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Natuurlijk veilig op de grens
van land en water
Succesfactoren voor het integreren van investeringen in
waterveiligheid en natuur

Samenvatting
De overgangen tussen het binnendijkse cultuurlandschap en de buitendijkse natuur in de grote wateren van Nederland
staan onder druk. Door klimaatverandering en veeleisende maatschappelijke functies in een schaarse ruimte. De
Nederlandse overheid investeert jaarlijks alleen al in de grote programma’s op gebied van water en natuur ca 0,6-1,0
miljard in de inrichting van land-waterovergangen. Door waterveiligheid en natuur in projecten te combineren ontstaan
extra kansen voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en meervoudig ruimtegebruik. Ook beperkt dit overlast voor de
omgeving en bespaart dit kosten. Ook als maar een klein deel van de voorziene projecten kan worden gecombineerd, biedt
dit de potentie om jaarlijks tientallen miljoenen te besparen. De vrijkomende middelen kunnen weer worden benut om de
natuurontwikkeling met tientallen hectares per jaar op te schalen en de natuur verder te versterken.
Sweco is betrokken bij veel projecten op de grens van land en water. We zien dat er steeds meer inspirerende praktijkvoorbeelden zijn van projecten waarin natuurontwikkeling en dijkversterking worden gecombineerd. Voorbeelden
zijn de Prins Hendrikzanddijk, de Brede Groene Dijk en de Sterke Lekdijk. Tegelijkertijd zien we dat sommige kansen
voor synergie niet goed uit de verf komen. Zo mochten we meewerken aan de Friese IJsselmeerkust, een prachtig
natuurontwikkelingsproject dat de komende jaren wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd staan in dit gebied de komende
twintig jaar twee dijkversterkingen gepland. Door de natuur en dijken los van elkaar te verbeteren blijven er in onze ogen
kansen liggen. Een scan van de grote programma’s laat zien dat ook in de komende jaren nog volop kansen ontstaan voor
het combineren van natuurontwikkeling en waterveiligheid. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen in het rivierengebied
(combineren KRW, PAGW, IRM en HWBP) en de dijkversterking (HWBP) en oeverontwikkeling (PAGW) Koehool-Lauwersmeer.
Om meer grip te krijgen op de factoren die van invloed zijn op een succesvolle integratie, hebben we in interviews met
praktijkdeskundigen uitdagingen en succesfactoren in kaart gebracht. Deze hebben vooral te maken met de manier
waarop de projecten en programma’s georganiseerd zijn; de governance. Zo vonden we de volgende uitdagingen voor het
combineren van natuurontwikkeling en waterveiligheid:
•	Op programmaniveau: gescheiden meerjarige programmering en gelabelde financiering;
•	Op projectniveau: projectmatig keurslijf, strikte wet- en regelgeving, cultuurverschillen en onzekerheden en
kennisleemtes.
Gelukkig hebben we ook succesfactoren en best practices gevonden, die helpen om investeringen in waterveiligheid
en natuur beter te integreren. De sleutel tot succes ligt er in om projecten zo vroeg mogelijk vanuit een meervoudige
doelstelling aan te vliegen, met meerdere ‘projecteigenaren’ en financiering uit meerdere bronnen. Idealiter wordt
dit al in de programmering van projecten meegenomen. Maar ook in de voorverkenning of verkenningsfase liggen er
mogelijkheden.
Op programmaniveau zien we kansen om de programmering van projecten in tijd en ruimte beter af te stemmen tussen
programma’s onderling (zoals HWBP, PAGW, KRW) en met regionale visies en agenda’s. We realiseren dat het introduceren
van meekoppelkansen als extra criterium het programmeren nog complexer maakt dan het al is. Echter, een vooraf
afgestemde programmering leidt er toe dat projecten direct kunnen starten met een meervoudige doelstelling, meerdere
projecteigenaren en meerdere bronnen van financiering. Dit is een belangrijke sleutel tot succes.
Op regionaal niveau is het belangrijk dat de regionale partners een gezamenlijke (lange termijn) gebiedsvisie en
ontwikkelagenda hebben waarin verschillende opgaves terugkomen en aan elkaar worden geknoopt. Op basis daarvan
kunnen de regionale partners tijdig het gesprek aangaan met de landelijke programma’s en in projecten de opgaven aan
elkaar verknopen.
Ook op projectniveau kunnen opgaves nog bij elkaar worden gebracht, als dat op programmaniveau nog niet is gelukt, en
bij elkaar worden gehouden door:
•	Een voorverkenning of MIRT-onderzoek kan worden benut om vroeg in het project tot een geïntegreerde scope te
komen.
•	Een brede planMER kan worden benut om integrale, ruimtelijke oplossingen voor de opgaven in een gebied te
verkennen, met een doorkijk naar de lange termijn.
•	Een brede samenwerking tussen waterschap, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat, inwoners en ondernemers,
terreinbeherende organisaties en natuurverenigingen om te komen tot gedragen win-win oplossingen.
•	Een open grondhouding van initiatiefnemers en bevoegde gezagen. Dit geldt ook voor de toetsing aan strikte wetregelgeving op gebied van zowel natuur als waterveiligheid. Door te focussen op het doelbereik op de lange termijn en
te kijken naar grotere gebieden is vaak meer mogelijk.
•	Een stimulerende omgeving voor innovatie en leren, zoals de innovatiebudgetten en terugvalmogelijkheden bij het
HWBP, helpen om met onzekerheden in kennis om te gaan. Ook is het van belang om de resultaten door te ontwikkelen
en vast te leggen in richtlijnen.
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Voorwoord
Het schrijven van dit paper komt voort uit onze drive om de Nederlandse land-waterovergangen nog mooier, natuurlijker
en veiliger te maken op een gebiedsgerichte en kostenefficiënte manier. We zien in de praktijk al veelbelovende
voorbeelden, maar ook voorbeelden waar kansen worden gemist. Om die kansen te benutten zijn veranderingen nodig
in de hele keten van beleid tot projecten en beheer. Alle betrokkenen bij water, natuur en ruimtelijke ontwikkeling op de
overgang van land en water kunnen hieraan bijdragen. Bij het schrijven van dit paper zijn we er achter gekomen dat de
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, omdat de betrokken er al veel energie in steken. Dit paper is een aanmoediging om
hier mee door te gaan.
Als Sweco dragen we actief bij vanuit onze betrokkenheid bij onze klanten en de maatschappij. Een integrale,
gebiedsgerichte aanpak zit in ons DNA. Hoe dragen we concreet bij? Ten eerste door het schrijven van dit paper, op
basis van onze eigen inzichten en expertise. We kunnen ons voorstellen dat de succesfactoren triggeren en we nodigen
iedereen binnen de sector dan ook uit om het gesprek hierover te voeren. Ten tweede zetten we ons binnen onze projecten
maximaal in om de opgaven die in een gebied spelen aan elkaar te koppelen. Voorbeelden hiervan zijn het koppelen van
de dijkversterking met natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de Lek tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, en
het koppelen van slibproblematiek, natuurontwikkeling en waterveiligheid in het project Brede Groene Dijk in het EemsDollard gebied. Maar ook op overkoepelend niveau in strategische beleidsevaluaties en -adviezen. Ten derde nemen we
buiten projecten om initiatieven om ideeën die kunnen leiden tot synergie tussen waterveiligheid en natuurontwikkeling
verder te brengen. Zo werken we aan innovaties die de kunnen worden ingezet om waterveiligheid en natuurontwikkeling
duurzaam vorm te geven en te combineren, zoals de Zandwin(d)molen, Slow building en de Kleisijpeldijk.
We wensen je veel leesplezier!
Alex Hekman, business director Water
Tom Raadgever, adviseur Planvorming Water
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1. Introductie
Aanleiding
De overgangen tussen het binnendijkse cultuurlandschap en de buitendijkse natuur in de grote wateren (kust, meren
en rivieren) staan onder druk door klimaatverandering en veeleisende maatschappelijke functies in een schaarse
ruimte. De Nederlandse overheid investeert dan ook veel in de inrichting van deze gebieden om ze naar de toekomst
toe leefbaar en veilig te houden. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft de opgave om tot aan 2050 nog
ruim duizend kilometer waterkering te versterken. Dit is circa vijftig kilometer per jaar. Tegelijkertijd zullen binnen de
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en het recent in het kader van
de stikstofproblematiek vastgestelde Uitvoeringsprogramma Natuur duizenden hectares natte natuur worden ontwikkeld
en versterkt.
In onze ogen moeten de verschillende investeringen in waterveiligheid en natuurontwikkeling worden gecombineerd in
een integrale gebiedsaanpak. Dit biedt volop kansen voor synergie en kostenbesparing. Zo kunnen natuurlijke voorlanden
ingezet worden om golven te remmen en de stabiliteit van de dijk te vergroten, en kunnen klei-ingravingen zowel
natuurwaarden verhogen als piping tegengaan. Deze synergie gaat verder dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen
(bijv. tot natuurcompensatie) of een beperkte groene plus op een bestaand ontwerp (bijv. bloemrijk grasmengsel). Het
betekent werken vanuit een meervoudige doelstelling aan multifunctionele, gebiedsgerichte oplossingen, die leiden tot
meervoudig ruimtegebruik met een significant hogere ruimtelijke kwaliteit en minder kosten op gebied van waterveiligheid
én natuur. We pleitten hier al voor in 2016 op basis van de tussenevaluatie grote waterveiligheidsprogramma’s (Twynstra
Gudde et al, 2016). De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit 2020 stelt zelfs als regel dat functies moeten worden
gecombineerd vanuit de kenmerken en identiteit van een gebied. Dit wordt nog eens benadrukt in een recent advies
van het College van Rijksadviseurs aan het HWBP (CRA 2020). Ook is het doorvertaald in het ontwerp Nationaal Water
Programma. Ondanks de groeiende aandacht en recente succesvoorbeelden, zien we echter dat de praktijk weerbarstig is
en er nog kansen blijven liggen.
Leeswijzer
In dit whitepaper analyseren we vanuit de eigen praktijk de meerwaarde van het combineren van waterveiligheid en
natuurontwikkeling, de redenen waarom kansen voor synergie blijven liggen en wat we kunnen doen om deze in de
toekomst beter te kunnen benutten. In hoofdstuk 2 werken we de investeringen in natuurontwikkeling en waterveiligheid,
en de maatschappelijke meerwaarde en kostenbesparingen door het integreren van deze investeringen verder uit. In het
hoofdstuk 3 brengen we de uitdagingen die in de praktijk optreden in beeld. Deze zijn gebaseerd op eigen ervaringen en
interviews met externe experts die betrokken zijn bij specifieke projecten of programma’s op gebied van waterveiligheid
en natuur. Op basis van deze analyse formuleren we in het slothoofdstuk succesfactoren en best practices voor het beter
benutten van de kansen die de combinatie van waterveiligheid en natuur biedt. De succesfactoren hebben betrekking op
de programma’s en projecten in de sectoren water, natuur en ruimtelijke ontwikkeling. Ze zijn relevant voor bestuurders,
ambtenaren, belangenorganisaties, adviseurs, kenniswerkers, aannemers en lokale bewoners en bedrijven.

Figuur 1. Brede Groene Dijk (bron: Waterschap Hunze en Aa’s)
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2. Waarom is een integratie van
investeringen nodig?
Maatschappelijke meerwaarde
We kunnen de schaarse ruimte op land-waterovergangen beter benutten door opgaven voor waterveiligheid en
natuurontwikkeling samen aan te pakken. Door een gebiedsgerichte benadering kunnen we de ruimtelijke kwaliteit,
biodiversiteit, woon- en werkklimaat en recreatieve mogelijkheden versterken (Atlas Natuurlijk Kapitaal, 2020) (Groot et
al., 2011). Het meer en beter gebruik maken van natuurlijke materialen en processen (building with nature) en aanpassen
van het ontwerp en het tempo van dijkversterkingen aan lokaal beschikbare en te winnen grondstoffen, draagt bij
aan toekomstbestendige oplossingen die aanpasbaar zijn aan veranderende omstandigheden (Ecoshape, 2020). Door
daarnaast in één keer het gebied opnieuw in te richten, treedt maar één keer overlast voor de omgeving op tijdens aanleg
en zijn er minder emissies van broeikasgassen en stikstof. Dit alles kan ertoe leiden dat het maatschappelijk draagvlak
voor de projecten toeneemt.

Figuur 2. Amerongse Bovenpolder langs Lekdijk bij Amerongen

Kostenbesparingen
Bovendien kan het combineren van investeringen in natuur en waterveiligheid leiden tot een forse kostenbesparing.
De totale investeringen van de Nederlandse overheid in de grote programma’s voor natuur en waterveiligheid op landwaterovergangen zijn circa 0,6 – 1,0 miljard Euro per jaar1. Ook als maar een klein deel van de voorziene projecten kan
worden gecombineerd, biedt dit de potentie om jaarlijks tientallen miljoenen te besparen. In Tekstbox 1 werken we een
voorbeeld uit voor het Rivierengebied. Met het toepassen van klei-ingravingen in het voorland kan al circa 30 miljoen
Euro per jaar worden bespaard. De vrijkomende middelen kunnen worden benut om de natuurontwikkeling met tientallen
hectares per jaar op te schalen en de natuur verder te versterken. Meer grootschalige en robuuste natuur biedt op haar
beurt weer kansen voor economische ontwikkeling. Tot slot zijn ook onderhouds- en vervangingskosten vaak lager
wanneer gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen.

1
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 e dijkversterkingsmaatregelen in het HWBP kosten ca € 500 mln/jr (totaal ca € 10 miljard tot 2050). Natuurontwikkeling kost jaarlijks ca € 200 mln/jr
D
sinds 2014, waarvan de helft beschikbaar is voor de realisatie van Natuurnetwerk Nederland (Rijksoverheid, 2014). De komende 10 jaar komt er jaarlijks
een extra budget vrij voor het versterken van de natuur in relatie tot de stikstofproblematiek, dat oploopt tot € 300 mln/jr (Rijksoverheid, 2020). Een deel van
deze natuurbudgetten zal geïnvesteerd worden in land-waterovergangen. Voor de 1e en 2e tranche PAGW projecten is tot 2032 ca € 30 mln/jr beschikbaar
(totaal ca € 2 miljard tot 2050) en voor het realisatieprogramma KRW (hoofdwatersysteem) ca € 40 mln/jr (totaal ca € 580 mln tussen 2018 en 2032). De
budgetten van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) en investeringen van regionale en lokale publieke en private partijen zijn hierin nog niet
meegenomen.
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Tekstbox 1. Mogelijke synergie en kostenbesparing door klei-inkassingen in het
rivierengebied
Met het plan ruimte voor levende rivieren (RvLR) heeft het WNF samen met andere natuurorganisaties en de sectoren
scheepvaart, delfstoffenwinning, recreatie en woningbouw een plan gepresenteerd waarmee aangetoond wordt dat een
natuurlijk ingerichte rivier samen kan gaan met al die functies en met de waterveiligheid. Dit plan is op 27 november
2019 aangeboden aan de minister van IenW. Deze heeft aangegeven het plan mee te nemen als bouwsteen in het traject
Integraal Rivier Management (IRM) waarmee de overheden in 2021 besluiten over de toekomstige inrichting van het
rivierengebied. Het plan RvLR is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen ruimte te scheppen voor
de ontwikkeling van natuurlijke en klimaatbestendige rivieren2.
Het concept RvLR is uitgewerkt voor de Midden-Waal. Hierin wordt het areaal natuur in de uiterwaarden tot 2050
verdubbeld ten opzichte van het areaal dat in het kader van Ruimte voor de Rivier in de afgelopen 25 jaar is gerealiseerd.
Dit resulteert in een robuustere natuur, waardoor er meer ruimte is voor ontwikkelingen en het behoud van de nu vrij
zeldzame delen in de uiterwaarden eenvoudiger is.
Sweco heeft in het project samen met Ecorys de MKBA uitgevoerd. We lichten een voorbeeld van het combineren van
waterveiligheid en natuur hieruit. Het voorbeeld is het vergroten van de waterveiligheid (tegengaan faalmechanisme
piping) door in de uiterwaarden de weerstand van het voorland met klei-ingravingen te vergroten. Dit levert vanuit
waterveiligheid al een besparing op van ca 20-60 % ten opzichte van het toepassen van traditionele piping/heaveschermen. Bovendien kunnen bovenop de kleilaag goede condities voor het versterken van natuurwaarden worden
gecreëerd. Deze maatregel is onderdeel van het Voorkeursalternatief van het Sterke Lekdijk project Wijk bij Duurstede
Amerongen, dat in nauwe samenwerking tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Provincie Utrecht tot
stand is gekomen.
In de MKBA hebben we een analyse uitgevoerd waarbij we hebben onderzocht wat de besparingsmogelijkheden zijn
als we in het gebied Midden-Waal deze maatregel toepassen. Tot aan 2050 wordt hier ca. € 950 mln vanuit het HWBP
geïnvesteerd. Door toepassing van klei-ingraving op 10% van het traject kan al ca. € 23 mln worden bespaard ten opzichte
van traditionele maatregelen3. Bovendien is er sprake van synergie voordeel als natuurontwikkeling en dijkversterking
samen oplopen, bijvoorbeeld door grondstromen te combineren. We schatten het besparingspotentieel daarvan op ca.
€ 80 mln. In totaal gaat het dan om een besparing van ongeveer 10%. Als we dit doorvertalen naar het hele rivierengebied
ligt de potentiële besparing op ca. € 30 mln/jr4.

Figuur 3. Waterkeringen Midden-Waal
(rood = uiterwaarden < 100m, oranje = uiterwaarden > 100 m en Habitatrichtlijngebied, groen = uiterwaarden > 100 m overig

Bron: www.levenderivieren.nl/nieuws/natuurorganisaties-en-riviersectoren-lanceren-toekomstplan-ruimte-voor-levende-rivieren
U
 itgaande van besparingen van gemiddeld 42% en toepassing alleen in gebieden met uiterwaarden breder dan 100 m waar bovendien Natura 2000
Habitatrichtlijn met een strikt regime in de uiterwaarden ligt.
4
Uitgaande van een jaarlijks volume aan werk binnen het HWBP in het rivierengebied van ca € 265 mln.
2
3
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3. De kansen in kaart
Om meer grip te krijgen op de combinatiemogelijkheden tussen waterveiligheid en natuurontwikkeling hebben we de
projecten van 1990 tot nu, de projecten die nu lopen en de projecten tussen nu en 2050 in kaart gebracht (zie Figuur 4).
Hoewel het beeld beslist niet uitputtend en 100% dekkend is, zien we veel overlap in de locaties waar dijkversterkingen en
natuurontwikkelingen plaatsvinden. Met name in de laatste vijf jaar is het verschillende koplopers gelukt om dijkversterking
en natuurontwikkeling te combineren. Voorbeelden zijn de Prins Hendrikzanddijk op Texel en Holwerd aan zee (Waddenzeegebied), Brede Groene Dijk en Dubbele Dijk (Eems-Dollard gebied), Houtribdijk (IJsselmeergebied, zie Tekstbox 2),
Stevige en gevarieerde kust: aanleg voor- en achteroevers (Zuidwestelijke delta), en dijkversterking Wijk bij Duurstede
– Amerongen (Rivierengebied). Ook zien we voorbeelden waar kansen niet volledig uit de verf komen. Een voorbeeld
hiervan is de Friese IJsselmeerkust. Daar worden de komende jaren maatregelen genomen om de natuur die door erosie
afneemt over ca. 10-15 km te herstellen. Een prachtig project waar we met veel plezier een bijdrage aan hebben geleverd.
Tegelijkertijd staan in dit gebied de komende 20 jaar nog twee dijkversterkingen van het HWBP gepland. De dijkversterking
van Lemmer naar Stavoren (32,6 km) is vanaf 2029 geprogrammeerd en die van Stavoren naar de Afsluitdijk (29,5 km) vanaf
2034. Doordat de natuurontwikkeling en dijkversterking niet tegelijkertijd plaatsvinden, worden de natuurmaatregelen
niet op die plekken getroffen waar ze het meeste bijdragen aan waterveiligheid. En ook bij het succesvoorbeeld van de
Houtribdijk had de natuurontwikkeling Trintelzand in onze ogen nog beter geïntegreerd kunnen worden.
Ook in de toekomst zien we volop kansen voor combineren. Voorbeelden zijn het verbinden van de ontwikkelingen in
het rivierengebied zoals KRW, PAGW, IRM en HWBP (zie Tekstbox 1), het combineren van de dijkversterking (HWBP) en
oeverontwikkeling (PAGW) Koehool-Lauwersmeer (zie Tekstbox 3).

Figuur 4. Kaart van waterveiligheid, natuurontwikkeling en combinatieprojecten in Nederland
(Sweco, 2021, voor ingezoomde versie en projectnamen zie bijlage 2)
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Tekstbox 2. Versterking Houtribdijk en Natuurontwikkeling Trintelzandt
Al in 2012 introduceerde Sweco (toen nog Grontmij) samen met De Vries en van de Wiel onder de titel “Twee halen, één
betalen” een visie op het benutten van kansen voor het combineren van waterveiligheid en ecologie in het Markeer.
Aansluitend hebben de verkenning en planvoorbereiding van de Houtribdijk plaatsgevonden. Tussen 2017 en 2020 is
deze dijk met zand (building with nature) versterkt. Dit was de eerste keer dat in Nederland in groot binnenwater voor een
zandige dijkversterking is gekozen. Daarvoor is terecht de waterinnovatieprijs 2019 ontvangen.
Parallel aan de dijkversterking is aan de Markermeerzijde van de Houtribdijk de natuur van Trintelzand ontwikkeld. Echter,
de mogelijke bijdrage van de natuur aan de waterveiligheid is niet optimaal benut. Het ontwerp is niet geïntegreerd tot
stand gekomen. Ook is bij de dimensionering van de zandige dijkversterkingsoplossing tussen Trintelzand en Enkhuizen
geen rekening gehouden met de positieve impact die de natuur heeft op het veiligheidsniveau van de zandige kering. Door
een beter integratie van het ontwerp was er een besparing van orde grootte € 10 mln (van de € 95 mln realisatiekosten
voor de Houtribdijk) mogelijk geweest5 . Nu de natuurlijke aanvulling er ligt, kan hij wel bijdragen aan de waterveiligheid.
Dit wordt meegenomen in de volgende beoordelingsronde.

Tekstbox 3. Dijkversterking Koehool – Lauwersmeer in combinatie met verzachten
randen Waddengebied
In 2016 is Wetterskip Fryslân gestart met de voorbereiding van 47 km dijkversterking tussen Koehool en Lauwersmeer.
Deze wordt in de periode 2023 - 2028 uitgevoerd. Parallel liep vanaf 2010 het initiatief Holwerd aan Zee. Het project
dijkversterking Koehool Lauwersmeer startte als een sectoraal dijkversterkingsproject. In 2019 is een herstart gemaakt,
waarbij de omgeving en de parallel lopende initiatieven nadrukkelijker in het planproces betrokken zijn. Ook is vanuit
PAGW € 37,5 mln vrijgemaakt voor het ontwikkelen van gradiënten in de land-waterovergangen en zoet-zout overgangen
gekoppeld aan de dijkversterking.
Daarmee is een goede basis gelegd voor een project waarin waterveiligheid en natuur hand in hand gaan. Er liggen volop
kansen om dijkversterking, natuur en recreatie integraal op te pakken. Het is onze overtuiging dat de baten daarvan de
meerkosten ruimschoots overstijgen. Zo kan het project Holwerd aan Zee mogelijk voor voordelige dijkenklei zorgen, en
bieden de Project Overschrijdende Verkenningen een goede basis om de dijken in combinatie met natuurontwikkeling te
versterken. In de uitwerking van de plannen door de samenwerkende partners moet de synergie nog wel waar gemaakt
worden. Zo gaf de Commissie MER in haar advies van 15 oktober 2020 op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau nog een
kritische noot ten aanzien van de doelstellingen voor natuur:
“ In het startdocument ontbreekt een vergelijkbaar grondige analyse voor de natuur. Vanwege de doelstelling van de
PAGW is een degelijke analyse voor natuur echter wel noodzakelijk. (…) Geef ook aan welke natuuropgaven harde
randvoorwaarden zijn om de natuurdoelen te halen.”

5
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E en groot deel van de dijk aan de Markermeerzijde wordt nu beschermd door de aangelegde natuur én door de zandige dijkversterking. Dat lijkt dubbelop.
De totale dijkversterking heeft ca. € 95 mln gekost voor ca. 2 * 25 km dijk. Het natuurontwikkelingsdeel beslaat ca. 7 km, dus ca. 14% van het geheel.
Door de aanleg van het natuurgebied Trintelzand direct voor de dijk wordt de dijk niet meer door grote golven aangevallen. Daardoor hoeft de dijkversterking niet of minder zwaar uitgevoerd te worden (vergelijk de oeverdijken voor de Markermeerdijken bij Hoorn, daar blijft dijkversterking van de oude
dijk geheel achterwege). Dat heeft vergaande consequenties voor de te nemen maatregelen en daarmee de kosten van de dijkversterking. Stel dat door
synergie de dijkversterking over dat deel 50% voordeliger zou zijn, dan was een besparing van ca. 7 miljoen mogelijk geweest. Voor het oplossen van de
zandverstuivingsproblemen is 3,5 miljoen extra uitgegeven (zit in de 95 miljoen). Die zandverstuivingsproblemen zouden minder geweest zijn of geheel niet
zijn opgetreden, als er in de planfase naar meer synergie was gezocht met de natuurontwikkeling. Zo lag het voor de hand om het slib dat bij de natuurontwikkeling is gebruikt ook in te zetten als bijmenging of als deklaagje over het zand. Dan was én de verstuiving voorkomen én was een ecologisch rijkere
oeverzone ontstaan.
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4. Uitdagingen in de huidige praktijk
Welke uitdagingen zijn er voor het combineren van waterveiligheid en natuurontwikkeling? En hoe kan je die overwinnen?
Dit hebben we gevraagd aan de mensen die hier in de praktijk mee bezig zijn (geweest): betrokkenen bij de koploper- en
demonstratieprojecten Brede Groene Dijk, Dubbele dijk Eemshaven-Delfzijl, Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen,
Houtribdijk, Prins Hendrik Zanddijk, Koehool-Lauwersmeer /Holwerd aan Zee, het HWBP-programmateam en onze eigen
betrokken adviseurs. We hebben de vragen toegespitst op de thema’s organisatie, financiering, wet- en regelgeving en
kennis (zie Bijlage 1). De belangrijkste inzichten delen we hieronder.

Figuur 5. Houtribdijk en Trintelzand

Gescheiden meerjarige programmering
Een belangrijke uitdaging voor het combineren van waterveiligheid en natuurontwikkeling is de afstand tussen beleid en
projecten. Het beleid is in de basis integraal, maar de afstand tot een gebiedsgerichte vertaling en de projectpraktijk is
groot. Tussen beleid en projecten zitten de programma’s, waaronder het HWBP, KRW, PAGW en het Uitvoeringsprogramma
Natuur. De programma’s sturen op hoofdlijnen en richten zich elk op hun eigen enkelvoudige opgave. Hoewel het halen
van andere doelstellingen binnen projecten wordt gestimuleerd, zijn er op programmaniveau geen harde prikkels om
dit te realiseren. We zien in de praktijk dan ook dat dat de programma’s veelal los van elkaar hun projecten, planning en
financiering programmeren. Daardoor sluit de programmering van projecten vanuit verschillende programma’s vaak niet
op elkaar aan.
Daar komt bij dat in de programma’s de projecten en financiering voor meerdere jaren vooruit worden vastgelegd op
basis van de kennis die op dat moment aanwezig is. Om in te kunnen spelen op actuele kennis en ontwikkelingen, wordt
de laatste jaren steeds meer gewerkt met programma’s met een adaptief karakter. Dit biedt de mogelijkheid om op basis
van ontwikkelingen jaarlijks een herijking en actualisatie te maken (er komen projecten bij en er gaan projecten af).
Voorbeelden zijn het Deltaprogramma, het HWBP en het op handen zijnde IRM.
Een andere positieve ontwikkeling die we zien binnen het HWBP is dat verkend wordt of compenseren van
natuur op programmaniveau georganiseerd kan worden. Ook al gaat dit puur om het realiseren van de wettelijke
compensatieverplichting, en niet om het realiseren van een grote groene plus, het biedt wel aanknopingspunten om de
programmering van HWBP en natuurontwikkeling op elkaar af te stemmen.
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Gelabelde financiering
Het tijdig rondkomen van financiering speelt een belangrijke rol in het wel of niet slagen van gecombineerde projecten.
Op dit moment financieren de programma’s alleen de maatregelen die invulling geven aan de specifieke opgave
en projectdoelen. Binnen het HWBP heet dat een ‘sobere’ financiering. Voor maatregelen die niet bijdragen aan de
waterveiligheid moet cofinanciering gevonden worden. Binnen het HWBP wordt gewerkt met voorfinanciering, waarbij
financiële risico’s die optreden tijdens het project worden neergelegd bij de betreffende projecteigenaar. Het gevolg
hiervan is dat waterbeheerders vaak terughoudend zijn tegenover koppelkansen die een (potentieel) risico introduceren.
In de succesvoorbeelden zien we dat het rondkrijgen van de financiering bestuurlijk lef en veel energie vergt. Zelfs
als deze aanwezig zijn, lukt het echter niet altijd om de financiering rond te krijgen binnen het projectmatig keurslijf.
Gelabelde financiering vormt daarmee een afbreukrisico voor het combineren van dijkversterkingen en natuurontwikkeling.
Wel biedt de HWBP-subsidieregeling de mogelijkheid om kennisontwikkeling en innovatie te financieren. Dit biedt
mogelijkheden voor kennisontwikkeling en pilotprojecten waarbij natuurontwikkeling en waterveiligheid hand in hand
gaan, zoals in het voorbeeld van de Brede Groene Dijk.

Projectmatig keurslijf
Op projectniveau is normaal gesproken een projectteam binnen één organisatie verantwoordelijk voor het realiseren van
de opgave binnen de gestelde randvoorwaarden. Ook op projectniveau zijn vaak geen harde prikkels voor het realiseren
van meervoudige doelstellingen. Binnen HWBP-projecten worden waterschappen wel gestimuleerd om te zoeken naar een
bredere maatschappelijke meerwaarde. Echter, binnen het keurslijf van de strakke projectmatige planning en aansturing
vanuit het HWBP, is het een uitdaging voor provincies, Rijkswaterstaat en terreinbeheerders om deze kansen uit te werken
en de financiering tijdig rond te krijgen.
Ook KRW en PAGW projecten kennen een strak projectmatig keurslijf. Natuurontwikkelingsprojecten van provincies en
terreinbeheerders worden minder programmatisch en veelal ook adaptief ingestoken en hebben een minder omlijnde
planning en budgetten. Dit geeft enerzijds flexibiliteit, maar maakt het soms ook lastig om snel te schakelen. We zien
in de huidige praktijk vaak dat de koppelkansen als ‘’optioneel’’ worden meegenomen. Het al dan niet benutten wordt
afhankelijk gesteld van de mate waarin betreffende kans en de financiering daarvan tijdig verder kan worden uitgewerkt.
Deze uitwerking wordt dan in de regel bij de initiatiefnemer neergelegd. Deze heeft vaak meer tijd nodig dan in het
dijkversterkingsproject is voorzien, met als resultaat dat de meekoppelkans alsnog afvalt.
In alle gevallen blijft het mensenwerk en vergt succesvol combineren van doelen in een project een persoonlijke drive van
betrokken actoren om samen boven de eigen doelen en verantwoordelijkheden uit te stijgen. Persoonlijke voorkeuren,
betrokkenheid en het verbindend kunnen optreden spelen daarbij een belangrijke en vaak doorslaggevende rol!

Strikte wet- en regelgeving
De programma’s en projecten vinden plaats binnen de context van soms strikte wet- en regelgeving. Zo is de
doelensystematiek uit de Wet natuurbescherming gericht op instandhouding en uitbreiding van habitattypen en
soorten, waardoor er bij een (tijdelijke) aantasting van habitats vaak niet of nauwelijks ruimte is om te werken in Natura
2000-gebied6. De wet wordt bij zowel dijkversterkingen als natuurontwikkeling als een belemmering ervaren.
De geanalyseerde projecten gaan met deze uitdaging om door vroegtijdig (ecologische) juristen te betrekken bij de
planvorming. Zo wordt het bevoegd gezag vanaf het begin meegenomen en niet bij de vergunningaanvraag verrast.
Daarnaast vraagt de uitdaging om een optimistische houding en lange adem van de betrokkenen. Ten derde helpt
het als je kan laten zien dat je project op grotere schaal (buiten het plangebied) en op lange termijn leidt tot een
netto verbetering. Er ontstaan vaak mogelijkheden voor systeemherstel als alle betrokkenen het plan dragen en de
maatschappelijke en ecologische relevantie er van goed kan worden aangetoond. Ook juridisch blijkt dan vaak meer
mogelijk dan vooraf ingeschat op grond van een rechtlijnige wetsinterpretatie.

6

Een kleine (tijdelijke) aantasting heeft al snel significante gevolgen omdat de instandhoudingsdoelstellingen veelal niet gehaald worden.
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Denk aan het treffen van instandhoudingsmaatregelen om een surplus van een habitattype te creëren, een
natuurinclusieve projectdoelstelling7 en mitigatie in de vorm van extra leefgebied voor Natura 2000-soorten. Voor
waterveiligheidsprojecten waarvoor alternatieven zorgvuldig zijn afgewogen is bovendien de zogenoemde ADC-toets8 een
reële mogelijkheid. De uitvoering vereist een goede samenwerking tussen ecologen, juristen en omgevingsmanagers.
Daarnaast moet het HWBP er voor zorgen dat in 2050 alle waterkeringen aan de normering uit de Waterwet van 2017
voldoen. Zoals te lezen is in de volgende paragrafen leidt het strikt toepassen van bestaande richtlijnen om de veiligheid
aan te tonen vaak tot beperkingen in de mogelijkheden om waterveiligheid met natuurontwikkeling te combineren.
Tot slot is vanaf 2022 de Omgevingswet van kracht. Deze is gericht op ontsnippering, gebiedsparticipatie en integraal
werken vanuit één gezamenlijke overheid. Deze wet vormt een extra stimulans voor het combineren van waterveiligheid,
natuurontwikkeling en andere initiatieven in een gebied. Hij biedt een stimulans voor een meer integrale, gebieds- en
systeemgerichte aanpak met meer ruimte voor gebiedsparticipatie en lokale besluitvorming.

Cultuurverschillen: waterveiligheid als technisch bolwerk
Ook het verschil in cultuur en taal tussen de werelden van waterveiligheid en natuur is een factor die samenwerking
in de weg kan zitten. We zien in de praktijk dat de samenwerking vaak beter van de grond komt in kleinere projecten,
zoals de versterking van regionale en lokale keringen. Hoe kan dat? Dit zit voor een groot deel in het DNA van de wereld
van de waterveiligheid. De cultuur is sterk normatief, technisch en monodisciplinair. Dit betekent dat beproefde “harde”
oplossingen conform vastgestelde richtlijnen vaak domineren, en ‘’zachte’’ plannen voor natuur vaak meer als bedreiging
dan als kans worden gezien. We onderstrepen dat veiligheid essentieel is, maar dat hoeft een meervoudige doelstelling
niet in de weg te staan. Ook een dijk met natuurwaarden of andere toegevoegde waarden kan volledig veilig of zelfs
veiliger zijn. Een ander aandachtspunt is dat natuurlijke oplossingen vaak andere eisen stellen aan beheer en onderhoud.
Dit vergt een andere aanpak en goede afspraken tussen de beheerders, maar kan uiteindelijk ook in het beheer gunstig
uitpakken.
Omgekeerd zien we in voorgaande paragraaf ook dat natuur vaak monodisciplinair en behoudend benaderd wordt.
Gelukkig zien we hier en daar barsten in de bolwerken zichtbaar worden. De succesfactor is om vanuit een gezamenlijk
drive de tijd en ruimte te nemen om elkaar te leren kennen en begrijpen. En samen te zoeken naar kansen om elkaar te
versterken.

Onzekerheden en leemtes in kennis
Zoals eerder aangehaald vormen onzekerheden over de bijdrage van building with nature oplossingen aan waterveiligheid
soms een belemmering. Het wettelijke beoordelings- en ontwerpinstrumentarium is nog niet zo ver ontwikkeld dat de
werking van alle innovatieve natuurbouwoplossingen daarmee kan worden aangetoond. Een voorbeeld daarvan is dat het
instrumentatrium nog niet toereikend is voor dijken met taluds groter dan 1:5 of afwijkende kleisoorten, terwijl deze wel
nodig zijn om bijvoorbeeld lokale klei en slib in de dijk te kunnen benutten.
Daarom worden bijvoorbeeld de Brede Groene Dijk en Houtribzanddijk als demonstratie- en pilotprojecten uitgevoerd.
Dergelijke projecten dragen bij aan het thema ‘Natura 2000 en natuurlijk bouwen’ op de Kennis en Innovatie Agenda
van het HWBP. Doel is om te kijken hoe meer ‘’zachte’’ en natuurlijke oplossingen kunnen worden meegenomen als
alternatief in waterveiligheidsvraagstukken. We bevinden ons nu nog in een lerende fase waarbij het experimenteren
met pilotprojecten nodig is om verscheidene dijkconcepten te testen, en daarna mogelijk op te schalen. Dit type project
vraagt veel afstemming en kennisdeling om tot een gedeeld kennisniveau tussen betrokken partijen te komen. Dit betreft
overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en bewoners en andere stakeholders met gebiedskennis. Een gezamenlijke
basiskennis is noodzakelijk om tot gezamenlijk oplossingen te komen en gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap
te voelen.

V
 an belang is dat natuurmaatregelen en waterveiligheidsmaatregelen onlosmakelijk zijn verbonden. Anders is het voor de Wet natuurbescherming niet één
project en kunnen de natuurmaatregelen als verkapte vorm van compensatie worden gezien. Dat is geen geoorloofde manier om de ADC-toets te omzeilen.
8
Een vergunning voor projecten met significante gevolgen mag volgens art. 2.8 lid 4 van de Wet natuurbescherming alleen verleend worden onder
voorwaarde dat Alternatieven ontbreken, er een Dwingede reden is (waaronder veiligheid) en de nodige Compenserende maatregelen getroffen worden.
7
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5. Succesfactoren voor het integreren
van investeringen in waterveiligheid
en natuur
Op basis van de uitdagingen die we zien in de praktijk formuleren we de onderstaande succesfactoren voor het integreren
van investeringen in waterveiligheid en natuur. De sleutel tot succes ligt er in om projecten zo vroeg mogelijk vanuit
een meervoudige doelstelling aan te vliegen, met meerdere ‘projecteigenaren’ en financiering uit meerdere bronnen.
Idealiter wordt dit al in de programmering van projecten meegenomen. Maar ook in de voorverkenning / MIRT onderzoek
of verkenningsfase liggen er mogelijkheden. De succesfactoren liggen op programmaniveau, regionaal niveau en
projectniveau.

Figuur 6. Friese IJsselmeerkust bij Hindeloopen

Programmaniveau: benut de tijd en ruimte die er is
Als we ons blikveld verruimen is de potentie voor het combineren van waterveiligheid en natuurontwikkeling enorm. Zo
lopen de programma’s HWBP en PAGW beiden door tot 2050, en IRM komt daar nog bij voor het rivierengebied. Dit geeft de
mogelijkheid om de projecten in tijd en ruimte op elkaar af te stemmen. Dit kan door niet alleen te programmeren op basis
van de urgentie vanuit een specifieke opgave, maar ook vanuit de kansen om opgaven in een gebied te koppelen. We
realiseren dat het introduceren van meekoppelkansen als extra criterium het programmeren nog complexer maakt dan het
al is. Echter, een vooraf afgestemde programmering leidt er toe dat projecten direct kunnen starten met een meervoudige
doelstelling, meerdere projecteigenaren en meerdere bronnen van financiering. Dit is een belangrijke sleutel tot succes.
Hiervoor is meer afstemming nodig tussen de landelijke programma’s én met de beschikbare regionale agenda’s en
gebiedsprogramma’s.
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Regionaal niveau: gebiedsgerichte aanpak
Wetgeving en beleid voor waterveiligheid en natuur vormen de basis voor programma’s en projecten. Door deze te
spiegelen aan de initiatieven en ideeën in de regio’s (Waddenzee, Eems-Dollard, IJsselmeergebied, Rivierengebied
en Zuidwestelijke Delta) worden de kansen concreet. Daarom bevelen we aan dat regionale partners - waaronder
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en terreinbeheerders - op gebiedsniveau - een gezamenlijke visie ontwikkelen
op de toekomst en de stappen verkennen die nodig zijn om daar te komen. Een dergelijke visie vertaalt gezamenlijke
opgaven en ambities in een ontwikkelagenda voor het gebied. Deze moet voldoende flexibiliteit bieden om zich aan te
passen aan de snel veranderende wereld om ons heen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de MIRT Gebiedsagenda’s. Voor de
uitvoering van de visie is het van belang om afspraken over bijvoorbeeld eigenaarschap en cofinanciering vast te leggen,
bijvoorbeeld in samenwerkingsovereenkomsten, en opvolging te organiseren, bijvoorbeeld in een gebiedsprogramma.
Op deze manier worden deelprojecten goed ondersteund en kunnen overstijgende zaken worden gerealiseerd in goede
samenwerking in het gebied.
Inspirerende voorbeelden zijn het programma Eems-Dollard 2050, de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, De
Gebiedsagenda Wadden 2050 en de Agenda IJsselmeergebied 2050. In het programma Integraal Rivier Management wordt
een integrale visie gevormd op de lange termijn ontwikkeling van het rivierengebied. Zo kan afgraven van uiterwaarden,
delfstoffenwinning en buffering van water zorgen voor meer natuur in combinatie met waterveiligheidsoplossingen. De
PAGW opgave wordt in IRM geïntegreerd en HWBP wordt als raakvlak beschouwd.

Projectniveau: start projecten met een ruime scope
Door de bovenstaande succesfactoren op te volgen is het mogelijk om in projecten waar waterveiligheid en natuur
kunnen worden gecombineerd al vanaf de start van het project te kunnen werken met een meervoudige doelstelling,
meerdere ‘projecteigenaren’ en financiering uit meerdere bronnen. Naast waterveiligheid en natuurontwikkeling kan dit
ook een brede gebiedsontwikkeling zijn met inpassing van andere ruimtelijke functies, zoals woningbouw op een brede
klimaatdijk. De ruime scope bij aanvang van het project borgt dat de verschillende doelstellingen volwaardig in het project
worden meegenomen. Een goed voorbeeld hiervan is het programma Ruimte voor Rivier, maar ook meer recente projecten
zoals Meanderende Maas.
Benut de mogelijkheid van een voorverkenning
In sommige gevallen zal bij de start van het project de kansrijkheid voor de combinatie van waterveiligheid,
natuurontwikkeling en andere functies verder verkend moeten worden. Daarbij moet gekeken worden naar de opgaven in
het gebied, kansen tot integratie, maatschappelijk draagvlak, financiering en organisatie. Deze analyse kan in de vorm van
een voorverkenning worden georganiseerd, een instrument dat al beschikbaar is binnen het HWBP, of een MIRT onderzoek.
Bij een positieve uitkomst mondt de voorverkenning in een multifunctioneel project met een ruime scope.
Benut de mogelijkheid van een brede planMER
Verder in een project kan ook het instrument van een brede planMER ingezet worden. Daarin kunnen rijk, provincies,
waterschappen en/of gemeenten integrale, ruimtelijke oplossingen voor de opgaven in een gebied verkennen, met een
doorkijk naar de lange termijn. Dit geeft hun bestuurders handvatten om te kunnen kiezen voor een integrale aanpak van
gebiedsopgaven.
Organiseer een brede samenwerking
Door te werken aan meerdere opgaven tegelijkertijd is er voor meer partijen iets te winnen. Voor overheden is er meer
ruimte om beleidsdoelstellingen te realiseren, natuurverenigingen kunnen aan hun doelen werken en ook voor bewoners
en ondernemers is er profijt. Win-win-oplossingen komen alleen tot wasdom in een brede samenwerking waarin
verschillende stakeholders vroegtijdig worden betrokken. Namens de overheid zijn dat in elk geval het waterschap,
provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Gebruikers van het gebied, zoals inwoners en ondernemers zijn op de
hoogte van wat er speelt in het gebied en kunnen daarmee bijdragen aan de juiste oplossing van het gebied. Ook
belangenorganisaties, zoals natuur- of bewonersverenigingen, kunnen vanuit hun expertise en belangrijke bijdrage
leveren. Als er voor verschillende partijen iets te halen is, zullen ook meerdere partijen bijdragen en wordt de kans op
weerstand kleiner. Daar tegenover staat dat nauwere samenwerking vraagt om aanvullende afstemming en kan leiden tot
vertragingen omdat de samenwerkende partijen soms op elkaar moeten wachten. Procesmanagement is dan essentieel.
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Tekstbox 4. Is nieuwe natuur minder dan oude natuur?
De huidige natuurwetgeving is sterk gericht op behoud van natuurwaarden. Dat maakt het lastig om natuur te verbeteren
of om oude natuur in te wisselen voor nieuwe. Voor een land als Nederland is dat eigenlijk merkwaardig. Nederland was
een dynamische delta, voortdurend veranderden door overstromingen, aanslibbingen, rivierverleggingen en droogval de
omstandigheden. Dat dynamische karakter zorgde voor een krachtige natuur met bijzondere waarden. Essentie was de
dynamiek van verandering en dus juist niet de starheid van behoud. Nieuwe natuurgebieden als Oostvaardersplassen
en Marker Wadden kennen een ongelofelijke vogelrijkdom van internationale betekenis. Uiteraard blijft het ook nodig om
bestaande unieke natuurwaarden te behouden, mits deze een hoge kwaliteit hebben. Dat geldt vooral voor bijzondere
habitattypen in het hogere deel van Nederland. Bijvoorbeeld oude eikenbossen en hoogvenen hebben een dusdanig
lange ontwikkelingstermijn dat ze onvervangbaar zijn binnen een mensenleven.

Zoek naar ruimte binnen wet- en regelgeving
Strikte natuurwetgeving en strikte waterveiligheidsnormen beperken de oplossingsruimte in land-waterovergangen. Ook
is de huidige natuur in Nederland beperkt van omvang en vaak verspreid over kleine ‘postzegels’. Dit maakt de natuur
kwetsbaar en versterkt de focus op behoud van wat er is. In deze situatie is een open grondhouding van initiatiefnemers
en bevoegde gezagen nodig. Door te focussen op het doelbereik op de lange termijn en te kijken naar grotere gebieden
is vaak meer mogelijk. Aanwijzing van grotere Natura 2000-gebieden is al ingezet. Het Natura 2000-gebied Rijntakken
integreert de eerdere aanwijzing van vier deelgebieden. En voor de Natura 2000-gebieden in het IJsselmeergebied en
voor de Deltawateren is er een overkoepelend beheerplan. In de grote wateren zijn we dus al voorbij de ‘postzegeltjesmentaliteit’.
Op korte termijn is het kansrijk om binnen projecten en programma’s samen met belanghebbenden - waaronder het
bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming– te verkennen hoe knelpunten om te buigen zijn naar mogelijkheden.
Binnen de POV Waddenzeedijk is een handreiking opgesteld die goed beschrijft welke ruimte er is binnen de wetgeving om
met een ‘grote groene plus’ op ecosysteemniveau toch ontwikkelingen mogelijk te maken (HWBP, 2019). Door successen
te delen in guidelines of best practices (bijv. op programmaniveau), kunnen vergelijkbare projecten deze toepassen. Om
robuustere natuur te ontwikkelen zien we het ook als een goede ontwikkeling dat het HWBP onderzoekt in hoeverre natuur
compensatie binnen het programma op te schalen is.
Op lange termijn ontstaan mogelijk kansen om de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-gebieden zo te
formuleren dat ze meer ruimte bieden voor dynamische natuur en natuurlijke processen. Ook door investeringen in
robuustere toekomstbestendige natuur (zoals visie voor een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem in het Rijkregioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer), ontstaat er meer ruimte voor ontwikkelingen, voor waterveiligheid,
nieuwe natuur en economie. Als we de Natura 2000 instandhoudingsdoelen ruimschoots halen, leidt niet meer iedere
kleine lokale aantasting tot significante gevolgen.
Biedt ruimte om te leren
Er komt vanuit koploperprojecten steeds meer praktijkinformatie en monitoringsgegevens over gecombineerde natuur en
waterveiligheidsoplossingen beschikbaar. Toch is de kennis over de combinatie van natuurontwikkeling en waterveiligheid
nog volop in ontwikkeling. Dat betekent dat er voldoende innovatiebudget moet zijn om onderzoeken en pilots uit te voeren.
Mocht een pilot niet slagen, dan moet er een terugvaloptie zijn. Ruimte om te leren betekent ook ruimte om te falen. Het
HWBP stimuleert innovaties door een innovatiebudget beschikbaar te stellen waarbij de risico’s voor de innoverende partij
worden beperkt. Ook is het van belang om kennis- en innovatievragen overkoepelend te agenderen de opgedane kennis
en ervaringen te bundelen en delen, bijvoorbeeld in Kennis en Innovatieagenda’s. Als de tijd er rijp voor is, moet de kennis
worden vastgelegd in richtlijnen, waaronder het wettelijke beoordelings- en ontwerpinstrumentarium voor waterkeringen.
Dan pas zijn innovatieve oplossingen aantoonbaar veilig en kunnen ze in reguliere projecten worden uitgevoerd.

Figuur 7. Prins Hendrik Zanddijk, Texel
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Contact
Alex Hekman
Business director Water
Alex is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beste integrale oplossingen
voor onze klanten op gebied van waterveiligheid, watermanagement, stedelijk water
en klimaatadaptatie. Als branche ambassadeur voor NLingenieurs en lid van het
Kernteam Deltatechnologie (Topsector Water) legt hij elke dag nieuwe verbindingen
met stakeholders en partners om gezamenlijk oplossingen te creëren voor een
klimaatbestendig Nederland.
T +31 6 622 792 439		

E alex.hekman@sweco.nl

Tom Raadgever
Adviseur Planvorming Water
Tom verbindt als adviseur Planvorming Water inhoud en proces in beleidsontwikkeling,
onderzoek, innovatie, verkenningen en planstudies. Hij is gedreven om in samenwerking
integrale oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken op het gebied van
waterveiligheid, waterbeheer en gebiedsinrichting van kwetsbare delta’s.
T +31 6 103 41 507 		

E tom.raadgever@sweco.nl

Deze paper is tot stand gekomen met een bijdrage van Sweco Experts: Maaike Leppink, Nadine Keller, Desley Sulkers, Louis
Broersma, Piet Riemersma, Jan Kollen, Minxia Mae Peddemos en Anouk Potter
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Over Sweco
Verandering van de wereld om ons heen was nog nooit zo actueel, relevant, inspirerend en
uitdagend. Voor welke uitdaging dan ook: de samenleving kan rekenen op een oplossing
van Sweco. Nu, morgen en in de toekomst.
Samen met klanten en de kennis van 17.500 architecten, ingenieurs en adviseurs, stuk voor
stuk vakidioten, creëren we slimme oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de
versnellende kracht van digitalisering en het perspectief van een groene en duurzamere
samenleving.
www.sweco.nl/water
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•
•
•
•
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Bijlage 1: Interviewvragen
projecten
Algemeen
1.	Wat zie jij als de belangrijkste kansen en belemmeringen voor het combineren van waterveiligheid en ecologie in
Nederland?
2. Kun je iets meer vertellen over het project? (fase, rol, omgeving (Natura2000 gebied?), materiaal en lengte oever etc.)
3.	Waarom is bij dit project gekozen voor het combineren waterveiligheid en natuur (innovatie/ ontwikkeling/ behoud)?
Wat was het voornaamste projectdoel?
Stakeholders/samenwerking
4. Welke personen/stakeholders waren er betrokken bij het project?
5. Welke organisaties waren betrokken bij het project? En welke samenwerkingsverbanden/coalities?
6.	Hoe verliep/verloopt de samenwerking? (Hebben zich conflicten voorgedaan?) Heeft u wensen hoe het beter kon/kan?
Bijv. ter verbetering van de samenwerking.
7. Wat was de rol van de betrokken personen?
8. Welke organisatiestructuur hoorde daarbij? Bijvoorbeeld project/programma?
9. Was deze organisatiestructuur relevant voor/van invloed op het combineren waterveiligheid en natuur?
10. Welke organisatiestructuur is volgens u het meest geschikt voor het combineren van waterveiligheid en natuur?
Macht en middelen
11.	Wat was de rol van de betrokken personen? En over welke kennis beschikten zij?
a.	Beschikten de betrokkenen over voldoende kennis over het combineren van waterveiligheid en natuur? En waren
zij bereid te leren gedurende het project/was er experimenteerruimte gedurende het project? Hoe stond u hierin,
welke lessen neemt u mee?
12. Wat waren de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken partijen? (politieke cultuur)
a. Welke organisatie had de leiding gedurende het project?
b. Waren er belangrijke sleutelfiguren?
13. En van wie/welke belangen waren doorslaggevend?
a. Wat waren de intenties van deze belangen/keuzes
14. Wie heeft uiteindelijk de keuze voor het ontwerp/programma gemaakt?
Regels
15.	Is er wet- en regelgeving is stimulerend of juist belemmerend geweest in het project? (speciale aandacht voor rol
natuurwetgeving)
Financiën
16. In hoeverre waren er voldoende middelen om het project te realiseren?
17. Welke partijen financierden welke onderdelen?
18. Maakt de combinatie van waterveiligheid en natuur het makkelijker om de financiering rond te krijgen of juist niet?
19. Vindt je dat het project kosteneffectief was?
a. Zo nee, wat had je liever anders gedaan?
Drivers en barriers
20. Wat waren succesfactoren van dit project voor het combineren waterveiligheid en natuur?
21. Wat waren belemmeringen bij dit project voor het combineren waterveiligheid en natuur?
22. Wat waren binnen dit project de best practices, kansen en bedreigingen?
Toekomst
23.	Welke dijkconcepten zijn naar uw/jouw inzicht goed te combineren met ecologie? Waarom? In hoeverre zijn deze
locatie-specifiek? (Of zijn ze geschikt als blue-print voor elders?)
24.	Wat is er nodig om in de toekomst makkelijker ecologie en waterveiligheid te combineren? Welke algemene behoeften
zijn er om te versnellen? Is project opschalen mogelijk en/of wenselijk?
Afsluiter
25.	Welke lessen neemt u mee van dit project? Wat wilt u meegeven aan partijen die op deze manier aan waterveiligheid
willen werken?
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Bijlage 2: Projectoverzicht
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Kijk voor een overzicht van onze vestigingen
op www.sweco.nl/contact

