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in de Delta



Water, water, everywhere, 

And all the boards did shrink; 

Water, water, everywhere, 

Nor any drop to drink. 

Uit: The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge
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Voorwoord

Goeree-Overflakkee en water zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. De relatie tussen het water en ons eiland kent 
een historie met positieve en negatieve kanten. Er werd 
vruchtbaar land op het water gewonnen. Soms eiste het 
water een tragische tol door overstromingen. Het water 
bracht en brengt ook welvaart door visserij, de benutting 
door de landbouw en de recreatie.

Zoals het water soms een vijand was, andere keren een 
vriend, zo zijn er nog steeds allerlei veranderingen in en 
rondom het water. Actueel zijn de veranderingen die 
betrekking hebben op het zoutgehalte in de wateren.  
Door natuurlijke oorzaken, maar ook door bewust 
menselijk ingrijpen verandert zoet water steeds meer in 
verzilt water. Grote processen, die ingrijpen op het leven 
op het eiland Goeree-Overflakkee.

Deze veranderingen, én de gevolgen en kansen hiervan, 
zijn onderwerp geweest van een aantal ateliersessies.  

In het kader van het zogenaamde Water + Ruimte 
programma van de toenmalige ministeries van VROM en 
V&W is, in opdracht van de provincie Zuid-Holland en het 
ISGO, onderzoek gedaan naar de verziltende omstandig-
heden en de consequenties hiervan voor economie en 
ruimte op Goeree-Overflakkee.

Deskundigen en betrokkenen van het eiland hebben het 
belang van dit onderzoek onderkend en zijn samen aan  
de slag gegaan om de genoemde vraagstukken in kaart te 
brengen. Het resultaat hiervan ligt thans voor u in de vorm 
van dit boekje “Goeree-Overflakkee in de Delta, Verken-
ning van kansen voor water en ruimte”.

Wat mij betreft zijn de samenstellers van het boekje er 
uitstekend in geslaagd de actuele problematiek woorden 
te geven, alsmede aanzetten te formuleren voor vervolg-
stappen. Het boekje straalt een grote betrokkenheid uit, 
die tot welgemeende dank noopt van alle personen 

die aan de totstandkoming ervan, in welke vorm dan  
ook, hebben bijgedragen.

Een belangrijke uitdaging ligt er thans voor beleidsmakers 
en politiek. Het boekje is namelijk geen afronding, maar 
een begin. Een begin van een transitieproces voor 
Goeree-Overflakkee, met volop kansen voor economie en 
ruimte. Ik nodig u uit om die uitdaging samen met mij en 
alle andere betrokkenen aan te gaan.

G.C. Kleingeld,
Regionaal portefeuillehouder Water
  

Hooggelegen gebied
Laaggelegen gebied
Ondiep water
Diep water

Goeree-Overflakkee binnen de 
Zuidwestelijke Delta.  

Bron: Hoogtekaart uit de Atlas van de 
Zuidwestelijke Delta van het  

gelijknamige Programmabureau, 2009.
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Samenvatting samenvatting

Eind 2010, begin 2011 is het ‘Atelier Water en Ruimte’ op 
Goeree-Overflakkee gehouden. Hier is nagegaan welke 
waterhuishoudkundige maatregelen nu zinvol zijn met het 
oog op de toekomst, zoals de verwachte klimatologische 
veranderingen. Tegelijkertijd is gekeken naar de betekenis 
van het watersysteem voor de ruimtelijke ordening en vice 
versa. Deelnemers aan het atelier waren deskundigen van 
het eiland en externen.

Huidige situatie:
In de huidige situatie hebben de sloten voor de landbouw 
’s zomers een hoog waterpeil met een zoet karakter en  
’s winters een laag waterpeil met een brak karakter. Dit is 
tegengesteld aan de natuurlijke situatie, wat voor het 
ecosysteem in de sloten ongewenst is. Het in- en uitlaten 
van water vindt nu bovendien op één en dezelfde plek 
plaats. Dit is niet efficiënt want zo is veel meer zoet water 
nodig dan strikt genomen noodzakelijk.  

Autonome ontwikkeling:
Er is gebleken dat op het eiland zelf bij een onveranderd 
systeem verzilting zal plaatsvinden doordat de bodem 
vanuit de ondergrond meer zout zal leveren (toename 
zoute kwel). Dit is ongunstig, vooral voor de landbouw en 
de drinkwatervoorziening.

Veranderingen in de omgeving:
Naast deze interne verzilting bestaat de mogelijkheid dat 
de kwaliteit van de omringende wateren (Haringvliet en 
Volkerak-Zoommeer) door menselijk ingrijpen verandert 
van zoet naar brak of zout. De waterkwaliteit van het 
Haringvliet is cruciaal voor het watersysteem op 
Goeree-Overflakkee.

Maatregelen op korte termijn:
Al in de huidige situatie is het van belang dat meer zoet 
(regen)water in de percelen wordt vasthouden als buffer 
tegen het zoute grondwater. Agrariërs kunnen hieraan  
op korte termijn al bijdragen door over te stappen op  
de zogenoemde peilgestuurde drainage – die hen in  
staat stelt om neerslagoverschotten beter in de bodem  
te bergen.

Het systeem van doorspoelen van het eiland met zoet 
water kan veel doelmatiger. Het inlaten van zoet water 
moet dan aan de noordzijde (Haringvliet) gebeuren en  
het uitlaten aan de zuidzijde (Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer). Hiervoor kunnen bestaande watergangen 
worden gebruikt. Het nieuwe systeem zorgt voor een 
efficiënte realisatie van een permanent zoete 
waterkwaliteit.

Benodigde maatregelen bij veranderingen in het 
Haringvliet
Indien de Haringvlietsluizen op een kier gaan, wordt het 
Haringvliet gedeeltelijk zout en kan het eiland niet 
zondermeer met zoet water van noord naar zuid worden 
doorgespoeld. Zoet water kan dan alleen aan de oostzijde 
van het eiland worden ingelaten. Vanaf nieuwe inlaatpun-
ten kan het zoete water echter via een aan te leggen 
kanaal naar het westen worden vervoerd. Wanneer de 
Haringvlietsluizen helemaal open gaan of misschien zelfs 
de dam verdwijnt, is er alleen nog een inlaatpunt mogelijk 
in het uiterste oosten van Overflakkee en zal het aanvoer-
kanaal verlengd moeten worden tot dit inlaatpunt. Indien 
ook dit inlaatpunt niet meer mogelijk blijkt dan kan een 
aanvoerbuis vanuit de Biesbosch worden overwogen. 

Wanneer er bij toenemende schaarste nog zuiniger met 
zoet water omgegaan moet worden, biedt het nieuwe 
systeem kansen om een rigoureuze efficiëntieslag te 
maken. In dat geval verdient het aanbeveling om aanvoer 
naar- en afvoer van water van de percelen te scheiden. 
Met het aanvoerkanaal kan een systeem worden ingericht 
dat het zoetwater ‘op maat’ naar de percelen brengt; het 
noord-zuidstelsel kan dan dienst doen als afvoersysteem 
voor het brakke water en is dan ook permanent brak  
tot zout.

Ruimtelijke opgave gekoppeld aan het 
watersysteem:
Het omvormen en benutten van het huidige watersysteem 
is goed combineerbaar met het creëren van aantrekkelijke 
randen voor recreanten als wandelaars en fietsers.  
Dit oorspronkelijke krekensysteem biedt mogelijkheden 
voor natuurontwikkeling en landschapsbouw en daarmee 
ook een basis voor woonvormen zoals nieuwe landgoede-
ren en/of recreatieve voorzieningen als campings of kano-
verhuurbedrijven. Zo kan de huidige recreatieve aanbod 
op het eiland worden verbreed. 

De zoetwateraanvoer biedt ook mogelijkheden voor een 
eventuele vaarverbinding voor jachten tussen Haringvliet 
en Grevelingen. Dit samengebruik noodzaakt een hoog 
peil – en een relatief groot ruimtebeslag; diep stekende 
kielen van de jachten zouden bij een laaggelegen vaar-
verbinding het zoute grondwater aansnijden, dit is 
ongewenst. Wanneer een ‘zoete’ combinatie niet te maken 
valt, gaat de voorkeur uit naar een korte, brakke vaarver-
binding ter hoogte van de hals van het eiland. De kruising 
van infrastructurele werken, met naast wegen ook andere 

watergangen, verdient in alle gevallen de nodige aandacht. 
Dit geldt ook voor het benutten van de cultuurhistorie van 
het eiland: het aankoppelen van de oude haventjes kan de 
vaarverbinding extra aantrekkelijk maken.

Het is zeer waarschijnlijk dat de dijken langs het Haring-
vliet moeten worden verzwaard, hetzij bij het openzetten 
van de Haringvlietsluizen, dan wel bij het noodzakelijk 
bergen van overtollig rivierwater. Door de opgave van de 
dijkverzwaring te verbinden met de aanleg van een zoet-
wateraanvoerkanaal of het uitwerken van nieuwe woning-
bouw- en recreatieconcepten zien we een bijzondere 
ontwerpopgave ontstaan, die van grote betekenis kan zijn 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. 
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Aanleiding 

laantje van  
middelharnis.  

Meindert Hobbema 
Op de rechterpagina: 

waar het schilderij 
hangt 

Na de Deltawerken staat het watersysteem van de Zuid-
westelijke Delta opnieuw aan de vooravond van een aantal 
grootschalige veranderingen. De verandering van het 
klimaat en economische ontwikkelingen noodzaken ons 
om opnieuw na te denken over belangrijke thema’s als 
veiligheid en zoetwatervoorziening. Eén van de vragen 
daarbij is wat de consequenties zijn voor het mogelijk 
vergroten van de integrale estuariene kwaliteit van de 
delta, als duurzame basis voor natuur, wonen, werken, 
landbouw en recreatie. 

Het in 2010 gestarte Deltaprogramma bereidt tot 2015  
een vijftal Deltabesluiten voor over waterveiligheid en 
zoet-watervoorziening, die een grote impact op het eiland 
Goeree-Overflakkee zullen hebben. Het eiland ligt immers 
op een scharnierpunt van afvoer van de grote rivieren en 
bovendien is de landbouw grotendeels afhankelijk van 
aanvoer van zoetwater van buiten het eiland.
Alle reden dus om een grondige verkenning te doen naar 
mogelijkheden om voorbereid te kunnen zijn op verschil-
lende toekomstscenario’s. Deze verkenning maakt het 
mogelijk om op een slimme manier voor te sorteren op  
de toekomst, of anders gezegd: kunnen we nu al maat-
regelen onderscheiden waarvan we weten dat we er later 
geen spijt van zullen hebben? 

Het eiland wil zo goed mogelijk voorsorteren op mogelijke 
veranderingen. De focus is daarbij sterk gericht op de 
landbouw als hoogrenderende bedrijfstak die in grote 
mate van extern zoetwater afhankelijk is.  Daarnaast is het 
eiland echter ook op zoek naar een economische impuls  
en ziet vooral potenties in de versterking van de toeris-
tisch-recreatieve infrastructuur. 
Mede op initiatief van de provincie Zuid Holland is door 

het ISGO een Water + Ruimte atelier georganiseerd.  
Onder leiding van de Ateliermeester van het Programma 
Zuidwestelijke Delta en met hulp van ontwerpers van 
Dienst Landelijk Gebied, experts van Waterschap Hol-
landse Delta en Deltares hebben zo’n 40 betrokkenen  
(in verschillende atelierbijeenkomsten) hun deskundig-
heid, ideeën en ambities ingebracht, zie de deelnemerlijst 
achterin dit document.  

Doel
Het Water + Ruimteatelier is opgezet om in een tijdsbestek 
van circa twee maanden inzicht te krijgen in denkbare 
ingrepen of maatregelen die nodig zijn voor verbetering 
van de waterhuishouding, het op niveau houden van de 
landbouw, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit op 
het eiland en als impuls voor de regionale economie.  
Het gaat om maatregelen die op korte dan wel de lange 
termijn aan de orde kunnen zijn. Voor draagvlakontwikke-
ling is het belangrijk dat deze inzichten worden gedeeld 
door alle aanwezige deelnemers.  

Resultaat
Deze brochure beschrijft de uitkomsten van het Water  
+ Ruimteatelier; het biedt een overzicht in de tijd van 
verschillende denkbare scenario’s. Als belangrijkste komt 
het huidige waterregime in de Delta aan bod en laat het 
zien hoe de gebruiksfuncties op het eiland kunnen 
meegroeien met nieuwe ontwikkelingen in het water-
systeem van de Delta en klimatologische veranderingen.  
De resultaten zijn ook in een diavoorstelling samengevat.

Werkwijze
Er is gekozen voor de werkvorm van een ontwerpatelier. 
Kenmerkend voor een atelier is dat in een kort tijdsbestek 

inhoudelijke resultaten kunnen worden geboekt waarover 
de betrokkenen en deskundigen het eens zijn. Juist door 
vraagstukken en opgaven te verbeelden met schetsen en 
planmatige tekeningen, worden problemen en oplossin-
gen, maar ook nieuwe vragen helder en voor iedereen 
begrijpelijk in beeld gebracht. 

Het schilderij op de pagina hiernaast van het ‘Laantje bij Middel-
harnis’ hangt in het voormalige raadhuis van de Middelharnis.  
Het is een kopie van het beroemde meesterwerk van Meindert 
Hobbe-ma uit de Gouden Eeuw. Het origineel werd destijds voor  
f 25,50 gekocht en door de burgemeester/dijkgraaf in de raadska-
mer opgehangen. Later is het ingeruild voor deze kopie en nog een 
ander doek, beiden gemaakt door Adriaan van der Koogh, geboren 
in Middelharnis. In 1871 kwam het via verschillende eigenaren bij  
de National Gallery in Londen terecht, waar het nog steeds hangt 
en vele miljoenen euro’s waard is. Het schilderij vertelt daarmee 
niet alleen het verhaal van het landschap op Flakkee in de   Gouden 
eeuw, maar is in dit atelier vooral een schoolvoorbeeld van een 
korte termijn maatregel waar men later wèl spijt van heeft 
gekregen… 
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Goeree-Overflakkee is een relatief jong eiland in de Delta. 
De kaart van Zeeland rond 1300 (hieronder links) laat op 
de plek van het huidige eiland nog  groot aantal schorren 
en platen zien, waar andere eilanden al waren ingepolderd 
of bedijkt voorkwamen. Goed zichtbaar is het ‘Vlakee’  
(het huidige Haringvliet) waar het eiland een deel van haar 
naam aan te danken heeft. Vanuit Voorne lag dit eiland 
namelijk ‘over de Vlakee’. 
Op de kaart uit 1545 (hieronder rechts) is het havenplaatsje 
Goeree al duidelijk zichtbaar. Bovendien liggen vrijwel alle 
plaatsen nog direct aan het water. In opvolgende kaart-

Ontwikkeling van Goeree Overflakkee in de Delta 

beelden zien we hoe langzaam maar zeker de zeeengten 
tussen de platen steeds verder werden bedijkt. Belangrijk 
moment in die ontwikkeling was de bouw van de Staten-
dam in 1751, die de toenmalige eilanden Goeree en Over-
flakkee met elkaar verbond. Deze dam sloot de vaargeul 
“De Hals” en de toenmalige Scharrezee af. Zie de kaart uit 
1750 (op pagina 13 ) met ‘afgebakend vaarwater over de 
Hals’ en “De Scharrezee’. 
Op de hoogtekaart (op pagina 14) is de polderstructuur 
goed terug te vinden, evenals de voormalige kreken die 
tussen de eilanden en polders lagen. Die kreken zijn nog 

steeds terug te vinden als de lagere delen van het eiland 
en vormen, met de oude bedijkingen (bomendijken) nu 
nog belangrijke karakteristieken van het eiland. Een ander 
verschil met de Zeeuwse eilanden is de relatief hoge 
ligging van het eiland. 

Vanzelfsprekend kent het eiland een lange traditie van 
visserij. Een grote handelstraditie is er niet geweest, het 
oude havenplaatsje Goeree was vooral een Goede Reede 
achter de hoge duinen, veilig voor de stormen op de 
Noordzee. Goeree-Overflakkee stond ook wel bekend  

als een eiland van ‘boeren en vissers’. Landbouw was 
namelijk, dankzij de goed bewerkbare bodemopbouw  
van voornamelijk lichte klei (zie de kaart op pagina 14), 
eveneens een belangrijke bron van inkomsten voor het 
eiland. 
Door de afsluiting van het Haringvliet in 1971 en de daar-
mee gepaard gaande verzoeting, is de landbouw op het 
eiland (behalve op de Kop) sinds de Deltawerken overge-
gaan naar een zoetwater gestuurd systeem, gevoed door 
rivierwater uit het Haringvliet en Krammer-Volkerak.  
De ruilverkavelingen op Goeree-Overflakkee zorgden er 

mede voor dat vandaag de dag hoogwaardige producten 
als bollen en tuinbouwgewassen geteeld kunnen worden 
en afgezet op de wereldmarkt. Een groot deel van het 
eiland wordt gebruikt voor agrarische productie, de 
belangrijke natuurgebieden liggen vooral buiten de dijken 
en in de duingebieden. De Slikken van Flakkee en de 
Scheelhoek zijn onderdeel van grotere, door Natura 2000 
beschermde natuurgebieden.

In toeristisch-recreatief opzicht heeft het eiland na de 
bouw van de Deltawerken ook een belangrijke intensi-

vering doorgemaakt; vooral op de Kop van Goeree, 
Brouwersdam en Grevelingendam zijn grote concentraties 
voor dag- en verblijfsrecreatie te vinden. In 2009 waren er 
1,8 miljoen overnachtingen op het eiland.

Ontwikkeling van Goeree Overflakkee in de Delta 

Op de rechterkaart op pagina 12 uit 1545 is het havenplaatsje 
Goeree al duidelijk zichtbaar. Bovendien liggen vrijewel alle 
plaatsen nog direct aan het water. 
Op deze pagina rechtsonder de kaart uit 1750, vlak voordat het 
Halskanaal werd afgesloten. Op de kaart is ook de Scharrezee 
nog duidelijk zichtbaar. 
Links onder een voorbeeld van aandijkingen, bij Herkingen, 
1695. (NB het noorden is de onderzijde van de kaart).
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AHN (Algemene Hoogtekaart Nederland). Duinen en zeewering 
zijn het hoogst gelegen,  (voormalige) kreken het laagst. Ten 
opzichte van Hoeksche Waard en Schouwen Duiveland zijn er 
relatief weinig echt laaggelegen delen.

Bodemkaart; zand op de kop, gemengd zavel en klei in de hals en 
lichte klei in de romp. Zware klei (donkergroen) komt op Goeree 
Overflakkee niet voor.

Ontwikkeling van Goeree Overflakkee in de Delta 

Na de watersnoodsramp van 1953 is ten behoeve van de 
veiligheid in de Zuidwestelijke Delta het (eerste) Deltaplan 
uitgevoerd. Eén van de eerste kunstwerken was de 
Haringvlietdam met spuisluizen (1971). Hierdoor veran-
derde het Haringvliet van een estuarien zoet-zout 
overgangsgebied in een semi-stagnant zoet waterbekken. 
Door de aanleg van de Volkeraksluizen (1970) en de 
Philipsdam (1989) werd ook het Krammer-Volkerak 
stagnant, getijloos en zoet.
Was het eiland vóór de Deltawerken helemaal omringd 
door brakke-zoute getijdewateren, na de deltawerken 
werd het mogelijk om langs de gehele noordkant en de 
zuidoostkant ongelimiteerd zoet water in te laten voor de 
landbouw. Dat is een belangrijk gegeven, omdat de sloten 
op het eiland als gevolg van zoute kwel van nature brak  
tot zout zijn.  
Deze zoute kwel is afkomstig uit het diepe watervoerende 
pakket vanuit oude mariene afzettingen van duizenden 
jaren terug. Het gaat dus om ‘oud’ zout. In de gebieden in 
het zuidwesten van het eiland is sprake van zeer zoute 
kwel (meer dan 10.000 mg Cl/l). Ook op andere plekken is 
het kwelwater zout (meer dan 1000 mg Cl/l).

Met de zoetwaterinlaat worden de brakke tot zoute pol-
dersloten ‘zoetgespoeld’. Met dit zoete slootwater kan 
worden beregend, waardoor de teelt van hoogrenderende 
landbouwgewassen mogelijk is: bollen, open grond 
tuinbouwgewassen, primeurteelten.  
Maar ook van de traditionele akkerbouwgewassen kan 
door beregening de opbrengst flink worden verhoogd,  
en het risico van misoogsten worden verkleind.  

Typering huidig watersysteem

grote kunstwerken in de zuidwestelijke delta inzetje: opening Haringvlietsluizen
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Typering huidig watersysteem

Dit verschil komt tot uitdrukking in de geldopbrengst per 
hectare. Volgens de land- en tuinbouwcijfers (2008) is de 
bruto opbrengst voor de traditionele akkerbouwgewassen 
(granen, bieten, aardappelen, uien) zo’n 1.000 - 5.000 Euro 
per hectare, terwijl bloembollen en open grond-tuinbouw-
gewassen al gauw 15.000 - 20.000 Euro per hectare 
opbrengen. 
Met andere woorden, het hoge serviceniveau van 
‘zoetwaterbeschikbaarheidsgarantie’ vertaalt zich op 
perceelsniveau in een 10-voudige geldopbrengst. En voor 
het eiland als geheel is bij de huidige intensivering met 
15% hoogrenderende teelten de geldopbrengst van de 
landbouw ongeveer verdubbeld.
Er zijn echter huidige en vooral ook toekomstige knelpun-
ten en aandachtspunten.
Allereerst de interne verzilting door zoute kwel. Deze gaat 
toenemen, onder invloed van de veranderingen in de drie 
onderliggende oorzaken: 

oud zout: onder heel West-Nederland is zout grondwa-
ter aanwezig. Door langzame grondwaterstroming en 
bodemdaling neemt de zoute kwel toe. Dit is een volle-
dig autonoom proces;
zeespiegelstijging veroorzaakt toenemende kweldruk en 
daardoor een snellere verplaatsing van zout grondwater 
naar het oppervlaktewater. Dit effect is beperkt tot de 
eerste kilometers (<10 km) vanaf het buitenwater, maar 
op een smal eiland als Goeree-Overflakkee is dat een 
groot deel van het totale areaal;
langdurige droge perioden als gevolg van klimaatveran-
dering met minder neerslag en meer verdamping 
veroorzaken ook toename van zoute kwel.

-

-

-

Typering huidig watersysteem

zoutvracht in de huidige situatie 
en in 2050

De geschatte effecten van de toename van de interne verzilting 
zijn weergegeven in de figuur hierboven.

3.1   Het basissysteem staat onder druk
Door het neerslagoverschot vormt zich van nature boven-
op het ‘zoute’ grondwater een zoetwaterlens of regenwa-
terlens. Het zoete regenwater infiltreert deels naar het 
grondwater, maar blijft ook achter in de bodem als hang-
water (tussen het grondwaterpeil en het maaiveld). Daar-
naast komt door capillaire opstijging zoetwater beschik-
baar voor de wortelzone. De regenwaterlens zorgt er zo 
voor dat ondanks de aanwezigheid van brak grondwater 
op vaak zeer geringe diepte (<3m) toch landbouw mogelijk 
is: een zoet deksel op een zoute pot!

In de figuren is het principe van de zoetwaterlens of regen-
waterlens verder toegelicht. Bij neerslagoverschot in de 

winter wordt de regenwaterlens aangevuld. De lens duwt 
het brakke grondwater weg en bolt op richting maaiveld.
In de zomer (bij neerslagtekort) zal de grondwaterstand 
dalen door verdamping en vochtonttrekking door de plan-
ten. De regenwaterlens zal dan in dikte afnemen.  
In deze situatie is er zoetwater beschikbaar voor de plant, 
maar het water in de sloten is brak en dus ongeschikt voor 
beregening.

In droge jaren zal het vochttekort in de bodem toenemen, 
doordat er in die jaren een verdampingsoverschot is. Door 
klimaatverandering kan het vochttekort twee keer zo groot 
worden in 20501. De regenwaterlenzen zullen dan extra 

krimpen en dunner worden. Bovendien is dit effect 
cumulatief bij achtereenvolgende droogtejaren.
Daar komt bij dat bij de huidige landbouwpraktijk het 
drainagesysteem veroorzaakt dat het winterse neerslag-
overschot wordt afgevoerd naar de sloot en niet meer  
de regenwaterlens voedt. Het toenemende verdampings-
overschot in de zomer resulteert dan in extra uitputting  
of zelfs het geheel verdwijnen van regenwaterlenzen, 
waardoor de zoute kwel tot in de onverzadigde zone kan 
infiltreren, met zoutschade voor het gewas als gevolg.

De nevenstaande figuur illustreert een berekende 
chlorideverdeling in de bodem rondom sloten en draina-
gebuizen: preferente stroming van zout kwelwater naar 
sloten en drains.

1  deltaprogramma (2011), 1e fase lange termijn probleemanalyse 
zoetwatervoorziening. Zuidwestelijke delta en Rijnmond-
Drechtsteden (concept versie 1 april 2011)
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fosfaatconcentratie Grevelingenmeer 1972-2008
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3.3   Inrichting van het watersysteem na de 
Deltaweken

Het watersysteem op het eiland is nu grotendeels 
georiënteerd op de noordzijde van het eiland waar de 
inlaatpunten ook de belangrijkste uitlaatpunten zijn. Het is 
duidelijk dat doorspoelen niet efficiënt is als het ingelaten 
zoete water later ook weer - gemengd met het zoute 
kwelwater - op hetzelfde punt uitgeslagen moet worden. 
Ondanks dat het eiland waterbeheersingstechnisch noord-
zuid georiënteerd is, zijn tijdens de aanleg van de Delta-
werken de toenmalige inzichten over de waterkwaliteit op 
het Grevelingen, er de oorzaak van geweest dat zowel in- 
als uitlaat bij de ruilverkavelingen op de noordzijde van het 
eiland zijn georiënteerd. 
De grafiek illustreert dat de toenmalige fosfaatconcentra-
tie in het Grevelingenmeer (1976-1980) erg hoog was 
(>>0,5 mgP/l), vandaar het ‘lozingsverbod’ van nutriëntrijk 
polderwater op dit meer. Inmiddels is het fosfaatgehalte 
door verschillende oorzaken extreem gedaald, de con-
centratie is nu meer dan 10 keer zo laag (<0,05 mg P/l) en 
daalt nog steeds. Volgens huidige feiten en inzichten (‘met 
de kennis van nu ….’) heeft het Grevelingenmeer baat bij 
enige extra nutriëntenimport vanuit de polders van 
Goeree-Overflakkee. 

Samengevat: het Grevelingenmeer heeft ‘afwentelings-
ruimte’ voor polderwaterlozingen.  Met dit nieuwe gege-
ven kan opnieuw worden overwogen om het eiland van 
noord naar zuid door te spoelen, wat het zoetspoelen 
aanmerkelijk efficiënter maakt, waardoor naar schatting 
de externe wateraanvoer kan worden gehalveerd.

En dan is er nog de Kader Richtlijn Water (KRW), die het 
Waterschap verplicht om een goede chemische en 

3.2 Extra aanvoer van water vanuit Haringvliet  
 nodig
Interne verzilting door zoute kwel komt, direct of indirect, 
in het regionale watersysteem terecht. En als slootwater 
geschikt moet zijn voor de beregening van landbouwge-
wassen, is behalve een hoog zomerpeil ook een grote 
hoeveelheid zoetwater nodig om het eiland ‘zoet te spoe-
len’. Er zijn geen exacte cijfers bekend, de hoeveelheid ligt 
tussen de 60 en 100 miljoen kubieke meter (Mm3) water 
per zomerseizoen (schatting Deltares). Slechts een klein 
percentage daarvan wordt voor beregening gebruikt, 

De getallen maken hoe dan ook duidelijk dat de land-
bouwwatervoorziening sterk afhankelijk is van de externe 
aanvoer van zoet water. Het is onmogelijk om het eiland 
helemaal zelfvoorzienend te maken zonder het service 
niveau aan te tasten. Dit was een duidelijke en eenslui-
dende conclusie van het atelier

namelijk niet meer dan 5 Mm3 (5-8%). De figuur illustreert 
de grote hoeveelheid water die nodig is voor peilbeheer  
en doorspoelen, en illustreert vooral het grote verschil  
met Schouwen-Duiveland, waar geen externe wateraan-
voer mogelijk is en het zoutgehalte in de sloten oploopt 
tot bijna 5000 mg Cl/l. 
Als door klimaatverandering de zoute kwel en dus de 
zoutvracht naar de sloot toeneemt, zal meer externe 
wateraanvoer nodig zijn voor het zoetspoelen van het 
regionale watersysteem (25-60% in 2050 ten opzichte  
van 2011).  

De waterbalansen (zomerperiode) voor deelgebieden in de Zuidwestelijke Delta in de huidige situatie in een droog jaar  
(bron: metastudie: Vraag en aanbod van zoet water in de Zuidwestelijke Delta, eeen verkenning)

Grevelingen tijdserie fosfaat
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slootprofiel huidige situatie

slootprofiel ‘natuurlijke’ situatie

slootprofiel toekomstige situatie  
(Kaderrichtlijn Water)
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1  Waterbeheerplan 2009-2015”, waterschap Hollandse Delta, 
vastgesteld 26 november 2009

Goeree Overflakkee is ten aanzien van toekomstperspectieven voor het 
watersysteem in 4 deelgebieden te onderscheiden.

biologische toestand in het watersysteem in stand te 
houden. Het huidige watersysteem is zo ingericht dat er in 
de winter bij een laag peil in de watergangen en plassen 
een brak milieu ontstaat, dat in de zomer door het inlaten 
van zoet water omslaat naar een zoet milieu en een hoog 
peil. Dit is vanuit ecologisch oogpunt een ongewenste 
situatie en is in dubbel opzicht tegennatuurlijk; van nature 
staat het peil in de winter hoog en is het water licht brak 
ten gevolge van het neerslagoverschot, terwijl in de zomer 
het peil uitzakt en het zoutgehalte stijgt. De Kader Richtlijn 
Water vereist dat in het watersysteem per waterlichaam en 
verzorgend gebied eenzelfde ecologisch waterregime voor 
het hele jaar wordt nagestreefd. Het waterschap Hollandse 
Delta heeft gekozen voor een permanent zoet systeem.1 
Dat betekent dat het watersysteem ook in de winter moet 
worden doorgespoeld met zoet inlaatwater. De conse-
quentie hiervan is dat extra wateraanvoer nodig is 
(maximaal een verdubbeling) en dat dit extra bemalings-
kosten met zich meebrengt. Dit zoete systeem betekent 
een verbetering van het biologisch leven in de sloten, maar 
is in feite nog steeds tegennatuurlijk. Er is bovendien geen 
extra economisch rendement in het jaar rond zoet houden 
van de sloten. En het kan alleen bestaan bij gratie van een 
blijvende en continue beschikbaarheid van een grote 
hoeveelheid zoet water uit het Haringvliet.

Tijdens het atelier is een analyse gemaakt van onderschei-
dende delen van het eiland, waar het serviceniveau van 
zoetwatervoorziening relatief makkelijk te continueren is 
en waar dat in de toekomst moeilijker wordt (zie figuur 
hieronder). Hieruit verwachten we dat het gebied van 
Oost-Flakkee (gebied 1) met continuering van de huidige 
zoetwatervoorziening de komende decennia vooruit kan. 
Langs de zuidrand van Overflakkee, globaal tussen Oude 
Tonge en Herkingen (gebied 2), is de verzilting nu al zo 

groot dat met de huidige voorzieningen geen zoutgevoe-
lige gewassen die beregening vereisen, geteeld kunnen 
worden. Die situatie zal in de toekomst verder kunnen 
verslechteren. 

Op het overige deel van Overflakkee (gebied 3) zullen bij 
continuering van de huidige voorziening op middellange 
termijn (25 tot 50 jaar, schatting Deltares) toenemende 
problemen met interne verzilting ontstaan. 

Vanuit het atelier is voor dit gebied gekozen voor continu-
ering van het huidige productieniveau van de landbouw.

De interne verzilting op de Kop van Goeree (gebied 4) is 
een op zich staande kwestie omdat er geen water van 
buitenaf kan worden ingelaten (dat is namelijk te zout). 
Het is aangewezen op het in het zandwallengebied vast-
gehouden overtollige regenwater dat in de loop van het 
jaar afstroomt. Aan deze kwestie is in het atelier verder 
geen aandacht geschonken.

Het mag duidelijk zijn dat het waterschap streeft naar een 
efficiëntieverbetering van het arbeidsintensieve en kost-
bare zoetwatersysteem op het eiland. De ontwikkelingen 
in het kader van de KRW, de mogelijk veranderende 
omstandigheden op het Haringvliet (Kierbesluit en 
intrekking daarvan), en ook de mogelijke ontwikkelingen 
op het Krammer-Volkerak zijn aanleiding om aan de 
noordzijde van het eiland een vervangende en op de 
toekomst gerichte zoetwatervoorziening te ontwikkelen. 
De initiatieven in het kader van de compenserende werken 
voor het Kierbesluit en de ontwikkeling op en rond het 
Zuiderdiep zijn de eerste stappen op de weg naar een 
toekomstgericht, duurzaam gescheiden watersysteem met 
voldoende zoetwater voor een blijvend landbouwgebruik.
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Probleemschets en mogelijke toekomstscenario’s

Samengevat komen we tot de volgende probleemstelling:
Het grond- en oppervlaktewater op het eiland heeft te 
maken met toenemende verzilting vanuit de bodem, 
met name in het zuidelijk gedeelte van Overflakkee. 
Verwacht wordt dat verzilting verder zal toenemen, met 
name in het midden en ook oosten van het eiland.
Het huidig systeem van zoetwatervoorziening voor de 
landbouw kan efficiënter; er moeten grote hoeveelhe-
den water worden doorgespoeld om het zoutgehalte in 
de watergangen te minimaliseren. Een deel van de 
inefficiëntie zit in het feit dat de in- en uitlaatsystemen 
op dezelfde plek liggen.
Het huidige doorspoelregime zorgt halfjaarlijks voor een 
omslag van zout naar zoet en vice versa. In ecologische 
zin voldoet dit niet aan de Kaderrichtlijn Water; voor 
2015 moet het Waterschap hiervoor een oplossing 
vinden.
Interne verzilting en een inefficiënt zoetwatervoorzie-
ningssyteem zorgen ervoor dat de landbouwproductie 
op het eiland, niet duurzaam is.
Het eiland zit sociaal-economisch in een neerwaartse 
spiraal; behoud en ontwikkeling van aantrekkelijke 
woonmilieus - al of niet in combinatie met werkgele-
genheid - moet dat tegengaan.

Vervolgens is een korte analyse gemaakt van een aantal 
denkbare ontwikkelingen, bedreigend dan wel kansen 
biedend, die richtinggevend kunnen zijn voor de oplossin-
gen van hierboven genoemde problemen. De belangrijkste 
conclusie was dat de mogelijke veranderingen in de water-
huishouding van het Haringvliet met meest bepalend zijn 
voor oplossingen en maatregelen op het eiland. Voor het 
atelier is de situatie in en rond het Haringvliet daarom als 
belangrijkste variabele gezien.

-

-

-

-

-

De volgende 4 scenario’s of liever gezegd omgevings-
variabelen inzake de waterhuishouding op het Haring-
vliet zijn in het atelier nader uitgewerkt:

1. Maatwerk op het eiland op bedrijfsniveau.

2. Huidige situatie; een zoet Haringvliet.

3. De Haringvlietsluizen gaan op een kier.

4. De Haringvlietsluizen gaan open.

Optimalisering watersysteem bij verschillende Deltascenario’s

Bijgaande kaarten en toelichtingen op de hierna volgende 
pagina’s schetsen beelden van situaties die op het 
Haringvliet en andere omliggende wateren denkbaar zijn 
en geven kort aan welke adaptatiemaatregelen hierbij 
nodig zijn.

Peilgestuurde drainage
Voor alle denkbare scenario’s, dus ook bij continuering  
van het huidige waterregime, geldt dat maatregelen op 
bedrijfsniveau bijdragen aan efficiëntieverbetering en 
optimalisering van de landbouwwatervoorziening. Elders 
in het land en in Europa wordt peilgestuurde drainage al 
met succes toegepast en we denken dat een geleidelijke 
overgang van het huidige drainagesysteem naar een 
peilgestuurd systeem een maatregel is die onder alle 
denkbare scenario’s voor de toekomst van de waterhuis-
houding van het eiland, efficiënt en effectief is. Gelet op  
de relatief korte afschrijvingstermijn van de huidige 
drainage-inrichtingen, kan daarmee al op korte termijn 
een aanvang worden gemaakt.

Bij het toepassen van peilgestuurde drainage komen de 
drains niet rechtstreeks uit in de sloot, zoals bij conventio-
nele drainage, maar in eerste instantie in een verzamel-
drain (zie figuur). Deze komt op zijn beurt weer uit in een 
verzamelput waarin het drainagepeil door een in hoogte 
instelbare overloop te regelen valt. De drains zijn bij dit 
systeem vaak dieper en intensiever aangelegd dan bij de 
conventionele drainage, terwijl er doorgaans een hoger 
peil wordt gehanteerd dan bij conventionele drainage. 
Doorgaans zijn er bij een peilgestuurde drainage minder 
sloten nodig.
Het grote voordeel van dit systeem is dat het regenwater 
veel beter in de bodem wordt vastgehouden. Gelet op de 

zoute kwel en het behoud van regenwaterlenzen in de 
percelen, is dat in de Delta en in de situatie van Goeree-
Overflakkee in het bijzonder, van extra groot belang. Door 
het hogere peil kan het water beter worden vastgehouden 
zodat er mogelijk minder snel beregend hoeft te worden. 
Omgekeerd is het peil ook makkelijk tijdelijk te verlagen 
zodat je sneller het land op kunt voor bijvoorbeeld 
voorjaarswerkzaamheden. Naast de landbouwkundige 
voordelen heeft het vasthouden van meer water ook 
positieve effecten op de waterkwaliteit. Door het hogere 
peil neemt de stikstofuitspoeling af en waarschijnlijk 
vermindert ook de fosfaatuitspoeling.

Traditioneel Peilgestuurd

Waterpeil

Grond

Gewas

Waterpeil

Grond

Gewas

Hoofdbuis

kleine buizen

Sloot
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2. Huidige situatie: Een zoet Haringvliet 
Hierbij gaan we uit van continuering van de huidige 
situatie: rivierafvoer over het Haringvliet, minimale 
getijdenwerking, Krammer-Volkerak is nu nog zoet, maar 
kan verzilt worden. Er treden geen veranderingen op in het 
Grevelingenmeer. Water voor de landbouw kan nog steeds 
bij de huidige inlaatpunten worden ingelaten.

Efficiëntieverbeteringsmaatregelen: 

Overgang naar peilgestuurde drainage op individueel 
bedrijfsniveau;
Verbetering uitlaatwerken aan de zuidzijde van het 
eiland, zodat noord-zuid doorspoeling mogelijk is. 

Geschat wordt dat noord-zuid doorspoeling en dus 
gescheiden in- en uitlaat van water een besparing kan 
opleveren van de helft van de huidige hoeveelheid 
inlaatwater (= ca. 30 – 50 Mm3) bij een tenminste gelijk-
 blijvend serviceniveau.  

-

-

Huidig beeld: zoet Haringvliet Zoet Haringvliet: verbetering efficiëntie



Goeree Overflakkee in de Delta | 2� Goeree Overflakkee in de Delta | 2�

3.  De Haringvlietsluizen gaan op een kier 
Dit is de situatie die is voorgesteld bij het zogenoemde 
kierbesluit; om meer invloed van zee, enige getijdewerking 
en visintrek in het Haringvliet toe te staan, gaan de 
Haringvlietsluizen bij opkomend tij op een kier. Er zal een 
zouttong ontstaan die tot ongeveer Middelharnis zal 
komen. We gaan er hierbij van uit dat het Krammer-
Volkerak voornamelijk zout is en er geen veranderingen in 
het Grevelingenmeer optreden.

Efficiëntieverbeterings-/adaptatiemaatregelen: 

Overgang naar peilgestuurde drainage op individueel 
bedrijfsniveau;
Bij dit beheer van de sluizen zullen het drinkwaterinlaat-
punt Scheelhoek en landbouwwaterinnamepunt 
Zuiderdiep verzilten en om die reden gesloten worden. 
Dit geldt eveneens voor de inlaat via de havenkanalen 
van Dirksland en Middelharnis. Ter vervanging van de 
wateraanvoer wordt voorzien in de aanleg van een 
zoetwatertoevoerkanaal vanaf een nieuw te bouwen 
gemaal/inlaat Martina Cornelia, dat iets oostelijker ligt 
dan het huidige gemaal Koert.
Verbetering van de uitlaatwerken aan de zuidzijde van 
het eiland, zodat noord-zuid doorspoeling mogelijk is. 
Dit zal lokaal ook de nodige aanpassingen aan het 
krekensysteem vragen. 

Optioneel: 

toevoerkanaal ook geschikt maken voor recreatietoervaart 
en/of medegebruik van kleine, niet diepgaande boten.

-

-

-

Optimalisering watersysteem bij verschillende Deltascenario’s Optimalisering watersysteem bij verschillende Deltascenario’s

4.  De Haringvlietsluizen gaan open
Dit betekent dat er vrije in- en uitstroom van water is; dat kan 
op twee manieren. Met de bestaande (aangepaste) sluizen, 
die dan alleen als stormvloedkering zullen werken. Of: de  
Haringvlietsluizen worden verwijderd en de situatie wordt 
vergelijkbaar met die van vóór 1970. In dat geval zullen de 
dijken langs het Haringvliet weer een primaire keringsfunctie 
krijgen, ook voor stormvloeden. In dit atelier zijn wij 
uitgegaan van het aanleggen van een nieuwe klimaatdijk aan 
de buitenkant van de noordzijde van het eiland. Voor de 
rivierafvoer zijn twee varianten mogelijk met verschillende 
impact op de zoetwatervoorziening:
a.  Het Haringvliet wordt grotendeels zout door de herstelde 

getijdewerking. De rivierafvoer verloopt zoals in de 
huidige situatie. De zouttong zal mogelijk tot achter het 
eiland Tiengemeten reiken.

b.  Haringvliet blijft gedeeltelijk zoet omdat ook de rivieraf-
voer van de Lek en Oude Merwede worden toegevoegd. 
De zoutindringing zal hierdoor minder groot zijn dan bij 
variant a. Dit vanwege het afsluiten van de Nieuwe 
Waterweg als een van de lange termijn alternatieven in 
het Deltaprogramma.

Efficiëntieverbeterings-/adaptatiemaatregelen:  

Sluiting van bestaande innamepunten aan de noordzijde 
(afhankelijk van lengte zouttong) 
Mogelijke aanleg van een nieuw innamepunt aan de 
oostelijke kant van de noordzijde van het eiland.
Mogelijk nieuw kanaal vanaf het innamepunt dat aansluit 
op het westelijk toevoerkanaal
Peilgestuurde drainage op individuele bedrijven
Verbetering van uitlaatwerken aan de zuidzijde van het 
eiland, zodat noord-zuid doorspoeling mogelijk is 

Optioneel: 

toevoerkanaal (westzijde) geschikt maken voor recreatietoer-
vaart en/of medegebruik van kleine, niet diepgaande boten.

-

-

-

-
-

Zoet-zout Haringvliet zout Haringvliet
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Optimalisering watersysteem bij verschillende Deltascenario’s Versterking economische potenties en verbetering ruimtelijke kwaliteit

In de voorgaande hoofdstukken hebben we kunnen zien 
hoe sturend de waterhuishouding voor het landgebruik 
van het eiland is geweest en ook zal blijven. Daarom is het 
watersysteem uitgewerkt in al zijn complexiteit in eerste 
instantie als belangrijk fundament voor dit Water + Ruimte 
atelier. In de eerste plaats legt het watersysteem de basis 
voor een duurzame, lange termijn zoetwatervoorziening 
voor de landbouw en de drinkwaterwinning op het eiland. 
In de tweede plaats is in het Atelier op basis van dit 
systeem ook gekeken hoe en op welke fronten de eco-
nomische ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit aan dit 
nieuwe watersysteem verbonden kunnen worden en welke 
randvoorwaarden het watersysteem aan de diverse grond-
gebruiksfuncties stelt. Het accent ligt hierbij op recreatief 
medegebruik.
We behandelen hier drie relevante onderdelen: de bete-
kenis van het interne krekenpatroon voor het eiland, het 
Halskanaal c.q. Scharrezee en de dijken langs het 
Haringvliet.

Krekenpatroon
Het systeem dat in eerste instantie vorm krijgt om het 
water efficiënter van het Haringvliet naar het zuiden door 
te spoelen, sluit zoveel mogelijk aan bij het oorspronkelijke 
krekenpatroon op het eiland. Het is het laaggelegen stelsel 
dat nog goed op de gedetailleerde hoogtekaart te zien is 
en dat voortkomt uit de oorspronkelijke geulen tussen de 
platen. Voor een groot deel van het eiland geldt dat dit 
patroon van watergangen in ecologisch, landschappelijk 
en recreatief opzicht veel te wensen overlaat. Het zijn 
momenteel tamelijk levenloze watergangen: de ecologi-
sche kwaliteit hangt, zoals we gezien hebben, sterk samen 
met het afwisselende zoet-zout regime. Om aan de KRW-
doelstellingen te kunnen voldoen, gaat dit echter verande-

ren in een permanent zoet systeem. Door het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers, met rietvegetaties met 
soorten als Lisdodde, Gele lis of Zwanebloem kan de 
kwaliteit al enorm verbeteren; met de aanleg van kreek-
begeleidende bossen en rietvelden kunnen de kreken ook 
een landschappelijk casco vormen dat aan de relatief open 
polders maat en schaal geeft en het watersysteem herken-
baar maakt. Naast het doorspoelen biedt het kreken-
patroon ook kansen om in perioden van extreme water-
overlast extra water te kunnen bergen. 

Dit landschappelijk raamwerk biedt ruimte voor natuur  
en waterhuishouding en kan tevens dienst doen als een 
drager voor diverse recreatieve routes, zoals ruiter- en 
wandelpaden, of fietsroutes. Mogelijkheden voor vis-
plaatsen of kano-uitstapplekken zijn ook goede opties, 
waarmee het recreatieve aanbod kan worden verbreed. 
Een skate-circuit dwars over het hele eiland, langs een van 
de kreken, is een goed voorbeeld van een aanvulling op 
het huidige aanbod, dat zich nu meest aan de randen van 
het eiland manifesteert en vooral aan de watersport is 
gekoppeld. 

Met het raamwerk wordt op het eiland een vorm geïntro-
duceerd die ook aanknopingspunten biedt voor de ont-
wikkelingen van kleinschalige economische activiteiten, 
zoals campings, kanoverhuur of mogelijk nieuwe woon-
vormen zoals landgoederen. Dit is een strategie die vooral 
kansrijk is in delen waar, ondanks een efficiëntere door-
spoeling, de zoutdruk toch te groot blijkt voor een ren-
dabel landbouwbedrijf.

Een voorbeeld van een dergelijke strategie in aanzet, is  
het project ‘Zuidkreek’ bij Middelharnis, grofweg tussen  

de N215, de Tweede Groeneweg en de Potterweg. Het 
project laat zien hoe er naast de groene ontwikkeling ook 
een efficiënte verkaveling en landbouwkundige bedrijfs-
voering mogelijk is. Het is de uitdaging om dergelijke 
groene plekken langs het krekensysteem op langere 
termijn aaneen te smeden tot één robuust netwerk. 

Maatwerk op het eiland als collectieve onder-
neming; Gescheiden aan- en afvoer
Met de aanleg van een zoetwateraanvoerkanaal aan de 
noordzijde van het eiland (toekomstbeelden 3 en 4) is  
het mogelijk om de aanvoer en distributie van zoet water 
gaandeweg te scheiden van de drainage en afvoer van 
brak polderwater. Een nadere uitwerking moet uitwijzen 
in hoeverre dit mogelijk is met (aanpassing van) de 
bestaande kreken en sloten. Zo voorziet het krekenplan 
voor Oost-Flakkee in een gedeeltelijke scheiding van aan- 
en afvoer en een vergroting van de zoetwaterbuffer. 
Aanvoerkanaal en aanvoersloten worden verhoogd 
aangelegd en hebben een hoog peil om de zoute kwel  
weg te drukken. Het inefficiënte zoetspoelen is dan niet 
meer nodig.  Afvoersloten hebben een laag peil en voeren 
drainage- en kwelwater af.
Nader onderzoek zal ook moeten uitwijzen of gescheiden 
aanvoer ook mogelijk is zonder eerst de noord-zuid 
doorspoeling te realiseren. Grootschalige investeringen in 
het afvoersysteem en in de bouw van nieuwe gemalen 
kunnen dan gedeeltelijk achterwege blijven. Bovendien 
kan met maatwerk en op aanvraag van individuele 
bedrijven nu al worden begonnen, aansluitend op het nu 
al gedeeltelijk aangelegde zoetwaterkanaal.
 

Deze (stapsgewijze) realisatie van een zoetwaterboezem 
heeft diverse positieve gevolgen:

een enorme reductie van de benodigde hoeveelheid 
inlaatwater doordat de noodzaak van zoetspoelen 
geheel of gedeeltelijk wegvalt en dus alleen water hoeft 
te worden aangevoerd voor peilhandhaving, netto 
beregeningsbehoefte en wateraanvoer voor 
drinkwaterproductie
door efficiënte aanvoer is verbetering van het serviceni-

-

-

veau mogelijk, ook in gebieden met een hoge zoute 
kweldruk 
betere mogelijkheden om, zonder extra beheerinspan-
ning, te voldoen aan eisen van de KRW. In het aanvoer-
stelsel is een stabiel zoet systeem aanwezig, in het 
afvoerstelsel een stabiel of natuurlijk fluctuerend brak 
systeem
mogelijkheden voor multifunctionele inpassing door 
recreatief medegebruik, combinatie met landgoedont-
wikkeling en/of de aanleg van binnendijkse natuur 

-

-
Landschaps- en natuurontwikkeling, recreatie 
gekoppeld aan watersysteem
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Halskanaal tussen Grevelingen en Haringvliet
Al langere tijd wordt op het eiland gesproken over de 
eventuele aanleg van een nieuw kanaal dat een verbinding 
zou kunnen leggen tussen het Grevelingenmeer en het 
Haringvliet – het zogenoemde Halskanaal. De verwachting 
is dat een dergelijke verbinding een belangrijke stimulans 
kan zijn voor de recreatie op het eiland, met name voor de 
watersport. Momenteel moeten de watersporters die van 
het Haringvliet naar de Grevelingen willen en vice versa, 
een enorm lange route afleggen en daarbij de drukke 

beroepsvaartverbining van het Schelde-Rijnkanaal kruisen. 
Door de korte koppeling van de twee grote waterbekkens 
ontstaat een veel groter en daarmee ook interessanter 
watersportgebied, waar de hele regio van mee kan 
profiteren. Bovendien kan de waterverbinding ook 
aanleiding zijn voor een grotere gebiedsontwikkeling, 
waarin ook ruimte kan worden geboden aan natuur-
ontwikkeling, woningbouw en recreatie. Dergelijke 
planstudies zijn ook wel bekend onder de naam 
‘Scharrezee’1

De impact van een dergelijke ingreep is groot en kan niet 
los worden gezien van alle lange termijnontwikkelingen in 
de Delta. Dat gaat buiten de reikwijdte van dit Atelier en is 
een opgave op zich. De vraag in hoeverre gedachten over 
een recreatieve ontwikkeling kunnen worden gekoppeld 
aan ideeën die in het Water+Ruimte atelier voor het 
watersysteem zijn ontstaan, is echter wel relevant. 
Wellicht is het mogelijk om verschillende doelen aan 
elkaar te koppelen, zodat een breder gedragen financie-
ringsperspectief kan ontstaan; of zijn de doelen misschien 
juist nìet verenigbaar en moet er worden nagedacht over 
de vraag hoe de twee opgaven op een strategische manier 
naast elkaar zijn te realiseren. In beide gevallen is de vraag 
in welke mate de zoetwatervoorziening randvoorwaarden 
mee kan geven aan de vaarverbinding en andersom. In dit 
vraagstuk spelen drie belangrijke variabelen een rol bij de 
uiteindelijke keuze c.q. uitwerking van het Halskanaal: 

de maatgevende diepte van de kielen van zeiljachten 
waarvoor de vaarverbinding wordt gemaakt;
zoet of zout;
hoog of laag peil;
mate van peilfluctuatie.

-

-
-
-

varianten voor het halskanaal.

1   om misverstand te voorkomen willen we benadrukken dat we hier 
een vaarverbinding bepleiten tussen Grevelingen en Haringvliet, 
met een gecontroleerde waterstand en schutsluizen naar beide 
deltawateren. Een volledige open waterverbinding is om vele 
redenen ongewenst en onuitvoerbaar

Links: opties halskanaal 
Rechts: haventje van middelharnis

het benodigde ruimtebeslag voor het Halskanaal. Wanneer 
een dergelijke combinatie niet mogelijk is kunnen de twee 
opgaven ook uiteengelegd worden en is een lager gelegen 
wateraanvoer een logischer keuze. De hoogteligging van 
de vaarverbinding wordt dan veeleer bepaald door de 
peilverschillen op en tussen Haringvliet en Grevelingen.

Tot slot is er nog een belangrijke vraag te beantwoorden in 
de locatie van de verbinding. In de eerste plaats is het zeer 
bepalend voor de lengte van het kanaal en daarmee voor 
de benodigde vaartijd om de oversteek tussen Haringvliet 
en Grevelingen te maken. In de tweede plaats is het ook 
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een interessante optie om de cultuurhistorische waarden 
van het eiland op een goede manier aan de vaarverbinding 
te koppelen. De oude haventjes van Middelharnis of 
Goedereede: het zijn de verborgen schatten van het eiland 
en meer dan de moeite waard om een goede plek in de 
nieuwe ruimtelijke structuur te geven. 

Andere zaken, zoals de breedte van het water of de moge-
lijkheid om aantrekkelijke woonmilieus aan het water te 
positioneren, zijn afgeleide vragen van bovengenoemde 
variabelen. Wanneer we in deze discussie uitgaan van een 
kieldiepte van 2,5 meter om ook voor grotere zeiljachten 
de verbinding bruikbaar te maken, betekent dit dat we uit 
moeten gaan van een hoog peil als we een combinatie 
willen maken met de zoetwateraanvoer.  
Bij een laaggelegen vaarverbinding zal er namelijk waar-
schijnlijk zo veel zoute kwel in het kanaal worden aange-
trokken dat het niet meer bruikbaar is voor de zoetwater-
aanvoer. Dit geeft al eerste randvoorwaarden mee aan  
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Dijken langs het Haringvliet
In het meest verregaande alternatief is er mogelijk sprake 
van een open Haringvliet dan wel een Haringvliet dat met 
een stormvloedkering van een extra beveiliging zal worden 
voorzien. Het zijn scenario’s die in het kader van het Delta-
programma serieus worden onderzocht. In beide gevallen 
zal er een opgave voor de huidige Haringvlietdijken uit 
voortkomen, aangezien ze in het eerste geval in staat 
moeten zijn om niet alleen mee te stijgen met de zee maar 
ook om stormvloeden te keren en in het tweede geval in 
staat moeten zijn om de noodzakelijke berging van het 
rivierwater te kunnen bieden.

Onder invloed van de klimaatverandering, maar ook 
bodemdaling en de toenemende economische waarde  
van de stedelijke gebieden worden de ideeën rond het 
‘oude’ concept van de verdediging tegen het water steeds 
vaker van vernieuwende alternatieven voorzien. Onder de 
noemer ‘klimaatdijk’ wordt nagedacht over een samen-
gesteld programma voor nieuwe dijken die zo robuust zijn, 
dat ze vrijwel onmogelijk kunnen bezwijken, en dus een 
langdurige bescherming kunnen bieden, zelfs in licht van 
toekomstige klimaatverandering. Doordat de dijk niet 
breekt en hooguit een beperkte overstroming hoeft te 
verdragen, is het achterland veel beter beschermd tegen 
een ongecontroleerde dijkdoorbraak, die een veel grotere 
catastrofe veroorzaakt.
Eerste uitwerkingen van klimaatdijken laten niet zozeer 
een vaste afmeting of vorm zien, maar hebben eerder de 
neiging om breder en minder hard te worden ontworpen 
dan traditionele dijken, vaak voorzien van een bescher-
mingsgebied parallel aan de bestaande waterkering.  

Ander kenmerk is het verweven van veiligheid met sociaal-
economische aspecten. Hierdoor kan de dijk een ander, 
multifunctioneel karakter krijgen, zoals woonvormen of 
bijzondere werkmilieus. Naast het feit dat dit een ver-
nieuwende blik geeft op mogelijke verstedelijkingsconcep-
ten langs de dijk, is het ook van belang dat hiermee een 
nieuwe financiële drager aan de dijk wordt gekoppeld.

In het licht van dit atelier is het van belang om te beseffen 
dat een groot volume van een dijklichaam ook een 
belangrijke rol kan spelen in de zoetwatervoorziening van 
het achterliggende gebied. In of onder de dijk kan zich een 
substantiële zoetwaterlens vormen, in feite vergelijkbaar 
met de zoetwaterlenzen die we onder de landbouwperce-
len willen versterken. Deze zoetwaterbel kan een wezen-
lijke rol spelen in het tegenhouden van de zoute kwel 
vanuit bijvoorbeeld het Haringvliet. Een ander aspect is de 
koppeling van de dijk aan de zoetwateraanvoer voor het 
eiland. We hebben al geconstateerd dat vanuit het 
groeiscenario de zoetwateraanvoer aan de noordrand van 
het eiland zou moeten worden gepositioneerd. Dit levert 
onder andere een maximaal rendement op voor het 
doorspoelen. Daarmee komen de ruimtelijke opgaven 
voor de klimaatdijk en de zoetwateraanvoer in elkaars 
verlengde te liggen en is het interessant om te onderzoe-
ken hoe deze elkaar ruimtelijk gezien zouden kunnen 
versterken. Daarom zou op korte termijn een ontwerpop-
gave voor de zoetwateraanvoer in relatie tot een mogelijke 
klimaatdijk geformuleerd moeten worden. Dit kan de 
kansen van een gemeenschappelijke opgave goed 
benutten en waar mogelijk al planologisch en juridisch 
verankeren.

Versterking economische potenties en verbetering ruimtelijke kwaliteit

Doorsnede klimaatdijk

Conclusies:
De kwaliteit (zoet) van water is vooral van belang voor 
de landbouw en de drinwatervoorziening;
Ongeacht de beslissing over het Haringvliet zal de zoute 
kwel op het eiland Goeree Overflakkee in de toekomst 
toenemen;
Indien de Haringvlietsluizen op een kier of helemaal 
open worden gezet, dan dienen de inlaatpunten voor 
zoet water naar het oosten verschoven te worden en 
er vanaf het inlaatpunt een zoetwaterkanaal naar het 
westen (tot aan de hals van het eiland) aangelegd te 
worden;
Hoe brakker het Haringvliet, hoe verder de inlaatpunten 
naar het oosten verplaatst moeten worden en des te 
langer de aanvoerkanalen;
Om efficiënter met zoet water op het eiland om te gaan 
wordt geadviseerd om:
In- en uitlaatpunten voor water te scheiden van elkaar, 
waarbij inlaat aan de noordzijde van het eiland plaats-
vindt (Haringvliet) en uitlaat aan de zuidzijde 
(Grevelingen / Volkerak-Zoommeer);
Een gescheiden aan- en afvoersysteem te ontwikkelen 
(dit kan waarschijnlijk voor het grootste deel met 
gebruik van het bestaande slotenstelsel);
Op perceelsniveau peilgestuurde drainage aan te leggen. 
Dit kan per bedrijf wanneer de bestaande drainage aan 
vervanging toe is;
Een zoetwaterkanaal is ongeschikt voor jachten met 
diepgang, tenzij het kanaal hoog wordt aangelegd 
hetgeen relatief duur is (aanvoer van grond voor dijken 
en de energie die nodig is om het water op te pompen 
en op een hoog peil te houden). Ook bemoeilijkt een 

-

-

-

-

-

-
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-
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hoog gelegen kanaal kruisingen met andere 
infrastructuur;
Een afvoersysteem voor water kan goed gecombineerd 
worden met het krekenstelsel op het eiland, hierlangs 
kunnen tevens aantrekkelijke recreatieve routes 
gerealiseerd worden. Het water zelf is geschikt voor 
kleinere bootjes, zoals kano’s en roeiboten;
Een vaarverbinding tussen Haringvliet en Grevelingen 
kan waarschijnlijk het beste ter hoogte van de hals van 
het eiland gerealiseerd worden zal brak van karakter zijn 
wanneer dit niet verhoogd wordt aangelegd.

NB In deze rapportage is uitgegaan van een volgordelijk-
heid in de tijd. Er kunnen zich mogelijk kansen voordoen 
om onderdelen eerder naar voren te halen.

Vervolg Water + Ruimte Atelier:
Het W+R proces en de inhoud van dit rapport krijgen een 
vervolg. De Provincie Zuid-Holland en het ISGO hebben 
afgesproken om deze resultaten mee te nemen bij 
gezamenlijke producten waar momenteel aan wordt 
gewerkt, zoals het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 
Delta 2010-2015+, het Integrale Ruimtelijk Project Kust 
(inclusief Goeree Overflakkee), de gebiedsprofielen, het 
Regionale Beeldverhaal Goeree-Overflakkee en de 
uitvoeringsagenda van de wederzijdse structuurvisies.

-

-

Conclusies en vervolg
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