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3.3 Scheepvaart



De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in de scheepvaart
branche en invloeden van water op de scheepvaart:
• Het Rijk stimuleert groei van de binnenvaart. Op het watersysteem heeft
dit invloed doordat de vaarverbinding met Duitsland verruimd wordt en
doordat een aantal knelpunten in het vaarwegennet opgelost worden of
aangepast aan grotere schepen (zie kaart). Vanuit belangenverenigingen
voor de scheepvaart worden ook een aantal andere knelpunten beschouwd
als belemmerend voor de groei van de binnenvaart (zie kaart).
• Het Rijk is voor groei van economische activiteiten in en om zeehavens.
Vooral groei van containervaart wordt verwacht. Rotterdam krijgt
prioriteit in de groei. Rotterdamse binnenhavens hebben ook te maken
met het steeds vaker sluiten van de Maeslantkering (zie kaart).
• De concentratie op primaire vaarwegen en de trend van grotere
binnenvaartschepen zal doorzetten, omdat vooral op lange afstanden
binnenvaart goedkoper blijft dan wegvervoer.
• Containervaart en nieuwe logistieke concepten hebben groeimogelijk
heden. De mogelijkheden tot groei lijken voor de binnenvaart met kleine
schepen minder groot.
• Bij vaker voorkomen van lage rivierafvoeren zullen er langere wachttijden
zijn voor schepen op de Maas en de Lek (zie kaart) en bovendien minder
beladingsdiepte voor schepen op de Rijn. Ook de doorvaart op kanalen is
in tijden van laagwater beperkt. Extreme temperaturen kunnen vaarwegen
met bewegende bruggen tijdelijk onbevaarbaar maken. Voor de Maas
kunnen ook hoge piekafvoeren leiden tot vaarbeperkingen.

3.3.1 Nederland - Historische trends en huidige situatie
De binnenvaart is verantwoordelijk voor vervoer van jaarlijks zo’n 330 miljoen
ton goederen, ongeveer 30% van het totale vervoerde gewicht van goederen in/
via Nederland. De binnenvaartsector biedt direct werkgelegenheid voor 11500
personen en indirect voor 3900 [80]. Meer dan 65.000 mensen werken in
bedrijven die gebruik maken van de binnenvaart als vervoersmiddel en hiervan
soms ook afhankelijk zijn [85]. Het fysieke aanbod van vaarwegen in Nederland
is met een totale lengte van meer dan 5.000 kilometer zeer groot.
Ook in internationaal perspectief beschikt Nederland over een uitgebreid vaar
wegennet. De uitstekende achterlandverbindingen met Duitsland en België [81]
zorgen voor het succes van de haven van Rotterdam. Nederland heeft dan ook
in verhouding een grote binnenvaartsector. Voor vervoer over de landsgrenzen
is de binnenvaart marktleider met 60% van de markt in ton goederen. De
meeste binnenvaart heeft een oorsprong of bestemming over de grens [80].
De omvang van de binnenvaart in vervoerd gewicht is de afgelopen tien jaar
redelijk constant gebleven. De weg heeft het grootste deel van de groei in
goederenvervoer voor zich genomen [80]. De reden hiervoor is dat de voordelen
van de binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer in de afgelopen decennia
zijn afgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld de verschillen in kosten kleiner geworden
en de snelheid van het wegvervoer is aanzienlijk toegenomen [81].
Er komen meer nieuwe schepen bij, deels ter vervanging van oudere. Gemiddeld
worden per jaar zo’n vijftig schepen gebouwd (gemiddelde 1999-2004 [82]).
Dit is inmiddels opgelopen naar honderdvijftig nieuwe schepen per jaar [83].
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Het aantal kleine schepen is fors gedaald van drieduizend begin jaren tachtig
naar minder dan duizend (cijfers 2005 [84]). Dit komt door sloop van oude
schepen en een ‘nieuw voor oud’ subsidieregeling vanaf eind jaren tachtig.
De vraag naar vervoer met kleine schepen is zeer fluctuerend, vooral op de
binnenlandse markt [84].
De grootste schepen zijn groter geworden. Binnen vijf jaar is het grootste
binnenvaartschip toegenomen van 3500 ton naar 8000 ton vervoerscapaciteit
[82]. Grote schepen hebben meer ruimte nodig om te manoeuvreren, zowel in
de breedte als in de diepte. Tussen 1980 en 2005 nam de gemiddelde tonnage
toe van 1.700 naar 2.300 ton [85].
Beladingsgraad, omlooptijd en betrouwbaarheid zijn essentieel in het
verbeteren van de concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van het
wegvervoer. De kwaliteit van de bestaande vaarweginfrastructuur heeft impact
op de binnenvaart, door de maximale doorvaartdimensies en door de snelheid
van doorvaart bij bruggen en sluizen. Voor de containervaart zijn de hoogtebe
perkingen van bruggen en de afhandelingscondities van zeehavens en binnen
havens belangrijk. Binnenhavens staan op sommige plaatsen onder druk om
te verdwijnen [80].
Achterstallig onderhoud van de vaarwegen kan zorgen voor diepgangbeperkin
gen en heeft daarmee invloed op de beladingsgraad. Momenteel wordt een
inhaalslag gemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken.

3.3.2 Nederland - Verwachtingen voor de toekomst
De concentratie op primaire vaarwegen zal doorzetten, omdat vooral op lange
afstanden binnenvaart goedkoper blijft dan wegvervoer [81]. Verder wordt een
sterke autonome groei in containervaart verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt
door een verschuiving van import van grondstoffen naar import van laagwaar
dige half- en eindfabrikaten. Voor kolentransport en transport van chemische
producten wordt een lichte groei verwacht [80]. Voor de andere marktsegmen
ten zijn de kansen voor verdere groei beperkt. Bulkvervoer van ertsen en agri
bulk wordt verwacht te dalen [80]. De bandbreedte van groei van de binnen
vaartsector in de Welvaart en Leefomgeving scenario’s is tussen de 270 en 600
miljoen ton in 2040 [71]. Nieuwe inzichten over de handel met China zijn bij het
Centraal Planbureau aanleiding om de verwachte groei in containervervoer naar
boven toe bij te stellen [80]. Er zit ook potentiële groei in vervoer van pallets
naar retailcenters en supermarktketens (de ‘distrivaart’) [82] en in nieuwe typen
schepen, zoals bijvoorbeeld koelschepen voor fruit [82].
De vloot van kleinere schepen wordt verwacht verder af te nemen, met meer
dan 50% voor 2020 [84]. Schepen verouderen, nieuwbouwkosten zijn hoog,
de eigenaars vergrijzen en de vraag naar vervoer van agribulk neemt af. Ook
leidt de verruiming van vaarwegen waarschijnlijk tot een verdere afname van
kleine schepen. Wel zijn er kansen op nieuwe niche markten: afvalvervoer,
distrivaart, transport van gevaarlijke stoffen of vormen van biomassa. Er wordt
na 2010 een schaarste verwacht in het aanbod van kleinere schepen. Het minis
terie van Verkeer en Waterstaat hecht veel waarde aan behoud van het kleine
schip [86]. Kleinere schepen zijn niet alleen makkelijker in te huren voor kleinere
ladingen, maar kunnen ook langer doorvaren bij in de toekomst frequenter
voorkomend laagwater.
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De ontwikkelingen in de binnenvaart hangen af van het aantal overslagpunten
van scheepvaart- naar wegtransport. De kosten van overslag van binnenvaart
op weg, en voor- of natransport over de weg zijn groot [80]. De vechtmarkt
tussen binnenvaart en wegvervoer zit vooral in afstanden tussen de 60 en 120
km [80]. De mogelijke groei in binnenvaart ten opzichte van de weg is beperkt.
Door het wegnemen van knelpunten in infrastructuur, de verbetering van de
bedrijfsvoering of grotere bereikbaarheid kan rond de 10 miljoen ton wegver
voer naar de binnenvaart gaan [80].
In de Nota Mobiliteit is voor 2020 een streefbeeld opgenomen: de hoofdvaar
wegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden (hoofd
transportassen) zijn tenminste geschikt voor klasse-VIb-schepen en vierlaags
containervaart; de doorgaande nationale hoofdvaarwegen zijn ten minste
geschikt voor klasse Va-schepen en vierlaagscontainervaart en de overige
hoofdvaarwegen zijn ten minste geschikt voor klasse IV en drielaagscontainer
vaart. Op de hoofdvaarwegen wordt gestreefd naar een gemiddelde totale
wachttijd bij sluizen van maximaal dertig minuten in de maatgevende maand.
Verder moeten er volgens de Nota Mobiliteit op de hoofdvaarwegen voldoende
ligplaatsen komen, ook voor schepen met gevaarlijke stoffen [87].
Mede vanuit het oogpunt van duurzaamheid wil het kabinet de binnenvaart
stimuleren. Dat heeft zij aangegeven in een beleidsbrief ‘Varen voor een vitale
economie’ [85]. De binnenvaart heeft al in de huidige situatie lagere maat
schappelijke kosten per ton dan wegvervoer, niet alleen qua emissies, maar ook
qua veiligheid en ruimtebeslag [80]. Een binnenvaartschip is ongeveer driemaal
energie-efficiënter dan een vrachtauto die hetzelfde vervoert [85]. De sector
heeft een convenant gesloten met de overheid ter beperking van de zwavel
uitstoot [85] en hoopt op verdere steun voor haar bijdrage aan beperking van de
CO2 uitstoot [88]. In de beleidsbrief ‘Varen voor een Vitale Economie’ is boven
dien door het Rijk toegezegd 55 miljoen euro in binnenhavens te investeren [85].
Het Rijk streeft naar zo veel mogelijk scheiding van beroepsvaart en recreatie
vaart. Als dat niet mogelijk is wordt waar nodig de (rijks)infrastructuur aange
past om veilig samengaan mogelijk te maken [87].
Er wordt vanuit de sector gevraagd om extra te investeren in de oplossing van
knelpunten, om de groei van binnenvaart niet te belemmeren [88, 89, 90]. De zorg
voor betrouwbare reistijden en aflaaddieptes (beladingsgraad) lijken een betere
kosten- batenverhouding op te leveren dan verruiming van de vaarwegen [80].
De klimaatverandering heeft voor binnenlandse vaarwegen eigenlijk maar één
belangrijk, maar ook een zeer merkbaar effect. Hoge en lage waterstanden
zullen relatief vaker dan nu voorkomen; de laatste waarschijnlijk vaker dan de
eerste. Lage waterstanden hebben ook meer invloed dan hoge waterstanden.
De gevolgen gelden vooral voor het rivierengebied. (Zie de paragrafen 2.4 Het
wordt warmer en droger en 2.2 Het water komt hoger.) Naast de hogere
frequentie van laagwater, speelt ook meer kans op verstoringen bij bruggen
door beklemde bewegende delen bij extreem hoge temperaturen [86].
Voor de zeescheepvaart wil het Rijk vooral het intra-Europese containervervoer
vanuit Nederland bevorderen. De maatschappelijke meerwaarde van de
Nederlandse zeehavens als vervoersknooppunten en als vestigingsplaats voor
industrie en dienstverlening moeten optimaler, volgens de Nota Mobiliteit.
Investeringen in de mainport Rotterdam gaan vóór investeringen in zeehavens

Trends in het ruimtegebruik in Nederland

89

Nederland in Zicht

in andere economische kerngebieden, indien andere criteria gelijk zijn [87]. In
de Structuurvisie Randstad 2040 [79] geeft het huidige kabinet aan om samen
werking tussen de havens van Rotterdam, Amsterdam, Zeeuwse havens/
Moerdijk en Antwerpen te stimuleren, vanuit het perspectief van rendement
van publieke investeringen.

3.3.3 Kust
Zeehavens krijgen te maken met effecten van zeespiegelstijging en met slechte
bereikbaarheid door hoge én door lage waterstanden via de binnenwateren. De
gedachtevorming over effecten van klimaatverandering op zeehavens staat nog
in de kinderschoenen [86].
In de streek- en bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met een eventuele
aanpassing van het zeesluizencomplex in het Noordzeekanaal bij IJmuiden [81].

3.3.4 Benedenrivierengebied
In de Structuurvisie Randstad 2040 [87] wordt ervan uitgegaan dat een derde
Maasvlakte of uitbreiding in het Noordzeekanaalgebied niet noodzakelijk is tot
2020. In eerste instantie moet ruimte gevonden worden door bestaand gebied
intensiever te gebruiken. Is dit niet voldoende, dan wordt gebruikgemaakt
van ruimte bij collega-havens. Pas in derde instantie wordt gekeken naar
‘nieuwe ruimte’.
De urgentie voor adaptatiestrategieën aan klimaatverandering acht het
Havenbedrijf vooralsnog niet hoog. Het gehele havengebied ligt buitendijks en
ligt, afhankelijk van de specifieke locatie, 3,5 tot 5,5 meter boven de gemiddelde
zeespiegel. Het deel dat lager ligt dan 5 meter, wordt door stormvloedkeringen
tegen de zee beschermd [86]. Frequentere sluiting van de Maeslantkering bete
kent een beperking voor de scheepvaart, (zie paragraaf 2.2 Het water komt
hoger). Het Havenbedrijf oriënteert zich op eventuele strategieën, onder andere
door mee te doen aan het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
De vaarverbinding met Duitsland wordt verruimd naar 150 m bij 2,5 m, en daar
is in de Beneden Merwede en de Oude Maas extra baggerwerk voor nodig [91].

3.3.5 Rivierengebied
De binnenvaart zal van klimaatverandering last hebben door een grote kans op
laagwater (zie paragraaf 2.4 Het wordt warmer en droger). De binnenvaart
spreekt van laagwater op de Rijn als de vaardiepte op de Rijn kleiner is dan 2,5
meter. Gemiddeld genomen komt dit twintig dagen per jaar voor en geeft dat
geen problemen. Binnenschepen worden dan minder zwaar beladen. Voor de
binnenvaart is laagwater vaak een drukke periode waardoor de vraag naar
scheepsruimte snel toeneemt. Bovendien gelden soms laagwatertoeslagen. Per
ton vervoerde lading wordt de vrachtprijs dan hoger. Tot een vaardiepte van 1,8
meter is de binnenvaart in Nederland goed in staat alle bestemmingen bereik
baar te houden, door de lading te verdelen over meerdere schepen. Zowel voor
de Rijn als de Waal geldt dat 1,6 meter de ondergrens is tot waar problemen
beheersbaar blijven.
Lichtere schepen die minder diep ‘steken’ bij vergelijkbaar laadvermogen door de
toepassing van andere materialen zullen laagwater op Rijntakken minder last
hebben [86]. Voor de Maas gelden bij laagwater langere wachttijden bij de sluizen.
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Zie verder de paragraaf 2.4 het wordt warmer en droger. Voor de Maas kan ook
hoogwater vaarbeperkingen geven. (zie paragraaf 2.2 Het water komt hoger).
Voor de verruiming van de verbinding tussen de Rotterdamse haven en
Duitsland wordt gebaggerd in de Waal en Boven Merwede. Bovendien krijgen
oevers, kribben en strekdammen extra onderhoud [91].
Verder is inmiddels besloten om het Lekkanaal te verbreden en te verdiepen,
met een derde sluiskolk voor de Beatrixsluizen [91].
Vanuit de sector word ook de Geldersche IJssel gezien als een knelpunt dat
aandacht verdient bij het formuleren van beleid [90]. Met name de bovenloop
van de IJssel die toegang biedt tot de Twenthekanalen, zou verbreed en verdiept
moeten worden [83]. Bovendien is er vanuit de sector behoefte aan een nieuwe
containerterminal en overnachtingshaven bij Lobith (Valbrug) [90].

3.3.6 Wadden
In het Nederlandse Waddengebied gaat het meeste scheepvaartverkeer van en
naar de grote havens Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl, Eemshaven
en het Duitse Emden. De aanwezigheid van zoveel havens met scheepvaart
door een natuurgebied kan problematisch zijn. Maar hoeveel scheepvaart er op
de Wadden voorkomt is nog niet gekwantificeerd en informatie over fysische
(lange termijn) effecten van scheepvaart op ecologie ontbreekt [92].

3.3.7 Zuidwestelijke Delta
De vaargeul naar Antwerpen wordt verbreed en verdiept, om schepen met een
diepgang tot 13,10 m toegang te geven tot de haven. Op twaalf ondiepe gedeel
ten tot 14,7 meter beneden laagwater wordt gebaggerd [93].

3.3.8 Ruime Randstad
De Zaan heeft verschillende ondieptes in de vaargeul, die in principe voor 2014
weggehaald gaan worden [91]. Vanuit de sector wordt de urgentie onderstreept [90].
De Provincie Zuid-Holland heeft een beleidsnota uitgegeven om op de provin
ciale vaarwegen om te gaan met de grotere schepen van de beroepsvaart, het
stimuleren van scheepvaart- in plaats van wegtransport en de groeiende recrea
tievaart. Bij Alphen aan de Rijn wordt een overslagterminal gerealiseerd, vooral
voor transport van bier. Om de overlast van openstaande bruggen te beperken,
wordt ingezet op een nieuw bedieningsregime met begeleiding van de scheep
vaart en op sluiting voor recreatievaart tijdens spitsuren. Er worden haalbaar
heidsstudies uitgevoerd naar een bochtafsnijding van de Schie en een tweede
kolk voor de Julianasluis bij Gouda. Bovendien worden integrale gebiedsgerichte
projecten uitgevoerd waarbij de vaarweg bijdraagt aan een aantrekkelijke
omgeving: herinrichting Oude Rijn Zone, Rijnfront, Merwedezone en de Aar- en
Amstelzone [94].

3.3.9 Noord laag Nederland
Voor de vaarweg Lemmer-Delfzijl zijn voor 2020 aanpassingen gepland om het
kanaal geschikt te maken voor 4 laagscontainervaart en extra ligplaatsen aan te
leggen bij Lemmer [91]. Vanuit de sector wordt de urgentie onderstreept [91].
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Er wordt een verkenning gedaan naar de verdieping van de Eemshaven tot 14 m,
voor nieuw te vestigen bedrijven [91].

3.3.10 Noord en Oost hoog Nederland
Voor het varen met drie lagen containers zijn enkele bruggen op de
Twenthekanalen te laag en is het kanaal van Delden naar Hengelo niet breed
genoeg. Daarmee voldoet het nog niet aan het streefbeeld voor 2020 volgens de
Nota Mobiliteit[91]. Vanuit de sector wordt hier ook waarde aan gehecht [90].

3.3.11 Zuid hoog Nederland
Voor het Wilhelminakanaal is in het kader van de MIRT een verruiming van de
sluizen bij Tilburg gepland [91]. Voor de Maasroute in Limburg is ingepland om
de route ook geschikt te maken voor een klasse van grotere schepen (Vb) [91].
De omlegging van de Zuid-Willemsvaart rondom Den Bosch geldt ook als priori
teit en hiervoor is inmiddels een Tracébesluit genomen.

3.3.12 IJsselmeergebied
Over het Ketelmeer en van Amsterdam naar Lemmer worden de vaargeulen
verdiept en geschikt gemaakt voor een klasse van grotere schepen (Vb) [91].
De vaarweg Meppel Ramspol heeft een knelpunt bij Zwartsluis. Het ministerie
en de regiopartijen zijn gezamenlijk van plan zowel het huidige keersluishoofd
te vervangen als een extra keersluishoofd aan te leggen [95]. Vanuit de sector
wordt hier ook waarde aan gehecht [90]. Bij de aanpassing van de sluis zou
rekening gehouden moeten worden met de toekomstige stijging van het peil in
het IJsselmeer.
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Kaart 10 Natuur
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3.4 Natuur
De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in natuur en invloeden
van water op natuur:
• Klimaatverandering heeft op verschillende wijzen invloed op de
natuur.  Hierbij gaat het enerzijds om directe effecten van het klimaat,
namelijk via temperatuur en CO2. Anderzijds gaat het om indirecte
effecten namelijk via het watersysteem (verzilting, verdroging,
vernatting, en mogelijke eutrofiëring) en via adaptatiemaatregelen.
• Onder zowel vissen als waterplanten bevinden zich nu al veel exoten,
veelal door menselijk ingrijpen, niet zo zeer door klimaatverandering.
• Door een snelle zeespiegelstijging en een eventuele peilverhoging van
het IJsselmeer ‘verdrinken’ voor de natuur belangrijke zones in het
Waddengebied, de Oosterschelde en het IJsselmeer. Ook zijn er in een
aantal rijkswateren problemen met de helderheid en dynamiek van
water (zie kaart).
• Klimaatverandering maakt de behoefte aan verbindingen tussen de
verschillende natte gebieden groter, zodat soorten kunnen migreren.
Uitbreiding van de huidige natte natuurgebieden tot een ‘klimaat
corridor’ zou kunnen zorgen voor meer robuustheid (zie kaart).
• Een aantal Natura 2000-gebieden heeft urgente wateropgaven en
is daarvoor aangewezen als ‘Sense-of-Urgency’-gebied (zie kaart).
De wateropgaven die met de voor deze gebieden geformuleerde
natuurbehoudsdoelen samengaan beïnvloeden de keuzeruimte
voor het waterbeheer. Dit werkt bijvoorbeeld door in de wateraan- 
en afvoersituatie in de wijdere omgeving van deze gebieden en de
mate  waarin ruimte is voor natuurlijke processen en adaptatie aan
klimaatontwikkeling.
• Er zijn nog veel knelpunten voor vistrek; deze verschillen erg per
provincie in de mate waarin deze al zijn opgelost of een oplossing
gepland is. (Kaart in paragraaf 3.4.2.)

3.4.1 Nederland - Historische trends en huidige situatie
De afgelopen vijftien jaar is de natuurkwaliteit van de Nederlandse wateren
niet veel veranderd, op een aantal locaties na. De huidige natuurkwaliteit van
het zoete Nederlandse oppervlaktewater is overwegend matig. Van minder dan
10% van deze wateren wordt de kwaliteit als goed beoordeeld. Van de Natura
2000-wateren en Natura 2000-soorten voldoet nu 90% niet aan de instand
houdingsdoelen volgens de Habitatrichtlijn; voor soorten die vallen onder de
Vogelrichtlijn is dit 50% [68].
De nutriëntenbelasting op zoet water neemt weinig af. Dit wordt vooral veroor
zaakt door nutriëntrijke kwel, mineralisatie van veen of historische belasting.
Fosfaat is in het merendeel van de zoete wateren de kritische voedingsstof. De
fosfor- en stikstofconcentraties liggen in 30% tot 50% van de regionale wateren
op het niveau dat overeenkomt met een goede ecologische kwaliteit. In de rijks
wateren liggen de concentraties vooral voor fosfor hoger [68].
Door de aanleg van stuwen zijn veel wateren onbereikbaar geworden voor
vissoorten die een natuurlijke behoefte hebben tot migreren, zoals stroom
minnende vissoorten en trekvissen. Deze zogenoemde verstuwing maakt het
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water ook gevoeliger voor temperatuurverhoging en algenbloei vanwege stil
staand water. Bij de rijkswateren liggen enkele knelpunten in de grote rivieren,
bij de zoet-zout overgangen en in de aansluiting met de regionale wateren.
Voor de regionale waterbeheerders betreft het bijna 12.000 knelpunten,
waarvan ongeveer 2.500 prioritair zijn voor belangrijke migratieroutes [68].
In Nederland vormt een aantal uitheemse soorten een bedreiging voor de
ecosystemen in de Noordzee en Waddenzee en rivieren, beken en vennen. Voor
de vispopulatie in de binnenwateren geldt dat een kwart van de soorten,
soorten zijn die zich hier recent hebben gevestigd. Dit is gekomen door de RijnDonauverbinding, door vijvervissen die zijn losgelaten, door transport via
scheepvaart en door uitzetten van vis. Uitzetten van vis gebeurt door de sport
visserij en ter bestrijding van waterplanten. De voorgaande punten leiden tot
‘homogenisatie’: overal komen dezelfde vissoorten voor. Het zelfde geldt voor
een aantal soorten waterplanten afkomstig uit vijvers; de planten verspreiden
zich explosief, wat kan leiden tot belemmering van de doorstroming [68].
De milieubelasting van het oppervlaktewater door chemische gewasbescher
mingsmiddelen was in 2005 ongeveer 85% lager dan in 1998, maar is lokaal nog
wel hoog. De bollenteelt gebruikt bijvoorbeeld zeventien keer zoveel als de
graanteelt [68].
Het natuurbeleid van het ministerie van LNV komt tot uitdrukking in de volgen
de beleidsonderwerpen [31]:
• Gebiedsbescherming. Gebiedsbescherming richt zich op de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), Wetlands, Nationale Parken, Natura 2000 en
Nationale Landschappen.
• Soortenbescherming. De Flora- en Faunawet beschermt dier- en plan
tensoorten.
• Biodiversiteit. In Nederland zorgen verschillende maatregelen voor
behoud van biodiversiteit. Nederland levert ook een bijdrage aan
bescherming en beheer van de internationale biodiversiteit.
Binnen de Ecologische Hoofd Structuur wordt ernaar gestreefd alle wezenlijke
kenmerken en waarden (natuurdoelen, bodemkwaliteit, waterhuishouding en
landschapsstructuur) te beschermen. De EHS kent een brede bescherming
waarbij meer flexibiliteit mogelijk is en Natura 2000 kent een specifieke
bescherming, die strikter is, meer gericht op bepaalde soorten en habitats [96].

3.4.2 Nederland - Verwachtingen voor de toekomst
Klimaatverandering bevordert de vestiging van nieuwe soorten, een mogelijke
afname van bestaande soorten of het veranderen van hun levenscycli.
Temperatuurstijging versterkt het effect van eutrofiëring [68, 97]. Ook
vernatting, droogte, verzilting of verandering van de temperatuur van lucht en
water hebben invloed op de natuur. Voor de Waddenzee en Noordzee geldt dat
golfhoogte en zeestromen een rol spelen. In specifieke gebieden kan klimaat
verandering leiden tot de wens om natuur in te zetten voor het opvangen van
de klimaatverandering (bijvoorbeeld waterberging, verbetering leefklimaat).
Daarbij kunnen aanpassingen in gebruik, begrenzingen of doelen van natuurge
bieden en in inrichting en beheer aan de orde zijn [96], binnen geldende wette
lijke regels en natuurambities.
In de beleidsvisie Natuurbeheer van het huidig kabinet [96] is het de ambitie
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om het Ecologische Hoofd Structuur netwerk (EHS) in 2018 gereed te hebben.
Om dit te bereiken moet het netwerk uiteindelijk een totale oppervlakte van
728.500 ha beslaan. Hiertoe moet nog 36.770 ha nieuwe natuur en robuuste
verbindingen worden verworven en 123.680 ha natuur worden ingericht (2007).
Dit gebeurt in de Investeringsprogramma’s Landelijk Gebied. Daarnaast dienen
de planologische bescherming en het beheer van de bestaande en nieuwe
natuurgebieden in de EHS te worden geregeld. Een belangrijke rol is ook
weggelegd voor agrarisch natuurbeheer (huidige taakstelling 97.685 ha in de
EHS) en particulier natuurbeheer (ruim 42.000 ha van de taakstelling voor
nieuwe natuur).
Het Kabinet ziet als grootste uitdaging niet zo zeer het areaal maar wel de
kwaliteit van de Ecologische Hoofd Structuur [96]. De verbetering van natuur
kwaliteit is te laag om de gestelde natuurdoelen te realiseren. Met name de
kwaliteit van terreinen met agrarisch natuurbeheer, in het bijzonder de weide
vogelgebieden, blijft achter. Een andere oorzaak van het niet halen van
voldoende kwaliteit in de Ecologische Hoofd Structuur ligt in onvoldoende
ruimtelijke samenhang en tekortschietende water- en milieucondities [68].
Zelfs bij handhaving van de huidige financiële inspanning na 2013, wordt
verwacht dat de vereiste condities (tegengaan van verdroging en verzuring) de
komende decennia niet volledig gerealiseerd worden, maar voor ongeveer 75%
[IPO-rapport, zoals beschreven in 96].
Aanvullend aan het generieke spoor van mestbeleid en Kaderrichtlijn Water is
er een gebiedsgericht spoor: beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden en
afspraken in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013. Het
Investeringsbudget Landelijk Gebied is vooral van belang voor aanpak van
verdroging (de provinciale TOP-lijsten). De Natura 2000-gebieden krijgen
binnen ILG prioriteit. Zo veel mogelijk worden de maatregelen voor verdroging
gebiedsgericht gecombineerd met maatregelen voor de andere milieuproble
men (verzuring, vermesting) en andere gebiedsdoelen. Effectievere begrenzing
van de EHS en combinatie met andere doelen en een verandering van de land
bouw zijn ook aan de orde.
Het Kabinet heeft ongeveer dertig van de 162 Natura 2000-gebieden geclassifi
ceerd als ‘Sense of Urgency’-gebied voor de wateropgave (zesentwintig landge
bieden en drie grote wateren) [98]. In deze gebieden moeten vóór 2015 maatre
gelen genomen zijn, omdat anders een onherstelbare situatie ontstaat voor de
natuurdoelen in deze gebieden. Voor circa 50% van de gebieden met een water
opgave zijn de watercondities met het huidige maatregelenpakket waarschijn
lijk in 2015 op orde [68]. Naast de ‘Sense of Urgency’-gebieden met een water
opgave is een aantal ‘Sense of Urgency’-gebieden aangewezen voor het maai
beheer van de rietvelden in deze gebieden. De ‘Sense-of-Urgency’-status is een
nationale invulling die in de Europese Vogelrichtlijn en in de Habitatrichtlijn niet
voorkomt. In de beschrijving van de regio’s hieronder worden de wateropgaven
voor de ‘Sense-of-Urgency’ gebieden besproken.
Met subsidies voor groenblauwe diensten wordt kleinschalige natuur verbeterd
in particulier bezit. De subsidies richten zich ook op specifieke waterclusters:
greppels, natuurlijke waterlopen, oevers, poelen, rietzomen of -zomen, eenden
kooien, ecologische verbindingszones, moerassen, open wateren, venen. Voor
de groenblauwe diensten is vrijwilligheid het uitgangspunt [99].
De uitwerking van Waterbeheer 21ste eeuw maatregelen voor waterberging in
natuurontwikkelingsgebieden wordt als kansrijk ingeschat. Overstromingen
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hebben geen negatieve effecten op uiteenlopende natuurtypen en Rode Lijst
soorten van natte voedselrijke standplaatsen. Afhankelijk van de uitgangssituatie
kunnen langdurige overstromingen mogelijk wel schade aanrichten aan kwets
bare natuur zoals voedselarme stroomdalvegetaties en blauwgraslanden [68].
In het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn er nog veel plannen voor beek- en
kreekherstel: hermeandering, natuurvriendelijke oevers, aanleg van vispassa
ges. Zie onderstaande tabel [68]. Voor een duurzame gezonde vispopulatie van
zowel binnenwateren als zeewateren wordt ook de visserijsector zelf aange
sproken om samen met overheden vis- en beheersplannen te maken en uit te
voeren [100]. De oplossing van de knelpunten voor vispassage is zeer provincieafhankelijk, zie figuur 3.4.2.

Figuur 3.4.2 Verschil tussen regio’s in oplossingstermijn van knelpunten in vispassage [101, zoals
opgenomen in 68].

Inrichtingsmaatregelen
Aanleg hermeandering en natuur
vriendelijke oevers

Regionale
Rijkswaterstaat
waterbeheerders
4661 km

365 km

Vispassages

1067

185

Mestvrije zones

46.806 km

Helofytenfilters en zuiveringsmoerassen
Overige maatregelen 
(niet opgenomen en uitgewerkt)

534 ha
p.m.

p.m.

Tabel 3.4.2 Maatregelen van regionale Waterbeheerders en Rijkswaterstaat voor een verbeterde inrichting van watersystemen [102, zoals opgenomen in 68].
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Het Kabinet geeft aan dat er in de toekomst meer ruimte geboden moet
worden aan natuurlijke processen en dat dynamiek in het landelijk gebied en de
veerkracht van ecosystemen vergroot dienen te worden. Natuur kan daardoor
meer meebewegen met klimaatverandering. Daarbij past het streven naar
grotere eenheden natuur en het realiseren van robuuste verbindingen, het
werken aan natuurlijker watersystemen en het verminderen van de milieu
belasting op natuurterreinen [96].
De natte natuur zal zich beter aan kunnen passen aan klimaatverandering, als
de afstand de afstand van het ene moerasgebied naar het volgende overbrug
baar is voor de meeste moerassoorten. Een zogenaamde ‘klimaatcorridor’ van
natuurgebieden [68] helpt daarbij, zie kaart. De corridor loopt vanaf de
Gelderse Poort aan de grens met Duitsland via het rivierengebied en de
Randmeren tot aan de Dollard in het noorden. In sommige delen van de corridor
zijn wel moerasgebieden aanwezig maar deze zijn te klein voor klimaatbesten
dige natuur. Daarnaast zijn er problemen te verwachten voor enkele mobiele
soorten zoals de kamsalamander, die maar kleine afstanden kunnen afleggen.
Eigenlijk is de ‘klimaatcorridor’ een uitbreiding van de Natte As, die de verbin
ding tussen moerasgebieden van het Lauwersmeer in Friesland tot en met de
Zeeuwse Delta vormt en onderliggend was aan het beleid van het ministerie
van LNV in 2000. Deze corridor maakt de ecosystemen veerkrachtiger, mogelijk
wel met andere dan de huidige soorten.

3.4.3 Kust
Om de Kaderrichtlijn Waterdoelen te bereiken, zal voor de kust langs Noord- en
Zuid-Holland het zeewater helderder moeten worden [30].
De binnenduinrand van Schouwen Duiveland en van Schiermonnikoog zijn
‘Sense-of-Urgency’-gebied voor de wateropgave. Het gaat om het herstel van
hydrologie / vochtgradiënt van duinbossen [98].
Gevolgen van klimaatverandering spelen op een veel grotere schaal dan het
Nederlandse kustgebied. Opschuiven van zuidelijke soorten en verdringing van
soorten die momenteel aan hun zuidelijke ondergrens zitten, kan voorkomen.
Dit betekent dat zonder ingrepen de beleidsdoelen, die gericht zijn op instand
houding van de huidige soorten, waarschijnlijk moeilijker wordt [3].
Kustsuppleties om de zeespiegelstijging op te vangen kunnen wel een rol
spelen. Kustsuppleties zijn een vrij natuurvriendelijke vorm van kustverdedi
ging, maar er zijn ook aanwijzingen dat op plaatsen waar extra duinvorming
bevorderd is door grootschalige suppleties, dit ten koste gaat van de ecologi
sche ontwikkeling in de middenduinen [103].

3.4.4 Wadden
De natuur in de Waddenzee is waardevol en gevarieerd. De natuurkwaliteit is
ongeveer de helft van de natuurkwaliteit in een ongerepte situatie. De water
kwaliteit van de Waddenzee is de afgelopen decennia verbeterd, maar de
doelen uit de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet gehaald.
De snelheid van zeespiegelstijging vormt een kritische factor voor natuurlijke
sedimentaire systemen. Hierbij kan de natuurlijke sedimentaanvoer de zeespie
gelstijging niet meer bijhouden en het systeem zal geleidelijk verdrinken, vooral
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de getijplaten en kwelders. Als verdrinking optreedt, zal er een sprongsgewijze
verschuiving plaatsvinden in habitats [3]. (zie paragraaf 2.4. Het wordt lager).
Klimaatverandering verandert de zeenatuur. Dit komt onder meer door tempe
ratuurverhoging en mogelijk ook door zeespiegelstijging. Bovendien hebben
toename van stormen en golfhoogtes, veranderingen in de zeestroming en
de toename van spuiwater uit het IJsselmeer mogelijk invloed [68]. Verzuring
treedt op in de Noordzee, vermoedelijk door hogere CO2 concentraties. In
de Waddenzee is tot nu toe geen verzuring waarneembaar, mogelijk door de
bufferende werking van schelpen [63].
In de Waddenzee is het areaal kwelders en mosselbanken laatste 15 jaar
toegenomen, na een forse daling in de vijftien jaar daarvoor. Een combinatie
van visserij, slechte zaadval en mogelijk ook weersinvloeden (storm) heeft
ertoe geleid dat het areaal mosselbanken was gedaald tot 200 hectare in 1990.
In 2007 bedroeg het areaal weer rond de 1900 hectare ten opzichte van rond
de 4200 in 1976 [68].
Herintroductieprojecten van zeegras die in 2002 gestart zijn, hebben een
wisselend succes gehad. Van het groot zeegras zijn weinig planten over
gebleven. Het areaal van het klein zeegras beperkt zich tot enkele kernen.
Veranderingen in de voedselsituatie in de Waddenzee zorgen voor verschui
vingen bij de watervogels; schelpdiereters nemen af of zijn vrij stabiel,
wormeneters nemen toe. Ruim 55% van de mariene Vogelrichtlijnsoorten en
15% van de mariene Habitatrichtlijnsoorten en habitats heeft een ‘gunstige
staat van instandhouding’.[68]
Er komen steeds meer niet-inheemse diersoorten voor. De meeste soorten
komen van buiten Europa en zijn vermoedelijk in Nederland terechtgekomen
via schelpdiertransporten, ballastwater en scheepswanden. Ook zijn er soorten
meegekomen met de zeestroming. De meeste nieuwe soorten leiden een
onopvallend bestaan en veroorzaken geen ernstige problemen. Enkele soorten
breiden zich echter zo massaal uit dat ze inheemse soorten verdringen en
ecosystemen veranderen [68].
De visserij heeft door de hoge visserijdruk, bijvangsten en bodembeschadiging
een grote invloed op het leven in zee. Het visserijbeleid heeft bijgedragen aan
de vermindering van overbevissing, maar heeft niet alle vissoorten uit de
gevarenzone gehouden. Groeiende waterrecreatie kan leiden tot verstoring van
watervogels en zeehonden. In zijn algemeenheid vormen zwerfafval, onder
watergeluid en plastics een probleem voor zeedieren. De gaswinning is volgens
de uitspraak van de Raad van State in 2004 geen bedreiging voor de natuur.
De concentraties van diverse schadelijke stoffen in zee zijn sinds 1986 gedaald,
maar er dienen zich mogelijk ook nieuwe schadelijke stoffen aan [68].

3.4.5 IJsselmeergebied
Om de Kaderrichtlijn Waterdoelen te bereiken, zal voor het Markermeer en de
zuidelijke Randmeren de helderheid van het water moeten verbeteren [30].
In het IJsselmeer zelf zullen ondieptes die belangrijk zijn voor de natuur mogelijk
verdrinken als besloten wordt om het waterpeil te verhogen. (Zie paragraaf 2.2
Het water komt hoger). Vooral peilstijgingen ten opzichte van nu in het zomer
halfjaar zijn kritisch [3]. Daarnaast kan stijging van de watertemperatuur en
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toenemende wind een bedreiging vormen voor de sleutelsoorten als driehoeks
mossel, kranswieren en spiering, wat weer invloed heeft op een aantal watervo
gels. Toename van (blauw)algen kan er toe leiden dat de zuurstofconcentraties
nabij de bodem laag worden [3]. (zie paragraaf 2.4 Het wordt warmer en droger.)
In het Ontwikkelingsperspectief Markermeer – IJmeer wordt ingezet op minder
vertroebeling door slib in het Markermeer [104]. Afname van de slibconcentraties
met 25%-50% geeft een afname van de bloeiduur van blauwalgen en een verbete
ring van het doorzicht. In combinatie met een verlaging van de stikstofbelasting
met 50% wordt dit effect versterkt. Wanneer bij afnemende slibconcentratie de
stikstofbelasting echter groter wordt, worden de positieve effecten deels teniet
gedaan [3].
In het Ontwikkelingsperspectief zijn in het Markermeer slibputten, luwtedammen
en een oermoeras voorzien, waardoor veel land/waterovergangen gecreëerd
worden die voor een grote ecologische meerwaarde zorgen. Er wordt gewerkt aan
een seizoensvolgend peil, dat voor de natuur een gunstiger verloop kent dan het
huidige regime met een zomer- en winterpeil [104].
Om de genoemde ‘klimaatcorridor’ van natte natuurgebieden te laten functioneren
zijn er ruimtelijke opgaven voorzien bij het Drontermeer en het Zwartemeer.[68]

3.4.6 Rivierengebied
In het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied wordt sinds de jaren
negentig gewerkt aan 7000 hectare extra natuur. Daarnaast wordt er binnen
het project ‘de Maaswerken’ zo’n 600 hectare natuur extra gecreëerd langs de
Zandmaas en zo’n 1200 hectare langs de Grensmaas [68].
Langs de Waal en de Rijn en de IJssel liggen veel Natura 2000-gebieden. De Gelderse
Poort, bovenstrooms en benedenstrooms van Pannerden, is ‘Sense-of-Urgency’
gebied voor de wateropgave. Het gaat om kwaliteitsverbetering en uitbreiding riet
moeras met de daarbij behorende broedvogels en de noordse woelmuis. Ook de
vochtige graslanden van Zouweboezem, aan de Hollandsche IJssel tegenover Lopik,
zijn aangewezen met ‘Sense-of-Urgency’ voor de wateropgave [98].
De verdroging van riviergebonden natte natuur in de uiterwaarden is al
 ecennia lang aan de gang. Dit is echter geen gevolg van klimaatverandering,
d
maar van de autonome bodemdaling van de rivierbedding (zie paragraaf 2.6
Het wordt lager). Als gevolg van de klimaatverandering zal er verdere
verdroging plaatsvinden [68].
Sinds de jaren negentig zijn in de uiterwaarden veel gebieden omgezet naar
natuur. In deze gebieden heeft bos- en struweelvorming plaatsgevonden. Dit
wordt nu weer deels teruggedraaid om de doorstroming te verbeteren en zal
ook in de toekomst voorkomen worden [68].
Rietmoeras is onderdeel van de natuurdoelen in het rivierengebied, maar
rietmoeras kan alleen voorkomen waar de peildynamiek beperkt is. Dit wordt
buitendijks, met hogere peilwisselingen door klimaatverandering, steeds
moeilijker. Bovendien beperkt rietvegetatie binnen enkele jaren de door
stroming op de uiterwaarden, tenzij er vaak gemaaid wordt. Het Planbureau
voor de Leefomgeving pleit er daarom voor om niet buitendijkse maar
binnendijkse rietvegetatie op te nemen in de Ecologische Hoofdstructuur [68].
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Natuurdoelen op bepaalde plaatsen komen onder druk door uitvoering van het
Ruimte voor de Rivierbeleid. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving
zouden ze vaak binnen dezelfde Riviertakken nog wel gerealiseerd kunnen
worden [68].
Om de genoemde ‘klimaatcorridor’ van natte natuurgebieden ook internatio
naal te laten functioneren, zou in het oosten bij Lobith gezorgd moeten worden
voor een connectie met moerasgebieden in Duitsland en is er een extra ruimte
lijke opgave voor klimaatrobuuste natte natuur tussen Venlo en Roermond, ten
opzichte van de huidige situatie [68].

3.4.7 Benedenrivierengebied
De ontpoldering van de Noordwaard in de Biesbosch is een van de maatregelen
uit het Ruimte voor de Rivier-programma. De maatregel biedt kansen voor
uitbreiding van natuur (en recreatie) in de Biesbosch.

3.4.8 Zuidwestelijke Delta
Het programma Deltanatuur heeft als doel om 3000 hectare natte natuur te
realiseren langs het Haringvliet en het Hollands Diep. De Ecologische
Hoofdstructuur wordt versterkt met gerichte projecten, onder andere op
Tiengemeten en in het Zuiderdiep.
In 2010 wordt het beheer van de Haringvlietsluizen veranderd volgens het
“Kierbesluit”. De Haringvlietsluizen zullen gedurende een deel van de getijden
cyclus op een kier gezet worden. Daarna volgt een nadere verkenning van de
consequenties van het verder openen van de sluizen ten behoeve van “getemd
getij”. Dan worden ook positieve effecten voor de Biesbosch verwacht [105].
Medio 2009 valt ook het definitieve besluit over het verzilten van het VolkerakZoommeer (zie paragraaf 2.5 Het wordt zouter).
Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta is Natura 2000 gebied. De
Oosterschelde, de Westerschelde, Saeftinghe en de Brabantse Wal zijn ‘Senseof-Urgency’ gebieden met een wateropgave die snel gerealiseerd dient te
worden. De Oosterschelde heeft ‘zandhonger’ (zie hiervoor verder paragraaf 2.7
het wordt lager). Hierdoor verdwijnen elk jaar slikken en platen die belangrijk
zijn voor rustende en foeragerende broedvogels. De Westerschelde en
Saeftinghe functioneren als estuarium niet goed door gebrek aan ruimte en een
slechte verhouding tussen de verschillende deelsystemen (met laagdynamischehoogdynamische delen, diepe-ondiepe delen, slibrijke-zandige delen, zoutebrakke delen) [98].
Om de Kaderrichtlijn Waterdoelen te bereiken, zal voor het Veerse Meer de
dynamiek toe moeten nemen, zullen voor de Oosterschelde de habitats  
verbeterd moeten worden, en dient voor het Volkerak-Zoommeer de helderheid
van het water te verbeteren [30]. Eind 2008 wordt besloten of het Volkerak
Zoommeer verzilt wordt.
Voor de genoemde ‘klimaatcorridor’ van natte natuurgebieden is ten westen
van de Biesbosch nog een ruimtelijke opgave voorzien [68].
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3.4.9 Ruime Randstad
De belangrijkste Natura 2000-gebieden in de Randstad bestaan uit plassen en
moerasgebieden. Deze gebieden kennen een grote soortenrijkdom van planten.
Natuurgebieden en natte graslanden zijn belangrijk voor weidevogels. Voor de
faunadoelsoorten is de omvang van de huidige moerasgebieden voldoende voor
tweederde van de soorten, maar met klimaatverandering geldt dit nog maar
voor de helft van de soorten. De belangrijkste bedreiging voor de natte natuur
in de Randstad vormt de voortgaande versnippering. Een bedreiging voor de
natuur in de veenweiden en de moerasgebieden is bovendien nog steeds de
ontwatering van landbouwgebieden. Kansen voor de natte natuur in de
Randstad liggen in koppeling van de natuurdoelen met waterberging, recreatie
en – onder gunstige condities – woningbouw [68].
De moerasgebieden vormen onderdeel van de Natte As, van het Lauwersmeer
naar de Zuidwestelijke Delta, wat volgens het kabinet in 2000 een verbinding
moest zijn van water- en moerasnatuur ter versterking van de Ecologische
Hoofdstructuur. In het beleid voor de Natte As in de Randstad heeft een
verschuiving plaatsgevonden van een primair ecologische invalshoek, via een
recreatief accent naar een context van woon-, werk en leefklimaat. De financië
le middelen om de doelstellingen te realiseren zijn nog niet bestemd voor de
Natte As. Daarmee is de uitvoering onzeker geworden [68].
De gebieden rondom de Bethunepolder ten noorden van Utrecht zijn verdroogd
door kwel naar de polder toe. Door het peil op te zetten zou zowel natuur in als
buiten de Bethunepolder gediend zijn. Op dit moment ligt een besluit voor
kwelreductie ter inspraak [68].
Blauwgraslanden rondom de Reeuwijkse plassen zijn aangewezen als ‘Sense-ofUrgency’ gebied voor herstel van inundatie. De Nieuwkoopse plassen en de
Oostelijke Vechtplassen zijn ook aangewezen, om ervoor te zorgen dat alle
stadia van laagveenvorming vertegenwoordigd blijven [98].
Het opheffen van knelpunten voor vispassage in de Ruime Randstad wordt voor
de meeste punten uitgesteld tot na 2015 of is niet gepland [68].

3.4.10 Noord laag Nederland
Bij Lauwersoog komt voor 2015 een extra gemaal. Dit gemaal moet de
komende decennia de waterafvoer van het noorden garanderen. Doordat het
gemaal er komt, kan het oorspronkelijke estuarium niet hersteld worden. De
eigenaar Staatsbosbeheer zet nu in op een robuust, zoet kustmoeras met een
natuurlijke peildynamiek, met in het noorden enkele – al bestaande – brakke
zones en zoet-zoutgradiënten. Deze natuurlijke peildynamiek betekent ’s
winters hoog water en ’s zomers laag water (zie paragraaf 2.3 Het
wordt natter).
Een aantal laagveenmoerassen is ‘Sense-of-Urgency’-gebied om de water
situatie te verbeteren zodat alle stadia van laagveenvorming aanwezig blijven.
Dit geldt voor gebieden in Friesland en in Noord-Overijssel (De Weerribben, de
Beulakerwijde, de Fluessen en de Alde Faenen). Bovendien is een aantal blauw
graslanden in Noord Overijssel aangewezen voor herstel van inundatie [98].
De Dollard zou moeten aansluiten op moerasgebieden in Duitsland, om de
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genoemde ‘klimaatcorridor’ van natte natuurgebieden ook internationaal te
laten functioneren [68].
In Groningen en de kop van Noord-Holland zijn er geen plannen om vispassa
ges aan te leggen bij de meeste stuwen en poldergemalen. Friesland heeft
vrijwel geen knelpunten voor vissen [68].

3.4.11 Noord, Oost en Zuid hoog Nederland
 e vennen waren in de jaren tachtig van de twintigste eeuw in een slechte
D
toestand. Dit kwam vooral door de depositie van stikstof- en zwavelverbindin
gen uit de lucht die zorgden voor verzuring en ook door verdroging. Sindsdien is
er veel verbeterd. Ongeveer de helft van de vennen maakt deel uit van een
Natura 2000 gebied [68].
Veel beken zijn gestuwd, zonder vistrappen. In Oost-Gelderland en WestOverijssel is opheffen van de knelpunten veelal gepland voor 2015. In OostOverijssel worden de meeste knelpunten volgens plan opgelost na 2015. In ZuidDrenthe zijn er voor de meeste stuwen nog geen plannen, maar in de rest van
Drenthe zijn een deel van de knelpunten al opgelost of zijn oplossingen
gepland. Limburg en Noord-Brabant hebben voor alle stuwen die een knelpunt
zijn een plan, (zie figuur 3.4.2) [68].
Een aantal beekdalgraslanden, beekdalbossen en veengebieden is aangewezen
als ‘Sense-of-Urgency’-gebied voor de wateropgave. Het gaat er vooral om dat
het kleine arealen zijn waarvan de kwaliteit niet meer voldoende is. Dit geldt
voor Zuid-Limburg en in kleine gebieden in Oost-Gelderland en Oost-Overijssel.
De opgave is meer moerasvorming en de aansluiting tussen beekdalen en
venen. Daarnaast heeft het ‘Sense-of-Urgency’-gebied, de Brabantse Wal bij
Bergen op Zoom met haar zandgronden onvoldoende water voor de vennen.

3.4.12 Centrale stuwwallen en Gelderse Vallei
Het Noordelijk deel van de Eemvallei zou versterkt moeten worden als moeras
gebied, om de genoemde ‘klimaatcorridor’ van natte natuurgebieden goed te
laten functioneren [68].
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3.5 Recreatie
De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in recreatie en
invloeden van water op recreatie:
• De behoefte aan recreatie op, aan en in het water wordt verwacht
verder te groeien.
• Voor recreatievaart worden de vaargebieden en doorvaartmogelijk
heden uitgebreid met name in Noord-Nederland maar ook in de
Randstad. Het streven naar een basistoervaartnet is een intentie
afspraak tussen overheden en landelijke belangenorganisaties voor
waterrecratie. Het huidige basistoervaartnet bevat nog veel
knelpunten (zie kaart).
• Ingrepen in het watersysteem ten behoeve van de veiligheid of
natuur kunnen voordelig zijn voor recreatie. De sportvisserij
verwelkomt meer plaats voor natuurlijke dynamiek en opheffen
van vismigratieknelpunten. Projecten als Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken kunnen bijdragen aan de landschappelijke beleving.
Peilstijgingen vergroten de vaardiepte, maar verminderen de
doorvaarthoogte.
• Klimaatverandering zal door temperatuurstijging en langere droge
periodes bijdragen aan een groeiende vraag naar recreatie, maar
kan ook negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en voor
doorvaartdieptes en wachttijden bij sluizen.
• Bij het eventueel warmer en droger worden en bij het een groeiende
behoefte aan recreatie, valt een groei in behoefte aan zwemwater wel
te verwachten. De gemiddelde zeewatertemperatuur en de water
temperatuur van binnenwateren zullen verder toenemen, evenals het
aantal warme en tropische dagen. De huidige zwemwaterlocaties (zie
kaart) zullen daardoor populairder worden, maarwarmte zal ook
negatieve invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.

3.5.1 Nederland – historische trends en huidige situatie
Het totaal aan watergerelateerde bestedingen aan recreatie in Nederland wordt
geschat op 3,9 miljard euro per jaar. Dit komt neer op ongeveer 24% van alle
bestedingen aan recreatie en toerisme in Nederland [106].
De watersport is een landelijk groeiende sector. Sinds 1960 is bijvoorbeeld de
watersport in het IJsselmeergebied gegroeid van 5000 naar 34000 ligplaatsen
[107]. Meer mensen hebben een boot, maar de boten worden minder frequent
gebruikt. Daarentegen neemt de belangstelling voor kortere vaartochten toe.
Sportvisserij is één van de meest beoefende buitenactiviteiten in Nederland. In
2004 waren bijna twee miljoen mensen actief in de sportvisserij [108].
In Nederland worden tijdens het badseizoen (van mei-oktober) eens in de twee
weken metingen uitgevoerd op ruim zeshonderd zwemwaterlocaties, zie kaart.
Het publiek wordt hier gewaarschuwd als de waterkwaliteit niet voldoende is
voor zwemmen. Ook op andere locaties wordt gezwommen. Volgens het
Continu VrijeTijds Onderzoek 2004 gaat bijna 40% van de Nederlanders wel
eens zwemmen en zonnen aan het strand en 22% aan een meer [109].
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3.5.2 Nederland – verwachtingen voor de toekomst
De indruk van de marktpartijen is dat de watersport nog steeds groeit (ca 1%
per jaar en licht stijgend volgens SRN) [110]. Er is sprake van een groeiende vrije
tijdseconomie en toenemende welvaart. Door de vergrijzing hebben vooral
ouderen maar ook jongeren meer vrije tijd tot hun beschikking. En mensen
geven meer geld uit aan toeristische en recreatieve doeleinden [104].
Naast bovenstaande trends zal de klimaatverandering waarschijnlijk de nodige
gevolgen voor de recreatiesector hebben. Voordelig is dat de klimaatverandering
een langer recreatieseizoen oplevert, waarbij de kans op aaneengesloten dagen
met mooi weer voor buitenrecreatie zal toenemen. Meer recreanten zullen
verkoeling zoeken bij het water. Er spelen echter ook andere invloeden [110].
Klimaatverandering heeft echter ook nadelen. Naar verwachting neemt het
aantal lange droogtes in de zomer toe, met lagere afvoeren als gevolg. Dit
belemmert de vrije doorvaart van de recreatievaart. Warmere zomers leiden
bovendien tot hogere watertemperaturen wat algengroei en botulisme in de
hand werkt [109][30].
Regelgeving ter beperking van de CO2 uitstoot, hoge olieprijzen en een recessie
kunnen voor een toename van toerisme in eigen land zorgen. Voor de recreatie
zijn de fysieke beschikbaarheid, de kwaliteit van de voorzieningen en een
aantrekkelijke infrastructuur van belang, zowel voor de gebruiks- 
als belevingswaarde [110].
Ten einde de vaarrecreatie te stimuleren wordt er naar gestreefd voor 2012 een
landelijk robuust en knelpuntvrij Basistoervaarnet te realiseren; ongeveer
4400 km. Dit is vastgelegd in Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland die is
gemaakt door overheden in samenwerking met landelijke organisaties op het
gebied van waterrecreatie [111].
Voor de sportvisserij is een goede waterkwaliteit noodzakelijk. De KRW maatre
gelen kunnen bijdragen aan een goede waterkwaliteit, maar ook aan het
wegnemen van migratiebelemmeringen, welke tegenwoordig de belangrijkste
bedreiging vormen voor een ecologisch gezonde visstand [112]. Ook maatrege
len als het aanleggen van nevengeulen en herstel van zoet/zoutovergangen
dragen bij aan goede visstand. Daarnaast is het van belang voor de sportvisserij
dat de rivieroevers goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
In steden zijn de gevolgen van klimaatverandering naar alle waarschijnlijkheid
groter dan in de rest van het land. De grotere kans op wateroverlast door langere
en hevigere buien maakt het noodzakelijk om extra vijvers en andere waterpartij
en aan te leggen. Dit vergroot de leefkwaliteit en de recreatiemogelijkheden in de
stad.
Bij het eventueel warmer en droger worden en bij een groeiende behoefte aan
recreatie, valt een groei in behoefte aan zwemmen wel te verwachten. De
gemiddelde zeewatertemperatuur en de watertemperatuur van binnenwateren
zullen verder toenemen, evenals het aantal warme en tropische dagen. Dit zal
leiden tot een toenemende populariteit van zwemmen en een langer zwem
seizoen, die bedreigd worden door het vaker voorkomen van slechte water
kwaliteit in lange warme perioden. [109]. Beleid over uitbreiding van de
zwemwaterlocaties is niet bekend.
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In hoeverre aantallen fiets- en wandeltochten veranderen is moeilijk te voorspel
len. Als de gemiddelde dagtemperatuur toeneemt, is er historisch een toename
van het aantal fietstochten, maar niet van het aantal wandeltochten [109].

3.5.3 Kust
De kustregio zal een hogere recreatiedruk ondervinden en tevens een hogere
belasting van de infrastructuur rondom de toch al drukke kuststrook. De drukte
uit zich ook in een tekort aan accommodaties.
Verder biedt de aanpak van Zwakke Schakels langs de kust kansen. Versterking
van de kustverdediging kan worden gecombineerd met verbeteren van de ruim
telijke kwaliteit en mogelijkheden voor toerisme en recreatie [110].
De wateren langs de Noordzeekust vormen één groot open vaargebied. Het
geringe aantal jacht- of vluchthavens biedt echter beperkte mogelijkheden voor
kustzeilen. Ook ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanleg van windmolen
parken, intensivering van de scheepvaartroutes, zandwinning en gasboringen
zijn een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de Noordzeekust voor de
watersport. Wel zijn er veel mogelijkheden voor direct aan de kust gebonden
watersport zoals bijvoorbeeld windsurfen [111].

3.5.4 Waddenzee
De Waddenzee is een aantrekkelijk recreatie- en vaargebied door de dynamiek
van de getijden, de droogvallende platen en de Waddeneilanden. Voor de
watersport en voor het toerisme op de Waddeneilanden is het van belang dat
de vaarroutes tussen de eilanden en naar de eilanden toe open blijven. Verder is
uitbreiding van het aantal ligplaatsen op de eilanden nodig.
De zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering kan tot gevolg
hebben dat de zandplaten in het gebied verdrinken. Dit is afhankelijk van hoe
hard de zandplaten kunnen meestijgen. (paragraaf 2.6 Het wordt lager). Het
verdrinken van het wad zou bijzonder negatieve gevolgen hebben voor zowel
de ecologie als voor de aantrekkelijkheid van het gebied voor de recreatie.

3.5.5 IJsselmeergebied
Door de verdere ontwikkeling van de Noordvleugel en toenemende recreatie zal
de recreatieve druk op het gebied IJmeer en Markermeer sterk toenemen. Het
IJsselmeergebied is altijd belangrijk geweest voor de recreatievaart, met name
de zeilvaart. Uit onderzoek in 2005 bleek dat er toen behoefte was aan 7500
extra ligplaatsen in het IJsselmeergebied [107].
Volgens de Integrale Visie IJsselmeergebied wordt vooral het Markermeer en
het IJmeer verder ontwikkeld voor recreatie [13]. Volgens het ontwikkelingsper
spectief Markermeer IJmeer krijgt het Markermeer-IJmeer een recreatieve zone
ring: rond het IJmeer kan een waterpark tot stand komen, waar natuur wordt
gecombineerd met een relatief intensief gebruik van de oevers en het water.
Aan de waterfronten van IJburg en Almere Pampus zijn stedelijke recreatievoor
zieningen mogelijk. De kust van Waterland aan het IJmeer blijft extensief. In en
om het Markermeer ligt het accent op beleving van het open water, het land
schap en de rust, met bijzondere attractiepunten bij de historische steden langs
de Noord-Hollandse kust en bij Lelystad [104].
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Het handhaven van de bevaarbaarheid stelt een aantal eisen aan de inrichting
en het gebruik van het Markermeer. Eventuele veranderingen in het waterpeil,
zoals het instellen van een seizoensgebonden peil, worden afgestemd met de
recreatievaart. Een te laag peil kan problemen opleveren met de diepgang van
de boten en een te hoog peil kan de onderdoorvaart van de Hollandse Brug en
de Stichtse Brug belemmeren [104].

3.5.6 Zuidwestelijke Delta
De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zien kansen om het
recreatieve aanbod te vergroten en deels te vernieuwen [105]. Dit kan door
het combineren van nieuwe perspectieven voor recreatie en toerisme met de
versterking van de veiligheid, de natuurwaarden, de landbouw en het
aanpakken van de ongewenste effecten van de Deltawerken. De provincies zien
de noodzaak voor het ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties op
het gebied van toerisme en recreatie en plattelandseconomie. In de recreatie
vaart staan vernieuwingen op de agenda, zoals hoogwaardige charterplaatsen,
afmeren in de stadscentra, voorzieningen voor kleine boten, uitbreiding
van aanlegplaatsen.
De sportvisserij ziet herstel van een open verbinding van de rivier met de zee
als een kans voor opgroei van vele bijzondere vissoorten [112].

3.5.7 Ruime Randstad
De bodemdaling en de verzilting in het Groene Hart vormen een bedreiging
voor de landbouw, maar vernatting vormt een kans voor (waterrijke) recreatie.
De structuurvisie Randstad 2040 zet in op een meer parkachtig Groen Hart [79].
De groei van het belang van de recreatie in het gebied en de afname van het
belang van de landbouw in delen van het Groene Hart kan op termijn gevolgen
hebben voor het waterbeheer.
In de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland is aangegeven dat in het Groene
Hart verschillende vaarwegen verder ontwikkeld zouden moeten worden, zoals
de Dubbele Wiericke, de Rotte, de Linge en de trekvaart Leiden- Haarlem. De
Zaan zou ontwikkeld kunnen worden als vaarweg voor de toervaart en kleine
waterrecreatie [111].

3.5.8 Noord laag Nederland
Het Friese Merenproject is bezig de Friese meren en omgeving aantrekkelijker te
maken als watersportgebied en voor oeverrecreatie. Een groter gebied wordt
ontsloten als vaargebied en er komen meer en diepere vaarroutes, bruggen die
hoger zijn en nieuwe aquaducten. Er zijn al een aantal verbeteringen gereali
seerd zoals de Middelseerûte en de Lits-Lauwersmeerroute [62].
In de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland is aangegeven dat Noordwest
Overijssel kansen biedt voor groei van de kleine watersport, als een gebied dat
gekenmerkt wordt door aantrekkelijke natuur en cultuurhistorie. Hiertoe
moeten wel de vaarverbindingen met Leeuwarden en de Friese meren worden
aangepakt. In Groningen kan de recreatie worden gestimuleerd door de
vaarweg naar Duitsland te ontwikkelen en een aansluiting op de Blauwe Stad
te realiseren [111].
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3.5.9 Rivierengebied
Het rivierengebied is een belangrijke bestemming voor toeristen en recreanten,
vooral voor watersporters, wandelaars en fietsers. De maatregelen die worden
voorbereid in het kader van Ruimte voor de Rivier en Maaswerken worden
gekoppeld met natuurontwikkeling. De uiteindelijke baten voor recreatie zijn
afhankelijk van de precieze uitwerking van de plannen. Onderzoek naar rivier
verruimende maatregelen in het Maasgebied gaf vooral aan dat het onduidelijk
is hoe deze maatregelen uitpakken voor recreatie en toerisme [113, zoals
beschreven in 109]. De aanleg van natte natuur kan een aantrekkelijk landschap
maken, maar kan ook leiden tot verminderde recreatieve toegankelijkheid. Ook
verblijfsrecreatie kan mogelijk hinder ondervinden van de aanleg van natte
natuur en/of overloop gebieden. Voor ondernemers in de waterrecreatie- en
verblijfsrecreatiesector kunnen de voorgestelde maatregelen tot grote onzeker
heid leiden op korte termijn. Voor watersporters is het verder nog van belang
om voldoende beschutte aanlegplaatsen te realiseren waar voor stormachtige
omstandigheden kan worden geschuild.
De sportvisser heeft over het algemeen baat bij het natuurherstel van de rivie
ren. Maatregelen zoals het aanleggen van nevengeulen, herstellen van zoet/
zoutovergangen, het verbreden van de bedding en het weer passeerbaar maken
van kunstwerken dragen bij aan een betere visstand. Het is wel afhankelijk van
de plaats in het riviersysteem waar ingrepen plaatsvinden of deze een positief,
dan wel negatief effect hebben op de visstand [112].

3.5.10 Centrale Stuwwallen en Gelderse Vallei
Het Apeldoornse kanaal wordt wellicht heropend voor de toervaart waarbij
natuurontwikkeling en cultuurhistorie worden gecombineerd [111]. Enkele
bruggen en sluizen zijn inmiddels aangepast voor bevaarbaarheid, maar de
kosten van bodemsanering leveren onzekerheid op over verdere inrichting [114].

3.5.11 Zuid hoog Nederland
Op termijn vindt wellicht ontwikkeling van de Peelkanalen voor de beroeps- en
recreatievaart plaats [111].
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Kaart 12 Landbouw
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3.6 Landbouw
De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in landbouw en
invloeden van water op landbouw:
• L andbouw zal zich snel aanpassen aan veranderingen in de markt.
Er wordt verwacht dat ruimtelijke claims vanuit verstedelijking,
natuur en waterberging een grote rol gaan spelen. Daarnaast zullen
milieubeleid, dierenwelzijnsbeleid, maatschappelijke acceptatie van
intensieve landbouw en nieuwe contractvormen de toekomst van de
landbouw bepalen. Deze factoren lijken invloedrijker dan klimaat
verandering. Voor groei van intensieve landbouw zijn landbouwont
wikkelingsgebieden aangewezen in hoog Nederland (zie kaart).
• Vooralsnog wordt er groei verwacht in de sierteelt: bollenteelt, teelt
van bomen, heesters en bloemen (zie kaart). Dit geldt zowel voor
vollegronds- als voor glastuinbouw. Sierteelt stelt hoge eisen aan de
watervoorziening en heeft veel gewasbeschermingsmiddelen nodig.
• De groei van de glastuinbouw vindt in ieder geval plaats in de
bestuurlijk aangewezen concentratiegebieden (zie kaart). Het
glastuinbouwareaal in geheel Nederland wordt verwacht licht toe te
nemen, mede door de groei in sierteelt. Technologische verbete
ringen zoals kas op water, meerlagige kassen, teeltoptimalisatie met
behulp van sensoren en regelsystemen en sterkere gewassen
worden verwacht zich verder te ontwikkelen. Zij kunnen bijdragen
aan een minder grote belasting van glastuinbouw op het water
systeem.
• De fruitteeltsector kan zowel groeien als krimpen. Waarschijnlijk
groeit de perenteelt. Fruitteelt is ook een gevoelige watergebruiker
in het rivierengebied, Flevoland en de Zuidwestelijke Delta
(zie kaart)
• Binnen de landbouw vindt een verschuiving plaats naar hoog
waardige productie, dit vraagt om hoogwaardige inputs zoals water,
kunstmest etc.
• De eventuele afschaffing van het melkquotum kan zorgen voor
groei van de melkveehouderij.

3.6.1 Nederland - Historische trends en huidige situatie
De bijdrage aan het bruto nationaal product door de landbouwsector is onge
veer 24,5 miljard c. De werkgelegenheid is ongeveer 400.000 arbeidsjaren per
jaar [115]. De Nederlandse landbouw is erg intensief in vergelijking met de rest
van de wereld. In productie per hectare gaat Nederland aan kop.
De helft van de toegevoegde waarde bestaat uit veehouderij: grondgebonden
veehouderij en intensieve veehouderij [116). De veestapel groeit niet meer, dit
wordt veroorzaakt door milieumaatregelen en melkquotering [117].
Akkerbouw, glastuinbouw en vollegrondstuinbouw zorgen gezamenlijk voor
de andere helft van de toegevoegde waarde. Vollegrondstuinbouw omvat
groente-, fruit-, bloembollen- en boomteelt. Bloembollen- en boomteelt zijn
onderdeel van sierteelt. Een deel van de sierteelt, voornamelijk bloementeelt, is
ook onderdeel van de glastuinbouw. Sierteelt is de afgelopen decennia één van de
meest succesvolle takken geweest van de Nederlandse land- en tuinbouw [118].
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De totale landbouwsector neemt meer dan 2.000.000 ha in, ofwel zo’n dikke
60% van Nederland. In de vorige eeuw is, ondanks de verstedelijking, het land
bouwareaal gegroeid tot ongeveer 1970 [117]. Sindsdien is het landbouwareaal
afgenomen, de laatste tien jaar sterker dan daarvoor. Op welke locaties land
bouw verdwijnt, hangt in grote mate af van waar verstedelijking, natuur of
ruimte voor water gepland is [118, 119, 70]. De meeste landbouwgrond verdween
in de Randstadprovincies, Flevoland, Noord-Brabant en Groningen [120]. Tussen
1996 en 2000 verdween 34.000 ha landbouwgrond. De afname van het land
bouwareaal is in Nederland de afgelopen jaren gemiddeld sneller gegaan dan in
omringende landen [118].
Agrarische bedrijven voelen de druk productieprocessen steeds verder te
optimaliseren, mede door internationalisering. Dit leidt tot schaalvergroting en
intensivering in alle landbouwsectoren. Het proces gaat samen met een snelle
afname van het aantal agrarische bedrijven [73]. De werkgelegenheid is afge
nomen, maar de productiegroei blijft zich voortzetten [117].

3.6.2 Nederland - Verwachtingen voor de toekomst
Landbouw is een dynamische sector die zich snel aanpast aan de markt, waar
door verwachtingen op lange termijn moeilijk te maken zijn [118]. De glastuin
bouw, de vollegrondstuinbouw en de intensieve veeteelt worden verwacht te
groeien tot 2015 [118]. De groei van vollegrondstuinbouw en glastuinbouw
wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachte groei in sierteelt [118, 121].
Tussen 2010 en 2040 wordt verwacht dat de claim van verstedelijking, natuur
en waterberging ongeveer 10 tot 13% van het totale landbouwareaal zal zijn
[70], wat neerkomt op tussen de 220.000 en 240.000 ha. Dit is ongeveer
dezelfde mate van daling als in de laatste dertig jaar van de vorige eeuw [70].
De vraag is of deze landbouwgrond beschikbaar komt. De aankoop van land
bouwgronden voor waterdoelen is afhankelijk van sterk fluctuerende en zeer
verschillende prijzen per hectare [117].
Structurele klimaatverandering heeft minder effect op landbouw dan de inci
dentele gevolgen ervan, zoals hittegolven en tijdelijke wateroverlast [35]. Door
het zachter worden van de winter zullen de groeiseizoenen langer worden. Dit
kan productieverhoging opleveren of het telen van nieuwe gewassen mogelijk
maken. Toenemende droogte of verzilting kan schade geven, maar kan ook
leiden tot kwaliteitsverbetering van bepaalde gewassen zoals een verhoging
van het suikergehalte in bieten. Hogere CO2-gehaltes en temperaturen kunnen
leiden tot productieverhoging. Door vernatting en zachte winters kan de druk
van ziekten en plagen toenemen, maar vernatting kan in sommige gevallen ook
zorgen voor ontsmetting van de bodem.
Naast de markt zullen milieubeleid, dierenwelzijnsbeleid en maatschappelijke
acceptatie van intensieve landbouw de toekomst van de landbouw bepalen
[122]. De ontwikkelingsmogelijkheden van de biologische landbouw zijn sterk
afhankelijk van de vraagontwikkeling en de duurzaamheid van prijsverschillen
met de normale landbouw [122].
Meer internationale concurrentie, hogere kapitaalintensiteit en contractvormen
die vragen om leveringszekerheid, maken dat de landbouw nog meer belang zal
gaan hechten aan optimale waterhuishouding. Schaalvergroting zal er voor
zorgen dat bedrijven makkelijker kunnen omgaan met een slecht jaar of nietoptimale omstandigheden.
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Een aanzienlijke groei van de melkveehouderij wordt mogelijk geacht wanneer
de melkquota worden afgeschaft [70, 122]. Toch wordt getwijfeld aan de afzet
markt, vanwege Europese en wereldwijde concurrentie [118]. Landelijke trends
in de veehouderij zijn dat koeien minder in de wei komen en dat het aantal
melkveehouderijen zal afnemen [118]. Dit kan gevolgen hebben voor de belas
ting van het grond- en oppervlaktewater met mest.
De perspectieven voor de akkerbouw zijn niet rooskleurig. Schaalvergroting
wordt belemmerd door relatief hoge grondprijzen. Aanpassingen in het
EU-suikerbeleid zetten de bietenteelt onder druk. Voor pootaardappelen liggen
er nog wel kansen op de buitenlandse markten [118].
De levering van een breed scala aan producten, de ligging van Nederland en de
goede logistiek geven de sierteelt een stevige basis, waardoor de marktontwik
kelingen gunstig lijken. De verwachting is dat op termijn toenemende productie
nodig is. De afzet van de boomkwekerijen is meer dan andere sectoren conjunc
tuurgevoelig en met name afhankelijk van overheidsbudgetten [118].
Het glastuinbouwareaal wordt verwacht licht toe te nemen, mede door de groei
in sierteelt. Technologische verbeteringen zoals kas op water, meerlagige
kassen, teeltoptimalisatie met behulp van sensoren en regelsystemen en sterke
re gewassen worden verwacht zich verder te ontwikkelen [118]. Zij kunnen
bijdragen aan een minder grote belasting van glastuinbouw op het watersy
steem. Bovendien vindt verplaatsing plaats van glastuinbouw van gebieden die
geherstructureerd worden naar bestuurlijk aangewezen concentratiegebieden [70].
Het aantal bedrijven wordt verwacht snel af te nemen (33% in ongeveer 10 jaar).
De fruitteelt heeft te maken met internationale concurrentie, maar ook met
andere contractvormen en nieuwe kansen door nieuwe soorten. Vooral de
perenteelt heeft nog groeikansen door het Nederlandse zeeklimaat [118].
Watervoorziening is voor fruitteelt essentieel, niet alleen in droge tijden, maar
ook voor nachtvorstbestrijding in het voorjaar.
Voor grootschalige biomassaproductie lijkt in Nederland geen plaats. De alter
natieve gebruiksmogelijkheden van grond, zowel binnen als buiten de land
bouw, zijn daarvoor te aantrekkelijk [125].
De belangrijke landbouwveranderingen die in relatie staan tot water bevinden
zich met name langs de kust, in de Zuidwestelijke Delta en in de ruime Randstad.

3.6.3 Kust
De duinzandgronden in Noord- en Zuid-Holland zijn zeer geschikt voor schone
en gave bloembollen voor de nationale markt en export. In de traditionele
bloembollengebieden (Bollenstreek, Kennemerland en Noordelijk Zandgebied)
liggen echter ruimteclaims voor woningbouw, waterberging, natuur- en land
schapsbeheer en recreatie [118]. De Provincie Noord-Holland zoekt naar oplos
singen voor zowel de bollenteelt als de andere ruimteclaims.
De bloembollensector gebruikt in verhouding tot andere sectoren veel bestrij
dingsmiddelen. Bij bollenteelt op zandige bodems in combinatie met hoge
grondwaterstanden is de kans op grondwaterbesmetting groot. Er wordt
gewerkt aan innovaties om ziekten en plagen beter onder controle te krijgen.
Ziekteherkenning via satellieten, sensoren om verfijnd te irrigeren en gen- en
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moleculaire technologie zijn hiervan voorbeelden [118]. De sector denkt ook
aan zogenaamde ‘projectvestigingen’, waar de waterhuishouding tussen de
bloementeelt en zijn omgeving volledig gescheiden is [118].
Klimaatverandering kan door toenemende droogte een rol spelen bij teelt
keuzes langs de kust op duingronden [35].
De akkerbouw langs de noordkust van Friesland en Groningen wordt niet
verwacht te veranderen van bestemming [70].

3.6.4 Zuidwestelijke Delta
In de Zuidwestelijke Delta zijn landbouwbedrijven relatief groot. De akker
bouwbedrijven hebben vaak geen opvolging. Melkveebedrijven vervangen op
verschillende plaatsen akkerbouwbedrijven, deze zijn minder afhankelijk van
een goede watervoorziening dan akkerbouw bedrijven.
Op Goeree-Overflakkee wordt een verschuiving verwacht van akkerbouw naar
bloembollenteelt in kassen en vollegrondsbloembollenenteelt. Dit stelt hoge
eisen aan de zoetwatervoorziening. Ook het aantal melkveehouderijen wordt
verwacht te groeien, door vestiging vanuit andere gebieden [47]. In Noordwest
Brabant wordt relatief veel beregend, in de huidige situatie met gebruik van
water uit het Volkerak-Zoommeer.
In Schouwen-Duiveland en Tholen is er een afname geweest in fruit- en tuin
bouw, maar een lichte toename in bloembollen- en bloementeelt.
Melkveehouderijen vestigen zich in het gebied [47].
Op Noord-Beveland vindt voornamelijk akkerbouw plaats, maar er vestigen zich
steeds meer melkveehouderijen [47]. Op Zuid-Beveland zijn fruitteelt, tuinbouw
en bloembollenteelt belangrijk. Er wordt veel beregend met gebruik van de
landbouwwaterleiding die water aanvoert vanuit de Biesbosch. Dit water is
geschikt voor de tuinbouw, maar er is onvoldoende capaciteit om de hele sector
te voorzien. Provincie Zeeland en Noord-Brabant zijn verschillende opties aan
het bestuderen om kwelwater uit de Brabantse Wal en neerslagoverschotten
vanuit de voet van de Brabantse Wal beschikbaar te maken voor de landbouw
op Zuid-Beveland [123]. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar een bezinkbek
ken en een spaarbekken [115]. Op zandgronden wordt beregend met gebruik van
grondwater en oppervlaktewater.
Walcheren is door het extra milde klimaat potentieel geschikt voor de
uitbreiding van tuinbouw (prei, andijvie, vroege spinazie) [47]. Op Walcheren
verbreden agrarische producenten zich steeds meer door het ontwikkelen van
toeristische nevenactiviteiten.
In Zeeuws-Vlaanderen groeit het aantal melkveehouderijen ten koste van de
akkerbouw. Dit heeft niets te maken met de watervoorziening, maar met de
beperkte bedrijfsgrootte en gebrek aan opvolging [47]. De prijs van het melk
quotum is in vijf jaar met 50% gestegen.
Groei van glastuinbouw is gepland voor de Moerdijkse Hoek en Terneuzen [70].
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3.6.5 Ruime Randstad
Door een eventuele peilverhoging in het veenweidegebied kan het vee minder
vaak in de wei. Dit veroorzaakt druk op de inkomens van melkveehouderijen in de
orde van tienduizend euro per bedrijf per jaar. In Eemland, de Alblasserwaard en
Waterland zijn de melkveehouderijen relatief sterk. In de overige gebieden
hebben de bedrijven vaak geen opvolger, dus zal de veeteelt eerder afnemen [124]
In de structuurvisie Randstad 2040 [79] kiest het kabinet voor een aanpassing
van het gebruik van het Groene Hart als gevolg van bodemdaling en verzilting
van het watersysteem. In sommige delen van het Groene Hart wordt ingezet op
vernatting, in andere juist op behoud van de karakteristieke melkveehouderij of
op unieke combinatiemogelijkheden met woningen, recreatie en natuur. De
functie volgt daarmee het waterpeil. In de gebieden met matige bodemdaling
en een dun veenpakket staat de landbouw meer centraal.
De grondgebonden boomteelt en andere sierteelt bij Boskoop zal zich verder
ontwikkelen. Boomkwekerijen hebben een hoge mate van zekerheid van water
voorziening nodig, terwijl het zich juist bevindt in een gebied waarvan de zoet
wateraanvoer door verzilting onzeker wordt. De boomteelt vervuilt het grond
water met grondontsmettingsmiddelen. De verwachting is dat in de pot- en
containerteelt gebruikgemaakt gaat worden van recirculerende systemen met
evenwichtsbemesting, waardoor de emissies van mineralen en meststoffen
minimaal worden en de afhankelijkheid van aanvoer van zoetwater minder
wordt. Door mechanische onkruidbestrijding (wiedrobot) zal het gebruik van
chemische onkruidbestrijding afnemen.
De Zuidplaspolder is aangewezen voor de groei van glastuinbouw.

3.6.6 Noord laag Nederland
De veehouderij in Friesland houdt ongeveer dezelfde oppervlakte [70] en groei
van glastuinbouw is gepland voor Berlikum in Noord-Friesland, en Grootslag bij
Andijk in Noord-Holland [70].

3.6.7 Rivierengebied
In het rivierengebied tussen Maas en Waal bevindt zich veel fruitteelt, vooral op
de overslaggronden langs de rivieren. Zoals beschreven in de paragraaf 3.6.2,
zijn de verwachtingen voor de fruitteelt onzeker. Voor de veeteelt in het
Rivierengebied, voor de IJsselvallei en voor de Maasvallei zijn geen specifieke
veranderingen bekend. Groei van de glastuinbouw is gepland voor IJsselmuiden,
in de IJsseldelta tegenover Kampen, en voor Bergerden, bij Bemmel tussen
Arnhem en Nijmegen [70].

3.6.8 Benedenrivierengebied
Dit gebied ligt dicht tegen de Randstad, daardoor zal het extra ruimtedruk
ondervinden. De ontwikkeling van de landbouw in de Hoekse Waard is de
laatste jaren gestagneerd, in de toekomst zal men kansen moeten zoeken in
verbreding of in het over gaan op andere teelten. Het Kierbesluit zal nagenoeg
geen effect hebben op de landbouw [47].
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3.6.9 Noord, Oost- en Zuid hoog Nederland
De intensieve veehouderij wordt verwacht zich, conform het beleid, in de land
bouwontwikkelingsgebieden verder te clusteren [70]. Groei van glastuinbouw is
gepland voor Californië/Siberië in Noord-Limburg en voor Emmen [70]. 
De kans op grotere droogte speelt een rol op zandgronden. Met name granen,
aardappelen en maïs zijn gevoelig voor productieverlies.

3.6.10 IJsselmeerpolders
Voor de IJsselmeerpolders worden geen specifieke veranderingen verwacht,
behalve dat een verandering in vraag naar fruitteelt, bomenteelt en bloembol
lenteelt ook hier effect kan hebben. Groei van glastuinbouw is gepland voor
Luttelgeest in de Noordoostpolder [70].
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Kaart 13 Energie
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3.7 Energie
De belangrijkste kwesties als gevolg van veranderingen in energievoorzie
ning, de mogelijkheden van water voor energievoorziening en de invloeden
van water op energievoorziening:
• De binnenlandse vraag naar elektriciteit blijft groeien. Ook de keuze
die Nederland gaat maken voor haar rol in de energievoorziening
voor Europa zal de elektriciteitsproductie bepalen.
• De meeste locaties voor uitbreiding van elektriciteitscentrales liggen
in de buurt van grote wateren of de kust. Hier zal gebruik van koel
water minder snel een probleem zijn dan in de verder landinwaarts
gelegen locaties. (zie kaart)
• Een aantal van de bestaande elektriciteitscentrales zijn gevoelig
voor afname van de beschikbaarheid van koelwater. (zie kaart)
• Om te komen tot een windenergievermogen op zee van 6000 MW
in 2020 zullen gebieden aangewezen worden met een totaal opper
vlak van ca. 1000 km2. Na 2020 zal de ontwikkeling van duurzaam
opgewekte energie op zee naar verwachting nog toenemen
• Water kan ook een rol spelen bij nieuwe vormen van elektriciteits
productie of -besparing die nu voornamelijk in onderzoek of
ontwerpfase zijn. Warmtekrachtkoppeling en warmte-/koudeopslag,
aardwarmte en temperatuurverschillen met het oppervlaktewater
worden al toegepast en kunnen verder groeien. Langs de kust
kunnen zoet-zoutgradienten, golven en getijden worden gebruikt
(zie kaart). In het rivierengebied geven rivierkribben, -stuwen en
sluizen mogelijkheden. (zie kaart)

3.7.1 Nederland - Historische trends en huidige situatie
Tussen 1995 en 2006 is het totale binnenlandse energieverbruik met 9%
gestegen. In 2007 is het binnenlandse energieverbruik 0,7 % hoger dan in 2006.
Door een grotere inzet bij de elektriciteitscentrales is het verbruik van steenkool
in 2007 met 9 % toegenomen. Het verbruik van aardolie en aardolieproducten is
met 3 % gestegen ten opzichte van 2007; het aardgasverbruik nam af [125].
De besparing op het Nederlandse energiegebruik in de periode 1995-2006
bedroeg gemiddeld ruim 0,9% per jaar. Als er vanaf 1995 niét zou zijn bespaard,
dan zou het energiegebruik in 2006 ongeveer 11% hoger zijn geweest [126]. Het
gebruik van de elektriciteitsconsumptie voor ICT is enorm gestegen. Het is inmid
dels gelijk aan de elektriciteitsconsumptie van 3 miljoen huishoudens [127].
Tussen 2003 en 2006 groeide de warmtekrachtkoppeling van 40 naar 45% van
de totale elektriciteitsvoorziening. Warmtekrachtkoppeling is de gecombineer
de opwekking van warmte en elektriciteit. Naast de 45% zijn er ook nog rest
warmteleverende kolencentrales. Worden deze kolencentrales meegeteld dan is
het percentage ongeveer 10% hoger. De groei zet door en vindt vooral plaats in
de glastuinbouw [128]. De huidige schakelstations hebben nog niet voldoende
capaciteit om alle projecten op dit gebied op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
Bovendien groeit warmte-/koudeopslag. Bij warmte-/koudeopslag wordt
gebruik gemaakt van het feit dat de ondergrond de warmte goed isoleert en de
watertemperatuur al vanaf enkele meters diepte op 10 tot 12 °C houdt. In de
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zomer kan dit water verkoeling bieden aan gebouwen. In de winter kan het
worden gebruikt voor verwarming. In 2006 waren er in Nederland 600
warmte-/koudeopslag installaties [129]. Warmte-/koudeopslag systemen
hebben invloed op de (lokale) grondwaterstromingen en de thermische balans
van de ondergrond. In geval van meerdere systemen dicht bij elkaar kunnen ze
elkaar negatief beïnvloeden waardoor het rendement omlaag gaat. De maat
schappelijke beperkingen zijn nog niet goed in kaart gebracht [130]. Mogelijk
worden grondwaterkwaliteit en -ecologie beïnvloed en heeft het doorsteken van
ondoorlatende lagen negatieve effecten [129]. Het wettelijke kader is ook nog
niet goed ingesteld op verdere groei van warmte-/koudeopslag systemen [130].
In Nederland wordt relatief veel elektriciteit decentraal door middel van warm
tekrachtkoppeling geproduceerd, vooral in industriële gebieden en in de glas
tuinbouw. De verhouding tussen centraal en decentraal productievermogen in
Nederland is 66 tegen 34 procent [128].

3.7.2 Nederland - Verwachtingen voor de toekomst
Bij ongewijzigd beleid – zonder het werkprogramma Schoon en Zuinig - zal de
energievraag in Nederland tussen nu en 2020 stijgen met 10 tot 15%. Het totale
energiegebruik van huishoudens en diensten stabiliseert, waarbij het elektrici
teitsgebruik sterk groeit en het warmtegebruik daalt. Het energiegebruik in de
industrie zal tussen 2010 en 2020 met bijna 15% stijgen en het energiegebruik in
het verkeer groeit in deze periode naar verwachting met circa 20% [128].
Elektriciteit zal steeds meer decentraal worden geproduceerd. De verwachtin
gen daarover lopen sterk uiteen, bijvoorbeeld 27% tot 60% voor 2030 [40] of 25
tot 42% in 2040 [71], ten opzichte van de 34% nu (2006).
In het concept planologische kernbeslissing Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening III (concept pkb SEV III) stelt het Rijk globale ruimtere
serveringen met betrekking tot elektriciteitsvoorziening voor. Het Rijk dringt bij
andere overheden sterk aan om in hun streek- en bestemmingsplannen zodani
ge voorzieningen te treffen, dat in de komende decennia voldoende ruimte
beschikbaar komt voor het opstellen van (nieuw) grootschalig productievermo
gen en het aanleggen en uitbreiden van hoogspanningsverbindingen. In de
planologische kernbeslissing worden vestigingsplaatsen opgenomen waar in
totaal meer dan 5000 MW aan elektriciteitsproductievermogen neergezet kan
worden. Op zeven locaties moeten streek- en bestemmingsplannen voorzien in
een mogelijke vestigingsplaats: Moerdijk, Westland, Delfzijl, Amsterdams
havengebied / Noordzeekanaal, Rijnmond / Rotterdams havengebied,
Maasvlakte II, Terneuzen. Op vijftien locaties die gereserveerd stonden wordt
voorgesteld om de ruimtelijke reservering te laten vervallen, omdat koelwater
niet met voldoende zekerheid ter beschikking staat. Op de overige zestien loca
ties blijven de bestemmingsplannen hetzelfde; de capaciteit kan eventueel
uitgebreid worden als dit in het huidige bestemmingsplan past. Het beleid ter
waarborging van vestigingsplaatsen voor het gebruik van kernenergie, blijft
vooralsnog van kracht. Dit betreft de vestigingsplaatsen Westelijke
Noordoostpolderdijk, Moerdijk, Eemshaven, Maasvlakte en Borssele. In 2020 zal
worden herzien of eventueel extra ruimtereserveringen nodig zijn [131].
Waar de beschikbaarheid van koelwater uit het oppervlaktewater bij realisatie van
een concreet project een knelpunt is, kan volgens het concept pkb SEV III daarin
worden voorzien door het nemen van maatregelen zoals het plaatsen van koel
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torens. Knelpunten doen zich voor bij uitbreiding of aanpassing op de bestaande
vestigingsplaatsen Bergum, Utrecht, Velsen, Hemweg, Amsterdams havengebied,
Amer Geertruidenberg (koeltoren reeds aanwezig), Buggenum (idem), Maasbracht
(idem) en Geleen (idem) en op de nieuwe vestigingsplaats Terneuzen [131].
Het Kabinet wil een transitie in de energieconsumptie en de energievoorziening
bewerkstelligen. De ambitie voor 2020 is vastgelegd in het Werkprogramma
Schoon en Zuinig [132], de doelstellingen zijn:
• De uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO2, met 30% verminderen
vergeleken met 1990.
• Het tempo van energiebesparing de komende jaren verdubbelen van de
huidige 1% naar 2% per jaar.
• Het aandeel duurzame energie van de huidige ongeveer 2% naar 20% van het
totale energiegebruik.
Voor 2050 heeft het kabinet zijn visie vastgelegd in het Energierapport 2008
[133]. Het heeft een Europese energievoorziening voor ogen waarin het aandeel
duurzame elektriciteit is gestegen tot ongeveer 40%. De inzet van wind op zee,
biomassa en veel kleinschalige decentrale technieken moet daaraan bijdragen.
Die decentrale technieken zijn onder andere micro-warmtekrachtkoppeling,
zonnecellen, kleine windturbines en warmte-/koudeopslag. In de overige 60%
van de elektriciteitsvraag wordt voorzien door elektriciteit uit verschillende
gassoorten van binnen en buiten de EU, door kolencentrales met CO2-afvang en
–opslag en door nieuwe generaties kerncentrales. In 2050 is volgens de visie van
het kabinet het gebruik van benzine en diesel voor mobiliteit drastisch gedaald.
Personenauto’s rijden op elektriciteit, biobrandstoffen en/of waterstof.
De warmtevraag voor gebouwen is tot een minimum beperkt, terwijl in de
industrie meer duurzame warmte wordt gebruikt en sprake is van forse energie
besparing als gevolg van ketensamenwerking [133].
De rol van Nederland in 2050 in de energievoorziening van Europa kan nog
verschillen volgens het Kabinet [128]:
• De eerste denkrichting is dat van Nederland als Powerhouse van Europa.
Vanwege de ligging van Nederland aan de kust kunnen kolen makkelijk
worden aangevoerd en is voldoende koelwater beschikbaar. Er komen veel
kolencentrales in Nederland bij. De gasinfrastructuur wordt daarnaast uitge
breid tot een gasrotonde, met een aantal grote gascentrales.
• Het tweede beeld is dat van Nederland als de energieflexwerker van Europa.
Meer grootschalige wind- en zonne-energie leiden tot een grotere behoefte
aan snelstartend reservevermogen: centrales die snel hoger of lager gescha
keld kunnen worden. Nederland levert deze flexenergie die een hogere
waarde heeft dan basislast-energie dankzij het aardgas.
• Het derde toekomstbeeld is meer lokaal gericht en betreft Nederland als
Smart Energy City. De vraag naar minder energieafhankelijkheid leidt in dit
beeld tot ‘eigen’ lokaal geproduceerde en vaak kleinschalig opgewekte elektri
citeit (met onder meer zon-PV, micro-WKK, mestvergisting en zonneboilers).
Door de elektriciteitsnetwerken ‘smart’ te maken produceren de vroegere
energieconsumenten energie.
Tot 2011 investeert het kabinet 7 miljard e in de energievoorziening, intensiveert
het in internationaal energiebeleid en past het op meerdere fronten de wet- en
regelgeving aan om de werking van de energiemarkten en het investeringskli
maat te verbeteren [133]. Vanaf 2011 kan Nederland in plaats van een (per saldo)
elektriciteit importerend land een elektriciteit exporterend land worden [128].
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Om de flexibiliteit van de elektriciteitsvoorziening te vergroten wordt gewerkt
aan de integratie van elektriciteitsmarkten [133]. Dit kan gevolgen hebben voor
de mate waarin elektriciteitscentrales de productie van elkaar overnemen
tijdens periodes met koelwatergebrek.
Water kan meer ingezet worden als bron van duurzame energie. Warmte-/
koudeopslag in grondwater vindt nu al plaats en een schatting van de maat
schappelijk haalbare potentie is ongeveer 80 TWh per jaar [130]. Vergelijkbaar
met warmte-/koudeopslag in grondwater kunnen meren en plassen ingezet
worden voor energieopslag. Ook aardwarmte is over heel Nederland winbaar.
Bij aardwarmte wordt warm water gebruikt dat zich in diep gelegen watervoe
rende lagen bevindt en door de kern van de aarde is opgewarmd. Aardwarmte
kan potentieel 270 TWh per jaar opleveren en heeft vooralsnog een hoge maat
schappelijke acceptatie [130]. De maatschappelijke acceptatie kan beïnvloed
worden door eventuele risico’s van doorboring van waterondoorlatende lagen.
Waarschijnlijk komen deze risico’s pas bij demonstratieprojecten in beeld en
zouden ze mee kunnen vallen.
Behalve warmte-/koudeopslag en aardwarmte kan energie ook komen uit zoetzout gradiënten, golven, aquatische biomassa, getijden, rivierkribben, -stuwen
en -sluizen, aardwarmte en temperatuurverschillen met het oppervlaktewater.
Deze systemen vragen om infrastructuur en hebben invloed op hun omgeving
[130]. De mogelijkheden worden hieronder per regio beschreven, deze technie
ken zijn nog in een onderzoek-, ontwikkeling- of demonstratiefase. Naast de
mogelijkheden van energiewinning uit water, worden offshore windturbinepar
ken serieus overwogen [40].

3.7.3 Noordzee en Kust
In de Nota Ruimte was aangegeven dat binnen de 12-mijlszone langs de kust
slechts windturbineparken zijn toegestaan op de locatie Near Shore Windpark
(bij Egmond, voor de duur van het pilot-project) en in de gemeentelijk ingedeel
de gebieden recht voor de haven- en industriegebieden van IJmond en de
Maasvlakte. [131]
In het kader van de plannen van het huidige kabinet (het werkprogramma
Schoon en Zuinig) om 450 MW aan windenergie op zee te realiseren zijn een
groot aantal aanvragen voor aanleg van windparken ingediend, waarvan een
klein deel wordt gehonoreerd. Deze locaties vallen niet noodzakelijk binnen de
windenergie(zoek)gebieden die op de kaart zijn aangegeven. De kaart geeft
gebieden aan die op de nominatie staan om aangewezen te worden als toekom
stig gebied waarbinnen windturbineparken een plaats kunnen krijgen. Het Rijk
heeft de ambitie om in 2020 op zee 6000 ME aan windenergievermogen te
laten realiseren. Hiertoe zullen gebieden op zee aangewezen worden met een
totaal oppervlak van ca. 1000 km2. Na 2020 zal de ontwikkeling van duurzaam
opgewekte energie op zee naar verwachting verder toenemen. Naast windener
gie zijn ook andere vormen van energie denkbaar. De Nederlandse kust is
potentieel geschikt voor exploitatie van golfenergie: drijvers, luchtdrukkamers,
aftopping van golven, golfrotors [130].
Bij windturbineparken op zee dient de elektriciteit door een kabel naar land te
worden verplaatst. Langs de kust komen zogenaamde aanlandingslocaties. Voor
het concept planologische kernbeslissing SEV III [131] is vooral gekeken naar de
punten Beverwijk en Maasvlakte. In de plan-m.e.r. is ook Borssele onderzocht.
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Voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op zee is aansluiting op meer
dere van deze drie punten noodzakelijk. Dit sluit niet uit dat op kleinschaliger
niveau ook enkele windturbineparken aan gaan sluiten op bijvoorbeeld het
hoogspanningsnet nabij Eemshaven en Oterleek. Daarbij wordt beoogd het
ruimtebeslag door kabels en leidingen in de Noordzee te beperken door zoveel
mogelijk te bundelen. In het algemeen kunnen alleen tijdens de aanleg van
aanlandingslocaties effecten op natuurwaarden optreden, maar verwacht
wordt dat deze door het tijdelijke karakter van de verstoring niet blijvend van
aard zijn. Ongewenste effecten kunnen bovendien in belangrijke mate worden
vermeden door een zorgvuldige keuze van locaties en tracés en door het vermij
den van werkzaamheden tijdens het broedseizoen. Alleen in de Voordelta bij
aanlanding via Rozenburg kunnen significante ecologische effecten door de
verstoring van aanwezige zeehonden niet bij voorbaat worden uitgesloten [131].

3.7.4 Zuidwestelijke Delta
Het Haringvliet bij de Haringvlietsluizen is mogelijk geschikt voor energiewin
ning uit zoet-zout gradiënten of voor energiewinning uit getijdenverschil. Het
Grevelingenmeer biedt mogelijkheden voor energiewinning uit getijdenverschil.
Voor energiewinning uit getijdenstroming komen zowel Haringvliet als
Grevelingenmeer als Oosterschelde, Westerschelde en Veerse Meer in aanmerking.
Borssele wordt gezien als een van de locaties voor aanlanding van elektriciteit
van windturbineparken op zee [131], zoals beschreven onder ‘Noordzee en Kust’.
Het blijft een locatie waar mogelijk uitbreiding van kernenergie kan plaatsvinden
[131]. Er is een aansluitovereenkomst getekend voor de bouw van 920 MW vermo
gen (niet duidelijk of dit kernenergie betreft) [135] en het wordt aangewezen als
locatie waar streek- en bestemmingsplannen aangepast dienen te worden voor
elektriciteitsopwekking [131]. Uitbreiding van de huidige capaciteit kan gevolgen
hebben voor bodem- en grondwater in een milieubeschermingsgebied [131].
Terneuzen wordt aangewezen als een nieuwe vestigingslocatie voor elektrici
teitsopwekking [131]. Hier wordt een knelpunt voorzien in beschikbaarheid van
koelwater als geen koelwatertoren wordt gebouwd.

3.7.5 Ruime Randstad
Het Noordzeekanaal bij IJmuiden is mogelijk geschikt voor energiewinning uit
zoet-zout gradiënten [130]. IJmuiden staat ook op de kaart als een van de loca
ties voor aanlanding van elektriciteit van windturbineparken op zee, zoals
beschreven onder ‘Noordzee en Kust’.
De centrales langs het Noordzeekanaal en langs het Amsterdam-Rijnkanaal
ondervinden problemen bij beperkte beschikbaarheid van koelwater [134], zie
ook paragraaf 2.4 het wordt warmer en droger.
Mogelijke effecten van milieubeschermingsgebieden treden op bij de vesti
gingslocatie Amsterdams havengebied / Noordzeekanaal. Voor deze vesti
gingslocatie is in het concept pkb SEV III aangegeven dat bestemming- en
streekplannen moeten voorzien in deze vestigingslocatie [131].

3.7.6 Noord laag Nederland
Het Kabinet wil gasproductie uit de kleine gasvelden maximaliseren. Daartoe
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wordt de Mijnbouwwet aangepast en worden afspraken gemaakt met de olie- 
en gassector over een betere benutting van vergunningen [133]. Dit kan gevol
gen hebben voor de bodemdaling in Groningen en de Wadden.
Het Lauwersmeer biedt mogelijkheden voor energiewinning uit getijden
verschil [130].
De Eemshaven heeft een aansluitcontract getekend voor een gas/kolenver
gassingscentrale van 1400 MW [135]. In Delfzijl is het contract bijna getekend
voor een kolencentrale van twee keer 800 MW [135]. Eemshaven en Delfzijl zijn
vestigingslocaties die opgenomen moeten worden in streek- en bestemmings
plannen volgens de pkb SEV III [131].
Mogelijke effecten op de bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden treden
op bij de uitbreiding of aanpassing van de elektriciteitscentrale bij Bergum.
Deze is aangewezen als vestigingslocatie in het concept pkb SEV III [131].

3.7.7 Wadden
Het Wad kan ingezet worden voor energiewinning uit getijdenstroming [130]. In
de Waddenzee mogen geen windturbines worden geplaatst volgens de planolo
gische kernbeslissing Waddenzee [131].
Ten noorden van de Waddeneilanden ligt een nog nader te begrenzen zoekge
bied voor windenergie. Bij realisatie van windparken aldaar komt Eemshaven in
beeld als aanlandingsplaats. Bij aanleg kan tijdelijke verstoring van de natuur
optreden, zie onder “Noordzee en Kust”.

3.7.8 Rivierengebied
Energiewinning uit stroming door sluizen en stuwen wordt omgezet in elektrici
teit bij Hagestein (Lek; 1,8 MW), Linne (Maas; 11 MW), en Lith (Maas; 14 MW).
Ook is een aantal kleinere waterkrachtcentrales geïnstalleerd maar deze leveren
een kleine bijdrage door veel kleiner verval en doorstroming. Nadere studies
moeten uitwijzen of de huidige gemiddelde energieproductie van 100 GWh/jaar
te verdrievoudigen is [130].
Energiewinning uit stroming door rivierkribben is ook mogelijk, door het plaatsen
van turbines in de kribben. De turbinekribben passen het best op locaties met
smalle uiterwaarden en dicht bij industriegebieden. Geschat wordt dat 300
kribben geschikt zijn en dat zij in totaal jaarlijks 30 GWh kunnen produceren [130].
De Electrabel centrale bij Nijmegen en de Willem-Alexandercentrale bij Haelen
in Limburg hebben af en toe last van koelwaterproblemen [134], zie ook para
graaf 2.4 het wordt warmer en droger.
Mogelijke effecten op de grondwaterbeschermingsgebieden treden op bij de
uitbreiding of aanpassing van de IJsselcentrale in Harculo bij Zwolle die is
aangewezen als vestigingslocatie in het concept pkb SEV III [131].
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3.7.9 Benedenrivierengebied
De Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is mogelijk geschikt voor energie
winning uit zoet-zout gradiënten [130]. De Maasvlakte is mogelijk geschikt
als aanlandingslocatie voor energie uit windturbineparken op zee, zie onder
kopje ‘kust’ [131].
Rond het Rijnmondgebied zijn aansluitcontracten getekend voor te bouwen
vermogen bij vier elektriciteitscentrales: een kolencentrale van 1070 MW, een
kolen-/biomassacentrale van 800 MW, een gascentrale van 870 MW en een
gascentrale van 450 MW [135]. In de pkb SEV III zijn de locaties Maasvlakte II,
Westland en Rijnmond aangewezen als vestigingslocaties waar streek- en
bestemmingsplannen aangepast moeten worden [131].
De huidige centrales bij Geertruidenberg en Maasbracht gaan fors uitgebreid
worden, elk meer dan 700 MW. Ze hebben beiden in de huidige situatie al koel
watertorens. Moerdijk is in pkb SEV III aangewezen als vestigingslocatie voor
een elektriciteitscentrale [135].

3.7.10 IJsselmeergebied
De Afsluitdijk is zowel bij Den Oever als bij Kornwerderzand mogelijk geschikt
voor energiewinning uit zoet-zout gradiënten. Het IJsselmeer en Markermeer
zijn bovendien mogelijk geschikt als locatie voor groei van aquatische biomassa
in afgesloten kweekbassins (waterkassen) [130].
In de Nota Ruimte is voor plaatsing van windturbines bij de Afsluitdijk en de
Houtribdijk de term ‘ongewenst’ gebruikt. In de planologische kernbeslissing
Waddenzee heeft het kabinet de term ‘ongewenst’ als volgt uitgewerkt voor de
Afsluitdijk: de toelaatbaarheid van plaatsing van windturbines zal van geval tot
geval worden beoordeeld door toepassing van de criteria zoals opgenomen in
het nationaal ruimtelijk beleid en het afwegingskader zoals aangegeven in de
planologische kernbeslissing Waddenzee. Plaatsing van windturbines bij de
Houtribdijk zal van geval tot geval worden beoordeeld door toepassing van de
criteria zoals opgenomen in het nationaal ruimtelijk beleid. De provincies
behouden hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inpassing van windtur
bines bij de Houtribdijk [131].
Bij Lelystad is een aansluitovereenkomst afgegeven voor de bouw van 450 MW
capaciteit. Voor eventuele vestigingsplaatsen van elektriciteitscentrales aan het
IJsselmeer geldt dat in het concept planologische kernbeslissing is opgenomen
dat grootschalige elektriciteitsopwekking niet strijdig mag zijn met de functie
van het IJsselmeer, namelijk die van strategische zoetwatervoorraad [131].
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4 Interactie tussen ontwikkelingen in het
watersysteem en trends in het ruimtegebruik
4.1 De aanpak van de diagnose
Door de kaartbeelden van de ontwikkeling in het watersysteem (Hoofdstuk 2) te
combineren met die van de ruimtelijke trends (Hoofdstuk 3) wordt zichtbaar hoe
deze ontwikkelingen met elkaar interacteren in ruimte en tijd. Wat zijn de
belangrijkste mechanismen en trends in een gebied en welke problemen of
kansen brengt dat met zich mee en op welke termijn? Er is bij deze analyse niet
gestreefd naar volledigheid of vergaand detail. Het doel is om per deelgebied de
belangrijkste toekomstige uitdagingen/problemen rondom waterbeheer en
ruimtegebruik te benoemen en in onderlinge samenhang te beschrijven.
Kaart 14 geeft per deelgebied aan welke ruimtelijke trends interactie hebben
met bepaalde ontwikkelingen in het watersysteem. Kaart 15 geeft een aantal
aandachtsgebieden binnen de deelgebieden waar veel verschillende ruimte
claims of veranderingen in waterbeheer of ruimtegebruik samenkomen.
De interacties tussen watersysteem en ruimtegebruik worden in de tekst behan
deld in ‘clusters’; bijvoorbeeld alle interacties met bepaalde verandering in het
watersysteem of juist alle interacties met een bepaalde trend in ruimtegebruik.
In de kruistabellen is aangegeven welke interacties in de tekst beschreven zijn,
op basis van de voorgaande analyse.

4.2 Zuidwestelijke Delta
Het wordt lager

Het wordt zouter

Het wordt warmer
en droger

Het wordt natter

Het water komt
hoger

Wonen en werken
Scheepvaart
Natuur
Recreatie
Landbouw
Energie
Tussen 2050 en 2100 zullen de Oosterscheldekering en de Haringvlietkering niet
meer voldoende zijn voor de huidige veiligheidsnorm. De Zuidwestelijke Delta
heeft in verhouding tot de andere overstromingsgevoelige gebieden van Nederland
weinig groei van wonen en werken. Bij verdere uitbreiding van de activiteiten
rondom de havens van Moerdijk en Vlissingen gaat het om buitendijks opgehoogde
gebieden, waarbij al rekening gehouden kan worden met nieuwe inzichten in de
effecten van de zeespiegelstijging. Voor de uitbreiding van de energiecentrales bij
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Kaart 14 Interactie ruimte en water per deelgebied
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Kaart 15 Gebieden met een meervoudige complexe opgave
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Borssele en bij Terneuzen is dit niet bekend. Door de zeespiegelstijging kunnen de
slikken en platen van de zeearmen verder verdrinken, waardoor golven hoger
blijven. Dit maakt dat eerder aandacht nodig is voor de gevolgen van de zeespie
gelstijging voor waterkeringen, dan wanneer slikken en platen niet zouden
verdrinken.
Voor de landbouw in Zeeland en West Brabant speelt vooral de zoetwater
voorziening. Die komt extra onder druk te staan doordat het warmer en droger
wordt. Indien het Volkerak Zoommeer en de Haringvliet in de toekomst weer
zout worden vervallen deze bovendien als zoetwaterbron voor deze gebieden.
Vanuit de landbouwsector wordt verdere intensivering en schaalvergroting als
essentieel gezien. In Zeeland verschillen de veranderingen in de landbouw per
eiland, afhankelijk van de lokale omstandigheden in grondsoort, zoetwater
voorziening en perceelgroottes en/of mogelijkheden voor opvolging. Lokaal is
er groei in de bloementeelt, bollenteelt, fruitteelt en/of de vollegronds
tuinbouw. Dit zijn teelten die veel eisen van de zoetwatervoorziening. Ook
speelt lokaal een omschakeling van akkerbouw naar veeteelt, met name in
Zeeuws Vlaanderen en Goeree Overflakkee. Daarbij worden de eisen voor een
goede zoetwatervoorziening lager. De verzilting en de grotere kans op droogte
en een warmer klimaat vragen om een keuze tussen het maken van een duur
zame zoetwatervoorziening of het inzetten op landgebruik dat minder afhankelijk
is van zoet water. In de kleigebieden van de Zuidwestelijke delta speelt daar
naast dat frequentere piekbuien vaker overlast zullen creëren door de huidige
beperkte bergingsmogelijkheden van het oppervlaktewater.
De mate waarin het natuurbeleid inzet op herstel van de estuariene dynamiek
en het ruimte kunnen geven aan de estuariumwerking verschilt per zeearm/
bekken. Voor het Volkerak-Zoommeer leidt het herstellen van een zoet-zout
gradiënt vooral tot verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de zoute
ecotopen. De Westerschelde heeft meer ruimte nodig voor het goed kunnen
functioneren als estuarium en is daarvoor als ‘Sense of Urgency’-gebied binnen
Natura 2000 aangewezen. Het Veerse Meer heeft meer dynamiek nodig en dit is
vastgelegd in de KRW doelen. Het verdwijnen en verdrinken van schorren, platen
en slikken door aanwezigheid van de Oosterscheldekering wordt verergerd door
verdergaande zeespiegelstijging en is erg negatief voor de natuur. Het
Haringvliet krijgt meer dynamiek als de sluizen op een kier gaan, en krijgt meer
ruimte voor natuur met het programma Deltanatuur. Voor het Haringvliet is het
de vraag in hoeverre de afspraken over maximale zoutconcentraties gevolgen
hebben voor de sluiting van de kering; bij stijgende zeespiegel en dalende rivier
afvoeren zal de kering vaker gesloten moeten worden om de zoetwatervoorzie
ning veilig te stellen. Dit kan negatieve effecten hebben voor de natuur.
Bij het warmer en droger worden, gecombineerd met de groei van de hoogwaardige land- en tuinbouw, en een eventuele verzilting van het VolkerakZoommeer, speelt de discussie om zoveel mogelijk vrij afstromend zoetwater
beschikbaar te stellen voor landbouw. Dit water zou deels eventuele verzilting
van het Volkerak-Zoommeer compenseren en deels aanvullend zijn op de water
voorziening voor Zuid-Beveland die nu vanuit een leiding vanuit de Biesbosch
water krijgt. De vraag is of meer gebruik van zoet water voor landbouw wense
lijk is vanuit het natuuroogpunt. Beperking van de zoetwateraanvoer naar de
Oosterschelde in de afgelopen decennia wordt wel beschouwd als een mogelij
ke verklaring voor de verdwijning van de waardevolle zeegrasvelden.
De provincies van de Zuidwestelijke Delta hebben grote ambities voor uitbrei
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ding van recreatie en toerisme. Eventuele verzilting van het VolkerakZoommeer maakt het seizoensgebonden probleem van blauwalgen minder
groot. Kortere verblijftijden van water verbeteren ook de waterkwaliteit in de
andere afgesloten bekkens als het Veerse Meer en de Grevelingen. Tijdens
het recreatie-hoogseizoen is er net als voor de landbouw een piekvraag naar
drinkwater uit de pijpleiding vanuit de Biesbosch.
Daarnaast spelen er in de Zuidwestelijke Delta trends rondom energie. De Delta
heeft potentie als energie bron, door gebruik te maken van getijverschillen en
getijdestroming. De aanleg zou meegekoppeld kunnen worden met aanpas
singen om de zeespiegelstijging op te vangen. Op dit moment is uitbreiding
gepland van traditionele elektriciteitscentrales bij Terneuzen en Borssele, die
hun koelwater zullen lozen op de Westerschelde.
Bovenstaande analyse geeft aan dat knelpunten in de Zuidwestelijke Delta zich
concentreren rondom de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer waar de
natuur behoefte heeft aan een flink herstel van de estuariene dynamiek en
waar de landbouw gevoelig is voor een goede zoetwatervoorziening. Eventuele
verzilting van Volkerak-Zoommeer betekent meer druk op de intensieve teelten
in het gebied. Vervanging of aanpassing van de Oosterschelde- en de
Haringvlietkering na 2050 ten behoeve van de veiligheid bij stijgende zeespie
gel, maakt in ieder geval op die termijn een discussie over de effecten van zo’n
verandering op de natuur noodzakelijk.

4.3 Noord laag Nederland
Het wordt lager

Het wordt zouter

Het wordt warmer
en droger

Het wordt natter

Het water komt
hoger

Wonen en werken
Scheepvaart
Natuur
Recreatie
Landbouw
Energie
Het oppervlaktewater is in grote delen van Noord laag Nederland al vrij zilt.
De landbouw heeft in deze gebieden geen uitbreidingsplannen die vragen om
een verbeterde zoetwatervoorziening. Een eventuele peilstijging van het
IJsselmeer kan leiden tot extra interne verzilting, die leidt tot een grotere
behoefte aan doorspoeling.
Als het warmer en droger wordt, is er een grotere vraag naar zoetwater uit het
IJsselmeer. Dit water is vooral nodig om bodemdaling in de veenweidegebieden
te minimaliseren en het watersysteem zoet te houden. Maar ook vergroting van
de scheepvaartcapaciteit, de ambities voor Friesland en Noord-Overijssel voor
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de recreatie en voldoende water voor zowel veeteelt als akkerbouw, vragen in
droge perioden om water. Voor een aantal veenweidegebieden in Friesland en
Overijssel geldt in het kader van Natura 2000 de status ‘Sense of urgency’ voor
de waterpeilen in de natuurgebieden. De klimaatverandering versterkt bestaan
de gevolgen van verdroging, verzilting, eutrofiëring en versnippering.
Het natter worden heeft vooral invloed op de flanken van hoog naar laag
Nederland, waar keileem in de ondergrond zit. Voor natuurontwikkeling zijn
juist deze flanken interessant en deels nu al aangewezen als Ecologische
Hoofdstructuur en of Natura 2000 gebied. Extra kwel en afstroming zal voor
natuur geen probleem zijn en eerder een bijdrage leveren. Verdere natuuront
wikkeling in deze gebieden kan bijdragen aan het realiseren van een ‘klimaat
corridor’ tussen natte natuurgebieden.
In Noord laag Nederland verloopt de bodemdaling sneller dan het gemiddelde
voor Nederland, deels door veel veenweidegebieden (Friesland, Noordwest
Overijssel) maar vooral door de invloed van gas- en zoutwinning (met name
Noordoost Groningen). Door de stijgende zeespiegel wordt de afvoer onder vrij
verval moeilijker en zal de verzilting langs de kust toenemen.
Het Lauwersmeergebied wordt volgens het beleid een zoetwatermoeras, met
een extra gemaal om de waterafvoer te garanderen als Noord-Nederland nog
meer last krijgt van piekbuien. Op dit moment vindt er discussie plaats over hoe
het nieuwe natuurgebied moet functioneren in relatie tot de Waddenzee en het
omliggend land. Het gebied rondom het Lauwersmeer verzilt door waterdruk
vanuit de Waddenzee en het Lauwersmeer.
Rondom de stad Groningen gebeurt veel. Het gebied rondom Groningen is
bundelingsgebied voor wonen en werken, en tegelijkertijd belangrijk als
‘bolwerk’ in de klimaatcorridor voor natuurgebieden. De stad Groningen ligt op
de overgang van hoog naar laag Nederland en er treedt forse bodemdaling op.
Door beide oorzaken kan de wateroverlast toenemen. De bodemdaling komt in
de provincie Groningen voornamelijk door gaswinning. Het Kabinet wil de
gaswinning maximaliseren ten behoeve van de energievoorziening.
De Eems-Dollard is belangrijk om de ‘klimaatcorridor’ voor de natte natuur aan
te laten sluiten op Duitsland. Tegelijkertijd is er extra scheepvaart en extra elec
triciteitsproductie gepland bij de Eemshaven en in Delfzijl. De vraag is of dit een
knelpunt oplevert.
In Zuidwest-Friesland komt paalrot voor; aantasting van houten funderingen
door te lage grondwaterstanden. Dit wordt geweten aan peilbeheer van de
afgelopen decennia. Bij het langdurig niet handhaven van hoge waterpeilen en
het warmer en droger worden, zal dit proces zich versterken en dienen nog
meer houten funderingen vervangen te worden.
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4.4 Rivierengebied
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De kans op hoge afvoeren in Rijn en Maas neemt toe. De vastgestelde aanpas
singen in het Rivierengebied, in het kader van Ruimte voor de Rivier en de
Maaswerken, hebben al veel invloed op de natuur en de recreatie. Voor natuur
komen er meer natuurontwikkelingsgebieden, maar de vegetatie zal binnen
nauwere grenzen beheerd worden dan in de afgelopen decennia. Dit om te
voorkomen dat de hydraulische weerstand van de vegetatie in uiterwaarden
weer toeneemt. Recreatiemogelijkheden worden vergroot door extra natuurge
bieden en beter viswater voor de hengelsport, maar de toegankelijkheid is
beperkt.
Het inslijten van de rivierbodem in verschillende Rijntakken noodzaakt tot extra
investeringen in infrastructurele werken ten behoeve van de scheepvaart en is
ook verantwoordelijk voor verdroging van natuur in de uiterwaarden. Deze
verdrogingseffecten worden versterkt indien vaker en langduriger lage rivierafvoeren optreden. Voor hoge rivierafvoeren worden weinig extra problemen
voor natuur en scheepvaart verwacht.
Om de natuur robuuster te maken voor klimaatveranderingen is een ‘klimaat
corridor’ voorgesteld, die vraagt om extra ruimte in de IJsseldelta en tussen
Roermond en Maastricht langs de Maas.
De vraag naar extra wonen en werken in steden langs de rivieren is bij frequen
tere hoge rivierafvoeren iets om rekening mee te houden bij de uitwerking van
de uitbreidingsplannen. Steden die een flessenhals zijn in de rivier, en die
verwacht worden hun woongebieden uit te breiden, zijn: Arnhem, Nijmegen,
Gorinchem, Zutphen, Deventer, Kampen, Venlo, Maastricht. De effecten treden
niet alleen op via het hoogwater zelf, maar vooral ook door veranderende druk
op het grondwater; wateroverlast in kelders, gaan ‘drijven’ van constructies.
Nieuwe knelpunten kunnen het moeilijker maken om in de toekomst de rivieren
meer de ruimte te geven.
In het gebied rond Nijmegen en Arnhem worden veel verschillende claims
gelegd. Bij Arnhem is reeds beperkte ruimte voor hoge rivierafvoeren. Het
gebied tussen Arnhem en Nijmegen kan functioneren als een bolwerk voor een
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corridor van klimaatrobuuste natuur en het is tegelijkertijd een bundelingsgebied
voor extra wonen en werken. Bij Nijmegen krijgt de elektriciteitscentrale mogelijk
koelwaterproblemen en wordt de Waal verdiept en verbreed voor de verwerking
van hoge rivierafvoeren en voor de scheepvaart. Vanuit de recreatiesector is er
behoefte aan een betere verbinding voor toervaart tussen Nijmegen en Arnhem.

4.5 Noord, Oost en Zuid hoog Nederland
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De landbouw is intensief en is ook aangewezen voor intensivering.
Intensiveringsgebieden liggen in Overijssel, Brabant en Noord Limburg.
Landbouw in Hoog-Nederland is niet overal grondgebonden – er is ook veel
intensieve veeteelt en glastuinbouw met eigen waterbergingen. Wateraanvoer
voor beregening is maar beperkt mogelijk en bij daling van beekafvoeren en/of
grondwaterstanden onder kritische waarden worden nu al vaak beregenings
verboden afgekondigd. Bij het droger en warmer worden zal de grondgebonden
landbouw nog vaker dan nu te maken krijgen met beregeningsverboden. De
watertekorten in de landbouw tijdens droge perioden kunnen maar beperkt
worden opgelost door meer water vast te houden, bovenstrooms en in beekdalen.
De landbouw heeft in Hoog Nederland veel interactie met natuurherstel; het
verminderen van de verdrogingsproblematiek verhoogt (lokaal) de grondwater
standen en beekherstel legt een claim op landbouwgrond. Verdere intensivering
van de landbouw in combinatie met hogere piekbuien en langere droogtes,
zonder negatieve gevolgen voor de natuur, vraagt om extra maatregelen van de
landbouw. Aankopen van landbouwgrond voor waterdoelen zijn onderhevig aan
sterk fluctuerende grondprijzen. Verschillende beekdalen die Natura 2000
gebied zijn, hebben de status ‘sense of urgency’ omdat ze vaker dienen te inun
deren. Wat dat betreft draagt af en toe een piekafvoer bij aan het herstel.
Extreem lage afvoeren op de Maas kunnen ertoe leiden dat de aanvoer van
Maaswater, via de Zuid Willemsvaart naar de landbouwgebieden in het ooste
lijk deel van Brabant moet worden gestaakt. Er wordt wel hoogste prioriteit
gegeven aan handhaving van de waterstanden in de landbouwbufferzones
rondom de Peel.
Woon- en werkgebieden aan de flanken van de hoger gelegen gebieden krijgen
lokaal grotere kans op wateroverlast, als er niet lokaal of bovenstrooms
voldoende maatregelen getroffen worden. Het gaat om beperkte afvoer
capaciteit bij de overgangen van hoog- naar laag bij steden en dorpen in zuid en
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midden Limburg en midden en west Brabant. Ook Meppel ondervindt water
overlast. Voor al deze steden is ook groei van wonen en werken voorzien. Vooral
West-Brabant is een bundelingsgebied voor uitbreiding van woon- en werkloca
ties. Daarnaast komt in Drenthe en in Twenthe en Oost-Gelderland keileem in
de ondergrond voor. De infiltratiecapaciteit naar het grondwater is daar te
beperkt bij piekbuien. Dit vereist vooral aandacht in Twenthe en tussen Assen
en Groningen want deze zijn aangewezen als bundelingsgebied voor wonen en
werken. Meer nog dan de effecten van keileem en vernauwingen in beken,
heeft de toename van het verhard gebied en het groter worden van de piekbui
en invloed op de wateroverlast in stedelijk gebied.
Voor de scheepvaart speelt het bevaarbaar houden van de Twenthe- en
 oord-Brabantse kanalen, wanneer het droger wordt. De ambities om het
N
gebruik van het regionaal scheepvaartnet te intensiveren en er ook in te inves
teren, maken dat er ook aanspraak gemaakt gaat worden op voldoende water
om te schutten en het kanaal op peil te houden. Zowel voor de Twenthekanalen
als voor de Brabantse kanalen hangt de peilhandhaving niet alleen af van de
beschikbaarheid van water, maar ook van de capaciteit van pompen.
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Het IJsselmeergebied is de belangrijkste bron voor zoetwater voor de noor
delijke helft van Nederland. Het warmer en droger worden vergroot de vraag
naar water vanuit het IJsselmeergebied, vooral bij handhaving van huidig peil- 
en doorspoelbeheer. In de kop van Noord-Holland en in de de Noordoostpolder
groeien de intensieve teelten, waardoor daar water voor beregening en voor
doorspoeling extra belangrijk worden.
Het hele IJsselmeergebied is van belang voor watersport en oeverrecreatie,
beide groeiende sectoren. Dit vraag om goede waterkwaliteit en een goede
landschapskwaliteit. Daarnaast speelt voor watersport eventueel het peil
beheer; hogere waterpeilen betekenen lagere doorvaarthoogten voor de zeil
vaart of het vaker openen van de bruggen. Lagere peilen betekenen ondieptes.
Vooral rond het IJmeer wordt groei voorzien van intensieve recreatie. Groei van
recreatie vraagt om afstemming met natuurbeheer. De mate waarin recreatie
natuur zou verstoren, staat ter discussie.
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In het Markermeer zijn plannen voor natuurontwikkeling, en eventueel later
voor wonen en werken buitendijks. Voor de Randmeren zijn weinig veranderin
gen gepland.
Het belang van het gebied voor de natuur is onderstreept door vaststelling als
Natura 2000 gebied. Dit zal ook opgaven geven voor de waterkwaliteit en
inrichting van het gebied.
In het IJsselmeergebied is het beleid rond de peilen van IJsselmeer, Markermeer
en Randmeren belangrijk. Het huidig beleid is om in ieder geval het winterpeil
mee te laten stijgen met de zeespiegelstijging, maar een eventueel ander
peilbeheer staat op dit moment ter discussie.
Een mogelijke peilopzet van het IJsselmeer is vanuit de watervoorziening en de
mogelijkheid tot spuien op de Waddenzee gewenst, maar dit maakt aanpassin
gen nodig ten behoeve van de veiligheid rondom het IJsselmeer en in de
IJsseldelta. Bovendien verdrinken oeverlanden met grote natuurwaarden, vooral
langs de Friese kust. Hogere peilen zullen de waterkwaliteit ten goede komen.
Bij de diepere delen zal de opwarming in warme periodes minder snel gaan,
terwijl sterfte van fauna door te hoge watertemperaturen nu al regelmatig een
probleem is.
Bij een te ver uitzakkend zomerpeil is het op peil houden van de boezems in
Groningen en Friesland niet meer mogelijk onder vrij verval. Warme droge peri
oden zijn bovendien, in combinatie met een lager peil ongunstig voor de water
kwaliteit. De recreatievaart is in die perioden maximaal, waarbij een deel van
die vaart ook behoefte heeft aan voldoende diepgang. Een eventuele daling in
zomerpeil zal de huidige verdieping van de geul Lemmer-Lelystad voor de
scheepvaart deels teniet doen.
Rond de Afsluitdijk speelt een brede discussie. De dijk moet worden aangepast
om te blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor de toekomst. Deze aanpas
sing schept een kans om de Afsluitdijk voor meerdere doelen in te zetten. Er
vinden momenteel verkenningen plaats van mogelijke aanpassingen die ook de
natuur in de Waddenzee en/of het IJsselmeer ten goede zullen komen en bij
zullen dragen aan elektriciteitsopwekking. Ook kan de Afsluitdijk (weer) meer
toeristische en recreatieve waarde krijgen. De combinatie van zeespiegelstijging
en de keuzes in peilbeheer van het IJsselmeer, bepaalt ook hoeveel spuicapa
citeit nodig is en mogelijk ook de benodigde pompcapaciteit.
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In de IJsselmeerpolders is de interactie tussen water en de sectoren vooral via
de landbouw. Vooral in de Noordoostpolder en in Flevoland komt een aantal
teelten voor die zeer afhankelijk zijn van een goede waterhuishouding: fruit
teelt, boomteelt en bollenteelt. De grote kavels in de IJsselmeerpolders zijn erg
geschikt voor akker- en tuinbouw. De kleigronden zijn vruchtbaar, maar hebben
ook snel last van wateroverlast. Ook speelt het probleem van interne verzilting,
dit probleem wordt mogelijk sterker indien gekozen wordt voor hogere
IJsselmeerpeilen. De minder gevoelige teelten kunnen goed met de interne
verzilting omgaan en behalve wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is het in de
Flevopolder mogelijk om zoet diep grondwater voor beregening te gebruiken.
De Wieringermeerpolder is al vrij zout, terwijl daar veel akkerbouw aanwezig is.
De bietenteelt in de Wieringermeerpolder zal bij hogere zoutgehaltes profiteren
van hogere suikerconcentraties, maar de bietenteelt is ook gevoelig voor moge
lijke veranderingen in suikerprijzen.
Als gevolg van verdere klink van de polderbodem zakt het land nog enigszins in
de Noordoostpolder en Noorden van Oostelijk Flevoland. Echter, de mate waarin
is beperkt en op deze locaties is geen uitbreiding van wonen of werken voor
zien, behalve rond Marknesse.
In Zuidelijk Flevoland is de bodemdaling veel groter. Dit is van belang voor de
uitbreiding van Almere.
Afhankelijk van de peilstijgingen in het IJsselmeergebied, is aanpassing van de
bebouwing buitendijks en bebouwing op de dijken nodig.
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In de Waddenzee speelt vooral het lager worden van platen en slikken ten
opzichte van de zeespiegel. De aanleg van de Afsluitdijk heeft de dynamiek
beperkt en maakt daarmee aangroei van slikken en platen moeilijker. Als de
platen en slikken de zeespiegelstijging niet kunnen bijhouden, heeft dit gevol
gen voor de natuurwaarden in het gebied en voor de recreatie. De watersport
groeit nog en is gebaat bij het kunnen droogvallen en vaarroutes van eiland
naar eiland. Positief is dat het aantal kwelders en mosselbanken de laatste
jaren is gegroeid.
Voor de Waddeneilanden speelt dat er nu een zoetwaterbel bovenop het zoute
grondwater ‘drijft’. Hoe de grondwaterstanden gaan veranderen en fluctueren
bij drogere en warmere periodes en met meer piekbuien en een toename van
de gemiddelde neerslag, is nog weinig onderzocht. Ook de gevolgen voor even
tuele verzilting zijn niet bekend. Voor het meest extreem droge klimaatscenario
W+ kunnen de natuurwaarden behoorlijk afnemen als in extra droge jaren
ook een extreem droog voorjaar voorkomt. Maar de gevolgen zijn waarschijnlijk
beperkt, want in gemiddelde jaren is het voorjaar juist natter dan in de
huidige situatie.
Uitbreidingen voor wonen en werken worden niet verwacht voor de
Waddeneilanden. Buitendijkse ontwikkelingen dienen wel meer rekening te
gaan houden met hogere waterstanden. Voor de veiligheid van binnendijkse
gebieden volstaat handhaving van het huidig beleid; vijfjaarlijkse toetsing
met  eventueel nieuwe maatgevende hoogwaters en reguliere versterking
van de dijken.
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Het hoger worden van de zeespiegel kan voorlopig vooral met zandsuppleties
opgevangen worden. Zandsuppletie is een verhoudingsgewijs natuurvriendelij
ke optie voor kustverdediging, maar heeft ook nadelen. Er zijn aanwijzingen dat
op plaatsen waar extra duinvorming bevorderd is door grootschalige suppleties,
dit ten koste gaat van de ecologische ontwikkeling in de middenduinen.
Een eventuele uitbreiding van de kuststrook kan bijdragen aan de behoefte aan
recreatie in de Randstad. Er kunnen ook mogelijkheden zijn om wonen en
werken te combineren met kustverdediging.
Voor de scheepvaart zal de stijgende zeespiegel vooral gevolgen hebben
vanwege het vaker sluiten van de Maeslantkering. Huidig beleid is om vooral te
investeren in de haven van Rotterdam en daar vooral in te zetten op uitbreiding
van de containervaart. De combinatie van het vaker sluiten van de
Maeslantkering en een groei van de containervaart vraagt om een afweging
over andere overslagmogelijkheden tussen binnenvaart en zeevaart.
Voor de landbouw speelt ook het warmer en droger en het natter worden een
rol. De bollenteelt in de binnenduinrand levert bollen van hoge kwaliteit. Deze
kwaliteit is moeilijk te bereiken is op zeekleigronden. De bollenteelt vraagt om
een goede zoetwatervoorziening. Bij grotere / frequentere piekbuien zal de
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het grondwater toenemen. Rond de
bollenteeltgebieden speelt een discussie over het zoveel mogelijk isoleren van
de waterhuishouding. Voor de bollen is de markt nog steeds groeiende, terwijl
deze gebieden door verstedelijking onder druk staan.
Omdat vaker warme en droge periodes worden verwacht en de watertempera
turen door koelwatergebruik zo gestegen zijn, worden steeds meer elektrici
teitscentrales langs de kust geplaatst. Daar lijkt vooralsnog voldoende water
voorhanden om het water in warme en droge perioden niet te warm te laten
worden. Langs de kust is ook potentie om gebruik te maken van het water voor
elektriciteitsopwekking, door gebruik te maken van zoet-zoutgradienten,
golven en getijden.
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De hoge dichtheid aan wonen en werken maakt de Ruime Randstad tot een
kapitaalintensief gebied, dat onder de zeespiegel ligt en grote ambities heeft
om een nog hogere dichtheid en kapitaalintensiteit te krijgen. Langs het
Noordzeekanaal, rond Almere en langs de Hollandsche IJssel en het AmsterdamRijnkanaal zijn de veiligheidsnormen laag in verhouding tot de snelle stedelijke
intensivering die zich daar afspeelt. Veiligheidsnormen doen echter geen
uitspraak over feitelijke overstromingskansen.
Zowel voor de droogmakerijen als voor de veenweidegebieden is het zoeken
naar duurzamere en minder complexe verhoudingen tussen polder-, boezem- en
hoofdwatersysteem enerzijds en landgebruiksfuncties anderzijds. Grotere piek
buien vragen om extra waterafvoercapaciteit of grotere mogelijkheden voor
waterberging. Voor watervoorraadvorming om watertekorten te lenigen zijn
vooral watervoorraden boven het polderpeil efficiënt. Toename van de opper
vlakte aan open water in de polders zelf maakt dat er meer water aangevoerd
moet worden ten tijde van droogte, tenzij toegestaan kan worden dat de
zomerpeilen verder uitzakken. In de veenweidegebieden is de wateraanvoer
vooral belangrijk om bodemdaling tegen te gaan, veenkades nat te houden en
natuurgebieden van water te voorzien. In de droogmakerijen is de wateraan
voer van belang voor het doorspoelen van interne verzilting en in mindere mate
voor beregening. Zoetwatervoorziening via het oppervlaktewater komt door
interne en externe verzilting via de riviermonden onder druk te staan, vooral
tijdens droge en warme perioden. De mogelijkheden zijn zeer beperkt om
voldoende water in het gebied zelf te bergen ten behoeve van watertekorten.
De verzilting kan problemen geven voor natuur en voor stedelijk groen. Voor de
Nieuwkoopse en Vechtplassen zijn de pure zoete omstandigheden waarop de
natuurdoelen zijn gebaseerd, op termijn alleen met kunst- en vliegwerk te
handhaven, omdat de boezem gedeeld wordt met de droogmakerijen die hier
verzilt water op uitslaan. In de Haarlemmermeerpolder en ten noorden van het
Noordzeekanaal zet interne verzilting zich voort. Het huidige stedelijk groen is
hier op den duur waarschijnlijk niet goed tegen bestand.
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De landbouw in dit gebied betreft glastuinbouw in het Westland, intensieve
sierteelt rond Boskoop, akkerbouw in de droogmakerijen en veeteelt in het
Groene Hart. Voor glastuinbouw en sierteelt is een goede zoetwatervoorziening
essentieel, maar deze teelten worden steeds onafhankelijker van het omringend
oppervlaktewater (pottenteelt, regenwaterberging, veranderende irrigatie).
Veeteelt in het Groene Hart heeft te lijden onder kleine bedrijfsgroottes en
ruimtedruk. Verdere peilverhogingen om het zakken van de bodem tegen te
gaan zullen vragen om een aanpassing van de bedrijfsvoering. De consequen
ties voor de landbouw van de combinatie van extra ruimtedruk, veranderend
waterbeheer en van autonome ontwikkelingen in de markt zijn nog onduidelijk.
Bijkomende problemen in delen van de Randstad zijn grondwateronderlast en
grondwateroverlast. In de Randstad heeft grondwateronderlast niet zo zeer te
maken met de veranderingen in het klimaat of het peilbeheer, maar wel met
verouderde, lekkende riolering die daarmee ook het grondwater draineert. Te
lage grondwaterstanden leiden tot schade aan houten funderingspalen, de
zogenaamde paalrot. Grondwateroverlast wordt een groter probleem bij piek
buien en ligt vooral aan veel verharding van stedelijke oppervlakte, te geringe
bergingscapaciteit of beperkte afvoer in korte tijd.
Het recente programma voor Randstad 2040 geeft aan dat er veranderende
ambities zijn: extra mogelijkheden voor wonen en werken, toename van natte
natuur en parklandschappen ten behoeve van recreatie. De behoefte aan meer
recreatiemogelijkheden is er in de Ruime Randstad al en wordt verwacht extra
te groeien. De toervaartrecreatiesector identificeerde veel knelpunten in het
toervaartnetwerk. In het IJmeergebied zijn plannen voor intensieve recreatie,
terwijl dit gebied ook voorgesteld wordt als belangrijke schakel voor de
natuur om klimaatverandering op te vangen, volgens het wensbeeld van
de ‘klimaatcorridor’.
De energiecentrales langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal
krijgen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst frequenter te maken met
beperking van de productie vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbaar
koelwater. De waterverdeling in droge tijden wordt hier nu al op afgestemd.
Vrijwel al het water in het Noordzeekanaal passeert één of meerdere malen een
koelwatersysteem en wordt daarmee telkens verder verwarmd. Tijdens warme
perioden zal dit vaker kunnen leiden tot problemen met de waterkwaliteit en
voor de visstand.
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Het benedenrivierengebied krijgt binnen Nederland de meeste problemen met
hoger water doordat de combinatie van de invloed van zeespiegelstijging en
hogere rivierafvoeren daar samenkomen. Bij toenemende zeespiegelstijging
gaat ook het peil achter de Maeslantkering mee stijgen en de ruimte voor dijk
versterkingen is daar zeer beperkt. Bovendien is in het Benedenrivierengebied
de druk op de ruimte groot. Bijna het hele gebied is bundelingsgebied voor
verstedelijking en het Kabinet heeft grote ambities voor uitbouw van activitei
ten rondom de haven van Rotterdam. Het p87robleem van hoogwater is het
urgentst in de buurt van Dordrecht. De bebouwing is daar deels buitendijks en
op en langs de dijken. Rotterdam breidt uit in het voormalig havengebied en
aan de oostkant. Langs de Lek zal nieuwe bebouwing rekening moeten houden
met extra versterking van dijken op termijn. Daarnaast speelt lokaal dat er
stedelijke uitbreiding gepland is in gebieden waar bodemdaling plaatsvindt,
ten noordoosten van Dordrecht en bij Capelle aan de IJssel.
Voor een steeds groter deel van het Benedenrivierengebied worden de maatge
vende waterhoogten mede bepaald door stormen op zee in plaats van alleen
door piekafvoeren op de rivier. Ruimte voor de Rivier-maatregelen die vooral
toegespitst zijn op een daling van de waterstanden van de rivier, worden dan
minder effectief.
De zeespiegelstijging maakt ook dat de Maeslantkering vaker zal sluiten, wat
voor de scheepvaart nadelig is (zie kust). Met de beleidsambities om juist de
haven van Rotterdam te versterken voor de containervaart, kan vaker sluiten
van de Maeslantkering nopen tot een andere havenopzet met meer buiten
gaatse zeevaart en overslag over land van zeevaart naar binnenvaart. De
Structuurvisie Randstad gaat niet uit van noodzaak van een derde Maasvlakte
voor 2020.
Voor de natuur speelt vooral het toelaten van getijdeninvloed en verzilting in
het Benedenrivierengebied een belangrijke rol. Vooral de Biesbosch kan hier
aanzienlijk door veranderen. Door het programma Deltanatuur worden langs
het Haringvliet en Hollands Diep veel natuurgebieden aangelegd, waardoor de
natuur in de Biesbosch ook beter kan functioneren.
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4.12 Centrale stuwwallen en Gelderse Vallei
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De veranderingen voor de Centrale stuwwallen en Gelderse Vallei gaan over de
veranderingen in de langjarige grondwaterbalans door het natter, warmer en
droger worden. De invloed op de sprengen is nog niet bekend. Eventueel kan er
ook invloed zijn op de mogelijkheden voor drinkwaterwinning.
Als gevolg van een toename van de hoeveelheid neerslag in de winter zal de
grondwaterstand onder de stuwwallen stijgen. Dit geeft een toename van de
hoeveelheid kwel aan de randen van het gebied. Lokaal kan dit tot waterover
last leiden.
In de strook langs het Apeldoorns kanaal wordt een uitbreiding van de verste
delijking verwacht en er is behoefte aan een verbinding voor de recreatievaart
over het Apeldoorns kanaal. Voor het kanaal zelf heeft uitvoering hiervan
beperkte gevolgen.
De Gelderse Vallei heeft nu al te kampen met wateroverlast en deze wordt
groter bij een toename van de piekbuien. Tegelijkertijd wordt de vraag naar
water in droge tijden groter; dan wordt vanuit de Lek water ingelaten op het
Grift-Valleikanaal.
Vanuit het wensbeeld van een ‘klimaatcorridor’ om de natte natuur klimaatro
buuster te maken, zou het noordelijk deel van de Eemsvallei versterkt moeten
worden als moerasgebied.

Interactie tussen ontwikkelingen in het
watersysteem en trends in het ruimtegebruik

145

Nederland in Zicht

5 Van diagnose naar duurzaamheid
5.1 Inleiding
In hoofdstuk 2 en 3 zijn de verschillende ontwikkelingen in het watersysteem en
ruimtelijke trends per deelgebied beschreven. In paragraaf 2.7 is aangegeven
wat de verschillende ontwikkelingen in het watersysteem voor gecombineerde
gevolgen hebben. In hoofdstuk 4 is per deelgebied aangegeven hoe de interac
tie is tussen ontwikkelingen in het watersysteem en ruimtelijke trends.
Tenslotte willen we in dit hoofdstuk de ruimte nemen voor onderwerpen die
niet specifiek zijn voor een regio maar die vragen om een bovenregionale keuze
of om afstemming met andere beleidssectoren buiten het waterbeleid. Er
worden een aantal dilemma’s geschetst die uit de voorgaande analyse naar
voren zijn gekomen. Daarna wordt ook ingegaan op grensoverschrijdend aspec
ten, op de rol van klimaatverandering en het omgaan met de klimaatscenario’s,
en op de betekenis van flexibiliteit van de fysieke omgeving of van beleid en
regelgeving voor de keuzemogelijkheden nu en in de toekomst.

5.2 Dilemma’s op weg naar duurzaamheid
Langzamerhand ontstaat het inzicht dat het niet altijd zo zal zijn dat het water
beheer alles kan realiseren wat de grondgebruiker wenst. En zelfs al zou dat
(nog) wel kunnen dan blijft de basisvraag: Van welke kant moet de aanpassing
komen: van het waterbeheer of het ruimtegebruik? De in Nederland in Zicht
gedane analyses kunnen een hulpmiddel zijn om differentiatie aan te brengen
in de mate waarin water bepalend zou moeten worden in de ruimtelijke
planvorming.
Op basis van de voorgaande analyse, zien we de volgende keuzes naar voren
komen die ook een grote uitstraling hebben naar andere regio’s en waar
wellicht grootschalige en ingrijpende maatregelen in het verschiet liggen:
• Dilemma’s rond het verdelen van de rivierafvoeren over de Rijntakken.
De rivierafvoeren tijdens hoog en laagwater zijn van grote invloed in
het rivierengebied, het Benedenrivierengebied, het IJsselmeergebied en
de Zuidwestelijke Delta. Ze hebben bovendien hun uitstraling naar het
watervoorzieninggebied van het IJsselmeer in Noord-Nederland en naar
de Ruime Randstad. De afvoerverdeling heeft invloed op peilen, zout
gehaltes, watertemperatuur. De keuzes zijn van invloed op natuur, land
bouw, scheepvaart, wonen en werken en koelwatervoorziening.
• Dilemma’s rond het peilbeheer van het IJsselmeer. Het IJsselmeer is
een belangrijke bron voor de zoetwatervoorziening en daarmee voor de
mogelijkheden voor doorspoeling, peilbeheer en beregening van een
groot deel van Nederland. Bovendien bepaalt het peilbeheer de
veiligheid(smaatregelen) in de IJsseldelta en langs de IJsselmeeroevers.
Daarnaast is het functioneren van de natuur in met name de IJsseldelta
en langs de Friese kust afhankelijk van de peilen. Daarnaast wordt
een andere functie-invulling van de Afsluitdijk beïnvloed door keuzen
rond peilbeheer.
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• Dilemma’s over de interactie van polders, boezem en hoofdwateren en
landgebruik in droogmakerijen en veenweidegebieden in WestNederland. Het hanteren van veel verschillende peilen leidt tot grotere
beheerskosten. De droogmakerijen blijven te maken hebben met toene
mende interne verzilting. De veenweidegebieden blijven bij strak peil
beheer vragen om grote bergingscapaciteit, en waterafvoer- en
-aanvoercapaciteit. De gevolgen van bodemdaling vragen om aanpas
sing van de infrastructuur of ander ruimtegebruik. Met een woning
bouwopgave van 500.000 woningen is de druk op de ruimte groot.
• Dilemma’s over gebruik en inrichting van de rivieren. In het verleden
heeft kanalisatie zeer veel bijgedragen aan de mogelijkheden voor
scheepvaart. Scheepvaart is nog steeds een relatief milieuvriendelijke
manier van transport en de behoefte aan transport groeit, met name
aan containertransport. De kanalisatie heeft geleid tot een verminderd
functioneren van de natuur en ook tot een steeds verdergaande insnij
ding van de rivierbodem. Dit laatste vraagt om extra maatregelen om
de infrastructuur op orde te houden. De lagere absolute waterstanden
in de rivieren leiden tot verdroging van de uiterwaarden. Het rivieren
gebied vervult een cruciale rol in het verbinden van klimaatrobuuste
natuur. De combinatie van veiligheid, natuur, scheepvaart, recreatie en
koelwatergebruik vraagt om integrale keuzen.
• Dilemma’s over hoogwaterafvoer, peilbeheer, zoutgehaltes en
getijdendynamiek in de Zuidwestelijke Delta en het
Benedenrivierengebied. Deze hebben hun uitstraling op de Ruime
Randstad omdat hoogwaterafvoer kan bijdragen aan de verlichting
van de hoogwaterproblematiek rond de Drechtsteden en Rotterdam.
Bovendien geldt dat een eventuele keuze voor goede zoetwatervoor
ziening van de Zuidwestelijke Delta bij meer open verbindingen met
de zee kan vragen om aanvoer van water van elders of een andere
verdeling van water over de riviertakken ten tijde van laagwaters, of
lokale maatregelen. Lokale maatregelen in peilbeheer en landgebruik
dienen op elkaar afgestemd te worden. De breedte en diepte van de
zeearmen bepalen de demping of het opslingeren van getijdegolven en
hebben daarmee invloed op waterhoogten, golfoploop en zoutindrin
ging. De vormgeving van de Nieuwe Waterweg kan bijdragen aan het
tegengaan van de zoutindringing, waardoor minder rivierwater nodig
is  om inlaatpunten zoet te houden. Het verdwijnen van platen in
de Oosterschelde zal niet alleen nadelig zijn voor de ecologie, maar
ook voor de veiligheid.
• Dilemma’s over locaties voor verstedelijking. Extra woningbouw wordt
verwacht op veel locaties die laag zijn en waar dus een grotere over
stromingsdiepte bereikt kan worden (Randstad). Bovendien wordt
woningbouw voorzien op locaties met veel bodemdaling, waar de
waterafvoer moeilijker wordt (bijv. Groningen). Ook op de flanken van
hoog naar laag en langs de rivieren, op plaatsen waar knelpunten in de
waterafvoer kunnen voorkomen, vindt stedelijke uitbreiding plaats
(bijv. regio Breda-Tilburg, Den Bosch). Bovendien zijn er gebieden waar
naast verstedelijking ook claims liggen van natuur, van hoogwateraf
voer en van scheep- en recreatievaart (Arnhem-Nijmegen, langs de
Maas). Bij verstedelijkingsplannen kan rekening worden gehouden met
de ontwikkeling van de watersystemen op langere termijn door deze
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aspecten mede bepalend te laten zijn bij de keuze van uitbreidingsloca
ties en bij de inrichting in en om het stedelijk gebied.
• Dilemma’s over de landbouw. Een sector die in het verleden bewezen
heeft zich relatief snel aan te passen aan veranderende omstandighe
den – fysiek dan wel economisch – is de landbouw. Nederland in Zicht
constateert dat in de gebieden waar de zoetwatervoorziening een knel
punt is of gaat worden, een groei wordt verwacht van kwetsbare
gewassen als bollen, fruitteelt en boomteelt (Zeeland, Flevoland, Kop
van Holland). In mindere mate geldt dat ook voor glastuinbouw, maar
daar is steeds vaker sprake van een volledig autonome zoetwatervoor
ziening. Het instandhouden van de huidige zoetwatervoorziening voor
beregening en doorspoeling en de huidige waterafvoer zal, naarmate
de omstandigheden droger en warmer, zouter of natter worden, steeds
kostbaarder en onzekerder worden. Een alternatief kan zijn dat de land
bouw zich meer aanpast aan de omstandigheden bijvoorbeeld door
meer droogte- of zouttolerante teelten. Voor de hoge gronden speelt
iets soortgelijks. Daar intensiveert de landbouw terwijl de wateraan
voer meer onzeker wordt. Landbouwvormen die minder afhankelijk zijn
van beregening uit grondwater zijn daarvoor minder kwetsbaar. In
hoeverre het waterbeheer op een duurzame en kosteneffectieve manier
aan de landbouwwensen kan voldoen of op welke termijn adaptatie
van landbouw aan de veranderende omstandigheden nodig is zal dus
verschillen per gebied.

5.3 Rol van klimaatverandering
Niet overal hetzelfde klimaatscenario belangrijk
Vaak wordt nog de vraag gesteld welk klimaatscenario moet worden
gehanteerd. In principe zijn alle klimaatscenario’s even waarschijnlijk, maar ze
spelen niet in alle gebieden een zelfde rol. Immers per gebied spelen verschil
lende wateropgaven en verschillende landgebruikfuncties een hoofdrol en
verschilt dus de gevoeligheid voor extreme situaties. Een algemene keuze voor
één bepaald scenario is dus niet logisch, net zo min als uitgaan van een midden
scenario een wijze keuze is. In gebieden die gevoelig zijn voor droogte zou bij de
formulering van maatregelen rekening gehouden kunnen worden met het
W+ scenario. In gebieden die gevoelig zijn voor wateroverlast zou rekening
gehouden kunnen worden met de scenario’s met hoge neerslagverwachtingen.
De gevoeligheid van een gebied wordt daarbij zowel bepaald door het water
systeem als door de aanwezige landgebruiksfuncties. Naarmate de gevoeligheid
groter is, kan er ook voor gekozen worden meer rekening te houden met
extremen; “vrijdag de 13e” situaties die zich voordoen bovenop de geleidelijke
klimaatverandering die door de KNMI-scenario’s wordt beschreven.

Focus niet uitsluitend op klimaatverandering
Momenteel is de aandacht sterk gericht op de gevolgen van klimaatverande
ring. Het is echter minstens zo belangrijk dat men zich realiseert dat ook
demografie, economie en landgebruik in beweging zijn. Zelfs al zou het klimaat
bij nader inzien nauwelijks echt veranderen en zetten alleen een aantal al
langer aantoonbare trends onveranderd door, zoals zeespiegelstijging en
temperatuurstijging van de Rijn, dan levert de interactie tussen het waterbe
heer en ruimtelijke ontwikkelingen en tussen de wateropgaven onderling nog
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voldoende strategische vragen op. Klimaatontwikkelingen kunnen de urgentie
daarvan wel versterken. Oplossingen zoals bijvoorbeeld het integraal doorspoe
len van polders zullen soms niet meer afdoende zijn of in toenemende mate
onwenselijk worden.

5.4 Rekening houden met de internationale component
Verschillende vraagstukken worden beïnvloed door zowel internationale markt
vraag, als de fysieke interactie over de grens, als internationale regelgeving.
De internationale marktvraag vraagt om strategisch nadenken over welke rol
Nederland in Europa en de wereld wil spelen:
• De rol die de Nederlandse landbouw wil spelen in de internationale markt,
bepaalt in hoeverre goede zoetwatervoorziening noodzakelijk is. De delta
ligging maakt dat Nederland goede bodems heeft en een geschikt zeekli
maat en goede transportmogelijkheden. Teelten die gevoelig zijn voor
watervoorziening en internationaal concurreren zijn met name fruitteelt,
bollenteelt, boomteelt, sierteelt en vollegrondstuinbouw. De contractvor
men worden internationaal beïnvloed en kunnen maken dat er een
bepaalde leveringszekerheid gegarandeerd moet worden. De urgentie om
in te spelen op het steeds warmer en droger worden, wordt daarmee
deels bepaald door internationale ontwikkelingen.
• De rol die Nederland kiest voor de havens en de binnenvaart. Het beleid
is om Rotterdam blijvend te laten functioneren als wereldhaven en deze
te laten concurreren of samenwerken met andere Europese havens. De
verbinding met het achterland is daarbij belangrijk. Dit kan betekenen
dat er behoefte is aan andere binnenvaart. Dit moet afgewogen
worden tegen frequenter voorkomen van laagwaters en het frequenter
sluiten van de Maeslantkering. De marktvraag vanuit Duitsland bepaalt
ook de toekomst van de binnenvaart.
• De rol die Nederland kiest in de electriciteitsvoorziening in Europa is
zeer bepalend voor de koelwatervraag. Deze rol laat het huidig kabinet
nog in het midden: powerhouse van Europa, energieflexwerker van
Europa, Nederland als Smart Energy City. Als blijvend ingezet wordt op
grote centrales langs de grote wateren en er geen koelwatertorens
worden aangelegd, heeft deze keuze, in combinatie met het warmer en
droger worden, invloed op de watertemperaturen langs de kust en in
de Zuidwestelijke Delta.
De fysieke interactie over de grens vraagt om overleg met de buurlanden:
• De mate waarin hoogwaters op de rivieren ons land kunnen bereiken
wordt deels bepaald door maatregelen in Duitsland. Als de afvoeren
nog hoger worden dan neemt de kans op een overstroming ‘achter
langs’ via de Oude IJssel, toe.
• Ook laagwaterafvoeren die Nederland bereiken, en de temperatuur van
het water, worden bepaald door de ruimtelijke inrichting en het water
gebruik bovenstrooms.
• De natuur kan klimaatrobuuster worden door aansluiting op zones in
Duitsland. Het wensbeeld ‘klimaatcorridor’ gaat uit van een aansluiting
bij de Eems-Dollard en waar de Rijn ons land binnenkomt en in België
waar de Maas ons land binnenkomt. Bovendien zijn er grensover
schrijdende deelstroomgebieden.
• Voor de rivierbodems die nu verder inslijten, is het sedimenttransport
vanuit Duitsland essentieel. Bij nog verdere daling van het rivierbed,
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zou overwogen kunnen worden om bovenstrooms maatregelen
te nemen.
• Voor de binnenvaart is de scheepvaart naar vooral Duitsland essentieel.
Afmetingen van Duitse en Belgische rivieren en kanalen bepalen welk
type schepen er zullen varen.
Internationale regelgeving vraagt om overleg op vooral Europees niveau:
• Van natuur- en waterkwaliteitsdoelen is de uitwerking in de Europese
wetgeving is vastgelegd: Kaderrichtlijn Water, Vogel- en
Habitatrichtlijn. Op sommige plaatsen zijn verziltingsdoelen bijna niet
te handhaven, of zijn natuurdoelen in strijd met natuurlijke dynamiek
of met het zorgen voor betere hoogwaterbescherming.
• De EU-richtlijn Overstromingsrisico’s kan consequenties hebben voor
wat Duitsland en België bovenstrooms aan maatregelen realiseren en
wat er van Nederland verwacht wordt, bijvoorbeeld voor bescherming
van Antwerpen.
• Afspraken over beperking van CO2-emissies (Kyotoverdrag) nemen
vooralsnog niet de veenoxidatie mee, een belangrijke bron van
CO2-emissies van Nederland. Bovendien kunnen dergelijke afspraken
ook manen tot gebruik van duurzame energie, wat het koelwaterpro
bleem zou verminderen en ook vraagt om winning of opslag van
energie met water.
• Daarnaast gelden verschillende regels in andere landen over hoe om
te gaan met hoog- en laagwaters. Op dit moment wordt de scheep
vaart tijdens hoogwaters vaak bepaald door in Duitsland afgekondigde
verboden, terwijl volgens de Nederlandse regels nog gevaren
kan worden.
Bovenstaande gaat uit van de huidige nationale grenzen, maar hierbij is geen
rekening gehouden met veranderingen in de politieke context.

5.5 Flexibiliteit bepalend voor keuzemogelijkheden
Waar het moeilijk is om watersysteem of ruimtegebruik te veranderen is het
van toenemend belang om bij planvorming te anticiperen op (extremen in) de
lange-termijnontwikkelingen. Is er sprake van een flexibel systeem dan kan
geleidelijker worden meebewogen met de veranderingen in de fysieke omgeving.
• Onomkeerbare ontwikkelingen: bijvoorbeeld bodemdaling, oude steden
of het zover laten verdwijnen van schorren en platen dat herstel vrijwel
onmogelijk wordt.
• Ontwikkelingen met een lage veranderbaarheid: bijvoorbeeld verstede
lijking en grootschalige herstructurering, herinrichting van het rivieren
gebied in het kader van Ruimte voor de Rivier, natuurontwikkeling.
• Ontwikkelingen met een hogere veranderbaarheid: bijvoorbeeld teelt
keuze en innovaties in de landbouw, recreatie, tijdelijke bestemmingen.
De keuzemogelijkheden worden echter niet alleen bepaald door de flexibiliteit
van het fysieke systeem maar ook door flexibiliteit in beleid en regelgeving. Zo
beperken de instandhoudingsdoelen die momenteel gelden in het natuurbe
heer de mogelijkheid van de natuur om mee te bewegen met de geleidelijke
veranderingen in de fysieke omgeving. Dat werkt vervolgens door in eisen ten
aanzien van het waterbeheer, niet alleen in het natuurgebied zelf maar ook in
de omgeving als het gaat om wateraan- en afvoer en peilbeheer. Daarmee
worden de natuurdoelstellingen indirect ook medebepalend voor het ruimtege
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bruik in de omgeving. En hoe meer de dynamiek aan banden wordt gelegd, hoe
kwetsbaarder het geheel op den duur kan worden.
Naast flexibiliteit van doelstellingen speelt ook flexibiliteit in de planvormings
processen een rol. Bijvoorbeeld door benutten van kansen voor strategische
grondverwerving, ruimtelijke reserveringen met een ver vooruitziende blik en
het benutten van kansen die zich voordoen bij herinrichting of reconstructie
van gebieden. Hoe groter de flexibiliteit, hoe meer keuzemogelijkheden er zijn
om tijdig in te spelen op veranderingen.
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Titel

voor Organisatie / Uitgeverij / in
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1

RWS

2008

Paleogeografische kaarten - concept 1  oktober 2008

2

KNMI

2006

Klimaat in de 21e eeuw, vier scenario’s voor Nederland

3

Deltares

2008

Klimaatbestendigheid van Nederland Waterland - verken
ning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwa
tersysteem

4

Inspectie Verkeer en Waterstaat

2006

Primaire Waterkeringen getoetst, Landelijke Rapportage
Toetsing 2006

5

Lammersen, R.

2004

Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op
de Niederrhein.

Ministerium fur Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und
verbraucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen, Provincie
Gelderland, Min VenW, RWS DON

6

Asselman, N.

2008

schriftelijke informatie

Deltares

7

Rijkswaterstaat

2006

Hoogwater/laagwater op de Rijn en Maas

8

Ministerie Verkeer en Waterstaat,
RWS

2003

Integrale Verkenning Maas

in opdracht van Rijkswaterstaat
Waterdienst

9

Velzen, E. van

2008

mondelinge informatie

10

Arcadis

2008

Bebouwing op waterkeringen?

11

IVM en anderen

2007

Aandacht voor veiligheid

12

Kwadijk, J.

2008

Spuien onder vrij verval IJsselmeer op de Waddenzee,
verschillende analyses

13

Rijkswaterstaat

2006

Integrale Verkenning Afsluitdijk

14

Deltacommissie 2008

2008

Samenwerken met water - een land dat leeft, bouwt aan
zijn toekomst - bevindingen van de Deltacommissie 2008

15

Mulder, J.

2008

schriftelijke informatie

Deltares

16

Oost, A.

2008

schriftelijke informatie

Deltares

17

college van B & W gem.
Amsterdam

2008

Quick scan consequenties advies Deltacommissie voor
Metropoolregio Amsterdam

18

Mulligen, E. van

2008

schriftelijke informatie

RWS Directie Noord-Holland

19

Adviesgroep watermanagement,
watermanagers regionale diensten
RWS

2008

mondelinge informatie

RWS

Deltares

Deltares

20

Grift, Van der, B.

2008

mondelinge informatie

Deltares

21

Stuurman, R, P. Baggelaar, N. van
Oostrom, M. van der Meulen,
Gualbert Oude Essink

2007

Schetsen van het Nederlandse grondwatersysteem in 2050
(concept)

TNO-rapport

22

Luijtelaar, H. van

2002

Klimaatontwikkeling en riolering quickscan

RIZA rapport 2002.024

23

Deltares

2008

Verkenning kosteneffectiviteit van grootschalige maatrege
len tegen droogteschade als gevolg van de G+ en W+
klimaatscenario’s

in opdracht van Rijkswaterstaat
Waterdienst

24

Kors, A.

2008

mondelinge informatie over vernatting (interview)

DG Water

25

Termes, A.P.P., W.D. Eysink

2005

Watervisie Lauwersmeer, Quick scan Gedempt tij

Provincie Fryslân, provincie
Groningen, Wetterskip Fryslân en
Waterschap Noorderzijlvest

26

Huijs, S.

2008

schriftelijke informatie

Rijkswaterstaat Zeeland

27

Kors, A.G. ,en L.C.P.M. Stuyt, H. van
der Most

2000

WB21: Samenhang watersystemen, eindrapport thema 1&2

Alterra, WL| Delft hydraulics

28

Immerzeel, W.W. en P. Droogers

2008

Kilmaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge
van extreme neerslag

FutureWater
Staatstoezicht op de Mijnen

29

Roest

2008

mondelinge informatie

30

Rijkswaterstaat

2008

Concept Beheersplan Rijkswateren
www.minlnv.nl

31

Ministerie van LNV

2008

32

Rijkswaterstaat

2008

Factsheet verdringingsreeks

33

Buuren, M. van, P. Schengenga en
L. van Nieuwenhuijze

2008

Randstad in Zicht - Lange termijn perspectieven voor water
en ruimtelijke ontwikkeling in de Randstad

Rijkswaterstaat-Waterdienst en
H+N+S landschapsarchitecten in
opdracht van ministerie van V&W

34

Waterschap Rivierenland

2008

schriftelijke informatie

35

Blom, G., M. Paulissen, C. Vos, H.
Agricola

2007

Effecten van Klimaatverandering op Landbouw en Natuur.
Nationale Knelpuntenkaart en Adaptatiestrategieen.
Rapport 182.

Alterrra

36

Waveren, H. van

2008

mondelinge informatie september 2008

RWS Waterdienst

37

DG Water

2004

Evaluatienota Waterbeheer aanhoudende droogte 2003

38

Sloff, C.J.

2008

schriftelijke informatie

Deltares

39

Hartog, P. en N. Broodbakker

2008

schriftelijke informatie

Amstel, Gooi en Vecht
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40

Tennet

41
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Titel
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2008

Visie 2030

2008

http://www.rijkswaterstaat.nl/ijg/water/waterkwantiteit/
win/nattehart/

2005

Seizoensgebonden Peilbeheer Ijsselmeergebeid
Watervoorziening

42

Rerveer, R. en J. Hoogewoud

43

Jong, K. de; G. Leene

2008

schriftelijke informatie

Waterschap Noorderzijlvest

44

Mik, Karin de

2008

Instorting begint met knellende deuren - Provincie Friesland
zoekt uit hoe gedupeerden van paalrot gecompenseerd
kunnen worden

NRC Handelsblad (24 april 2008)
Waterdienst

RIZA

45

Waveren, H. van

2008

mondelinge informatie

46

Provincie Noord-Brabant en
Limburg

2006

Regionale Verdringingsreeks voor Limburg en NoordBrabant

47

Stuyt, L.C.P.M. en P.J. Rijk

2007

Koepelnotitie uit ‘Transitie en toekomst van deltaland
bouw’. Indicatoren voor de ontwikkeling van land- en tuin
bouw in de Zuidwestelijke Delta van Nederland. Rapport
1132.

Alterra

48

Janssen, Stephanie

2008

schriftelijke informatie, vanuit project Brede discussie
Zoetwatervoorziening Zuidwest-Brabant, Reigersbergse
Polder en Zuid-Beveland

Deltares

49

Haas, H.A., M. Tosserams,

2001

Balanceren tussen zoet en zout, ruimte voor veerkracht en
veiligheid in de Delta

RIKZ

50

Sprong, T.

2008

mondelinge informatie

RWS

51

Vries, I. de

2008

mondelinge informatie over de Zuid-westelijke delta (inter
view)

Deltares

52

Oude Essink, G.H.P

2007

Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het
kustgebied

H2O nr19, p.60-64

53

Vries, I. de

2008

schriftelijke informatie

Deltares

54

Nelen-Schuurmans

2007

Verkenning huidige watertekorten Flevoland, eindrapport

Waterschap Zuiderzeeland &
Provincie Flevoland

55

Oude Essink, G.

2008

schriftelijke informatie

Deltares

56

Oude Essink G.H.P., E. van Baaren,
M. van Vliet

2008

Verkennende studie klimaatverandering en verzilting
grondwater in Zuid-Holland

Deltares

57

Deltares

2008

Zoet-zout studie Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

58

Besten, J. den

2008

schriftelijke informatie

Waterschap Hunze en Aa’s

59

werkgroep klimaatverandering en
bodemdaling

1997  
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Het water komt hoger			
Op de kaart is te zien welke gebieden in Nederland beschermd worden door een
primaire waterkering en voor welke gebieden dit niet het geval is. In het laatste
geval is onderscheid gemaakt tussen de gebieden die deze bescherming niet genie
ten omdat ze behoren tot de hoge gronden en gebieden die buitendijks liggen.
Daarnaast zijn enkele waterwerken op de kaart afgebeeld. Ook afgebeeld zijn de
gebieden die met het oog op toenemende rivierafvoeren gereserveerd zijn voor
projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Tussen de gebieden die door de primaire keringen worden beschermd kan een onder
scheid gemaakt worden tussen de dijkringgebieden in laag Nederland en het rivieren
gebied enerzijds en de gebieden in het Maasdal in Zuid Limburg anderzijds. Deze laatste
zijn over het algemeen klein en zijn pas recenter tot dijkringen verheven. Voor de
dijkringen in laag Nederland en het rivierengebied zijn de dijkringnummers en de over
schrijdingsnorm weergegeven. Voor de Limburgse dijkringen is dit niet aangegeven. Zij
hebben allen een overschrijdingsnorm van 1:1250.
De primaire keringen in het Maasdal en Zuid Limburg zijn afkomstig van
Rijkswaterstaat Maaswerken. Alle overige keringen op de kaart (primaire keringen, regio
nale waterkeringen, liniedijken, voormalige waterkeringen en verhoogde wegen/
spoordijken) zijn afkomstig van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Binnen de dijkringen is de mogelijke overstromingsdiepte weergegeven. Deze is afkomstig
vanuit het project risicokaart.nl. In dit project is gebruik gemaakt van alle keringen
binnen de gebieden omringd door de primaire keringen. Met behulp van deze gege
vens is bepaald welke delen wel of niet kunnen overstromen bij een doorbraak van
de primaire kering. De berekende maximale waterdiepte is hier in beeld gebracht.

De ligging van buitendijkse gebieden is gebaseerd op het dijkringenbestand gecom
bineerd met de topografische kaart van Nederland. Als buitendijks gebied zijn die
delen beschouwd die noch op de hoge gronden, noch binnen een dijkring liggen. Op
basis van de topografische kaart van Nederland is vervolgens bepaald welke stedelij
ke gebieden hier binnen vallen en dus als buitendijks stedelijk gebied beschouwd
kunnen worden. Delen van deze buitendijkse gebieden liggen, hoewel ze niet als
hoge gronden aangemerkt zijn, wel ruim boven N.A.P. Apart zijn de kustplaatsen met
buitendijkse bebouwing weergegeven. Deze zijn gebaseerd gegevens van
Rijkswaterstaat.
Het kustfundament omvat het gehele zandgebied, nat én droog, dat als geheel van
belang is als drager van functies in het kustgebied. In de kaart is slechts het
zeewaartse deel van het kustfundament weergegeven.
De maatregelen en reserveringen voor ruimte voor de rivieren zijn de contouren die
zijn vastgesteld in de PKB Ruimte voor de Rivier.
De Beheerkaart nat (BKN) is zodanig bewerkt dat de hoogwaterkeringen en bescher
mende (zee)sluizen er uit geselecteerd zijn.

Gebruikte bestanden
Topografische kaart Nederland: Topografische Dienst Kadaster, 2006
Buitendijkse kustplaatsen: Water in beeld (Figuur 3.4 Overzicht van kustplaatsen met
buitendijkse, bebouwde gebieden), 2007
Waterkeringen en Dijkringen Nederland: RWS, DG Water. De Nederlandse traditie,
poster, 2007, RWS Maaswerken, 2008
Ruimte voor de Rivier: RWS, Waterdienst, 2007, RWS Maaswerken, 2008
Kustfundament: Noordzeeloket (http://www.noordzeeloket.nl) 2008
Beheerskaart Nat (BKN): Rijkswaterstaat, 2006
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Het wordt natter
Op deze kaart is te zien waar zich knelpunten in de afwatering kunnen voor
doen in Nederland. Daarbij is vooral een beeld gegeven van de eigenschappen
van de ondergrond die de afwatering nadelig zouden kunnen beïnvloeden.
Daarnaast is een aantal kunstwerken in beeld gebracht dat bij de afvoer van
overtollig water van belang is.
De grens tussen de hoge en lage gronden is gebaseerd op de Overzichtskaart
toegepaste geologie van de Rijks geologische dienst (1975). De grens tussen de
Pleistocene en de Holocene eenheden is beschouwd als de grens tussen de hoge
en de lage gronden. Er is vanuit gegaan dat de lage gronden geen Pleistocene
(zand en vaste gesteentes nabij oppervlak) ondergrond hebben. De voorkomens
van keileem op of nabij het oppervlak zijn gebaseerd op de kaart Glaciale
verschijnselen gedurende het Saalien van de Rijks Geologische dienst (1975).
Veenbodems zijn geselecteerd uit het De Bodemkaart van Nederland digitaal
(DLO Staringcentrum, 1999). Uit deze kaart zijn de bodems, die als veengronden
geclassificeerd worden, geselecteerd (koopveen, aardveen, madeveen, bosveen,
vlietveen, weideveen, waardveen, meerveen, vlierveen en veengronden met
veenkoloniaal dek).
De ligging van de droogmakerijen is gebaseerd op gegevens uit de
topografische kaart en gegevens uit WIS.
De gemiddeld hoogste grondwaterstanden zijn de schattingen zoals die voor
het W+ scenario zijn gemaakt [23]. Hierbij is de gemiddeld hoogste grondwater
stand voor een gemiddeld jaar onder dit scenario weergegeven.
Bestaand stedelijk gebied is geselecteerd uit de topografische kaart van
Nederland, nieuw stedelijk gebied is afkomstig uit de Nieuwe kaart van
Nederland. Ook nieuwe glastuinbouwgebieden zijn hierbij beschouwd als nieuw
stedelijk gebied aangezien deze gebieden bij piekbuien met dezelfde problemen
kampen als stedelijk gebied. Bestaande glastuinbouwgebieden zijn geselecteerd
uit het Landelijk grondgebruikbestand Nederland (LGN5). In dit bestand is
Nederland opgedeeld naar verschillende landgebruikers.
Gemalen zijn afkomstig uit WIS (Waterstaatkundig Informatie Systeem), hieruit
is een selectie gemaakt van de hoofdgemalen (HAP). Hoogstwaarschijnlijk is dit
bestand niet compleet, er is echter geen actueler (beter) landelijk bestand met
daarin alle gemalen beschikbaar.
De Uitwateringssluizen zijn afkomstig uit de beheerskaart nat.

Gebruikte bestanden
Topografische kaart Nederland: Topografische Dienst Kadaster, 2006
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (W+): Deltares, 2008
Bodemkaart van Nederland: DLO Staringcentrum, 1999
Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN5): Alterra, 2005
Nieuwe kaart van Nederland: NIROV/De Nieuwe kaart van Nederland, feb. 2008
Waterstaatkundig Informatie Systeem (WIS): RWS, Meetkundige dienst, 2001
Beheerskaart Nat (BKN): Rijkswaterstaat, 2006
Geologische overzichtskaarten van Nederland: Rijks Geologische Dienst, 1975
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Het wordt warmer en droger (oppervlaktewater)
Op deze kaart is te zien waar en door wie oppervlaktewater gebruikt wordt in
Nederland en waar de voor gebrek aan oppervlaktewater gevoelige gebieden en
voorzieningen liggen.
Het gebied dat van oppervlaktewater voorzien kan worden is gebaseerd op
gegevens hierover uit WIS. Per element (deelgebiedje) is daarin aangegeven of
het van water kan worden voorzien. Ook uit WIS zijn ook de hoofdgemalen
geselecteerd. Gemalen zijn deels verantwoordelijk voor de distributie van water
over de boezems. Stuwen zorgen voor de mogelijkheid water vast te houden en
deze zijn uit de Beheerskaart Nat geselecteerd.
Voor droogte gevoelige gebieden zijn natuurgebieden en veenweidegebieden.
Op de kaart is aangegeven waar deze gebieden liggen. In combinatie met het
gebied dat voorzien kan worden van water is te zien welke natuurgebieden al of
niet van oppervlaktewater kunnen worden voorzien. Op de kaart Grond- en
Bodemwatergebruikers in Nederland (Bijlage 3b) is een nadere specificatie van
de natuurgebieden gegeven die echt gevoelig zijn voor droogte. De veengebie
den zijn gebieden geselecteerd uit de bodemkaart van Nederland waar een
venige bodem aangetroffen wordt (koopveen, aardveen, madeveen, bosveen,
vlietveen, weideveen, waardveen, meerveen, vlierveen en veengronden met
veenkoloniaal dek).
Vaarwegen zijn afkomstig uit het nationale vaarwegenbestand. Hierin is op
basis van gegevens van RWS AVV een onderscheid gemaakt tussen de belangrij
ke en minder belangrijke vaarwegen.
Zwemwaterlocaties zijn afkomstig van RIZA.
Op basis van kaarten van Tennet is weergegeven waar zich centrales met een
vermogen van meer dan 250MW bevinden. Het onderscheid tussen centrales
die al of niet voorzien zijn van een koeltoren en dus gevoelig zijn voor droogte is
gemaakt op basis van expert judgement. De innamepunten voor industrie en
drinkwater uit het oppervlaktewater zijn afkomstig van RIZA.

Gebruikte bestanden
Topografische kaart Nederland: Topografische Dienst Kadaster, 2006
Bodemkaart van Nederland: DLO Staringcentrum, 1999
Landelijk Grondgebruiksbestand Nedeland (LGN5): Alterra, 2005
Vogel en Habitatrichtlijngebieden: LNV, Dienst landelijk Gebied, 2006
Innamepunten en gebieden oppervlaktewater: RWS, RIZA, 2008
Nationaal vaarwegenbestand (NWB): AVV, 2003 gecombineerd met informatie
van www.rws-avv.nl
Energiecentrales: Netkaart TenneT (www.tennet.nl), 2008
Zwemwaterlocaties: RWS, RIZA, 2008
Waterstaatkundig Informatie Systeem (WIS): RWS, Meetkundige dienst, 2001
Beheerskaart Nat (BKN): Rijkswaterstaat, 2006
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Bijlage 3b
Achtergrondkaart – het wordt warmer en droger (gronden bodemwater)
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Het wordt warmer en droger (grond- en bodemwater)
In deze kaart is weergegeven waar en door wie grond- en bodemwater gebruikt
wordt en waar de voor gebrek aan voldoende water gevoelige gebieden en
functies liggen.
Op de kaart is landsdekkend aangegeven hoeveel bodemvochttekort er onder
het W+ scenario verwacht wordt in een gemiddeld jaar. Verder worden de
gevoelige functies weergegeven.
De grondwateronttrekkingen voor drinkwater en industrie zijn afkomstig van
RIZA. Slechts de industriële grondwateronttrekkingen die gebruikt worden bij
het verwerken van voedsel- en dus drinkwaterkwaliteit behoren te hebben - zijn
in beeld gebracht.
De functies glastuinbouw, boomgaarden en bollenteelt zijn afkomstig uit LGN5.
Hoewel ook andere gewassen gevoelig kunnen zijn voor droogte zijn slechts
deze afgebeeld aangezien het de kapitaalintensiefste zijn en veelal in bepaalde
gebieden geconcentreerd zijn. Stedelijk groen is ook uit lgn5 afkomstig. Het
bestand met de natuurgebieden is afkomstig van het ministerie van landbouw
en voedselkwaliteit. In het bestand is aangegeven in welke fysische geografi
sche regio het natuurgebied zich bevindt en welk natuurdoeltype in het betref
fende gebied te verwachten is.
Alterra heeft op basis van deze gegevens bepaald in hoeverre gebieden voor al
deze combinaties gevoelig zijn voor warmtestress of droogte. Weergegeven zijn
de gebieden die als zeer gevoelig of gevoelig zijn geclassificeerd.
Omdat veenkades bij uitdroging kunnen bezwijken is het mogelijke voorkomen
van deze kades ook in beeld gebracht. Deze gegevens zijn gebaseerd op gege
vens van Rijkswaterstaat en Deltares.

Gebruikte bestanden
Topografische kaart Nederland:Topografische Dienst Kadaster, 2006
Bodemvochttekort (W+): Deltares, 2008
Landelijk Grondgebruiksbestand Nedeland (LGN5): Alterra, 2005
Vogel en Habitatrichtlijngebieden: Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Dienst landelijk Gebied, 2006
Natuurgebieden: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie
natuur, 2008, [35] effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur,
Alterra 2008
Innamepunten en innamegebieden grondwater: RWS, RIZA, 2005
Verspreiding Veenkades: RWS & Deltares, 2008
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Bijlage 4
Achtergrondkaart – het wordt zouter
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Het wordt zouter
Op deze kaarten is te zien in welke gebieden de zoutbelasting van het oppervlakte
water en de ondergrond het grootst is. Ook zijn de functies en gebieden weergege
ven die het kwetsbaarst zijn voor verzilting. Er is voor gekozen die gebieden in beeld
te brengen die waar de zoutgehaltes van oppervlaktewater en de ondergrond
tenminste een zoutconcentratie van 200 mg Cl-/l hebben. De gegevens voor het
oppervlaktewater zijn de verwachte waardes in een gemiddeld jaar in het W+
klimaatscenario, terwijl de gegevens voor de ondergrond de situatie weergeven in
een extreem droog jaar (1976). Aangezien de modellen voor de Noordoostpolder niet
overeenstemmen met beschikbare gegevens omtrent de huidige zoutgehaltes is voor
dit gebied gebruik gemaakt van afwijkende gegevens. Voor de oppervlaktewaterge
haltes is gebruik gemaakt van de door het Waterschap Zuiderzeeland geleverde
gegevens voor de hoogste zoutgehaltes die voorkomen in het gebied. Daarnaast is
voor de chloridegehaltes in het grondwater gebruik gemaakt van de schattingen die
daarvoor zijn gemaakt voor 2105 door TNO, gepubliceerd in H2O [52].
Naast de zoutbelasting zijn de gebruikers in beeld gebracht die hoge eisen stellen
aan de kwaliteit van het water dat ze gebruiken. De grondwater- en oppervlaktewa
teronttrekkingen zijn beiden afkomstig van RIZA.
De wateroppervlaktes die (mede) een functie natuur hebben zijn afkomstig uit het
natuurdoeltypenbestand van het ministerie van landbouw, natuur en voedselveilig
heid. Hetzelfde geldt voor de natuurgebieden. Uit deze laatste is een selectie
gemaakt op basis van de natuurdoeltypen die gevoelig zijn voor verzilting. De gege
vens omtrent de gevoeligheid zijn afkomstig van Alterra. Verder zijn ook de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden in beeld gebracht. Ook de opbrengst voor de landbouw kan
onder druk komen te staan zodra ze niet meer voorzien kan worden van voldoende
zoet water. Uit LGN zijn daarom de landbouwgebieden geselecteerd met de meest
kritische watervragers (tuinbouwgewassen, boomgaarden en bollen).
Op basis van gegevens uit een rapport van “Praktijkonderzoek Plant & Omgeving”
zijn deze teelten als kritische watervragers aangemerkt. De geselecteerde teelten
zijn kapitaalintensief en gevoelig voor verzilting.
De gemalen zijn evenals voor de achtergrondkaart ‘het wordt natter’ gebaseerd op
WIS. Dit bestand is mogelijk niet compleet maar is het enige landsdekkende bestand
met informatie over gemalen.

Gebruikte bestanden
Topografische kaart Nederland: Topografische Dienst Kadaster, 2006
Landelijk Grondgebruiksbestand Nedeland (LGN5): Alterra, 2005
Vogel en Habitatrichtlijngebieden: Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Dienst landelijk Gebied, 2006
Natuurgebieden: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie natuur,
2008, [35] effecten van klimaatverandering op landbouw en natuur, Alterra 2008
Innamepunten en innamegebieden grondwater: RWS, RIZA, 2005
Innamepunten en gebieden oppervlaktewater: RWS, RIZA, 2008
Waterstaatkundig Informatie Systeem (WIS): RWS, Meetkundige dienst, 2001
Zoutbelasting: TNO/Deltares, 2008, Hoogheemraadschap Zuiderzeeland, 2005, [52]
Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied, H2O, 2007
Kritische watervragers: [1] Zouttolerantie van landbouwgewassen, Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving, 2007
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Bijlage 5
Achtergrondkaart – het wordt lager
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Het wordt lager
Op de kaart is te zien welke gebieden te maken krijgen met een bodemdaling
van meer dan 20cm tot 2050. Aangezien een deel van de bodemdaling verklaard
kan worden door de winning van olie, gas en zout uit de ondergrond, is aange
geven waar velden met deze grondstoffen in de ondergrond aangetroffen zijn.
Daarnaast zijn de stedelijke gebieden die naar verwachting te maken zullen
krijgen met een bodemdaling van meer dan 20 cm aangegeven. Het betreft
zowel de bestaande stedelijke gebieden als de in de nabije toekomst geplande
stedelijke uitbreidingen.
Ook zijn de kwelders/schorren en wadplaten/slikken op de kaart aangegeven
omdat die onder water kunnen komen te staan als gevolg van en te snelle
zeespiegelstijging. Daarnaast zijn de gebieden aangegeven die nu beneden
zeeniveau liggen en die minder dan 3 boven zeeniveau gelegen zijn.
De gebieden die beneden N.A.P. of lager dan 3 meter boven N.A.P. liggen zijn
afgeleid uit het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN).
De bodemdalingsgegevens zijn afkomstig van Deltares en zijn een update van
de bodemdalingskaart die eind jaren ‘90 in opdracht van RIZA is vervaardigd. Er
zijn dan ook enkele verschillen te zien. De kaart geeft immers een beeld van de
daling die vanaf nu nog te verwachten is tot 2050 en daarom is de daling die
tussen het vervaardigen van de eerdere kaart en nu al niet meer meegenomen.
Voor noord Nederland is naast deze kaart bovendien gebruik gemaakt van de
bodemdaling als gevolg van gas- en oliewinning zoals die door de NAM geschat
wordt. Deze wijkt op enkele plaatsen af van de landsdekkende gegevens. Ook
voor de bodemdalingen als gevolg van zoutwinning is gebruik gemaakt andere
gegevens. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van Alterra. Op dit moment is TNO
bezig met het vervaardigen van een heel nieuwe bodemdalingkaart voor heel
Nederland waar alle nieuwe inzichten en actuele gegevens zullen worden
meegenomen.
De in de kaart afgebeelde stedelijke gebieden die te maken zullen krijgen met
een relatief grote bodemdaling zijn verkregen door de top250 kaart
(Topografische dienst Kadaster) van Nederland te combineren met de bodem
dalingkaart.
De stedelijke uitbreidingen zijn gebaseerd op de Nieuwe kaart van Nederland
(Nirov/De nieuwe kaart van Nederland, 2008). Deze kaart geeft de geplande
ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen voor heel Nederland
weer. Dit strekt zich uit van plannen voor de korte termijn (t/m 2010) tot lange
termijn (vanaf 2026). Uit dit bestand zijn de lagen bedrijventerreinen, detail
handel, gemengd stedelijk, glastuinbouw, kantoor, verblijfsrecreatie en wonen
geselecteerd en deze zijn gecombineerd met de bodemdalingkaart.
De gas- olie- en zoutveldgegevens komen van de NL Olie- en Gasportal.
Kwelders en wadplaten zijn afkomstig uit het landelijke grondgebruiksbestand
Nederland (LGN5). Gebieden waar een veenbodem aanwezig is zijn evenals in
de achtergrondkaarten “het wordt natter” en “het wordt warmer en droger”
gebaseerd op de bodemkaart van Nederland.
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Bijlage 6
Achtergrondkaart wonen en werken
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Wonen en werken
Op deze kaart is weergegeven waar de nieuwe woon- en werkgebieden zich
zullen ontwikkelen op basis van de gegevens uit de studie Nederland later.
In deze studie wordt een aantal scenario’s uitgewerkt. Twee verschillende
scenario’s voor het jaar 2040 zijn in beeld gebracht en daarnaast is de situatie
voor 2010 gebruikt als huidige situatie. De twee scenario’s die in beeld gebracht
zijn betreffen het Trendscenario en het hoge ruimtedrukscenario. Beiden laten
groei zien, het hoge ruimtedrukscenario laat echter een grotere groei zien.
Naast de uitgewerkte scenario’s zijn de zogenaamde gereserveerde gebieden in
beeld gebracht. Dit zijn de bundelingsgebieden, waarbinnen de stedelijke groei
zoveel mogelijk zou moeten plaatsvinden en de nationale landschappen.
De huidige wegeninfrastructuur zoals die in de topografische kaart van
Nederland is opgenomen is ook in beeld gebracht.
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Topografische kaart Nederland: Topografische Dienst Kadaster, 2006
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Bijlage 7
Achtergrondkaart natuur
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Natuur
Op deze kaart is te zien welke natuurdoeltypes door het rijk op de verschillende
N 2000 locaties worden nagestreefd. In 2018 zouden deze doelen gerealiseerd
moeten zijn. De kaart is gebaseerd op diverse provinciale natuurdoeltypekaar
ten.
Op de kaart zijn ook de nationale parken en de Vogel- en Habitatrichtlijn
gebieden weergegeven.
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Bijlage 8
Achtergrondkaart landbouw
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Landbouw
Deze kaart geeft een beeld van de huidige verspreiding van de diverse land
bouwgewassen over Nederland op basis van het LGN5. Daarnaast zijn uit de
Nieuwe kaart van Nederland de plannen aangaande landbouw geselecteerd en
weergegeven.
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