. Hermeandering van beken in de zandgronden- en 
heuvellandschappen levert een hogere belevingswaarde en positieve impulsen voor 
wonen en recreatie.  
 
Cultuurhistorie 
Juist de schaal waarop klimaatbuffers worden ingezet biedt enorme kansen voor het 
zichtbaar maken en herstellen van de cultuurhistorische kenmerken van het oude 
cultuurlandschap. Hier gaan natuur en cultuur hand in hand.  
 
Elk van de klimaatbuffers kan ingericht worden met de cultuurhistorische kenmerken die 
horen bij dát specifieke landschap. Kenmerken als houtwallen, (vlecht)heggen, graften, 
bomenrijen, dijkjes, tuunwallen, akkerranden, elzenhagen, dobben maar ook sloten 
geven een enorme landschappelijke en natuurlijke rijkdom. Door hier een fijnmazig 
netwerk van cultuurhistorische kenmerken als karrensporen, kerkepaden, veldwegen, 
lanen, dreven, trekpaden langs watergangen in aan te leggen, kan de klimaatbuffer 
toegankelijk worden gemaakt. 
 

10.4 Aanpassingsvermogen van de klimaatbuffer 

Het aanpassingsvermogen van de verschillende typen klimaatbuffers in termen van 
schaal wordt het meest positief beoordeeld voor het zandgronden- en heuvellandschap. 
Opschaling naar een groter gebied is hier goed mogelijk. Aanpassing van de schaal of 
omvang van de buffer is voor het rivierenlandschap en het estuariumlandschap lastig. 
Voor het rivierenlandschap is dat ten dele niet gemakkelijk aan te passen i.v.m. huidige 
scheepvaartfunctie van de grote rivieren. In het estuarium liggen de noodzakelijke 
ingrepen voor schaalvergroting soms complex (bijvoorbeeld ontpoldering, extra 
zandvoeding langs de kust). Voor het duinlandschap geldt dat het areaal in trajecten 
waar aanzanding plaatsvindt zeewaarts kan uitbreiden. Langs een eroderend kusttraject 
kan erosie worden gecontroleerd door voldoende zandsuppletie, zodat weinig 
conflicterende functies in het achterland zijn te verwachten. Het laagveenlandschap is 
goed uitbreidbaar. 
 
De tijdschaal waarop processen plaats vinden geeft aanzienlijke verschillen te zien. De 
morfologische processen in het estuarium en de rivieren verlopen traag; hier moet 
rekening worden gehouden met een tijdschaal van 100-den jaren alvorens de in gang 
gezette processen een nieuw evenwicht hebben bereikt. In het estuarium is daarbij ook 
sprake van snellere processen die samenhangen met de getijdebeweging.  
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Voor de vorming van veen in het laagveenlandschap gaat het om een traag proces met 
een lange horizon: 10-tallen tot 100-den jaren. De processen van hermeandering van 
beken en regionale rivieren vinden op een tijdschaal van ca. 10 jaren plaats. Inzet van 
retentie kan hier vrijwel instantaan plaats vinden. 
 
Tabel 10.1. Effectiviteit van klimaatbuffers zoals in dit rapport aangegeven 
  Type 

klimaatbuffer 
    

Criteria  Rivier 
landschappen 

Estuarium 
landschappen 

Duin 
landschappen 

Laagveen 
landschappen 

Zandgronden- en 
heuvelland-
schappen 

 watersysteem 
 

+ + + ++ ++ 

Primaire 
effecten 

natuur ++ ++ / + ++ + ++ 

 veiligheid ++ + ++ + ++ 
 economie 0 0/+ 0/+ 0/+ + 
 leefklimaat + 0 0 -/+ 0/+ 
Secundaire 
effecten 

wonen + + + + + 

 recreatie + + ++ + + 
 cultuurhistorie + 0 + ++ ++ 
Aanpassings- 
vermogen 

schaal 0 0 + + ++ 

 Tijd 0/+ + +  + 
 
0   geen significant effect 
+   effectief 
++ zeer effectief 
 

10.5 Kosten en baten 

De kosten en baten voor de natuurlijke klimaatbuffers zijn in deze definitiestudie 
voornamelijk kwalitatief beschreven. Een gedetailleerde kwantitatieve beschrijving in 
alleen mogelijk als er ingezoomd wordt op specifieke projecten op specifieke locaties.  
 
Voor alle landschapstypen is verondersteld dat er extra investeringen noodzakelijk zijn 
om bestaande maatregelen zodanig aan te passen dat dit leidt tot het tegen gaan van 
de negatieve effecten van klimaatverandering. Soms zal dat bestaan uit een hoger 
niveau van investeringen dan noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van bestaand 
beleid en soms zal dat bestaan uit het kiezen van duurdere oplossingen teneinde de 
natuurlijke omgeving te herstellen. Maatregelen in het kader van herstel en ontwikkeling 
van rivierenlandschap blijken veruit het duurst. Daarna volgen herstel van het 
laagveenlandschap en herstel van het zandgronden- en heuvellandschap. Wat betreft 
beheer- en onderhoudskosten worden nauwelijks extra kosten verwacht. 
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Omdat maatregelen in het kader van herstel en ontwikkeling van het zandgronden – en 
heuvellandschap leiden tot lagere hoogwaterafvoeren voor beken en rivieren kunnen 
deze als aanvullend worden beschouwd op herstel en ontwikkeling van het 
rivierenlandschap. De eerstgenoemde maatregelen zijn hierbij zeer effectief.  
 
De baten van natuurlijke klimaatbuffers treden op voor huishoudens, landbouw, industrie 
en diensten. Het gaat om verschillende typen baten, zoals woongenot, recreatie, verlies 
van landbouwareaal, behoud van cultuurhistorisch landschap en biodiversiteit en 
verbetering van grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. De baten kunnen zowel postitief 
als negatief zijn en zullen verschillend in de tijd optreden. Sommige baten zullen direct 
optreden zoals recreatie of woongenot. Andere baten treden pas na langere tijd op, 
zoals de verbetering van de grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit 
 
Uit een aantal studies kan in algemene zin worden afgeleid dat kosten en baten voor 
maatregelen voor klimaatbuffers elkaar min of meer in evenwicht houden. Belangrijke 
baten zoals de natuurwaarde, cultuurhistorische waarde, recreatie en woongenot zijn 
hierbij echter nog niet in kaart gebracht. Wij verwachten dat de baten de kosten in 
belangrijke mate zullen overtreffen indien deze baten wel zijn gekwantificeerd. Op basis 
van deze verwachting is de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers ook vanuit 
economische optiek wenselijk. 
 

10.6 Leemten in kennis en informatie 

De uitspraken die zijn gedaan in deze definitiestudie zijn gebaseerd op ‘expert 
judgements’, bestaande onderzoeken en publicaties en andersoortige kwantitatieve of 
kwalitatieve informatiebronnen. Op een aantal punten geldt echter dat het betreffende 
vraagstuk of onderwerp nog dusdanig nieuw en innovatief is dat er nog te weinig over 
bekend is om er gedegen uitspraken over te kunnen doen (en daardoor leemten in 
kennis bestaan) of dat er geen informatiebronnen bestaan (en daardoor leemten in 
informatie bestaan). In de definitiestudie zijn vooral leemten in kennis en informatie ten 
aanzien van de ingrepen horend bij natuurlijke klimaatbuffers en ten aanzien van kosten 
en baten gesignaleerd. Hieronder zijn zij nog eens samengevat.  
 
Leemten in kennis en informatie ten aanzien van ingrepen natuurlijke 
klimaatbuffers 
 
- In het kader van het herstel en de ontwikkeling van het estuariumlandschap is het 

onder meer van groot belang om de natuurlijke opbouw van de Waddenzee zoveel 
als mogelijk te bevorderen, zodat er meer veerkracht ontstaat. Een eensluidend 
antwoord op hoe dit het beste kan worden aangepakt is op dit moment niet te 
geven, wel zijn een aantal mogelijke ingrepen benoemd. De genoemde maatregelen 
dienen te worden onderzocht op hun afzonderlijke effectiviteit en eventuele 
samenhang.  

- In het kader van het herstel en de ontwikkeling van het estuariumlandschap kan ook 
gedacht worden aan het (gereguleerd en deels) openen van de Afsluitdijk en andere 
afgesloten zeearmen. Een dergelijke verregaande maatregel dient nader onderzocht 
te worden op haalbaarheid. Tevens dient daarbij nog onderzocht te worden of het 
werkelijk zo is dat met het meer doorlatend maken van de Afsluitdijk inderdaad nog 
meer sediment kan worden ingevangen en platen en kwelders verder mee kunnen 
groeien met de zeespiegelrijzing.  
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- In het kader van het herstel en de ontwikkeling van het duinlandschap is bij het 
toepassen van de maatregel waarbij de oude duinrichels doorbroken worden en 
sluftervorming mogelijk wordt gemaakt niet precies bekend wat de breedte van de 
noodzakelijke bufferruimte zou moeten zijn op de grens van land en zee. Afhankelijk 
van de samenstelling van de ondergrond moet hierbij gedacht worden aan een 
breedte van het duinmassief van minimaal een kilometer. Ter vergelijking: de 
huidige Kerf in de duinen bij Schoorl bevindt zich in een circa vier kilometer breed 
duinmassief. 

- inzicht in de techniek en het tempo waarmee laagveenmoerassen kunnen rijzen 
door middel van veenregeneratie en het opzetten van peilen. 

 
Leemten in kennis en informatie ten aanzien van kosten en baten 
 
- Allereerst dient opgemerkt te worden dat de kosten en baten globaal en vooral ook 

kwalitatief beschreven zijn, omdat deze definitiestudie zich vooral richt op de 
verschillende typen van natuurlijke klimaatbuffers. Omdat niet wordt ingezoomd op 
specifieke projecten op specifieke locaties is het niet mogelijk om gedetailleerde 
kosten en baten te geven.  

- Ten aanzien van de kosten is het in veel gevallen lastig om exact aan te geven welk 
deel van de kosten aanvullend en specifiek voor klimaatbuffers genomen zouden 
worden en welke kosten sowieso al gemaakt zouden worden in het kader van 
bijvoorbeeld beheer. Ook is het moeilijk om zonder concreet te hebben om welke 
klimaatbuffers het specifiek gaat, te kwantificeren hoe groot het synergievoordeel zal 
zijn. Tot slot is ten aanzien van de kosten van herhuisvesting van burgers vanwege 
infrastructurele of inrichtingprojecten weinig informatie bekend of openbaar. 

- Uit het overzicht van baten kunnen geen conclusies worden getrokken omdat een 
flink deel van de baten niet kan worden ingevuld. Zo is het moeilijk om de waarde te 
bepalen van een recreatiebezoek in de open natuur en van woongenot. Zelfs voor 
de klimaatbuffers waarvoor wel baten zijn geïdentificeerd is het beeld niet compleet 
omdat dit maar een –klein- deel van de baten betreft. Zo ontbreken b.v. de baten 
voor het laagveen van de natuurwaarden van het veen en de waarde van het veen 
als open gebied te midden van een sterk verstedelijkt gebied. Pas wanneer alle 
belangrijke baten inzichtelijk zijn gemaakt, zouden conclusies over de omvang van 
de baten mogelijk zijn en kan een vergelijking tussen de baten van de verschillende 
typen klimaatbuffers gemaakt worden.  

 
10.7 Conclusies en aanbevelingen 

Om Nederland in het zicht van de verwachte klimaatveranderingen veilig en leefbaar te 
houden zijn forse aanpassingen nodig in de ruimtelijke inrichting van ons land. 
Technische maatregelen alleen zijn niet voldoende. Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
zijn noodzakelijk om Nederland “klimaatproof” te maken. De in dit rapport nader 
uitgewerkte natuurlijke klimaatbuffers kunnen hierin een cruciale rol vervullen. De 
klimaatbuffers bieden ruimte aan natuurlijke landschapsvormende processen, die ons 
land de benodigde weerstand en veerkracht kunnen leveren om de gevolgen van 
klimaatverandering op een verantwoorde wijze op te vangen. Deze processen die in de 
afgelopen eeuwen in belangrijke mate door de mens aan banden zijn gelegd bieden 
daarbij tegelijkertijd een duurzame, vitale en veerkrachtige basis voor behoud en 
ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland en aan andere functies zoals wonen, 
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werken en recreatie. Voor alle in dit rapport uitgewerkte typen natuurlijke klimaatbuffers 
geldt dat zij: 
 
- natuurlijke processen reactiveren of revitaliseren; 
- ruimte bieden aan andere sectoren; 
- qua schaal en functie in meer of minder mate mee kunnen groeien met de omvang 

van de klimaatverandering. 
 
Alle typen klimaatbuffers leveren een bijdrage. Het gaat dus niet zozeer om een keuze 
voor de meest effectieve klimaatbuffer, maar om de combinatie ervan. Ieder type draagt 
daarbij een steentje bij om Nederland gezamenlijk klimaatbestendiger te maken. De 
natuurlijke klimaatbuffers kunnen daarbij nog effectiever zijn als ook onze buurlanden in 
de grensoverschrijdende bovenstroomse delen van onze stroomgebieden natuurlijke 
klimaatbuffers gaan ontwikkelen.  
 
Ook vanuit de optiek van kosten en baten is de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers 
een gewenste ontwikkeling. Bij alle typen klimaatbuffers liggen belangrijke kansen voor 
meekoppeling van wonen, recreatie en cultuurhistorie. Op het schaalniveau van de 
uitwerking in dit rapport is het niet mogelijk om alle kosten en baten goed in beeld te 
brengen. Op basis van de gepresenteerde meer kwalitatieve inschattingen wordt 
verwacht dat de baten de kosten in belangrijke mate zullen overtreffen. 
 
Om de klimaatbuffers te kunnen realiseren zullen ook offers gebracht moeten worden. In 
een aantal gevallen zullen bestaande functies moeten wijken. Dit alles behoeft echter 
niet morgen al te zijn geregeld. De tijdschaal waarop we met de klimaatbuffers moeten 
anticiperen stelt ons in staat om de benodigde veranderingen zorgvuldig voor te  
bereiden en gefaseerd uit te voeren. De realisatie van de klimaatbuffers is daarbij op te 
delen in vele, kleine, onafhankelijk van elkaar te realiseren projecten. Ze vragen daarbij 
dus niet om éénmalige grote investeringen. Wel is van belang dat er een lange termijn 
investeringsstrategie wordt opgesteld. 
 
Samengevat worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
- Maak op korte termijn een aanvang met de realisatie van daarvoor geschikte 

(pilot)projecten. Ga deze projecten monitoren en toon de resultaten aan publiek en 
politiek.  

- Stel een lange termijn investeringsstrategie op. 
- Start onderzoek op om kennisleemten in te vullen. 
- Stem de verdere ontwikkeling van de natuurlijke klimaatbuffers mede af op de 

ontwikkelingen bij het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat  
- Start een traject op om ruimtelijke reserveringen voor klimaatbuffers te maken. 
 
Om dit alles in goede banen te leiden wordt tevens aanbevolen om voor het geheel een 
heldere procesregie te organiseren.  
 
Voor de vervolgacties en de beoordeling en keuze van de (pilot) projecten kan de 
informatie uit dit rapport een belangrijke bijdrage leveren. 
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RIVIERENLANDSCHAP 

Natuurlijke vorming 
Het rivierengebied voert het water af uit de stroomgebieden van Rijn en Maas. De 
rivieren zijn ingesneden in de pleistocene zand- en keileemlandschappen, en monden 
uit in de laaggelegen getijdebekkens, waar rivier en kust samenkomen. 
 
Afbeelding 2.2 Ondergrond en riviersysteem (Nota Ruimte, 2005) 
 

 
 
De opvulling van deze bekkens met sediment en de gelijktijdige –en langzaam minder 
wordende- zeespiegelrijzing sinds het vroege Holoceen zorgen ervoor dat het verhang 
van de rivieren afneemt. De grens tussen sedimentatie en insnijding schuift langzaam 
op naar het oosten. 
 
Hoe werkt de sedimentatie in een vlak landschap? Bij hoge waterstanden overstroomt 
de rivier zijn eigen oevers. Doordat het water zich wijd uit kan spreiden neemt de 
stroomsnelheid af, en komt het zwaarste en grofste sediment al op de rivieroever tot 
bezinking, hierbij geholpen door de oevervegetatie die de stroomsnelheid extra remt. 
Het resultaat is op termijn een verhoogde oeverwal, ter weerszijden van de rivier.  
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De vlakte áchter de oeverwal ligt nu lager en in deze laaggelegen vlakte (de 'kom') 
komen de lichte en fijnere kleideeltjes tot bezinking. Het proces is eenvoudig, en leidt in 
principe tot steeds zwaardere oeverwallen, en dikke kleilagen in de kommen. 
 
De rivieren hebben hun loop gedurende het holoceen een aantal malen gewijzigd. 
Daartoe hebben rivieren bij hoogwater hun eigen oeverwal doorbroken en hun bedding 
verlegt. Het resultaat is dat het rivierengebied is opgebouwd uit zowel recente als 
'fossiele' rivierlopen met hun systeem van oeverwallen en kommen, in een ingewikkeld 
patroon. De gezamenlijke afzettingen zijn tot tientallen meters dik. Op de oeverwallen 
groei(d)en 'hardhout-ooibossen' (es, iep, eik), in de rivierbeddingen 'zachthout-
ooibossen' (wilg, populier), in de kommen moerassen en broekbossen. 
 
De mens in het landschap 
In de Hoge Middeleeuwen worden de rivieren bedijkt zodat de mensen op de hoge en 
vruchtbare oeverwallen konden wonen. Vanaf die tijd zijn de natuurlijke processen in 
een keurslijf van bedijkte beddingen geperst. Binnen de dijken hoopt alle sediment zich 
op. Dit is actief door mensenhand ondersteund: talrijke 'uiterwaarden' zijn ontstaan 
doordat met schermen en dammetjes opslibbing werd bevorderd - en de bedding 
vernauwd. Alle rivierprocessen vinden sindsdien plaats tussen de winterdijken waar de 
ruimte voor het water kleiner wordt. Plaatselijk is het sediment in de uiterwaarden 
weggegraven. Voor de bevaarbaarheid is de dynamiek van de grote rivieren vanaf de 
19de eeuw sterker aan banden gelegd door de aanleg van kribben. Daardoor is sinds 
1850 driekwart van het areaal zachthoutooibos verdwenen en resten er nauwelijks 
nevengeulen in het rivierbed. 
 
De sedimentlast van de oost-west gerichte rivieren is thans beduidend verminderd (nu 
ca 600.000 m3 zand en slib per jaar in de BovenRijn), doch wat er is hoopt zich op 
tussen de dijken in het winterbed en bereikt niet langer de zee. Op veel plaatsen ligt de 
uiterwaard dan ook tot een meter hoger dan de nabije oeverwal. Dit geldt niet voor het 
zuidelijke Maasdal en het IJsseldal. Hier is erosie het dominante proces en ligt de rivier 
lager dan het omringende land. 
 
Principes en maatregelen 
Wanneer rivieren meer ruimte krijgen kan meer water worden geborgen. Bovendien 
kunnen natuurlijke rivierprocessen weer plaatsvinden. Dit sluit aan bij voorstellen vanuit 
WB21, Ruimte voor de Rivier en de Integrale Verkenning Maas(IVM). Ruimte geven is 
altijd eerst een kunstmatige ingreep. Het bestaat uit het verplaatsen van dijken of om 
uiterwaardverlaging waardoor bijvoorbeeld makkelijker duinvorming plaatsvindt. 
Sedimentatie en erosieprocessen zijn in algemene zin niet in te zetten om het volume 
van de rivier te vergroten. 
 
Belangrijke randvoorwaarden voor de rivier zijn scheepvaart. Daarnaast kan ingezet 
worden op functies die kunnen meekoppelen met meer ruimte en rivierdynamiek: 
delfstoffenwinning, de ontwikkeling van stedelijke rivierfronten en recreatief gebruik van 
rivieren en uiterwaarden. 
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Afbeelding 2.3 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw rivierenlandschap: IJssel ten zuiden van 
Kampen (links) en Grensmaas (rechts) 

   
 
Estuariumlandschap 
Rond het begin van onze jaartelling en lang daarvoor werd de Hollandse en de Zeeuwse 
kust slechts door enkele zeegaten en/of riviermondingen onderbroken. De huidige 
kustlijn was sterker aaneengesloten dan deze nu is. Het estuarium van Zeeland 
ontstond toen de zee bij stormvloeden inbrak in het daar aanwezige veenlandschap en 
doordat de Rijn haar loop verlegde naar het zuiden. Nu heeft Nederland een 
estuariumkust in het zuidwesten waar de mondingen van Rijn, Maas, en Schelde bij 
elkaar komen. In het noordoosten is er het estuarium van de Eems / Dollard, IJsselmeer 
en Wadden. Het IJsselmeer vormde zich in de monding van de IJssel en heeft 
verschillende verbindingen naar zee gekend. De wadden zijn een intergetijdegebied, 
opgebouwd uit sedimenten van zand en slib vanuit zee. Daarnaast bestonden de 
westelijke waddeneilanden rond het begin van onze jaartelling ook uit veengebieden die 
min of meer deel uitmaakten van de het veenlandschap in laag Nederland.  
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Afbeelding 2.4 Paleografie van Nederland met grote verschillen in de kustopbouw en ligging van de 
Rijn 

 

 
 
Al het ‘nieuwe land” in het Zeeuwse estuarium is ontstaan in een nieuwe, dynamische 
balans tussen afslag en veel aanwas van nieuw land: slikken en schorren. Dit zijn zand - 
en kleiplaten, laaggelegen zonder begroeiing of wat hoger gelegen met begroeiing. 
Indien deze slikken en schorren temidden van het water ontstaan spreekt men van 
'opwassen', indien zij zich hechten aan oudlandkernen van 'aanwassen'. 
 
De mens in het landschap 
In de latere Middeleeuwen wordt de natuur krachtig door mensenhand geholpen door 
'aanwassen' van dijken te voorzien en als 'nieuwland' aan het oude land vast te smeden. 
Daarbij kan de vruchtbare grond worden omgezet in bouwland. 
 
De Biesbosch met zijn estuariene moeras ontstond in de 15e eeuw op de plaats van de 
Groote Waard. De Elisabethsvloed 1421 en de Cosmas- en Damianusvloed van 1477 
bezegelen het lot van de 'Groote Waard', een welvarende landstreek op veen en klei-op-
veen, doch geteisterd door graverij voor zout-, klei- en turfwinning, en ernstig 
verwaarloosde dijken. 
 
Alle zee-inbraken in Zuidwest Nederland blijken uiteindelijk 'zelfhelend' (zij het af en toe 
een handje geholpen). Het dynamisch evenwicht stelt zich steeds zodanig in dat op- en 
aanwas domineert over afbraak, zodat steeds sprake is van netto landwinst. 
 
Aan deze 'natuurlijke' gang van zaken komt vrijwel volledig een einde met de 
Deltawerken. Aanwas van land vindt in de huidige situatie voornamelijk nog plaats in de 
Westerschelde. 
 

3800 voor heden 1200 voor heden 
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In de Waddenzee is het areaal intertijdengebied relatief snel afgenomen: waar in 
Friesland  de bedijkingen rond het jaar 1000 reeds grotendeels gereed waren, was er in 
die tijd nog de Middelzee die tot Bolsward het land in drong. De Waddenzee is in de 
relatief korte tijd erna steeds verder verkleind door bedijkingen en 
landaanwinningswerken langs de Friese en Groningse kust. In 1969 is de Lauwerszee 
aan de Waddenzee onttrokken. De huidige Friese kwelders en slikken die bij 
landaanwinning zijn ontstaan, zoals de ‘Bildtpollen-Noord Friesland Buitendijks’ van 
2430 ha, hebben een belangrijke functie voor broedvogels, trekvogels en wintergasen. 
Verder zijn de Waddeneilanden steeds meer vastgelegd en voorzien van bedijkingen, 
waardoor ze niet meer kunnen migreren en op natuurlijke wijze kunnen eroderen en 
aanwassen. 
 
Dynamiek en natuurlijke landaanwas levert prachtige omstandigheden voor natuur en 
voor recreatie. Zo voetbalden de bewoners van Overflakkee vroeger op ‘de plaat’. Op 
den duur kunnen op aanwassen stedelijke oevers en haventerreinen ontstaan.  
 
Afbeelding 2.5 Voorbeeldreferentie landschapsbeeld estuariumlandschap: Slufter Texel 
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Afbeelding 2.6 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw estuariumlandschap: Westerschelde (Google 
Earth) 

 
 
Principes en maatregelen 
De getijdebewegingen leiden in het estuarium overwegend tot aanwas van land. Door 
de getijdebewegingen meer ruimte te geven ontstaan er grotere verschillen in 
stroomsnelheden en zal er aanwas van land plaats vinden. Ook kan hierdoor aantasting 
van dijken en voorlanden worden voorkomen. Voor de Wadden is uitwisseling tussen 
het wad en de Noordzee bepalend voor de mate waarin sedimentatie plaats vindt. Bij 
stijging van de zeespiegel is sedimentatie cruciaal voor het voortbestaan van het 
intergetijdengebied. Ecosysteembouwers (mosselbanken en zeegrasvelden) kunnen het 
meegroeien met zeespiegelstijging versnellen. 
 
DUINLANDSCHAP 

Natuurlijke vorming 
Het duinlandschap kan geologisch gezien worden gedefinieerd als een reeks 
strandwallen, die het domein van de zee scheiden van het domein van een zich 
(opnieuw) vormend land. De strandwallenkust strekte zich ooit verder uit in zee dan 
tegenwoordig. Na een langdurige periode van opbouw schrijdt de Nederlandse kust 
sinds de Middeleeuwen langzaam terug. 
 
Toen de Noordzee zich - opnieuw - vormde na de meest recente ijstijd nam de zee het 
domein over van een reusachtige rivier die tussen Calais en Dover uitmondde in de 
oceaan. De getijdestromen van de nieuwe zeeverbinding persten zich vier maal per dag 
door de oude riviermonding ter hoogte van het Nauw van Calais en braken op hun weg 
in noordoostelijke richting het plaatselijke zandlandschap af. Daarbij werden grote 
hoeveelheden zand verplaatst.  
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Een fors deel van al dat zand kwam terecht in de 'Nederlandse' getijdebekkens. Terwijl 
deze werden gevuld werd er bovendien zand afgezet als strandwallen langs die 
bekkens. De oudste strandwallen liggen het verst landinwaarts van de huidige kust 
(Haarlemmerliede - Spaarnwoude is één der oudste). Tientallen eeuwen lang 
resulteerde de zandaanvoer in een uitbouw van de kust in westelijke richting. Zeewater 
met grote hoeveelheden zand, deponeerden dit in het ondiepe water voor de kust en op 
het strand. Op de strandwallen kon het zand verwaaien tot lage duinen ('oude duinen'). 
 
Verre van opgehelderd is de procesverandering waardoor in de Middeleeuwen de 
uitbouw van de kust veelal plaatsmaakt voor kusterosie. Gebrek aan sediment? 
stormvloeden? De 'onderwateroever' wordt afgebroken door de golven, het zand wordt 
op strand en zeereep geworpen en door de wind landinwaarts verplaatst. Als stukken 
strandvlakte worden afgesnoerd van de zee ontstaan 'primaire duinvalleien'. Deze zijn 
(zeer) vochtig door uitzakking van het zoete (regen)water dat door de duincomplexen 
wordt geaccumuleerd. Op sommige plaatsen worden ook de oude strandwallen 
aangetast door de kusterosie. 
 
Afbeelding 2.7 Voorbeeldreferentie landschapsbeeld duinlandschap: duinvorming op Terschelling 
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Afbeelding 2.8 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw duinlandschap: kustdynamiek in duinen en 
oude polders op Terchelling (Google Earth)  

 
 
De mens in het landschap 
Ook mensen hebben een rol in de duinprocessen. Overexploitatie van de 'oude duinen' 
(overbegrazing, ontbossing) leidt ertoe dat ook de wind hier meer vat krijgt op het zand. 
Het resultaat van al deze processen is een 'nieuwe' duinenrij (de 'jonge duinen'), afgezet 
naast en deels bovenop het 'oude' duin- en strandwallandschap. Hierbij zijn  
nederzettingen begraven. 
 
De 'jonge duinen' zijn veel hoger en steiler dan de 'oude' en ze kunnen 'wandelen'. 
Kenmerkend zijn de gebogen vormen die door de wind zijn gecreëerd.  In en onder de 
duinen verzamelt zich het regenwater in grote 'zoetwaterbellen'. Op lage plekken 
(duinvalleien) treedt het water uit als kwel, soms verzameld in waterstroompjes 
('duinrellen'). 
 
De natuurlijke dynamiek van de duinlandschappen is de afgelopen decennia 
afgenomen. Door kustverdediging (basaltblokken, aanplant van helm en naaldbomen, 
zandsuppletie) en het verdwijnen van agrarisch gebruik (traditionele beweiding) en 
stikstof depositie is de begroeiing van struweel toegenomen ten koste van open zand. 
Traditioneel is het binnenduingebied in gebruik voor de teelt van bolgewassen, 
tuinbouwproducten en bewoning. De duinen zijn enorme recreatieve trekpleisters door  
de grote afwisseling van zee, zand, duinreliëf en bossen. Alleen al in het Noord Hollands 
Duinreservaat komen jaarlijks circa 10 miljoen bezoekers. De waddeneilanden hebben 
toerisme als voornaamste inkomstenbron. Ze tonen hoe natuur- en landschapskwaliteit 
een grote economische betekenis kan hebben. 
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Principes en maatregelen 
Zeespiegelstijging en grotere golfdynamiek vormen een probleem. Klimaatbuffering voor 
de kust ontstaat wanneer de duinen natuurlijk kunnen groeien; horizontaal 
(landaanwinst) of verticaal (zeeweringen). Bij een netto eroderende kust kan met 
gebruik van kustdynamiek gezocht worden naar een nieuw evenwicht in zandtransport. 
Hierbij kan het plaatselijk nuttig zijn om delen van de kust “op te geven” en zand te laten 
verplaatsen.  
 
Laagveenlandschap  
Natuurlijke vorming 
De stijging van de zeespiegel van enkele duizenden jaren geleden zet nagenoeg half 
'Nederland' onder water. De getijdebekkens: 'Zeeland' en 'Holland' ontstaan (afbeelding 
2.4). Aanvankelijk voeren de rivieren nog veel sediment aan in beide getijdebekkens, 
doch allengs is het vooral de zee die de bekkens opvult, onder meer door het 
zandtransport dat in de vorige paragraaf is omschreven. Het resultaat is een 
uitgestrekte, natte, zandige en plaatselijk kleiige kustvlakte ter grootte van meer dan een 
derde van het huidige Nederland. Als er in de lengterichting van de kust een min of 
meer gesloten rij strandwallen ontstaat .wordt de kustvlakte een lagune, waarin de 
invloed van de zee beperkt is, waarin de rivieren 'zich verliezen' en waar het 
grondwaterpeil stijgt. In een aanvankelijk brak, later vooral zoet milieu ontwikkelen zich 
moerasvegetaties, waarvan de afgestorven planten, door alle nattigheid, niet of 
nauwelijks verteren. Op zeer grote schaal ontstaan veenvormende moerassen - 
laagvenen - bestaande uit rietvenen, zeggevenen en broek(bos)venen. Ruimtelijk is er 
variatie in veenvorming door verschillen in voedselrijkdom en waterregime. Er ontstaat 
successie, waarbij de ene vorm van veen(moeras) over gaat in de andere vegetatie, met 
moerasbos vaak als eindstadium. Over uitgestrekte gebieden in laag Nederland trekt het 
veen zich aan zijn eigen haren uit het moeras omhoog en gaat over in hoogveen dat 
alleen nog door regenwater wordt gevoed. Water is dan land geworden.  
 
De mens in het landschap 
Al rond het begin van de jaartelling is het veenlandschap, door het te draineren, door de 
mens in gebruik genomen. Dit gebeurde deels als boerenland, deels voor turfwinning en 
ook voor de winning van zout. Wanneer (hoog)veen wordt drooggelegd kan het 
gemakkelijk inklinken en oxyderen, waarbij het maaiveld rap daalt. Drooglegging 
gebeurde meestal door mensen (ontginning, ploegen, peilverlaging). Soms gebeurde 
het natuurlijk doordat een veenmoeras werd aangetapt door een rivierarm. Veen dat 
daalt heeft minder weerstand tegen aanvallen van het 'buitenwater'. Zo zijn de Zeeuwse 
(hoog)venen al in de Vroege Middeleeuwen verdwenen in de zee, ná ontginning en/of 
exploitatie. 
 
In bepaalde typen veengebieden is het gehele veendek afgegraven voor de 
brandstofvoorziening. Het resultaat waren talrijke plassen in 'Hollands midden'. Een deel 
ervan is later drooggemalen: de droogmakerijen die nu de laagste gebieden in West 
Nederland vormen. 
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Ondertussen vindt er een voortdurende bodemdaling plaats. Om agrarische activiteiten 
te ontplooien op veengrond wordt via sloten de toplaag ontwaterd. Dit gaat gepaard met 
klink en met oxidatie van het veen dat aan de lucht werd bloot gesteld. Door de oxidatie 
(of verbranding) en de veehouderij is de landbouw een van de grote CO2 producenten. 
Zolang er veen aan lucht is blootgesteld zal de bodem blijven dalen totdat het veendek 
een keer verdwenen is. Dit duurt decennia tot honderden jaren, afhankelijk van de dikte 
van het veendek en van de diepte van de ontwatering. Nu liggen veengebieden die 
aanvankelijk vele meters boven zeeniveau uitstegen één a twee meter onder NAP. De 
daling vindt plaats met een snelheid van circa 1 tot plaatselijk 2 centimeters per jaar. In 
honderd jaar kan hier een extra daling van één a twee meter worden verwacht.  
Problemen die hierdoor ontstaan zijn: 
 
- Onveiligheid door grote hoogteverschillen (dijken en kades). 
- Meer zoute kwel in landbouw die afhankelijk is van schaars zoet water. 
- Kwaliteitsverlies in natuurgebieden door negatieve hydrologische relaties. 
- Verslechterende waterkwaliteit door afbraakproducten van het veen. 
- Vrote onderhoudskosten aan het watersysteem. 
 
De fragiliteit van dit landschap heeft als positief gevolg dat het één van de minst 
aangetaste cultuurlandschappen van Nederland is. De indeling in percelen is in grote 
lijnen nog dezelfde als vijfhonderd jaar geleden. En het weidegebied bezit een aantal 
karakteristieke natuurwaarden (die geleidelijk achteruitgaan). Overheden hebben 
bescherming van de typische natuur en cultuurwaarden hoog in het vaandel staan, 
mede vanwege het belang van een open ruimte in de sterk verstedelijkte randstad 
(CPB, 2007). 
 



 
 
 
 
 
 
 

Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers Bijlage 1 9S8316/R00001/500051/Rott 
Definitiestudie - 11 - 9 november 2007 

Afbeelding 2.9 Voorbeeldreferentie landschapsbeeld laagveenlandschap 

 
 
Afbeelding 2.10 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw laagveenlandschap: veengebied en 
droogmakerijen in De Ronde Venen (Google Earth)  
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Tabel 2.1 Relatie tussen gemiddelde laagste grondwaterstanden en bodemdaling in mm per jaar 
(berekeningen in Zegveld, Alterra 2007) 

Grwst (m –mv) Daling (mm/jr) Grwst (m –mv) Daling (mm/jr) 
0,0 0,0 0,7 9,8 
0,1 0,8 0,8 12,2 
0,2 1,7 0,9 14,5 
0,3 2,6 1,0 16,9 
0,4 3,8 1,1 19,2 
0,5 5,1 1,2 21,6 
0,6 7,4 1,3 23,9 

 
Principes en maatregelen  
Een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren, dalende veenbodem en een toenemend 
zoetwatertekort zijn de problemen als gevolg van klimaatverandering. Veenafbraak kan 
gestopt worden en kan tot een dynamisch proces omgebogen worden. Denkbaar is een 
afwisseling van veengroei en veenafbraak in lange tijdsperiodes (vele eeuwen). 
Veengroei kan alleen onder nauwkeurig beheerste (hydrologische) omstandigheden 
plaatsvinden met circa 1 mm per jaar. Delen van de westelijke veenweiden en 
droogmakerijen zijn daarvoor geschikt te maken. In andere gebieden kan door hoge 
waterpeilen het proces van veenafbraak worden gestopt of geremd.  Hier zal door 
afnemende oxidatie de CO2 uitstoot sterk verminderen. Tijdelijk zal er na peilverhoging 
methaanuitstoot plaatsvinden. 
 
Zandgrondenlandschap en heuvellandschap 
Natuurlijke vorming 
Het overgrote deel van de ondergrond van Nederland bestaat uit zanden die door grote 
rivieren zijn afgezet in het Noordzeebekken. In de voorlaatste ijstijd wordt dit 
zandlandschap gemodelleerd door landijs, resulterend in stuwwallen en glaciale 
bekkens (boven de lijn Haarlem - Nijmegen), en door rivieren en smeltwaterstromen 
(oerstroomdal van Rijn en Maas in midden-Nederland, 'beekdalen'). 
 
In de meest recente ijstijd komt het landijs niet zover zuidelijk. Nederland is een 
poolwoestijn, en de (zuidelijke) Noordzee ligt droog. Grote hoeveelheden zand worden 
door westenwinden vanaf de zeebodem over de hogere gronden geblazen: de 
dekzanden. Deze dekzanden 'nivelleren' enigszins het oudere reliëf, en plaatselijk raken 
'beekdalen' (smeltwaterdalen) verstopt door dekzandruggen. 
 
Na het smelten van het ijs stijgt de Noordzee en breidt zich uit tot aan de huidige grens 
van het pleistocene landoppervlak (Bergen op Zoom - Groningen). De 
grondwaterspiegel stijgt mee. Vegetatie - terug van weggeweest - breidt zich uit over het 
land en er ontstaan op grote schaal bossen. Op natte plekken (beken en afvoerloze 
laagtes) domineren uiteindelijk elzen, elders eiken.  
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Plaatselijk zijn de gemiddelde grondwaterstanden zodanig dat venen ontstaan: 
gestorven planten kunnen niet aan de lucht verteren en hun resten hopen zich op. 
Zolang dit gebeurt onder voedselrijke omstandigheden (beekdalen, hoog 
grondwaterpeil) ontstaan bos-, broek- en zeggevenen. Ophoping van plantenresten kán 
betekenen dat de toplaag uiteindelijk buiten het bereik van het grond- of 
oppervlaktewater geraakt. In het vochtige Nederlandse klimaat gaat dan veenmos 
domineren, dat vrijwel uitsluitend gedijt van het regenwater dat het zelf als een spons 
vasthoudt: hoogveen. 
 
Afbeelding 2.11 Voorbeeldreferentie landschapsbeeld zandgrondenlandschap: Noord-Brabant 

 



 
 
 
 
 
 
 

9S8316/R00001/500051/Rott Bijlage 1 Definitiestudie Natuurlijke Klimaatbuffers 
9 november 2007 - 14 - Definitiestudie 

 

Afbeelding 2.12 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw zandgrondenlandschap: nabij Ruurlo, 
Overijssel (Google Earth) 

 
 
De ophoping van het natte hoogveen (toplaag plus gestorven veenmos) kan hele 
landstreken overwoekeren, zoals dat is gebeurd aan de randen van het Drents plateau 
en in de Peel. Daarbij zijn hele bossen onder een dikke laag veen verdwenen. De 
fossiele boomstammen kunnen later weer opduiken - bij kunstmatige 
waterstandsverlaging, afgraving en ontginning: 'kienhout'. Op de 'minerale gronden' 
(geen veen) treedt bodemvorming op: 'bruine bosgronden' en 'moderpodzolen'. 
 
In het meest zuidelijke deel van Limburg grenst aan het zandgrondenlandschap het 
heuvellandschap. Niet dekzand maar löss overheerst hier: gedurende de meest recente 
ijstijd werden vanuit de droogliggende Noordzee fijne kleideeltjes (löss) over de streek 
geblazen (vergelijkbaar met de afzetting van dekzand vanaf Sittard noordwaarts). 
 
In het heuvellandschap is een sterk reliëf waarneembaar. Door tektonische processen 
(bewegingen in de aardkorst) wordt het gebied (nog steeds) opgeheven, samen met de 
Eifel en de Ardennen. Het reliëf is ontstaan door insnijding van rivier-, beek- en 
sneeuwsmeltwaterdalen in een van origine vlak landschap (thans 'plateau', denk aan het 
'Plateau van Margraten'). De 'modellering' van het landschap voltrok zich voornamelijk in 
de ijstijden, toen Maas, Geul, Gulp, Geleenbeek en Jeker - in de zomer - tamelijk 
woeste, breed en diep eroderende stromen waren. De 'fasen' in de opheffing van het 
plateau en de bijbehorende niveaus van erosie en sedimentatie door de rivieren en 
beken vertalen zich in de zogeheten 'rivierterrassen' van Maas en Geul: fossiele 
beddingen en overstromingsvlaktes van de rivier, de oudste boven, de jongste onder in 
het rivierdal. Daarnaast zijn er talrijke 'droogdalen', eertijds door sneeuwsmeltwater 
uitgeschuurd. 
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De vegetatieontwikkeling ná de ijstijden leidde tot eiken-beukenbos op het plateau, en 
broek- en ooibos in de rivier- en beekdalen. Slechts zéér lokaal was er enige 
veenvorming: de bodems zijn veelal goed doorlatend en het reliëfrijke land is goed 
gedraineerd, vrijwel zonder afvoerloze laagtes. Opvallend zijn de hellingbossen. Water 
en zwaartekracht transporteren bodemdeeltjes en plantenresten - en daarmee 
voedingsstoffen - naar beneden, zodat onder aan de helling een zeer voedselrijke 
ophoping van materiaal plaatsvindt ('colluvium'), bovenin treedt daarentegen een 
langzame verarming en uitloging op. Dat vertaalt zich in een vrij soortenarme 
plantengroei á la de Veluwe met onderin in stroken bos van een voor Nederland 
zeldzame allure.  
 
De mens in het landschap 
Vanaf zo'n 5000 jaar geleden beginnen mensen hun stempel te drukken op het 
zandgrondenlandschap. Bossen op de hogere delen van het landschap worden gerooid 
ten behoeve van de landbouw, of worden uitgedund door het vee (dat graag een blaadje 
lust). Reeds in de Bronstijd ontstaan heidevelden en heischrale graslanden. Bij over-
exploitatie kan de bodem kaal worden en gaan stuiven. De ontbossing leidt tot een 
kleiner watervasthoudend vermogen van de bodems, en versterkt de stijging van de 
grondwaterspiegel: het landschap 'vernat'. Venen breiden zich verder uit. Ook neemt de 
uitspoeling toe, zodat bodems 'degraderen' tot voedselarmere, zuurdere 
'humuspodzolen'. 
 
Afbeelding 2.13 Voorbeeldreferentie landschapsbeeld heuvellandschap: Beekdalen 
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Afbeelding 2.14 Voorbeeldreferentie landschapsopbouw heuvellandschap: ten zuiden van Gulpen, 
Limburg (Google Earth) 

 
 
Door ontginning (vooral vanaf de 19e eeuw) is een landschap van akkers en weilanden 
ontstaan, afgewisseld met heidevelden en bossen. Dit zijn de essen- en 
kampenlandschappen. Hierin maakten de bewoners een uitgekiend gebruik van de 
aanwezige bronnen in het landschap: natte hooilanden langs de beken, plaatsen voor 
wonen en akkerbouw op gradiënten van hoog naar laag die werden bemest en 
weidegrond voor schapen op de heidevelden die hierdoor zijn verschraald. 
 
De laatste decennia is er nauwelijks meer sprake van ontginning van de heide, maar 
groeit de heide wel dicht door het wegvallen van het traditionele beheer. In het kader 
van ruilverkaveling en landinrichting is veel van de lijnvormige opgaande begroeiing 
(houtwallen, singels en heggen) verdwenen. Bijna tweederde van de lengte aan 
kronkelende waterlopen is in de twintigste eeuw recht getrokken en gekanaliseerd voor 
een snellere waterafvoer. Dit heeft een sterke verdroging van het achterland tot gevolg 
gehad. Er vindt minder inzijging van water plaats in gebieden waar dit van oudsher wel 
gebeurde. 
 
In de beekdalen is er minder flexibiliteit nodig om hoge waterafvoeren op te vangen. 
Behalve een grote verarming van landschappen betekent dat de opnamecapaciteit van 
water dramatisch is afgenomen. Door de snellere afvoer van het water is er 
benedenstrooms in het algemeen vaker sprake van wateroverlast, onder meer in de 
stedelljke gebieden langs de beken. 
 
In het heuvellandschap maakt reeds zéér vroeg de bosbedekking op het plateau en op 
de hoger gelegen rivierterrassen plaats voor akkers, of werd uitgedund door grazend 
vee. Ook in Zuid-Limburg ontstonden heidevelden en heischrale graslanden. De 
hellingbossen werden nooit 'ontgonnen' doch wel intensief geëxploiteerd (hakhout). 
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De lössbedekking van het landschap, indien geëxploiteerd, is zeer gevoelig voor erosie 
door (regen)water. Eertijds speelden de boeren hierop in door hun eigen 'terrassen' te 
maken op de glooiingen, in de vorm van 'graften'. Desondanks liggen er soms 
uitgebreide waaiers van verspoelde löss aan het einde van de 'droogdalen'. In de 
periode 1980-1990 was het echter het snelst veranderende cultuurlandschap van 
Nederland. Door ontwikkelingen in de landbouw verdwenen perceelsgrenzen en 
landschapselementen zoals holle wegen, heggen of graften en hoogstamboomgaarden. 
In 1990 was de hoeveelheid holle wegen en hoogstamboomgaarden gehalveerd ten 
opzichte van 1900. Van de oorspronkelijk aanwezige watermolens is 60% (vrijwel) 
verdwenen. Veel karakteristieke hofboerderijen zijn verbouwd tot 
appartementencomplexen. De loop van beken en riviertjes veranderde relatief weinig, 
maar de waterkwaliteit is sterk teruggelopen. 
 
Principes en maatregelen 
In het zandgronden- en heuvellandschap zullen wateroverlast en plaatselijk verdroging 
problematisch worden als gevolg van klimaatverandering. Er dient te worden uitgegaan 
van de volgende principes: in de beekzones wordt de afwatering van rivierwater 
gecontroleerd door de natuurlijke meandering en de uitgebalanceerde werking van 
sedimentatie- en erosieprocessen die daarin plaats kan vinden. Bij een hogere 
toevloeiing van water bovenstrooms bestaat voldoende ruimte in het omringende 
landschap om de rivierloop uit te breiden. 
 
In het hoogveenlandschap en het landschap grenzend aan de beekdalen bestaat een 
trage afwatering door dat de gronden (en in het bijzonder het veen) werken als een 
spons, waarbij de afvoer van water beperkt en gecontroleerd plaatsvindt. Door 
detailontwatering aan te pakken wordt water beter vastgehouden en kan het infiltreren in 
de bodem. Hierdoor worden kwelstromen gevoed. 
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Bijlage 2 
 Kosten en baten van natuurlijke klimaatbuffers 
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Inleiding 
In deze bijlage worden de kosten en baten van de realisatie van natuurlijke 
klimaatbuffers beschouwd om ook vanuit een economische optiek te kunnen beoordelen 
of natuurlijke klimaatbuffers wenselijk zijn.  
 
Allereerst dient daarbij opgemerkt te worden dat de kosten en baten vanwege het 
karakter van deze studie slechts globaal en vooral ook kwalitatief kunnen worden 
beschreven. Omdat niet wordt ingezoomd op specifieke projecten op specifieke locaties 
is het namelijk niet mogelijk om gedetailleerde kosten en baten te geven. Om een 
voorbeeld te geven: indien waterveiligheid wordt vergroot door het aanleggen van een 
klimaatbuffer kan een indicatie van de baat via vermeden kosten van overstromingen 
worden gegeven. Echter omdat niet bekend is wat de exacte locatie noch wat de grootte 
van de buffer is en ook niet in hoeverre sprake is van verlaging van het veiligheidsrisico 
is de totale omvang van de baat niet bekend. Desondanks is getracht weer te geven 
welke baten bij welke klimaatbuffers van belang zijn inclusief een ordegrootte van de 
baten per klimaatbuffer.  
 
In een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse1 dienen de maatregelen die genomen 
worden, in dit geval de aanleg van klimaatbuffers, te worden vergeleken met de situatie 
waarbij deze maatregelen niet worden genomen, het z.g. referentiealternatief. Het 
referentiealternatief geeft de situatie aan waarin er geen extra maatregelen worden 
genomen en waarbij er vanuit gegaan wordt dat klimaatverandering in de volle 
bandbreedte van de scenario’s plaatsvindt. Om te kunnen beoordelen of de aanleg van 
klimaatbuffers economisch wenselijk is dienen de extra kosten van de aanleg gezet te 
worden tegenover de extra baten daarvan.  
 
Bij het referentiealternatief gaat het om de autonome ontwikkelingen. Hierbij gaat men 
er vanuit dat bestaand beleid verder wordt uitgevoerd en dat er verder geen nieuw 
beleid wordt geïmplementeerd. Dat betekent b.v. dat de maatregelen in het kader van 
de Kaderrichtlijn Water, van WB 21 maar ook van Ruimte voor de Rivier verder worden 
geïmplementeerd.  
 
Indicatie van de kosten van klimaatbuffers 
Op basis van expert judgement wordt aangegeven welke investeringskosten en 
onderhoudskosten samenhangen met de aanleg van de verschillende klimaatbuffers. 
Hierbij is kan nog geen volledig beeld worden gegeven aangezien nog niet alle kosten 
kunnen worden ingeschat (dat is pas mogelijk als er sprake is van een locatie specifieke 
klimaatbuffer waarbij ook de noodzakelijke omvang van de buffer bekend is).  Het gaat 
dus om een zeer globale indicatie met als doel enig inzicht te geven in de ordegrootte 
van de kosten van de diverse klimaatbuffers. Het is overigens niet zo dat de 
verschillende klimaatbuffers als alternatieven van elkaar kunnen worden gezien, dus dat 
maatregelen voor laagveen b.v. in de plaats kunnen komen van maatregelen voor 
rivieren. De maatregelen zullen in hoge mate als aanvullend aan elkaar moeten worden 
gezien; het zal gaan om een totaal pakket aan maatregelen voor de verschillende 
landschapstypen.  

                                                  
1 in een kosten-batenanalyse wordt inzicht gegeven in concrete opbrengsten c.q. inkomsten en kosten c.q. uitgaven 

via prijzen die via de markt tot stand komen. In een maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt ook gekeken naar 
de niet direct via de markt in geld uitgedrukte kosten en opbrengsten zoals milieu, recreatief genot of schone lucht 
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Hoogstens kan in de marge worden geschoven tussen de ene en de andere maatregel. 
In die zin heeft een vergelijking van de kosten van de verschillende opties maar een 
beperkte waarde. Het gaat met name om te bezien wat de totale kosten van de 
verschillende typen klimaatbuffers zijn en hoe die zijn opgebouwd.  
 
Wat betreft de kosten van herstel en ontwikkeling van het rivierenlandschap heeft het 
CPB in de KBA t.b.v. de PKB Ruimte voor Rivieren aangegeven dat de kosten waarmee 
in 2015 het veiligheidsniveau in het rivierengebied in overeenstemming wordt gebracht 
met de wettelijke normen van 2001, 2,2 miljard Euro bedragen Om na 2015 de 
doorstroom bovenop de taakstelling van 16.000 m3/s mogelijk te maken wordt door ons 
ingeschat dat er 8 miljard Euro aan extra investeringen noodzakelijk zullen zijn. Dit is 
gebaseerd op onze ervaringen en de huidige maatregelen in het kader van Ruimte voor 
de Rivier. Het betreft dan met name dijkverleggingen, uiterwaarden vergraven, aanleg 
nieuwe rivieren, aanleg van nevengeulen en bypasses.  We nemen aan dat deze 
maatregelen niet tot extra onderhoudskosten leiden, behalve dan dat er 
onderhoudsbaggeren dient te worden gepleegd, eens in de 50 jaar. Omdat deze 8 
miljard aan investeringen niet al onder bestaand of voorgenomen beleid vallen zouden 
deze kosten in zijn geheel als extra kosten in het kader van klimaatbuffers ingeboekt 
kunnen worden. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat een groot deel van deze 
kosten toch wel gemaakt zullen worden teneinde de overstromingsrisico’s ook na 2015 
binnen acceptabele grenzen te houden. Welk deel van deze kosten aanvullend en 
specifiek voor klimaatbuffers genomen zouden worden is op dit moment moeilijk aan te 
geven. 
 
De kosten voor herstel en ontwikkeling estuariumlandschap hebben betrekking op het 
doorbreken van stuifduinen en een versterkte zandsuppletie om kustafslag te beperken. 
Daarnaast zijn er voor het terugbrengen van de estuariene dynamiek en geleidelijke 
zoet-zout overgangen in de zuidwestelijke delta omvangrijke investeringen nodig voor 
het terugbrengen van openingen in de Deltakeringen. De exacte omvang van de 
investeringen kan op dit moment niet worden bepaald omdat dit sterk zal afhangen van 
de specifieke maatregelen die zullen worden genomen. 
 
Voor het herstel en ontwikkeling laagveenlandschap hebben we verondersteld dat de 
maatregelen zich vooral zullen richten op de kwetsbare westelijke laagveengebieden 
waar de bodemdaling het grootst is (38% van het totale westelijke veenweidegebied).  
Als we alleen kijken naar het Groene Hart dan gaat het om ongeveer de helft van dat 
aantal ha. De kosten van herstel en ontwikkeling laagveenlandschap betreffen met 
name de kosten van waterpeilverhoging. Deze kosten zijn door Witteveen + Bos en 
Ecorys geschat op 700 – 860 miljoen Euro voor het kwetsbare westelijke 
veenweidegebied als geheel en de helft daarvan voor dit gebied binnen het Groene Hart 
2. Net zoals bij het herstel rivierenlandschap is moeilijk aan te geven welk deel van de 
kosten echt additioneel zijn en alleen in het kader van klimaatbuffers genomen zouden 
worden. 
 

                                                  
2 MKBA ‘Functie volgt Peil’ Witteveen + Bos en Ecorys, 2006 en de CPB notitie hierover 
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Bij de kosten voor herstel en ontwikkeling zandgronden- en heuvellandschap gaat het 
om de kosten van re-naturalisatie of hermeanderen van waterlopen en het aanwijzen 
van ondiepe retentiebekkens. Binnen de KRW is hermeanderen van waterlopen één van 
de maatregelen. De maatregelen voor de KRW lopen door tot 2027 en deze vormen 
daarmee kosten voor bestaand beleid. Daarna zouden dus de kosten in het kader van 
de aanleg klimaatbuffers genomen moeten worden. De kosten voor beek- en 
kreekherstel worden in het kader van de KRW geraamd op 300.000 Euro per km 
(inclusief grondaankoop)3. Welk deel van de kosten alleen op het conto van 
klimaatbuffers geschreven kan worden is moeilijk aan te geven. Als we zouden 
aannemen dat er voor klimaatbuffers ongeveer 200 km moet worden hermeanderd, zou 
dat neerkomen op een totaalbedrag van 60 miljoen Euro.  
  
Bij het herstel en ontwikkeling duinlandschap gaat het voornamelijk om zandsuppleties 
en het versterken van de duinen aan de landzijde. De kosten van het ‘doorsteken’ van 
duinen om het dynamisch kust- en duinbeheer te versterken zijn beperkt. Hierbij geldt 
wel dat de investeringskosten sterk kunnen oplopen bij grootschaliger ingrepen. Indien 
b.v. gekozen wordt voor grootschalige duinverlegging en/of verzwaring zullen de kosten 
sterk toenemen. Omdat nog onvoldoende bekend is wat het ambitieniveau is, kan er 
geen concreet investeringsbedrag worden gegeven. 
 
Thans wordt jaarlijks tussen 10 en 30 miljoen m3 zand aangebracht ten einde afkalving 
van de kust tegen te gaan en duinen te versterken. Dit komt neer op zo’n 40 – 120 
miljoen Euro. Verwacht wordt dat met een meer dynamisch kust- en duinbeheer 
bespaard kan worden op de jaarlijkse kosten van zandsuppletie. Om hoeveel 
besparingen het gaat is moeilijk aan te geven omdat de locaties niet bekend zijn. 
 
Voor alle landschapstypen wordt verondersteld dat er extra investeringen noodzakelijk 
zijn om bestaande maatregelen zodanig aan te passen dat dit leidt tot het effectief tegen 
gaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Soms zal dat bestaan uit een 
hoger niveau van investeringen dan noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van 
bestaand beleid en soms zal dat bestaan in het kiezen van duurdere oplossingen ten 
einde de natuurlijke omgeving te herstellen. Zoals hierboven aangegeven zijn 
maatregelen die genomen worden in het kader van herstel en ontwikkeling van 
rivierenlandschap veruit het duurst. Daarna volgt herstel laagveen en daarna herstel 
zandgronden- en heuvellandschap. De kosten voor het estuariumlandschap zijn sterk 
afhankelijk van het type maatregelen dat wordt toegepast. Bij het terugbrengen van de 
openingen in de Deltakeringen is sprake van aanzienlijke kosten die vergelijkbaar zijn 
met die van het rivierenlandschap. Wat betreft onderhoudskosten verwachten wij 
nauwelijks extra onderhoudskosten: tegenover een mogelijk intensiever onderhoud door 
‘kleinschaliger’ oplossingen staan ook lagere onderhoudskosten vanwege het 
terugbrengen van de natuurlijke omgeving. Per saldo, zo is onze inschatting, zal dat niet 
of nauwelijks tot extra onderhoudskosten leiden.  
 

                                                  
3 Economische analyse KRW voor projectbureau Maas, 2007, Royal Haskoning 
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De maatregelen in het kader van herstel en ontwikkeling van het zandgronden – en 
heuvellandschap kunnen als aanvullend worden beschouwd op herstel en ontwikkeling 
van rivierenlandschap. De eerstgenoemde maatregelen zijn hierbij zeer effectief; door 
deze maatregelen wordt een vermindering van afvoer van 100 m3/s bereikt en kan een 
besparing op de maatregelen voor de rivieren van 0,25 – 0,5 mrd Euro worden bereikt. 
Dit tegenover de kosten van 60 mln Euro, een factor 4 tot 8 maal zo laag.  
 
De vraag rijst hoe de maatregelen in het kader van klimaatbuffers moeten worden 
gezien ten opzichte van conventionele maatregelen. Het verschil is dat de maatregelen 
in het kader van klimaatbuffers specifiek worden genomen om de effecten van 
klimaatverandering tegen te gaan. Qua kosten is er wat ons betreft geen wezenlijk 
verschil tussen de kosten voor de aanleg van klimaatbuffers en de kosten van 
conventionele maatregelen; veelal zal de uitwerking in maatregelen overeenkomen met 
maatregelen die nu reeds genomen worden (denk b.v. aan het aanleggen van bypasses 
of het herstellen van natuurlijke vegetatie). Waarin de maatregelen voor klimaatbuffers 
verschillen is de batenkant. Anders dan conventionele maatregelen worden de 
maatregelen voor klimaatbuffers specifiek gericht op het tegen gaan van de effecten van 
klimaatverandering. De baten die daarbij optreden zijn daarbij groter dan de baten die 
optreden bij maatregelen die primair een andere doelstelling hebben. 
 
Baten van de natuurlijke klimaatbuffers 
Vermeden kosten  
In sommige gevallen zal de aanleg van klimaatbuffers bepaalde overige kosten 
overbodig maken, bijvoorbeeld omdat het de realisatie van een project met hetzelfde 
doel overbodig maakt.  
 
In het kader van bestaand beleid, zoals  KRW, WB 21 en Ruimte voor de Rivier  worden 
reeds maatregelen genomen. Deze maatregelen kunnen in dezelfde richting werken als 
de aanleg van de klimaatbuffers in de zin dat ze eveneens gericht zijn op een meer 
dynamisch landschapsbeheer dan wel dit als consequentie hebben. Er is sprake van 
synergie tussen bestaand beleid en maatregelen gericht op de aanleg van 
klimaatbuffers. Dit betekent dat er kostenvoordelen kunnen optreden en dat de kosten 
voor de aanleg van buffers lager zullen zijn dan zonder deze maatregelen of anders dat 
de aanleg van buffers later in de tijd zou kunnen plaatsvinden.  
 
Om een voorbeeld te noemen: hermeanderen van beken is één van de maatregelen die 
vaak in het kader van de WB21 en ook in KRW kader genomen wordt. Dit heeft een 
positief effect op de sponsfunctie van laagveen- en heuvellandschappen. Dit betekent 
dat de kosten voor het aanleggen van klimaatbuffers lager zullen worden dan zonder 
deze KRW maatregelen. Het is echter moeilijk om zonder concreet te hebben om welke 
klimaatbuffers het specifiek gaat, te kwantificeren hoe groot het synergievoordeel zal 
zijn.  
 
Verder zullen de kosten voor onderhoud en beheer door een dynamisch 
landschapsbeheer per definitie lager worden omdat meer wordt overgelaten aan de 
werking van de natuur. Het is echter moeilijk aan te geven hoe groot dit effect is. Deze 
lagere kosten kunnen worden opgevoerd als baten van de aanleg van buffers. In de 
volgende paragraaf wordt hier op teruggekomen. 
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Overige baten van de natuurlijke klimaatbuffers 
De baten van natuurlijke klimaatbuffers zijn gekoppeld aan de volgende economische 
actoren: 
 
- Huishoudens. 
- Landbouw. 
- Industrie & diensten. 
 
Voor de verschillende actoren is in tabel B2.1 een overzicht gegeven van de 
verschillende typen baten die per landschap verwacht worden. De baten kunnen zowel 
positief als negatief zijn. In de hierop volgende paragrafen worden typen baten 
beschreven en waar mogelijk gekwantificeerd/ gemonetariseerd. Bovendien wordt een 
indicatie gegeven van de baten van de verschillende klimaatbuffers.  
 
Tabel B2.1 Overzicht typen baten per landschap en actoren 
 Huishoudens Landbouw Industrie & diensten 
Landschap  
Rivieren  - Hoogwaterveiligheid (+) 

- Woongenot (+) 
- Recreatie (+) 
- Herhuisvesting bewoners  (-)  
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

- Scheepvaart (-/+) 

Estuarium  - Hoogwaterveiligheid (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

 

Duin  - Hoogwaterveiligheid (+) 
- Recreatie (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Landbouwareaal (-) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

 

Laagveen  - Vermindering wateroverlast (+) 
- Recreatie (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 

 

- Extensieve veeteelt (+) 
- Gebruik grondwater 

voorraden (+) 
- Opbrengst per hectare (-/+) 

-    Waterkwaliteit (+) 

Zandgrond en 
heuvel 

- Vermindering wateroverlast (+) 
- Waterkwaliteit (+) 
- Behoud cultuurhistorisch 

landschap (+) 
- Natuurwaarde, biodiversiteit (+) 
 

- Waterbuffers voor 
droogteperiode (+) 

- Waterkwaliteit (+) 
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De baten zullen verschillend in de tijd optreden. Sommige baten zullen meteen nadat de 
maatregelen zijn genomen optreden zoals bij recreatie en woongenot het geval zal zijn. 
Andere baten treden pas na langere tijd op, zoals de verbetering van de grondwater- en 
oppervlaktewaterkwaliteit. In algemene zin kan gesteld worden dat hoe langer het duurt 
voordat de baat gaat optreden, hoe minder economisch rendabel een project wordt.  
 
We kunnen in deze fase van het proces waarbij we nog in de definitiefase van 
klimaatbuffers zitten, niet aangeven wat de omvang van de baten zullen zijn. Dat zal 
afhangen van de specifieke locatie van de klimaatbuffer. Bij recreatie gaat het misschien 
om een klein bedrag per dag per recreant, maar de totale baten hangen sterk af van het 
aantal recreanten dat extra door de aanleg van een klimaatbuffer zal worden 
aangetrokken. Bij woongenot gaat het om een eenmalige verhoging van de waarde van 
een huis, maar als dit bij een flink aantal woningen het geval is, kan de baat toch een 
aardige omvang bereiken. Ook de niet-gebruikswaarde (behoud cultuurhistorisch 
landschap, natuurwaarde, biodiversiteit) kan een belangrijke baat zijn, vooral als de 
klimaatbuffer in of nabij een dichtbevolkt gebied ligt. Hierbij is ook de 
waarderingsmethode van belang. Indien de waarde wordt bepaald door aan mensen te 
vragen om een bedrag te koppelen aan de waarde van een natuurgebied komt er 
waarschijnlijk een hoog bedrag uit, veel hoger dan een waarde die ontleend wordt aan 
de waarde van dat land op basis van een alternatief gebruik (z.g. opportunity costs’’). 
Omdat we de omvang van de baten op dit moment niet kunnen bepalen, maar toch 
graag inzicht willen geven in de verschillende baten en hoe deze baten worden bepaald, 
hebben we onderstaand een overzicht gegeven van de baten. 
 
Onderstaand worden de individuele baten toegelicht4.  
 
Hoogwaterveiligheid & vermindering wateroverlast 
Het belangrijkste doel van de aanleg van de klimaatbuffers is de bescherming van 
Nederland voor wateroverlast en overstromingen. Het verschil tussen wateroverlast en 
overstromingen houdt vooral verband met de schaal waarop de gebeurtenis plaatsvindt. 
Bij wateroverlast spreekt men van het onderlopen van land vanwege hoge 
grondwaterstanden of overvloedige regenval. Bij overstromingen spreekt men van 
doorbraken van duinen of dijken. Bijgevolg zijn schades bij overstromingen vele malen 
groter dan bij wateroverlast. Wateroverlast is dus relevant bij laagveen-, zandgronden- 
en heuvellandschap. Overstromingen zijn relevant in het rivieren-, estuarium- en 
duinlandschap.  

                                                  
4 De kentallen zijn tenzij anders aangegeven afkomstig van Kentallen waardering natuur, water, bodem en 

landschap; hulpmiddel bij MKBA’s, LNV, 2007). Een aantal van de in dit rapport genoemde waarden staan 
overigens nog ter discussie 
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Er worden 3 typen schades onderscheiden5: 
 
- Directe schade die optreedt vanwege het directe contact met water. 
- Directe schade door “business interruption”, zakelijke verliezen door 

productiestilstand. 
- Indirecte schade bij toeleverende en afnemende bedrijven buiten het 

overstromingsgebied en schade vanwege het doorsnijden van aan- en afvoerroutes. 
 
Het is in het kader van de definitiestudie nog niet bekend in hoeverre de kans op 
wateroverlast of overstromingen verlaagd wordt of in hoeverre de schade veroorzaakt 
door wateroverlast beperkt wordt door de aanleg van klimaatbuffers. De volgende tabel 
en kaart geven door middel van kentallen inzicht in de maximale economische schade 
per gebeurtenis door wateroverlast en overstroming .  
 
Tabel B2.2 Maximale directe schadebedragen bij wateroverlast (inundatie van 30 cm) per 
gebeurtenis 
Schadecategorie  Eenheid  € (prijspeil 2000) 
Grondgebruik  Stedelijk gebied Aanlegkosten per hectare €487.500  

 Grondgebonden/   
grondongebonden landbouw 

Productiewaarde en waarde 
bedrijfsgebouwen en werktuigen 
per hectare 

€15.000  resp. € 401.000 

 Extensieve/ intensive 
Recreatie 

Aanlegkosten per hectare € 88.500 resp. € 108.900  

 Oppervlaktewater  Niet beschikbaar  

Infrastructuur  Autoweg/  Rijksweg Per strekkende meter  € 980 resp € 1.450 

 Spoorwegen Per strekkende meter  € 25.100 

 Vliegvelden Per hectare  €771.500 

Huishoudens  Huis  Gemiddelde per item 
herbouwwaarde  

€102.000- €171.000 

 Inboedel  Gemiddelde per item  €70.000 

 Voertuig  Gemiddelde per item  €1.070 

Bedrijven  Industrie Directe schade afschrijvingen 
per arbeidsplaats 

€ 310.000- €1.820.000 

 Dienstverlenend Directe schade afschrijvingen 
per arbeidsplaats 

€ 10.000- €90.000 

Bijzondere objecten  Watersysteem, 
elektriciteitscentrales, 
cultureel erfgoed, etc  

 Niet beschikbaar  

Bron: NEI, Financiële onderbouwing kengetallen hoogwaterschade, 2007  
 
De maximale schade bij overstromingen wordt per dijkring benaderd. Onderstaande 
kaart geeft een overzicht van de maximale economische schade per dijkring bij een 
overstroming. Voor de buitendijkse gebieden van rivieren en kusten wordt een 
schadebedrag van respectievelijk € 32.000,-- en €160.000,-- per hectare per 
overstroming geschat.  
 
Figuur B2.1 Economische schade bij een dijkdoorbraak 

                                                  
5 Financiële onderbouwing kengetallen hoogwaterschade, NEI, 2007 
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Naast de fysieke schade aan gebouwen en huisraad leidt de kans op wateroverlast ook 
tot emotionele schade. De emotionele schade wordt door het CPB geschat op € 5.000,--
per jaar6. Hoewel het bedrag per huishouden klein is, kan deze negatieve baat door het 
grote aantal huishoudens een aanzienlijke post vormen.  
 
Deze baat is relevant voor alle klimaatbuffers. In het vervolgproces zal er onderscheid 
gemaakt moeten worden tussen van de klimaatbuffers die overstromingen voorkomen, 
estuarium-, duin- en rivierenlandschap, en de overige klimaatbuffers, met een 
sponsfunctie die “natte voeten” voorkomen.  
 
Herhuisvesting bewoners  
Over de kosten voor herhuisvesting van burgers vanwege infrastructurele of 
inrichtingprojecten is weinig informatie bekend of openbaar. De hoogte van de 
schadevergoeding wordt bepaald in een één-op-één relatie in onderhandeling met het 
huishouden. De schadevergoeding is opgebouwd uit een vergoeding voor grond en 
huis, verhuis- en herinrichtingskosten, proceskosten en mogelijk een bedrag voor 
emotionele schade.  

                                                  
6 Kosten-batenanalyse Ruimte voor de Rivier, Veiligheid tegen overstromen,  Centraal Planbureau, 2005 
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Woningbouw stichtingen hanteren sinds 1 juli 2005 landelijk een tegemoetkoming van € 
5.000,-- voor verhuis- en herinrichtingskosten voor zelfstandige woningen. Gezien het 
individuele karakter van deze baat wordt het niet verder meegenomen. Voor het 
landschapstype rivierenland zal er sprake zijn van herhuisvesting van bewoners die 
dicht bij de rivier wonen. Soms is bij herhuisvesting bewoners sprake van kosten, soms 
van vermeden kosten en soms van baten.  
 
Recreatieve mogelijkheden 
Nederlanders recreëren graag in een natuurlijke omgeving, aan zee, bij een meer of in 
een natuurgebied. Meer en mooiere natuurgebieden kunnen ertoe leiden dat het aantal 
recreanten toeneemt en/of het aantal uren per recreant stijgt. Voor de batenanalyse is 
het ook van belang of de recreant er voor kiest om zijn vrije tijd in Nederland te 
besteden in plaats van over de landsgrens of dat er sprake is van slechts een 
verschuiving van recreatie binnen Nederland. Alleen in het eerste geval is sprake van 
additionele baten7.  
 
Het is moeilijk om de waarde te bepalen van een recreatiebezoek in de open natuur. 
Men neemt daarom meestal de door de markt bepaalde prijs van een vergelijkbaar 
goed. Voor een bezoek aan natuurlijk zwemwater neemt men de prijs van een kaartje 
van een openluchtzwembad. De prijs van een bezoek aan natuurwater wordt geschat op 
€ 3,50 per bezoek.  
 
Het herstel van de natuurlijke omgeving zal niet overal tot een even sterke toename van 
het recreatief gebruik leiden. In een al natuurrijke omgeving als de Veluwe zal een extra 
recreatievoorziening minder publiek trekken dan aan de rand van een sterk verstedelijkt 
gebied. De baat van de klimaatbuffers wordt gemonitariseerd door de toename van het 
aantal toeristische dagtochten te vermeerderen met de prijs van de dagtocht.  
 
Naast de waardering van huishoudens bestaan de baten uit recreatie uit de exploitatie-
opbrengsten van recreatieondernemers. De grootte van de baat is afhankelijk van het 
bestaande tekort of overschot aan recreatiemogelijkheden; en de toename van de vraag 
naar dagtochten als gevolg van de klimaatbuffers. Een strandgebied zal daarbij meer 
recreatiemogelijkheden hebben dan bijvoorbeeld een afgelegen moeilijk toegankelijk 
natuurgebied. Bij dagtochten gaat men er vanuit dat de recreant van huis vertrekt en 
binnen een straal van respectievelijk 10 km (wandelen) of 15 km (fietsen) wil recreëren. 
Recreanten besteden € 1,52 per wandeldagtocht en € 6,-- tijdens het fietsen. Gemiddeld 
bedraagt de winst in de recreatiesector 10% van de bestedingen.  
 
Deze baten zijn vooral van belang voor de klimaatbuffers in het duinlandschap, het 
rivierenlandschap en het laagveenlandschap.  
 

                                                  
7 Dit is afhankelijk vanuit welk gezichtspunt wordt gekeken. Op nationaal niveau tellen alle baten waarbij sprake is 

van een verschuiving van recreatie van het buitenland naar Nederland. Op regionaal niveau tellen alle 
verschuivingen naar de eigen regio. We nemen hier het nationaal niveau als uitgangspunt 
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Woongenot  
Naast het benutten van natuur voor recreatieve doeleinden, heeft de nabijheid van een 
natuurlijke omgeving ook een positief effect op het woongenot. De waarde hiervan kan 
worden gemeten met behulp van de huizenprijzen: huizen die in of in de nabijheid van 
een natuurlijke omgeving staan hebben immers gemiddeld een hogere waarde dan een 
soortgelijk huis dat niet aan natuur grenst.  
 
Voor een onderzoek gedaan op basis van ‘expert judgement’ is makelaars de vraag 
voorgelegd welk percentage van de vraagprijs van een huis zij toedichten aan de 
nabijheid van water; en in hoeverre de waarde van het huis stijgt als de kwaliteit van dit 
natte natuurgebied verbetert. Gemiddeld ligt de marktwaarde van onroerend goed met 
een afstand van minder dan 500 meter tot het water 10% tot 30% hoger. Schattingen uit 
de branche geven aan dat een mooiere wateromgeving een eenmalige extra 3% stijging 
van de waarde van het pand kan betekenen (Triple E,2007). Deze additionele 3 procent 
vormt de baat van de aanleg van klimaatbuffers, die zich overal zal voordoen daar waar 
de natuurlijke omgeving in de nabijheid van bebouwing wordt hersteld.  
 
Niet-gebruikswaarde natuur  
Onder deze noemer wordt verstaan de waarde die de natuur heeft niet vanwege het 
gebruik ervan (door productie of recreatie) maar puur vanwege de aanwezigheid 
daarvan. De waarde hangt samen met de optie om de natuur te kunnen bezoeken en 
met het belang van de aanwezigheid hiervan voor het ecosysteem. Zo is de 
aanwezigheid van de Noord- en Zuidpool van onschatbare waarde voor het hele 
ecosysteem, maar de waarde zal niet of nauwelijks afhangen van de mogelijkheid dat 
mensen deze gebieden zullen bezoeken.  
 
Onder de niet-gebruikswaarde vallen b.v. de natuurwaarde en de waarde voor de 
biodiversiteit. Ook een deel van de waarde van het behoud van het cultuurhistorisch 
landschap valt hieronder.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat huishoudens er waarde aan hechten dat het milieu zoveel 
mogelijk gespaard wordt en dat een groot aantal verschillende planten- en diersoorten 
blijft bestaan, zelfs al maakt men er geen direct gebruik van in de vorm van voedsel, 
medicijnen of recreatie. Dit verschijnsel wordt omschreven met “Niet-gebruikswaarde 
biodiversiteit”. Hiervoor zijn verschillende waarden gedefinieerd die op verschillende 
wijze uitdrukking geven aan de waarde die mensen hechten aan een mooie natuurlijke 
omgeving voor zichzelf, voor anderen en voor later. 
 
Om deze waarden te monetariseren is een “contingent valuation study” nodig waarbij via 
een representatieve steekproef huishoudens geïnterviewd worden. Voor het behoud van 
de biodiversiteit bij met riet begroeide land-waterovergangen is wel een waarde voor de 
betalingsbereidheid van huishoudens bekend, namelijk € 11 per jaar. Dit geldt voor 
huishoudens die op maximaal 10 kilometer van het water wonen8.  
 

                                                  
8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006), De strategische MKBA voor de Europese Kaderrichtlijn Water 
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Landbouwareaal  
Voor de klimaatbuffers zullen er maatregelen uitgevoerd worden als de aanleg van 
nevengeulen en bypasses en het verleggen van winterdijken. Voor deze maatregelen 
zal in veel gevallen grond onttrokken worden uit de landbouwsector. Op het moment is 
het nog niet mogelijk om een schatting te geven van de hoeveelheid hectares 
landbouwgrond die van functie zal veranderen.  
 
Deze functieverandering dient afgezet te worden tegen de autonome trends in de 
landbouwsector. Door socio-economische ontwikkeling in de sector neemt de vraag 
naar landbouwgrond af. Deze afname zal tussen 20-40% liggen bij een verdere 
industrialisering van de sector en tussen de 0-10% bij een verbrede en biologische 
landbouwsector in 2040. 9  Dit houdt in dat de onttrekking (gedeeltelijk) gecompenseerd 
wordt. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat boeren gecompenseerd zullen worden 
in geval er onttrekking nodig is. Uiteindelijk wordt er op regionaal gezien geen 
economisch effect verwacht voor de landbouwsector gerelateerd aan de aanleg van 
klimaatbuffers.  
 
Waterbuffer tijdens droogteperiode 
Doordat de klimaatbuffer de sponsfunctie van een gebied herstelt, neemt de kans op 
schade door droogte af. Momenteel is in een jaar met gemiddelde regenval 9% van de 
landbouwproductie afhankelijk van beregening; bij een droog jaar kan dit oplopen tot 
17%.  
 
Het effect is sterk afhankelijk van de grondsoort, het huidige waterpeil en de huidige en 
toekomstige gewas- of productiekeuze. Het aantal hectares en de verandering in de 
kans op droogte is met de huidige informatie moeilijk te kwantificeren. Gemiddelde 
opbrengstderving door droogte wordt geschat op € 1.200 per hectare voor weiland en € 
2.300 per hectare voor akkerland per jaar. Deze baat zal vooral optreden voor 
agrarische ondernemers in het zandgrondenlandschap  

 
Verandering productie landbouw  
Voor een tweetal landschaptypen zal de klimaatbuffer een positief effect hebben op de 
landbouwproductie. In het rivierenlandschap zal de opbrengst van het gebied dat 
onderloopt door vruchtbaar slib toenemen. In het laagveenlandschap neemt de 
mogelijkheid voor extensieve veeteelt toe, doordat er meer hectare veengebied komt dat 
alleen geschikt is voor het houden van vee. De landbouwproductie zal echter vaak ook 
lager zijn vanwege vernatting. 

 
Scheepvaart  
Uitgangspunt bij de maatregelen voor herstel en ontwikkeling van het rivierlandschap is 
dat dit geen effect mag hebben voor de scheepvaart. We nemen dus aan dat de baten 
voor de scheepvaartsector neutraal zijn.  
 

                                                  
9 Scenario’s van het Ruimtelijk Planbureau en LEI ramen een afname van landbouwareaal van minimaal 0% en 
maximaal 40%.  
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Waterkwaliteit  
Door het vasthouden van water in de klimaatbuffer zal het betreffende gebied meer 
gevoed worden met gebiedseigen water en zal er meer kwalitatef goed water infiltreren 
in de bodem. De eerste actor die economische baat heeft bij een hogere waterkwaliteit 
is de drinkwatersector die voor 55%10 gebruik maakt van grondwater voor de 
drinkwaterproductie. Schoner grondwater is pas op lange termijn waarneembaar zijn. 
Het betreft een positief effect  dat nog niet gekwantificeerd kan worden. 
 
Indicatie van de baten  
Net als bij de kosten wordt op basis van bestaande (M)KBA’s van vergelijkbare 
maatregelen en met behulp van expert judgement aangeven welke baten kunnen 
worden gekoppeld aan de aanleg van de verschillende klimaatbuffers. Het betreft  
wederom een globale indicatie .  
 
In de KBA ten behoeve van de PKB Ruimte voor de Rivier concludeert het CPB dat om 
in 2015 het beoogde wettelijke veiligheidsniveau van 2001 te bereiken een 
investeringsbedrag van 2,2 miljard Euro nodig is. Bovendien concludeert men dat de 
beoogde hoogwaterveiligheidsbaten (vermijden overstromingen) overeenkomen met het 
voorziene investeringsbedrag en 2,75 miljard Euro bedragen. Het CPB heeft daarbij 
alleen gekeken naar de hoogwaterveiligheid en andere potentiële baten buiten 
beschouwing gelaten. Er is niet gekeken naar woongenot, recreatie, kosten van 
herhuisvesting bewoners, grootte van landbouwareaal, opbrengst per hectare en niet-
gebruikswaarden zoals behoud van cultuurhistorisch landschap en de natuurwaarde van 
het rivierenlandschap. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat sommige 
rivierverruimende maatregelen ook negatieve effecten kunnen hebben op de 
hoeveelheid cultuurhistorische gebieden. Dit effect dient dan verdisconteerd te worden 
met het positieve effect van de toename van cultuurhistorische gebieden.  
 
Wij gaan er vanuit dat er na 2015 hetzelfde veiligheidsniveau moet worden bereikt. 
Uitgaande van de toename van de maatgevende afvoer van de rivieren zijn de in 
paragraaf 9.3 genoemde investeringen (8 miljard Euro) noodzakelijk om het ‘’oude’’ 
veiligheidsniveau te bereiken. Dat impliceert dat voor het herstel en ontwikkeling van het 
rivierenlandschap dezelfde veiligheidsbaten kunnen worden gehanteerd als de PKB 
Ruimte voor de Rivier, dus 2,75 miljard Euro. De baten voor hoogwaterveiligheid zullen 
vanaf 2015 optreden nadat de investeringen zijn gepleegd.  
 
De baten voor herstel en ontwikkeling estuariumlandschap komen voort uit een grotere 
hoogwaterveiligheid alsmede de niet-gebruikswaarde van het estuariumlandschap. 
Gezien het feit dat de klimaatbuffer effect zal hebben op een dichtbevolkt gebied juist 
achter de Nederlandse zeewering en gezien de impact van een zware overstroming die 
deze klimaatbuffer voorziet te voorkomen zullen de baten aanzienlijk zijn. 
 
Voor de klimaatbuffer herstel en ontwikkeling laagveenlandschap wordt er evenals bij de 
kosten vanuit gegaan dat deze klimaatbuffer effect zal hebben op het meest kwetsbare 
deel van westelijke veenweidegebieden. De baten die voorkomen uit herstel van deze 
klimaatbuffer zullen tussen de 800 – 1.240 miljoen Euro liggen11.  

                                                  
10 2006, Website Vewin 
11 MKBA ”Functie volgt Peil” van Witteveen en Bos/ Ecorys en de second opinion van het CPB) 
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De belangrijkste baten hebben betrekking op uitgespaarde kosten voor investeringen, 
waterbeheer en milieu (zoals afname CO2-uitstoot). Overigens signaleert het CPB dat 
ten onrechte de belangrijkste baten niet zijn meegenomen: het behoud van 
cultuurhistorisch landschap, de natuurwaarde in de functie van vogelweidegebied en de 
kwalitatief hoogwaardige open ruimte in een overwegend verstedelijkt gebied. Hierdoor 
is er sprake van een behoorlijke onderschatting van de potentiële baten. Wel geldt dat in 
sommige gevallen cultuurhistorische waarden als weilanden en sloten zullen verdwijnen 
ten koste van moerasvorming. Dit dient dan verdisconteerd te worden bij het vaststellen 
van de totale cultuurhistorische waarde van het laagveenlandschap. 
 
De baten zullen met enige vertraging optreden. Een verbetering van de natuurwaarde 
zal in lichte mate plaats vinden binnen 1-5 jaar; hoogwaardige natuurontwikkeling zal 
pas na 10-20 jaar zichtbaar zijn. Een kentering in de verdere achteruitgang van het 
landschap zal pas na 100 tot 500 jaar tot stand komen.  
 
De uit te voeren maatregelen voor het herstel en ontwikkeling zandgronden- en 
heuvellandschap bestaat voornamelijk uit renaturalisatie of hermeanderen waterlopen 
en het aanwijzen van ondiepe retentiebekkens. Deze maatregelen hebben vooral effect 
op de landbouwsector vanwege: het ontrekken van grond uit het landbouw areaal; 
vernatting van de grond; en de aanwezigheid van een waterbuffer in droge perioden. 
Gebaseerd op expert judgement nemen we aan dat voor het hermeanderen van de 
beken circa 800 hectare uit het landbouwareaal onttrokken wordt. Deze relatief kleine 
hoeveelheid moet afgezet worden tegen de ontwikkeling in de landbouwsector waarin 
de vraag naar landbouwgrond afneemt. De overige effecten als vernatting en de niet-
gebruikswaarde zijn met de huidige informatie alleen kwalitatief benaderbaar.  
 
 
De baten van het herstel en ontwikkeling duinlandschap vallen uit een in hogere 
stormvloedveiligheid en vermeden kosten voor onderhoud. Omdat de duinen de 
dichtbevolkte regio van Nederland beschermen en deze regio behoeden voor zware 
overstromingen zullen de baten groot zijn. De bovengrens van de schade wordt 
uiteenlopend per dijkringgebied geschat op tussen de 2 tot 400 miljard per 
dijkringgebied per overstroming. In ieder geval zal er sprake zijn van vermeden kosten 
vanwege een lagere hoeveelheid zandsuppletie.  
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten.  
 
Tabel B2.3 Baten aanleg klimaatbuffers per landschapstype 
Type klimaatbuffer Vermeden kosten  Baten  Jaar vanaf wanneer 

baten gaan optreden 
Herstel rivierenlandschap Nihil  >2,75 mrd Euro Direct na aanleg, 2015 
Herstel estuariumlandschap Nihil > 0 Direct na aanleg  
Herstel laagveenlandschap 800 – 1240 mln Euro > 0 Euro  resp. 1-5 tot 100—500 

jaar 
Herstel zandgronden- en 
heuvellandschap 

Nihil  >0 Euro  Direct na aanleg  

Herstel duinlandschap > 0 Euro  > 0 Euro Direct na aanleg 
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Uit dit overzicht kunnen geen conclusies worden getrokken omdat een flink deel van de 
baten niet kan worden ingevuld. Zelfs voor de klimaatbuffers waarvoor wel baten zijn 
geïdentificeerd is het beeld niet compleet omdat dit maar een –klein- deel van de baten 
betreft. Zo ontbreken b.v. de baten voor het laagveen van de natuurwaarden van het 
veen en de waarde van het veen als open gebied te midden van een sterk verstedelijkt 
gebied. Pas wanneer alle belangrijke baten inzichtelijk zijn gemaakt, zouden conclusies 
over de omvang van de baten mogelijk zijn en kan een vergelijking tussen de baten van 
de verschillende typen klimaatbuffers gemaakt worden.  
 
Uit een aantal studies kan in algemene zin wel worden afgeleid dat kosten en baten 
voor maatregelen voor klimaatbuffers elkaar min of meer in evenwicht houden. 
Belangrijke baten zoals de natuurwaarde, cultuurhistorische waarde, recreatie en 
woongenot zijn hierbij echter nog niet in kaart gebracht. Wij verwachten dat de baten de 
kosten in belangrijke mate zullen overtreffen indien deze baten wel zijn gekwantificeerd. 
Op basis van deze verwachting is de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers ook vanuit 
economische optiek wenselijk. 
 
 




