
Kaart 5 Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

Waterveiligheid

Waterkeringen tot 2050 

 In stand houden huidige primaire keringen, dammen en 

onderwateroevers (HWBP)

 Haven buitendijks

Grevelingen tot 2050

GM  Grevelingenmeer

 Verbeteren waterkwaliteit en onderwaternatuur

 Beperkt getij Grevelingen door aanleg doorlaatmiddel Brouwersdam 

en Falkkeese spuissluis

 Optimalisatie van de bagger en stortstrategie

Volkerak-Zoommeer tot 2050

VZM  Volkerak-Zoommeer

 Verbeteren waterkwaliteit en ontwikkelperspectief klimaatrobuuste 

zoetwatervoorziening via gebiedsproces 

Oosterschelde en Veerse Meer tot 2050

O  Onderzoek Eff ecten Zandhonger/Zeespiegelstijging Oosterschelde fase 2

 (Innovatieve) dijkversterking

 Structurele zandsuppletie ter bestrijding van zandhonger 

 Optimaliseren sluitregime Oosterschelde

 Optimaliseren peilbeheer Veerse Meer

 Optimalisatie van de bagger en stortstrategie

Westerschelde tot 2050

 (Innovatieve) dijkversterking zoals dijkversterking Hansweert

 Optimalisatie van de bagger en stortstrategie

Kust en voordelta tot 2050

 2020 voortzett ing v.h programma zandsuppleties, 2020> zo nodig  

geleidelijke aanpassing v.d zandsuppleties o.b.v zeespiegelstijging

 Mogelijke pilot zandsuppletie

Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek gericht op middellange (2050) en lange termijn (2100).

Onderzoek en verkenning gericht op ontwikkelen adaptieve strategieën 

met doorgaande zss (2-3m). Daar waar relevant de link leggen met 

Kennisprogramma zeespiegelstijging.

Grevelingen

- Klimaatrobuustheidsonderzoek (knikpunten) voor waterbeheer en 

gebruiksfuncties.

Volkerak-Zoommeer

- Klimaatrobuustheidsonderzoek voor waterbeheer en gebruiksfuncties 

en zoetwater voorzieningen (o.a. verzilting)

Oosterschelde en Veerse Meer

- Systeemverkenning waterveiligheid naar knikpunten gebruiksfuncties

- Verkenning peilbeheer Veerse Meer met knikpunt gebruiksfuncties 

Westerschelde

- (kennis)ontwikkelen sedimentstrategie en –beheer voor kust, monding 

en estuarium en uitvoering grootschalige proefprojecten

- In beeld brengen knikpunten voor de gebruiksfuncties tgv 

zeespiegelstijging

Kust en voordelta

- Onderzoek naar combinaties ophogen zandvolumes en harde maat-

regelen en hoe gebruiksfuncties (o.a. recreatie en natuur) en ambities 

hier aan te verbinden

- In beeld brengen knikpunten voor de gebruiksfuncties tgv 

zeespiegelstijging

Ruimtelijke adaptatie 

 Normering regionale waterkeringen (onderdeel meerlaagsveiligheid

 Vitale en kwetsbare functies   

VR  Actieve samenwerking tussen veiligheidregio’s en regionale  

overheden  

RES  Transitievisie warmte (TVW) Regionale energie strategie (RES) 

Zoetwater

Opgaven

 Verzilting via de ondergrond ( gecombineerd met een van de andere  

 opgaven)

 Uitzakkende grondwaterstanden en geen aanvoer zoetwater 

 Verzilting inlaatpunten  

 Lage waterstanden en afvoeren

 Geen aanvoer zoetwater

Strategische keuzes met bijbehorende landsdekkende maatregelen

 Voorkeursvolgorde: Aanpassen landgebruik aan waterbeschikbaarheid, 

zuinig watergebruik, water beter vasthouden, water slimmer verdelen, 

(rest)schade accepteren

 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem in 

combinatie met slim watermanagement. (Belangrijke kranen in en 

vanuit het hoofdwatersysteem)

 Zoete deel hoofdwatersysteem

 Aanvullen grondwater

Maatregelen op specifieke locaties 

 Verbeteren zoet-zoutscheiding sluizen


