
 

 

Zeeuwse Watertafel – thematafel Waterkeringen 

 

Welke toekomstbestendige waterveiligheidsconcepten hebben potentie? 

Gebieds DNA: 

 Gebiedsgerichte aanpak! 

 Burgers meenemen in hoe het gebied wordt (verbeteren draagvlak, positieve 

uitstraling) 

 Keuzeruimte creëren voor toekomstige generaties (opties open houden, geen 

blauwdruk) 

 Koppeling tussen versterking en andere opgaven (gebiedsontwikkelingen, geen 

lijnoplossing); 

 Naast veiligheid ook (en juist) andere perspectieven, zoals natuur (beleving en 

soorten verbetering) en economie (visserij, landbouw, toerisme) 

 Robuust en toekomstbestendig 

 Dijkverbetering op gebiedsniveau, aanpak met gezamenlijke partners en de sprong 

maken van korte naar lange termijn (2030-2050 naar 2100) 

 Ruimtelijke ontwikkeling bepalend voor invulling vs technische beperkingen 

 Visie Westerschelde vs visie Oosterschelde voor de waterkeringen, daarnaast 

onderscheid tussen zandige kust en zijdijken 

 Analyse voor alle tracés waar een koppeling gemaakt kan worden met ruimtelijke 

ordening 

 Samenhangende strategieën op verschillende tijd en ruimteschalen, uitzoomen om 

ruimtelijke kwaliteit mogelijk te maken 

 Maatwerk per versterking 

 

Mogelijke oplossingen: 

 Dubbele dijken buitendijks 

 Waterdunen 2.0 (voorbeeldproject voor klimaatadaptatie in waterveiligheid, 

versterking 200 jaar) 

 Noordzee dijk of eilanden voor de kust 

 Vlissingens model voor bebouwd gebied 

 Overslagbestendige 1e dijk (dubbel dijkensysteem) 

 Plan dijk Noordzee: start pilot of aanname dat zand aangroeit klopt, breder kijken 

of/hoe building with nature in de praktijk werkt 

 Grotere stormvloedkering 

 Kwelschotten voor landbouw 

 Drijvende eilanden (drijvende woningen) 

 Building with nature 

 Versterking van de duinen 



 Flexibele, adaptieve oplossingen die ook bijdragen aan de kwaliteit van het 

natuurlijk systeem 

 Land/zeewaarts versterken 

 Dubbele dijken/’o’ woord (ontpolderen) 

 Overstroombare dijken 

 Groots en meeslepend (beton/staal) 

 Klein maar fijn (zand) 

 

Meegeefpunten om voorbereid te zijn op de toekomst: 

 Brede reserveringszones rond dijken om flexibiliteit voor lange termijn te houden 

icm ‘tijdelijke’ ontwikkelingen (dwingt gesprek tussen overheden en 

bedrijven/inwoners en brengt korte en lange termijn bij elkaar). Maatwerk per 

gebied 

 Uitgaan van besef dat het probleem niet kleiner wordt in de toekomst 

 Haalbaar/betaalbaar 

 Hink-stap-sprong in de tijd na deze versterkingsronde (adaptatief) 

 Maak bij de herijking ikv Deltaprogramma vooral ook gebruik van de ontwikkelde 

kennis in Landelijk Kennisprogramma Zeespiegelstijging 

o Houdbaarheid/oprekbaarheid huidige strategieën 

o Nieuwe strategieën 

o Adaptatiestrategieën 

 Identificeer kennishiaten 

 Maak gebruik van onderzoeksprojecten om meer kennis te vergaren. Voorbeelden 

van onderzoeksprojecten waarbij het waterschap met de HZ samenwerkt zijn: Geen 

Zee te Hoog, C-Scape, Polder2C’s, en in voorbereiding zijn: Manabas, Delta Wealth 

en SeaSigns2Adapt. Daarnaast lopen nog projecten binnen de Zuid-Westelijke Delta, 

de kenniscommunity Oosterschelde (innovatieve kustlandschappen) en met 

betrekking tot Dynamische dijklandschappen (icoonprojecten).   

 Flexibele problemen vergen flexibele oplossingen, durf samen te kiezen obv een 

best guess en koop tijd. 

 Jeugdparticipatie, het gaat om hun toekomst en neem ze mee om de 

geloofwaardigheid van overheidsprocessen te behouden/stimuleren 

 

 


