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De zeespiegel stijgt. De mate en snelheid is onzeker 
en hangt sterk af van klimaatmitigatie en Antarctica

Technical Summary





Oplossingsrichtingen 
voor grote 
zeespiegelstijging
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Relatie met andere transities

• Dijkversterking - vraagt ruimte in stedelijk gebied

• Toename behoefte suppletiezand belemmering voor plaatsing windmolens op zee

• Bij afsluiting Nieuwe Waterweg: havens minder goed bereikbaar, kansen nieuwe buitendijkse zeehavens.

• Havens mogelijk buitengaats – ruimte voor huizenbouw

• Kustuitbreiding vergroot potentieel zon- en windenergie (maar ook deels belemmering)
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Adaptatie aan hogere piekafvoeren: “Ruimte voor de rivier”
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Ruimte is vaak schaars ..
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Valkenburg



Ruimte is vaak schaars ...
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Noordendijk, Dordrecht



Slimme oplossingen in de stad



Meer ruimte voor water(-berging)
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Urban heating

Urban (Rooftop)) 
Farming Green roofs

Green water 
squares

Rain gardens

Green walls

https://futurereality.files.wordpress.com/2012/05/greencity4.jpg
https://futurereality.files.wordpress.com/2012/05/grassroof.jpg


O
ve

r D
el

ta
re

s

13

Bodemdaling



Op waterbasis 
Geschiktheid grootschalige bebouwing  

Essay Op waterbasis: Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem - Deltares

Waar bouwen?

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/grenzen-bereikt-aan-de-maakbaarheid-van-ons-water-en-bodemsysteem/
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Hoe hoog is de rekening - globaal

Wereldwijd - UNEP (2020): 
• Investering van $1,8 tr in adaptatie kan

$7,1 tr aan klimaatschade besparen
• Adaptatiekosten ontwikkelingslanden:

− 2020: $70 bn/jaar
− 2030: $140-300 bn/jaar
− 2050: $280- 500 bn/jaar

• Uitgaven in 2018: $ 30 bn/jaar
• Financieringsgat groeit



Wat staat ons te wachten - Nederland

Nederland 
• Tot 2050 €77-174 mld

schade
• Absolute ondergrens…
• Adaptatie in NL 

verweven in: 
− Deltaprogramma
− Nationale adaptatiestrategie
− Reguliere

investeringsprogramma’s RWS, 
Waterschappen, gemeenten, 
provincies

• Totale adaptatiekosten+ 
uitgaven onbekend. 

Bron: klimaatschadeschatter.nl



Financiering adaptatie
• Voornamelijk publieke middelen
• Wat is optimaal? 

• Goedkoopste oplossing voor beoogd doel? 
• Maximale impact op(brede) welvaart per €? 
• Oplossing met meeste kans op private co-

investering?  
• Vaak vastgelegd in besluitvormingsprocedure

• Deltaprogramma > ontwikkeling 
voorkeursstrategieen

• MIRT-procedure
• ..maar niet altijd. 
• Punt van aandacht: natuurlijke oplossingen

TNC et al. (2020)



Inzoomen op de stad

• Kosten adaptatie bebouwd
gebied: €11-52 mld tot 2050 
(NCW)

Wat is het probleem? 
• Bodemdaling en/ of extreme 

buien> wateroverlast op straat, 
schade groen

• Droogte/bodemdaling > 
verzakking infra & panden, 
schade groen

• Hittestress > gezondheidszorg, 
arbeidsproductiviteit, schade
infra

Wat kunnen we eraan doen? 
Technische oplossingen & NBS 
voor:  Verkoeling, water 
vasthouden, bodemdaling
voorkomen
((grond)waterpeilbeheer)

Urban Nature Atlas Climate Scan



Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
• Wat is er aan de hand?
• Klimaatverandering + bodemdaling: toename wateroverlast, meer ruimte in systeem nodig
• Peilverlaging = meer bodemdaling, schade funderingen op houten palen?  
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Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
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Welke oplossingsrichtingen zijn er? 
• Fase 1: ‘hoog houden’ v.s. ‘meebewegen’
• Fase 2: peilverlaging en – indexatie

hele/deel binnenstad

• Investeringskosten gedeeld door gemeente
& waterschap

• Mogelijke nadeelcompensatieregeling
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Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

Laag Hoog Laag Hoog

Aanleggen diepe fundering -38,2 -53,5

Mitigerende maatregelen voorkomen 
scheurvorming

-1,6 -4,4

Water proofen van gebouwen -3,8 -7,6

Weg Drijvende wegen/ weg op paalmatras -17,8 -74,8 -1,3 -2,1

Riool funderen -1,1 -2,2
Flexibele huisaansluiting riool aanleggen -0,6 -1,7
Kabels en leidingen vervangen en op palen zetten

- - - -

Flexibele kabels en leidingen aanleggen
- - 

-57,1 -130,48 -7,2 -15,9
Reductie schade aan woningen door ongelijke 
zetting

0,8 2,4 0,8 2,6

Reductie benodigde ophoging tuin 0,5 0,6
Reductie benodigde investering watersysteem + +

Reductie benodigde herstelkosten houten 0,4 0,9 0,4 0,9
Reductie wateroverlast 0,7 1,5 9,8 9,8

Reductie jaarlijkse B&O kosten wegen 1,6 5,3 1,6 5,3

Reductie periodiek op hoogte houden openbaar 
terrein 0,02 0,03 0,2 1,5

Effect overlast door werkzaamheden 
infrastructuur 0,7 0,7 0,1 0,1

Effect overlast door werkzaamheden 
funderingsherstel -0,2 -0,2 0,0 0,0

Reductie schade aan K+L + + + + + +

Reductie kosten vervangingsonderhoud weg + + + + + + + +
Gezondheidsoverlast door schimmel/ vocht + +
Leveringszekerheid ++ ++ + +
Woningwaarde ++ ++ + +
Aanpassingen woningen/gebouwen aan lagere 
tuinen/ openbare ruimte

- -

Gezondheidsoverlast door stress ? ? ? ?
Totaal effecten (CW) * mln euro 4,4 11,2 12,7 20,2
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Case 2 - Zoeterwoude-Rijndijk
• Gebied
• Probleem: hittestress en wateroverlast



Case 2 - Zoeterwoude-Rijndijk
• Gebied
• Probleem: hittestress en wateroverlast
• Maatregelen
• Resultaten
• Extra baten groene aanpak bieden

mogelijkheden voor nieuwe
samenwerking



Stad - Wie betaalt de rekening voor adaptatie? 

• Gemeente/ waterschap
• In veel gevallen al gebrek

aan geld voor onderhoud
reguliere infrastructuur

• Multifunctionele aanpak: 
(hybride) NBS – funding is 
obstakel & kans

Toxopeus et al (2019)



Voorbeeld: Groenfonds

26

Nog te realiseren bouwprojecten kunnen bijdragen een fonds 
met als doel een hoge kwaliteit van de leefomgeving te 
realiseren, een zogenaamd groenfonds.

Type projecten die een bijdrage aan het fonds kunnen leveren 
zijn bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten en nieuwe 
bedrijventerreinen. De bijdrage aan het fonds dient te worden 
opgenomen in de exploitatiebegroting. Met het groenfonds 
dragen degenen die baat hebben bij nieuw groen bij aan de 
realisatie ervan.

Hierbij is het mogelijk om vooruit te lopen op de te 
verwachten inkomsten om zo het groen versneld te realiseren. 



In gesprek

o We splitsen op in twee/ drie groepen
o In gesprek met elkaar (+-25 min) : 

o Besluitvorming adaptatie
o Wordt er in jouw organisatie gewerkt aan klimaatadaptatie? Hoe ziet er dat eruit?
o Hoe neem je besluiten? Wie betrek je daarbij? Welke informatie heb je nodig/ gebruik je? Hoe ver kijk 

je vooruit? 
o Tegen welke uitdagingen loopt je organisatie op bij praktische uitvoering van adaptatie? 
o In hoeverre ken je /ben je betrokken bij de Deltaprogramma’s (Ruimtelijke adaptatie, Rivieren, Kust, 

Zoetwater..)
o Nieuwe samenwerkingsmodellen/ innovatieve financiering

o Herken je dat er onvoldoende publieke middelen zijn om adaptatieopgave te halen? 
o Zie je kans voor nieuwe governance/ samenwerkingsmodellen om klimaatadaptatie te versnellen/ op te 

schalen? 
o Welke kansen zie je voor kostenreductie / (private) cofinanciering binnen klimaatadaptatie? Wat is 

ervoor nodig om deze te laten werken? 
 Zie je meekoppelkansen of conflicten vanuit andere ontwikkelingen (energietransitie, 

woningbouwopgave, …)? 
 Terugkoppeling (5 min)


	Parijs is nog ver – afslag gemist
	Dianummer 2
	De zeespiegel stijgt. De mate en snelheid is onzeker en hangt sterk af van klimaatmitigatie en Antarctica
	Dianummer 4
	Oplossingsrichtingen voor grote zeespiegelstijging
	Relatie met andere transities
	Adaptatie aan hogere piekafvoeren: “Ruimte voor de rivier”
	Ruimte is vaak schaars ..
	Ruimte is vaak schaars ...
	Slimme oplossingen in de stad
	Meer ruimte voor water(-berging)
	Urban heating
	Bodemdaling
	Dianummer 14
	Parijs is nog ver – afslag gemist
	Hoe hoog is de rekening - globaal
	Wat staat ons te wachten - Nederland 
	Financiering adaptatie
	Inzoomen op de stad
	Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 
	Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 
	Case 2 – Gouda Kaderplan Bodemdaling Binnenstad 
	Case 2 - Zoeterwoude-Rijndijk
	Case 2 - Zoeterwoude-Rijndijk
	Stad - Wie betaalt de rekening voor adaptatie? 
	Voorbeeld: Groenfonds
	In gesprek

