
 

HOE KAN DE FRIESE KUST ZICH 

AANPASSEN AAN EXTREME 

ZEESPIEGELSTIJGING? 
Integrale oplossingen die rekening houden met cultuurhistorische elementen 

 

 

 

July 21, 2019 

Wageningen University and Research 
      

Frie Van Bauwel, Minko Houwman, Leonie Koenders, Stefanie Korswagen and Xander Poot 



Extreme zeespiegelstijging aan de Friese kust: Mogelijke Maatregelen 

1 | Page 

 

SAMENVATTING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent zijn nieuwe extreme 

klimaatscenario’s uitgewerkt voor 

zeespiegelstijging in Nederland 

(Haasnoot et al., 2018). Wat betekent dit 

voor de Friese waddenkust? Dit rapport 

verkent hoe de Friese kust eruit kan zien 

in 2100 wanneer de uitdaging aan wordt 

gegaan om Friesland te beschermen 

tegen deze zeespiegelstijging. De Friese 

waddenkust staat bekend om zijn rijke 

cultuurhistorische geschiedenis en 

kustbescherming. De voorgestelde 

maatregelen stellen cultuurhistorische 

elementen en out-of-the-box oplossingen 

centraal. De resultaten worden 

gevisualiseerd door middel van 

adaptatiepaden en kaarten voor 

verschillende zeespiegelstijgingscenario’s 

in Friesland. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd op initiatief van de 

Waddenacademie. 
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Om de mogelijkheden van het integreren van cultuurhistorische elementen in 

overstromingsmaatregelen te verkennen, heeft de Waddenacademie een studentengroep van 

Wageningen Universiteit om hulp gevraagd. Het hoofddoel van dit rapport is het verkennen van 

adaptatiemaatregelen die gebaseerd zijn op zowel cultuurhistorische elementen en praktijken in de 

regio, als op natuurlijke kenmerken en processen. In het rapport worden adaptatiestrategieën verkend 

voor een zeespiegelstijging tussen 1 en 3 meter tot het jaar 2100.  

Gevolgen van zeespiegelstijging onder de loep 
Sinds de 19e eeuw worden er steeds hogere niveaus van broeikasgassen gemeten. Deze verhoging 
heeft tot gevolg dat de aarde opwarmt, wat resulteert in het uitzetten van zeewater en het smelten 
van de ijskappen. Hierdoor stijgt de zeespiegel (IPCC, 2013). De bodemdaling in Nederland vergroot 
het effect van deze zeespiegelstijging (Vink et al., 2013). In een recente studie van Deltares zijn 
mogelijke zeespiegelstijgingscenario’s voor Nederland tot het jaar 2100 verkend (Haasnoot et al., 
2018). Dit rapport houdt rekening met alle drie scenario’s uit het Deltaresrapport door scenario’s met 
1 m, 2 m en 3 m zeespiegelstijging uit te werken. De kaart hieronder geeft een indruk van de impact 
van deze scenario’s en maakt duidelijk dat zonder dijken nu al een groot deel van Friesland onder 
water zou staan (Figuur 1). Dankzij de eeuwenlange ervaring van Nederland, inclusief Friesland, in 
kustbescherming, zijn we nu goed beschermd. De verwachte zeespiegelstijging vormt echter een 
uitdaging die een nieuwe en innovatieve aanpak vraagt.   

 

Figuur 1 Overstroomd land onder verschillende zeespiegelstijging scenario's in Friesland. 
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Cultuurhistorisch erfgoed in het Friese waterbeheer 
De waddenkust heeft een rijke historie aan kustbeheer die terug te zien is in het landschap. Zo zijn er 
nog veel oude terpen en dijken herkenbaar. Maar ook coupures en golfbrekers zijn niet weg te denken 
uit het kustlandschap (Figuur 2, 3 en 4). Dit maakt het interessant om naast de algemene 
landschapskenmerken ook te kijken naar de reeds aanwezige infrastructuur. Door historische 
infrastructuur te integreren in een nieuw kustbeschermingsplan, wordt dit cultureel-historisch 
erfgoed meteen behouden en beschermd. Door het verbinden van oude terpen zou bijvoorbeeld een 
nieuwe dijk aangelegd kunnen worden. Een andere mogelijkheid zou het herstellen van een oude dijk 
zijn om zo de kust te beschermen.  

 

 

Figuur 2 Voorbeeld van coupure nabij Anjum. 

 

Figuur 3 Voorbeeld van een golfbreker nabij Westhoek. 

 

 

Figuur 4 Voorbeeld van een middeleeuwse dijk bij Dijkshoek: het huis is op de dijk gebouwd, aan de rechter- en linkerkant van het huis 
is de dijk nog goed te zien. 
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Verkennen van maatregelen 
Het onderzoek identificeerde en classificeerde diverse innovatieve, out-of-the-box en 
cultuurhistorisch-georiënteerde adaptatiemaatregelen op basis van literatuuronderzoek, 
brainstormsessies en discussies met deskundigen. Daarna werd de long-list van maatregelen op basis 
van de tijdshorizon tot 2100 en zeespiegelstijgingscenario’s gegroepeerd. Dit leidde tot 
adaptatiepaden (Figuur 5) en een kaart met mogelijke locaties voor deze maatregelen (Figuur 6). 

Tot nu toe is Friesland goed beschermd door zeedijken. Sinds 2017 volgt Nederland echter een nieuwe 
waterveiligheidsstrategie waarin naast bescherming door dijken ook rekening gehouden wordt met 
eventuele vluchtmogelijkheden in het geval van een ramp (Vergouwe, n.d.). Door evacuatie is het 
mogelijk om de impact van een eventuele overstroming te verminderen. In dit rapport wordt 
uitgegaan van deze nieuwe meerlaagsveiligheid strategie. Hierbij wordt het risico verkleind door ook 
rekening te houden met eventuele vluchtwegen.  

Adaptatiepaden vormen een flexibele manier om plannen voor de lange termijn te maken, waarbij 
rekening kan worden gehouden met bovengenoemde strategie. Ze vormen een soort metrokaart 
waarbij op bepaalde momenten beslist wordt welke route richting het einddoel moet worden 
genomen, en welke maatregelen daarbij passen. 

Mogelijke adaptatie tot 2100 
Figuur 5 toont verschillende groepen van adaptatiemaatregelen die op verschillende momenten 
(horizontale as) moeten worden toegepast bij verschillende zeespiegelstijgingscenario’s (verticale as). 
Groepen met dezelfde kleur worden op hetzelfde moment in de tijd overwogen. 
Adaptatiemaatregelen met een donkere tint stellen maatregelen voor die bij een hogere 
zeespiegelstijging worden aangeraden. De maatregelen worden cumulatief in gebruik genomen en 
blijven doorlopend actief. Dit betekent dat de adaptatiemaatregelen continue moeten worden 
aangepast aan de veranderende omgeving. 

Op de korte termijn worden ecosysteem-gebaseerde maatregelen aangeraden, onafhankelijk van de 
hoogte van de zeespiegelstijging. Deze maatregelen bestaan onder andere uit oesterriffen en 
kwelders om sedimentatie te bevorderen en zo de golfbelasting op de dijk te verminderen en daarmee 
het binnenland te beschermen tegen stormvloeden. Een andere optie is het aanplanten van struiken 
of bomen (zoals wilgen) die parallel staan aan de zeedijken. Deze struiken kunnen dan fungeren als 
barrières bij stormen. Maatregelen op basis van klei/aarde, beton, metaal of steen (harde 
infrastructuur) worden geadviseerd voor de middellange termijn en voor verschillende 
zeespiegelstijgingscenario's. Voorbeelden hiervan zijn: het verhogen en verbreden van huidige dijken, 
het verhogen van wegen en het creëren van meer verhogingen in het landschap voor belangrijke 
gebouwen. Er is ook gekeken naar maatregelen om de impact van toenemende kwel en droogte tegen 
te gaan. Zomer- en wisselpolders, en polders die voor minstens een deel van het jaar onder water 
staan, geven de mogelijkheid om zoetwater in het binnenland op te slaan. In een extreem scenario 
kan zelfs een vesting-terp, een grote terp/verhoogde woonheuvel waarnaar mensen kunnen vluchten 
in geval van nood, worden gebouwd om de bevolking te beschermen. 

Mogelijke ruimtelijke maatregelen voor toekomstige zeespiegelstijging 
Figuur 6 toont diverse adaptatiemaatregelen die kunnen worden toegepast bij een zeespiegelstijging 
van 3 m in het jaar 2100 om de Friese kust te beschermen. De adaptatiemaatregelen die hier te zien 
zijn, moeten samen gebruikt worden. Bij lagere zeespiegelstijging zijn minder maatregelen nodig. 

Bij de keuze voor de adaptatiemaatregelen in het Friese landschap werd rekening gehouden met 
geografische kenmerken en cultuurhistorische elementen zoals terpen. 



Extreme zeespiegelstijging aan de Friese kust: Mogelijke Maatregelen 

5 | Page 

 

 

Figuur 5 Adaptiepaden voor maatregelen tegen overstroming in de Waddenkust. 

Figuur  SEQ Figuur \* ARABIC 5 Adaptatiepaden voor maatregelen tegen overstromingen in de Waddenkust. 
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Figuur  SEQ Figuur \* ARABIC 6 Maatregelen voor 3 m zeespiegelstijging in 2100 in Friesland. 

Figuur 6 Mogelijke maatregelen voor 3 m zeespiegelstijging in 2100. 
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Conclusie en aanbevelingen 
In dit rapport hebben wij de integratie van cultuurhistorische elementen in overstromingsmaatregelen 
verkend. Deze integratie van cultuurhistorische elementen vormt een mogelijkheid voor Friesland om 
de nieuwe uitdaging van versnelde zeespiegelstijging, die kan variëren tussen 1.0-3.0 m in 2100, aan 
te gaan.  

De belangrijkste conclusies zijn: 

● Cultuurhistorische elementen voegen een nieuwe dimensie toe aan het huidige 
overstromingsbeleid en gaan verder dan de huidige maatregelen die vooral gericht zijn op 
dijken.  

Aanbevelingen: 

○ Verder onderzoek naar maatregelen die rekening houden met cultuurhistorische 
elementen is belangrijk om deze strategie verder te ontwikkelen.  

○ Verder onderzoek is van belang om de economische, sociale, en milieutechnische 
haalbaarheid van de aangedragen maatregelen te verkennen. Participatieve planning 
kan worden overwogen voor sommige maatregelen om de sociale haalbaarheid in 
beeld te brengen. 

○ Een beter geïnformeerde en betrokken particuliere sector maakt het mogelijk om de 
haalbaarheid van uitvoeringsmaatregelen op privéterreinen te analyseren, zoals 
zomerpolders, drijvende huizen of verbonden terpen. 

○ Nader onderzoek is wenselijk voor mogelijke samenwerkingsverbanden en 
verbreding doelstellingen, zoals bijvoorbeeld reductie van broeikasgassen. 

○ Voor een succesvolle implementatie zijn financiële middelen voor onderzoek en 
participatieve planning nodig. 

● De adaptatiepaden in dit onderzoek bieden diverse maatregelen voor de drie verschillende 
zeespiegelstijgingscenario’s. Dit vormt een flexibel en robuust antwoord op de moeilijk te 
voorspellen toekomstige zeespiegelstijging. 

Aanbevelingen: 

○ Er is nader onderzoek nodig naar de precieze kantelpunten om de adaptatiepaden 
robuuster te maken. De adaptatiepaden bieden een kans om met visueel materiaal in 
gesprek te gaan met beleidsmakers over mogelijke veranderingen in het 
overstromingsbeleid. 

● De voorgestelde adaptatiemaatregelen zijn gebaseerd op concepten zoals de 
meerlaagsveiligheid strategie, waardoor niet alleen wordt gedacht aan het voorkomen van 
een ramp, maar ook aan maatregelen in het geval van een ramp. 

Aanbevelingen: 

○ Betrek de verschillende belanghebbenden rond de aanpassingsmaatregelen in het 
proces van adaptatie en houdt rekening met hun belangen bij de ontwikkeling van 
nieuwe strategieën en het implementeren van maatregelen.  
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● Visuele informatie (zoals de kaarten en overzichten in dit onderzoek) vormt een goed 
hulpmiddel om de urgentie van zeespiegelstijging te benadrukken en de innovatieve 
maatregelen te communiceren. 

 

  



Extreme zeespiegelstijging aan de Friese kust: Mogelijke Maatregelen 

9 | Page 

 

Referentielijst  
 

Haasnoot, M., Bouwer, L., Klijn, F., Middelkoop, H., Van Alphen, J., & Le Bars, D. (2018). Mogelijke 
gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma - Een verkenning. Delft: Deltares. 

IPCC (2013). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New 
York, NY, USA 

Vergouwe, R. (n.d.). The National Flood Risk Analysis for the Netherlands. Rijkswaterstaat VNK Project 
Office. https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131663/vnk-rapport-eng-lr.pdf 

https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131663/vnk-rapport-eng-lr.pdf
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131663/vnk-rapport-eng-lr.pdf

