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De kust 



IJmuiden 

• Aanleg strekdam in 1872, verlengd in de zestiger jaren  

• Zandstanden aan beide zijden nemen toe vooral aan de 
zuidkant 



Egmond 

In 350 jaar verdwijnt half Egmond in zee  



Hondsbossche en Pettemerzeewering 

nu fort in zee 

straks strand en dijk 

en dus  

een zandbron voor 

de Wadden  



Waddenzee \ IJsselmeer  

• Afsluiting 

– Zandhonger  

 

• Zeespiegelstijging 

– Sedimenthonger 



Texel Eijerlandse dam 

• Vuurtoren Texel (Eijerland) staat op bolwerk 

• Strekdam lokaal effect 

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / 
Joop van Houdt 



Toekomstblik Wadden 

• Zand (en slib) waren, zijn en blijven basis voor de 

Wadden 

 

• Het waddensysteem zal blijven veranderen (zandhonger, 

zeespiegelstijging) 

 

• Maak steeds meer gebruik van de natuurlijke dynamiek 

 

• Houd de vinger aan de pols  

 

 



Afsluitdijk 

Winst en verlies 

• De scheiding 

• De veiligheid 

• De verbinding  

 



Van keuterboer naar greenport 

Dankzij zoetwater sinds 1930 



IJsselmeer opvang en watervoorraad 

Optimaliseren 

Flexibiliseren 



Markermeer = Schermerboezem 

Lutje Schardam 
Schardam 

Edam 
Monnickendam 



Rol Waterschap in het Deltaprogramma 

• Kleine peilverhogingen; hoge kosten  1 – 10 miljard 

• Bij uitzakken van peil:  

• stabiliteitproblemen dijken  

• ondermijning funderingen stedelijke gebieden 

Effecten op: 

Keringen Kunstwerken Buitendijkse gebieden Grondwater 



Een Deltavisie voor HHNK nodig 

• Centrale visie op het waterbeheer van de toekomst 

 

• Input voor het deltaprogramma 

 

• Een klimaatcontract met de samenleving 

 

• Gemaakt in samenspel met onze omgeving 

 

 

 

 

Egmond  

aug 2005 

Hippolytushoef 

okt 2008 

Purmerend 

juni 2010 



Dilemma’s Waterveiligheid 

 

1. Voorkomen of genezen ? 

a. Alleen investeren op kans verkleinen (preventie) 

b. Gevolgen beperken (klimaatbestendige inrichting, crisisbeheersing) 

 

2. Behouden of afstemmen ? 

a. Huidige veiligheidsbenadering met drie dijkringen behouden 

b. Afstemmen op economische waarde per (deel)gebied; 

gebiedscompartimentering 

 



De visie op waterveiligheid 

Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt: 

– Creëer veiligheidsbewustzijn in het gebied 

– Via de dialoog over de grote onacceptabele gevolgen 

van een overstroming via laag 2 en 3 

– Daardoor meer waardering voor werk aan de preventie 

 

Dus:  

- Meer insteken op laag 2 en 3 samen met gemeente en provincie 

- Met multifunctionele dijken als uitdaging (en niet als belemmering) 

 

 



Dilemma’s voldoende schoon zoet water 

Voorbeelden: 

1. Zilter of droger ? 
a. Schade aan boezemkades etc. wordt te allen tijde voorkomen door zo nodig zout water 

in te laten 

b. We nemen schade aan de boezemkades voor lief, om de gebruiksfuncties te 

behoeden voor verzilting  

 

2. Maximaal of basaal ? 
a. HHNK neemt maatregelen om mee te groeien met het groeiende zoetwatergebruik  

b. De jaarlijkse hoeveelheid zoet water in 2011 is basisniveau (stand still) 



De visie op voldoende schoon zoet water 

Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend 

We zorgen voor een duurzame en eerlijke verdeling op een 

basaal niveau en met de huidige infrastructuur 

 

 

Trias Aquatica (in analogie met de Trias Energetica): 

 

1. Zuinig met zoet water! 

2. Inzetten en ontwikkelen van “nieuwe” zoetwaterbronnen  

3. Veiligstellen van de klassieke zoetwaterbron 

 

  

 



Texel: het praktijklaboratorium 

• Geen zoetwatervoorraad 

voor de deur 

 

• Grote verziltingsdruk 

 

• Neerslagoverschot op jaarbasis 

 

• Te weinig water in de zomer 

 

• Moderne landbouwmethoden 

maar met adaptaties 

 



Adaptatiestrategieën 

 landbouw 

• Nooit beregenen 

 

• De zoetwaterlens beter benutten 

 

• Teeltplannen en grondbewerking; geen kerende grondbewerking 

 

• Optimalisatie van het peilbeheer; benutting neerslagoverschot 

 

• Op de lange termijn functies zoneren 

 

• Gebruik van effluent als zoetwaterbron 

 

• Zilte teelt bevorderen; kan dat? 

 

 



Texel als spiegel voor het vasteland 

• Texel loopt voor op het vasteland 

 

• Meer adaptatie aan watertekort dan op het vasteland: 

– Fijnmazig peilbeheer 

– Gebruik van de zoetwaterlens 

– Permanent beregeningsverbod 

– Effluent als zoetwaterbron 

 

 

• Samen met Texel voorsprong behouden en uitbreiden 

170 
Peilvakken 
op Texel 



Klimaat veranderingen  

komende decennia 

 

Grote uitdagingen en kansen 

o.a. door 

- spelen met zand 

- telen met brak 

- genieten van flamingo’s  

 

 

 

 


