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Nieuw Land Erfgoed 

 

Dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. We herdenken vandaag, in Marken en op een 

aantal andere plekken rond het IJsselmeer, de ramp rondom de Zuiderzee uit 1916.  Fijn dat u 

gekomen bent voor dit symposium, dank aan de organisatoren. Het is belangrijk om stil te staan bij 

de rampen die er zijn geweest, met elkaar te spreken over de bedreigingen van de toekomst en 

onder ogen te zien hoe ons land, onze delta  er voor staat.  

Dames en heren,  

Gisteravond zond de NOS het programma  “100 jaar droge voeten” uit naar aanleiding van  de 

herdenking van de ramp rondom de Zuiderzee, misschien heeft u het gezien. Ik vind het bijzonder dat 

de NOS zo’n uitzending maakt. Het betekent namelijk dat water een “issue” is. En omdat er qua 

waterbewustzijn nog veel valt te winnen bij de Nederlanders – minister Schultz werkt daar hard  aan 

met “Ons Water”  –, is dat een goede zaak. Je hoeft maar af en toe het nieuws te bekijken om in 

andere landen, ver weg en dichtbij te zien wat er gebeurt als je de bescherming tegen water niet op 

orde hebt. In onze laaggelegen delta zal het werk nooit af zijn: de zeespiegel stijgt, de bodem daalt, 

de extremen in de rivierenafvoeren nemen toe en tegelijkertijd willen we de toegenomen aantallen 

inwoners en waarde van onze bezittingen goed blijven beschermen. En hoewel we het vandaag 

vooral hebben over waterveiligheid wil ik ook het andere aspect van mijn werk, de zorg voor 

voldoende zoet water en een goede ruimtelijke inrichting, hier zeker noemen.  

In Nederland hebben we een lange traditie hoe je een delta leefbaar en bewoonbaar kan houden. 

Dat ging niet zonder slag of stoot. Rampen hebben zich door de eeuwen heen voltrokken, waarvan 

de inwoners zich herstelden, lessen trokken en vaak een nieuwe aanpak uitprobeerden. We 

reageerden altijd.  

Een ommekeer in onze watergeschiedenis kwam in 2010. We willen nu een ramp voorkomen. Dat is 

nieuw en ook uniek in de wereld. Er is een Deltawet gekomen, er is een jaarlijks Deltaprogramma, 

voor het eerst is er structureel investeringsgeld in het Deltafonds, 1 miljard p. jaar en er is een 

regeringscommissaris die voor en met alle partijen samen de regie voert over het Deltaprogramma.  

Maar laten we eerst eens terugkijken op de afgelopen 100 jaar.  Vandaag herdenken we de 

overstromingen van 1916: overstromingen langs de Zuiderzee, toen nog een open verbinding met de 

Noordzee, zelfs tot Amsterdam. 19 mensen verdronken, waarvan 16 op Marken. Dat was de 

aanleiding om de Zuiderzee af te sluiten met de Afsluitdijk en de kustlijn te verkorten: van 

oorspronkelijk 300 tot 45 km nu. Interessant is dat de plannen naast waterveiligheid ook belangrijke 

nevendoelstellingen kregen: zoetwater en vooral nieuwe landbouwgrond.  

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vond de watersnoodramp in Zuidwest Nederland 

plaats. Ruim 1800 mensen verdronken, 100.000 raakten ontheemd, de schade was destijds ongeveer 

1 miljard gulden.  Die ramp leidde tot de aanleg van de Deltawerken en daarmee het verkorten van 

de kustlijn van Zeeland van 750 naar 50 km. Ook ontstonden nevendoelen: zoetwaterreservoirs voor 

de landbouw en een betere ontsluiting van de geïsoleerde eilanden met nieuwe wegen over de 

dammen en bruggen.  



 

In 1995 was er sprake van extreme rivierafvoer langs Rijn en Maas. Het Maasdal stond onder water 

en in het rivierengebied werden ruim 200.000 inwoners geëvacueerd omdat de dijken op doorbreken 

stonden. Dit leidde tot het programma Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken, met als doel het 

verbeteren van de afvoercapaciteit van Rijn en Maas en daarmee de daling van extreme 

waterstanden met ca. 30 cm. Belangrijk nevendoelen waren hier: het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit van het rivierengebied. 

 

Wat hebben deze drie (bijna) rampen in de vorige eeuw nu gemeen? Het belangrijkste: De  zwaktes 

van de dijken en de programma’s en ideeën voor oplossingen lagen in alle gevallen al op de plank (!), 

maar vanwege onvoldoende politiek bestuurlijke prioriteit of beschikbaar budget was voor de 

uitvoering blijkbaar eerst een ramp nodig.  Harde en pijnlijke lessen. 

Een ramp willen we met de aanpak van het Deltaprogramma voorkomen.  We kunnen ons een 

nieuwe ramp niet meer permitteren. Want als het een keer misgaat; als de rivieren overvol zijn, 

terwijl de zee het land binnendringt bij een zware storm of onze zeekeringen gesloten zijn en het 

rivierwater niet weg kan, dan loopt het kerngebied van ons land, de Randstad gevaar. Dat geldt ook 

voor andere delen van ons land, zoals de IJssel-Vecht delta. En dan zeg ik u, als dat mocht gebeuren, 

dan zijn we voor decennia uit de wedstrijd vanwege grote maatschappelijke ontwrichting. Dus is het 

logisch dat besloten is vooruit te werken om een volgende ramp te voorkomen. Logisch, maar in de 

politieke besluitvorming niet eenvoudig en dus dapper dat het kabinet Balkenende IV dat deed.  

Deze aanpak heeft als belangrijk voordeel dat we tijd creëren voor het vinden van oplossingen en 

maatregelen in de relevante gebieden: de kust, de rivieren, het IJsselmeer, de Rijn-Maasdelta, Zuid-

West Nederland, het Waddengebeid. De maatschappelijke vraag, het hogere doel staat centraal,we 

delen dezelfde waarden. We werken samen met alle betrokken partijen ook buiten de overheid. Het 

zijn er velen. Ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Als een eigentijdse overheid. De overheden 

gaan met bewoners in gesprek en iedereen die aan tafel wil, kan meepraten over zijn belang en zijn 

oplossingen. Ook dat is eigentijds en overigens gewoon fatsoenlijk.  

We moeten wel tempo maken. De voorlopige horizon is 2050. Het Deltaprogramma 2015 schetst de 

kaders en geeft de normen voor het werk van de komende 30 jaar. We gaan al snel 25 miljard euro 

verspijkeren. Het wordt veiliger in dit land. De tijd hebben we nodig. Denk aan hoe lang het duurde 

voordat de Deltawerken klaar waren: zo’n 40 jaar. Ruimte voor de Rivier duurt ruim 20 jaar. In die 

tijd staat de wereld niet stil. Het klimaat verandert en ook op sociaal-economisch gebied verandert 

ons land.  

Om op al die ontwikkelingen in te kunnen spelen werken we binnen het Deltaprogramma adaptief. 
Met dit nieuwe concept van adaptief deltamanagement brengen we verschillende, plausibele 
toekomsten in beeld, definiëren we oplossingen voor die toekomsten en zorgen we dat altijd 
voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen. We zijn dus flexibel en kunnen inspelen op 
omstandigheden die veranderen. Om dit proces inhoudelijk te voeden gebruiken we  binnen het 
Deltaprogramma de systematiek van meten, weten en vervolgens handelen. Daarbij maken we 
gebruik van alle monitoring die al door de verschillende partijen plaatsvindt, brengen dat samen en 
analyseren en beoordelen dat.  

Heel anders dan vroeger, na een ramp. Beslissingen op de korte termijn in het brede domein van 

waterbeheer en landbouw tot stadsontwikkeling, natuur en scheepvaart, worden verbonden met 

lange termijn opgaven voor waterveiligheid, ruimtelijke inrichting en zoetwater. Ik geef u een 

voorbeeld: in de discussie over beheer, onderhoud en vervanging van de (uitwatering)sluizen op de 



Afsluitdijk is meegenomen dat spuien onder vrij verval door de stijgende zeespiegel steeds moeilijker 

zal worden. Daarom is besloten om in het IJsselmeergebied te blijven spuien zolang het kan en extra 

te pompen als het moet. Ook zal het meerpeil flexibeler worden beheerd in het belang van de 

zoetwatervoorziening. Twee doelen dienen we op die manier. Flexibel in een veranderende situatie.  

Met een adaptieve aanpak kunnen in de loop der tijd lokale maatregelen worden meegenomen, 
meegekoppeld. Op die manier wordt maatschappelijke meerwaarde gecreëerd; niet alleen 
waterveiligheid, maar bijvoorbeeld ook ruimtelijke kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan Nijmegen waar 
met de dijkteruglegging in de Waal niet alleen de rivier is verruimd, maar ook nieuwe stedelijke 
ontwikkeling is gerealiseerd. In Katwijk is de primaire kering in het duin in gebruik als parkeergarage. 
En vorige week bij de Lek heb ik de vorderingen gezien rondom de aanleg van een stuk klimaatdijk bij 
Streefkerk. Een klimaat- of deltadijk is een enorm stevig, vaak breed stuk dijk die honderden jaren 
mee kan gaan.  Op die klimaatdijk in Streefkerk komen straks woningen en ervoor wordt de 
jachthaven uitgebreid. Met zo’n klimaatdijk  keert zo’n dorp zich als het ware ineens naar het water 
in plaats zich te verschuilen achter hoge dijken en de dijk krijgt ook andere functies. Dát is de 
toekomst. Dat is winst. Maatschappelijke meerwaarde, inpassing.  Voor de 5 kilometer lange 
Grebbedijk wordt ook aan dit concept gedacht.  

Wat helpt is om pilots te starten. De pilot Zandmotor in Zuid Holland voor de kust is een kansrijke en 
opvallende innovatie. Het lijkt te werken. Maar ook, bijvoorbeeld de pilot meerlaagsveiligheid IJssel-
Vechtdelta. Een overkoepelend traject waarbij met alle overheden, (nuts)bedrijven, agrariërs en 
bewoners o.l.v. de provincie de mogelijkheden zijn verkend van meerlaags veiligheid, met 
maatregelen voor preventie, waterrobuust inrichten van nieuwe woonwijken, bescherming van vitaal 
en kwetsbare functies, crisisbeheersing en een handelingsperspectief aan bewoners en bedrijven. 
Diverse maatregelen, zoals de aanleg van een gevolgbeperkende geluidswal rondom Stadshagen 
(Vinex wijk Zwolle), zijn al aangelegd.  

Een andere cruciaal onderdeel van de nieuwe delta-aanpak: werk volgens principe van ‘joint fact 
finding’: gezamenlijk de opgaven, de kennisontwikkeling, de inzichten en de oplossingen in beeld 
brengen. Soms ook met de bevolking, zoals aan de Markermeerdijken. Het werkt. 

 
Dames en heren,  
Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van de maatregelen uit het nieuwe Deltaplan voor 

de 21e eeuw. We liggen op koers. Met de ‘machinerie’ van Deltawet, Deltaprogramma, Deltafonds en 

deltacommissaris heeft Nederland haar zorg voor veiligheid en voldoende zoet water voor de 

komende decennia goed geborgd. Tot en met 2028 heeft het Deltafonds een gemiddelde omvang 

van ruim € 1 miljard per jaar. Ik blijf aan de politiek adviseren niet te lang te wachten met de 

beslissing over het voortzetten en voeden van het Deltafonds na 2028. Want dat er geld nodig zal zijn 

staat vast. De opgave is gedefinieerd en onderschreven. Realiseer je dat het ongeveer 7 keer 

goedkoper is om preventief te investeren dan na een ramp de rotzooi op te ruimen en ons land weer 

op te bouwen. Om het nog maar niet eens over het menselijk leed  te hebben. Er zal altijd 

doorgewerkt moeten worden om veilig in Nederland te kunnen blijven wonen en over voldoende 

zoet water te blijven beschikken. Het water geeft ons welvaart maar we moeten er ook wat voor 

doen om op deze unieke plek in de wereld te kunnen blijven wonen. We zijn veilig en kwetsbaar 

tegelijk.  

Toen ik vorige week op de dijk aan de Lek in Kinderdijk met de NOS opnames maakte voor het 

programma “100 jaar droge voeten” , vroeg de verslaggever mij als laatste vraag : “Houdt u van 

water?” Ik heb geantwoord dat ik de omgang met water fascinerend vind. Water is prachtig en 

indrukwekkend als natuurfenomeen, als mensen kunnen we niet zonder water, en tegelijkertijd kan 

er zomaar als je niet oplet, ja letterlijk elke dag, een ramp gebeuren. Die complexiteit, die 



tegenstellingen, maken mij trots op het belangrijke werk dat we met zoveel verschillende partijen en 

zoveel verschillende mensen in het Deltaprogramma doen. Samen. Boven deelbelangen uit. Voor het 

voortbestaan van ons land.  

Dank u wel.  

 

 

   


