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Dames en heren, 

Ik ben zoals velen van U al heel wat keren door dit museum gelopen. Door de 4 enorme 

caissons die hier schots en scheef tegen elkaar liggen. De enorme kracht van de stroming in 

het dijkgat,  dat ontstaan is in 1953,  heeft dat veroorzaakt. De caissons zijn gebouwd in de 

Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog zijn er een aantal gebruikt om de dijkgaten te dichten 

o.a. op  Walcheren bij Rithem waar er nog twee boven het zand uitsteken, bij de afsluiting 

van de Braakman in Zeeuws – Vlaanderen, de Brielse Maas in Zuid-Holland en op enkele 

andere plaatsen.  

Vanuit het Engelse Portland zijn na de watersnoodramp van 1953 de laatste caissons 

versleept naar Zeeland en zijn er vier gebruikt hier in Ouwerkerk op Schouwen – Duiveland 

om het stroomgat te dichten.  

De enorme schaal van deze bouwwerken en de chaotische ligginglaat de omvang zien van de 

verwoesting die de zee heeft aangericht. Naast het leed van de familie van de ruim 1800 

slachtoffers was de materiële schade enorm. Grote delen van de Zeeuwse – en Zuid 

Hollandse eilanden waren geheel verdwenen en grote delen van Brabant en Zuid Holland 

overstroomd.  

Wat is veranderd sinds 1953? En waar staan we nu? Dat is de relevante vraag vandaag en op 

deze plek, waar ik 3 jaar geleden mijn werk als deltacommissaris ben begonnen op de eerste 

werkdag. Ik kom elk jaar terug. 

In 1958, 5 jaar na de ramp is de eerste Deltawet in de Staten Generaal aangenomen. 

Uiteraard was men intussen al lang met het herstel begonnen. Nu, in 2013, 60 jaar later, 

werken wij in het kader van de Deltawet die op 1 januari 2012 in werking trad. En we werken 

vanuit een heel ander principe: voorkom een ramp. 

Dat is mijn opdracht, en dat is waarover de politiek in 2014-2015 belangrijke beslissingen, de 

zogenaamde deltabeslissingen voorgelegd krijgt. 

Wat is er nog meer veranderd? De eerste deltawet leidde tot een top down uitvoering en 

een primair op veiligheid en ontsluiting van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden gerichte 

aanpak. 

Er was wel een open aanpak die met de tijd is mee geëvalueerd. In de oorspronkelijke 

plannen ging men uit van een volledige afsluiting, behalve dan de Westerschelde. De kustlijn 

moest korter gemaakt, zoals ook bij de Zuiderzee met de Afsluitdijk was toegepast.  De 

eerste grote aanpassing op dat concept kwam 20 jaar na de ramp. Na  een intensieve 

maatschappelijke discussie en politieke strijd werd in de 70-er jaren tot de grote innovatie 

van de afsluitbare kering in de Oosterschelde besloten. Een innovatie van wereld formaat, 

ook al omdat hier sprake was van nog niet uitontwikkelde technieken. Het maatschappelijk 

inzicht dat de aanpak van onze veiligheid niet opzichzelfstaand mag en moet worden 
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bekeken, maar in samenhang met ons ecosysteem en onze economie brak verder door in de 

jaren ’90. Plannen werden ontwikkeld voor een meer open Haringvliet. En na de bijna ramp 

in 1995 brak het inzicht door dat het wijzer is - als dat kan - mee te bewegen met de rivieren: 

het  programma Ruimte voor de Rivier wordt nu uitgevoerd. We worden daardoor ook beter 

beschermd bij hoog water vanuit het achterland. 

En dat was niet de laatste stap. Inmiddels zijn we zwakke plekken aan het repareren en aan 

de kusten daar waar mogelijk aan het meebewegen met de zee. Van harde naar zachte 

verbrede kusten. In Zeeuws-Vlaanderen en langs ander delen van de kust en met als grote 

innovatie en internationaal succesnummer de Zandmotor voor de kust tussen Hoek van 

Holland en Kijkduin: Heel veel zand op één plek voor de kust waardoor de komende 10 jaar 

een natuurlijke bescherming ontstaat langs de gehele Zuid-Hollandse kust, via de wind en de 

stroming . 

Kortom de ene innovatie na de andere.  

En wat is dan de volgende generatie innovaties, de volgende generatie deltawerken? 

Ik zal er een paar opnoemen, en straks kunt U er meer van zien. 

De innovaties zijn er op systeem niveau, op gebiedsniveau en op projectniveau. En 

bovendien moeten we op een geheel nieuwe manier er aan werken en samenwerken. Dat is 

aan de orde als je niet reageert op een ramp, maar die wilt voorkomen. Dat moet anders. 

Beslissen zonder acute dreiging. Lastig, maar het zal moeten gebeuren. 

Op systeem niveau. 

Natuurlijk blijven we werken aan – zoals dat in ons jargon heet – de eerste laags veiligheid. 

Onze dijken. En in sommige delen van Nederland, met name langs de rivieren, gaan de 

beschermingsnormen mogelijk omhoog. Dat is ook nodig omdat er meer mensen in ons land 

wonen dan 50 jaar geleden en eer meer econoimische waarde is ontstaan. Maar we moeten 

ook in het land achter de dijken slimmer worden. Als je naar de gevolgen van Sandy kijkt en 

van Katherina New Orleans dan zie je de enorme schade die ontstaat door de fall out van 

allerlei systemen. Dat moet dus beter en kan ook beter. Dus we moeten niet alleen het 

veiligste land van de wereld blijven, maar ook slimmer worden voor als er toch iets fout gaat. 

In ons jargon heet dat werken aan tweede en derde laag veiligheid. Ruimtelijke inrichting om 

de gevolgen te berperken en gereed staan als het mis dreigt te gaan.  

Op gebiedsniveau. 

Met een onzekere toekomst wat betreft natuur en klimaat moet onze aanpak adaptief en 

flexibel zijn. Dat wil zeggen dat de maatregelen die we voorstellen op alle te verwachte 

ontwikkelingen een antwoord moeten kunnen geven. Robuuster worden om de extremere 

klappen van de natuur op te kunnen vangen. Dat is ook de inhoudelijke benadering van de 

tentoonstelling in het zodadelijk te openen 4
e
 caisson. Zo wordt nu gewerkt aan de 
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structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. Met de Deltawerken zijn de Grevelingen en 

het Volkerak afgesloten, en zijn het meren geworden het stilstaand zout en zoet water. IS 

het mogelijk de natuurlijke situatie terug te krijgen met beperkt getij terug op deze wateren. 

Of dat kan, hoe dat kan en of we dat vervolgens dan ook willen, daarover moet het 

parlement over twee jaar beslissingen nemen. Zo mogelijk getij toelaten via een getij 

centrale in de Brouwersdam en in geval van hoge nood tijdelijk waterbergen om het 

waterpeil bij Dordrecht en in het Haringvliet te verlagen. Gelukkig zit in het Deltaprogramma 

ook de opgave voor de zoetwatervoorziening. Want die moet wel in orde zijn, als je getij 

terug wilt laten komen in de Delta. We moeten het afwegen tegen hogere dijken in het 

benedenrivierengebied. 

En projectniveau. 

Op dat vlak zijn we nu ook aan het innoveren. Er wordt een bellenscherm in de jachtsluis van 

de Krammersluizen ingebouwd, om uit te proberen of die beter zoutwater tegen houd dan 

het huidige mechanische systeem dat nodig aan vervanging toe is. Proeven worden 

voorbereid in de Nieuwe Waterweg, om ook daar de zoutindringing te beperken bij laag 

water en daarmee de zoetwater inlaten voor industrie, landbouw en drinkwater te 

beschermen. Als dat allemaal werkt hebben we nieuwe innovaties die in de hele wereld 

relevant zijn. 

In Moerdijk/Zevenbergen bestaan grote stedenbouwkundige plannen voor reconstructie van 

de woonkern Zevenbergen en om daar de voormalige Rode Vaart weer open te graven. Die 

vaart kan ook gebruikt worden als watertoevoer voor de landbouw en later mogelijk zelfs 

naar Tholen. Dus ook regionaal kan je adaptief werken. Of bijvoorbeeld Dow Chemical die 

zijn zoetwater voorziening in de Kanaalzone mede betrekt uit de recycling van de 

rioolwaterzuivering van Terneuzen en nu met verder wil voor een volgende optimalisatie.  

Er zijn nog veel meer voorbeelden. Milieu vriendelijke oevers die de zandhonger bestrijden 

in de Oosterschelde mede gefinancierd door provincie, waterschap  en Natuurmonumenten. 

En daarmee bijdragen aan de veiligheid. 

De regionale wens om getij terug te krijgen in de delta, en daarmee ecologie en economie te 

versterken, kan stap voor stap tot stand komen binnen het Deltaprogramma door samen op 

te trekken. De kern van het Deltaprogramma: houd Nederland veilig en zorg voor zoet 

water, verbind zich met regionale ambities en koppel mee zodat het geheel doelmatiger is. 

Die werkwijze is wellicht de belangrijkste innovatie.  

Kortom, de manier waarop we dit doen, organiseren, de governance is echt anders. Een 

andere manier van organiseren en werken, die ook veel meer past bij deze tijd. Heel veel 

partijen zijn betrokken bij ruimte en water. Water is essentieel voor ons bestaan. Overheden 

en gebruikers. Belangenverenigingen en bedrijven. Iedereen realiseert zich dat er grote 

belangen op het spel staan. Iedereen ziet de kwetsbaarheid, maar is op-zich-zelf niet in staat 

het probleem aan te pakken. Als aan de Maas wordt gesleuteld, heeft het effect op de 
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situatie in de Rijnmond. De IJssel vult het IJsselmeer. Het belang van de tuinbouwer is niet 

hetzelfde als die van de natuurorganisatie maar beiden hebben zoetwater nodig, zeker als 

onze delta zilter of soms droger wordt. Waar ná een ramp vanuit het centrum wordt 

gereageerd: centraal en directief, zal je - om een ramp te voorkomen - anders moeten 

werken:  decentraal en gezamenlijk, met gedeelde doelen en waarden. 

We moeten wel het tempo er in houden, beslissingen durven nemen, want me moeten de 

ramp voor zijn. En het is dan ook mijn rol om iedereen daaraan te houden. Geen bezwaar 

tegen polderen, maar wel echt besluiten, want de natuur is onverbiddelijk, zo leren ons de 

vele rampen die de laatste 50 /100 jaar wereldwijd hebben plaats gevonden. 

Dit Watersnood museum heeft daarbij een belangrijke functie in de bewustwording van ons 

land en bevolking en internationaal. Natuurlijk, eerst gedenken, maar vervolgens aan de 

toekomst denken. In dit museum worden de innovaties getoond. Er is ook de Deltaviewer 

van ons Deltaprogramma, en er is een interactief programma “flood aware”, waarop je kan 

gaan zien wat er gebeurt als het onverhoopt toch mis zou gaan. Maar laten we er met elkaar 

aan werken dat dat niet gebeurt.  

  

 

 

 

 


