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Voorwoord: Ruimte voor Tijdelijk Anders Bestemmen (Tab)

In Nederland zijn veel gebieden om uiteenlopende redenen niet in gebruik. De druk op de ruimte is groot en maakt 

het aantrekkelijk om deze gronden beschikbaar te stellen voor tijdelijk gebruik. Rijkswaterstaat, InnovatieNetwerk, 

Deltares en CURNET bieden hiervoor een passende oplossing in de vorm van Tijdelijk Anders Bestemmen (Tab). 

Dit concept maakt het mogelijk om gronden waar nu lange tijd niets mee gebeurt, tijdelijk op een nuttige en 

aantrekkelijke manier te activeren, zonder dat de beschikbaarheid voor toekomstige functies in gevaar komt. Tijdelijke 

functies zoals natuur of recreatie, maar ook tijdelijke bebouwing of infrastructuur, bieden kwaliteit en voorzien in 

een aanvullend programma voor de omgeving. Daarnaast biedt Tijdelijk Anders Bestemmen ook kansen om beter 

in te spelen op een onzekere toekomst. Klimaatverandering, krimpende bevolking en fluctuerende vervoersstromen 

maken het bestuurders moeilijk om goede keuzes te maken, zeker als het gaat om beslissingen voor de lange 

termijn. Tab biedt een instrument om in de planvorming op een vernieuwende en flexibele wijze om te gaan met 

onzekerheden.

Met Tijdelijk Anders Bestemmen willen we belemmeringen voor de toepassing van tijdelijk gebruik wegnemen. Het is 

onze ambitie dat Tab op de lange termijn behoort tot een erkend instrument in de ruimtelijke ordening in Nederland. 

Rijkswaterstaat, InnovatieNetwerk, Deltares en CURNET

< Hafencity, Hamburg. Tijdelijk ingerichte openbare ruimte
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Rotterdam, februari 2011 

Tijdelijk Anders Bestemmen: een positief verdienmodel

onderdeel van het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen

Onder het motto 'Waarom niet verdienen als het kan?' gaat dit boekwerk in op 

de financiële voordelen en maatschappelijke baten gerelateerd aan Tijdelijk 

Anders Bestemmen.

auteurs: Maaike van Aalst & Monica Altamirano, Deltares

Verplaatsbare woningen

rapport van de Stichting Experimentele Volkshuisvesting

Rapportage van een studie waarin de economische en juridische haalbaarheid 

van verplaatsbare (tijdelijke) woningen wordt bekeken.

auteurs: ir. F.W.A. Helsloot en ir. G.F.R. Hendriks

1. Het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen

De maatschappelijke behoefte aan tijdelijk ruimtegebruik is groot. Concrete invulling van die behoefte vormt vaak 

een uitdaging door gebrek aan kennis en ervaring. Gronden blijven bijvoorbeeld leegstaan tot aan de invulling met 

de gewenste eindfunctie omdat de eigenaar bang is een tijdelijke functie niet meer weg te kunnen krijgen. Er bestaan 

al juridische middelen om gebieden tijdelijk te bestemmen, waarbij doorgaans een maximale termijn van 5 jaar wordt 

gehanteerd. Juist voor gebieden waarvoor een eindfunctie al bekend is maar nog lang op zich laat wachten, zou het 

echter interessant zijn om ook voor een langere periode tijdelijk te kunnen bestemmen.

In het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen zijn, in samenwerking met experts en betrokkenen, de 

ervaringen uit de praktijk gebundeld en kennisvragen uitgewerkt over de juridische, bestuurlijke, economische én 

sociale aspecten van tijdelijk bestemmen. Daarbij is vooral gekeken naar het tijdelijk bestemmen en benutten van 

gronden en gebieden, en minder naar het tijdelijk gebruik van gebouwen.

Binnen het innovatieprogramma zijn drie leertafels opgericht: een juridische leertafel, een economische leertafel 

en een leertafel flexibel ontwerp. Daarnaast zijn er verschillende pilots uitgewerkt, waarvan dit verslag er één is. 

Hieronder volgt een selectie van relevante rapporten ter introductie van het thema Tijdelijk Anders Bestemmen. Alle 

rapporten zijn te downloaden op www.tijdelijkandersbestemmen.nl

< Tijdelijk paviljoen biënnale Venetië
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Tijdelijk  Anders   Bestemmen

Juridische 

Handreiking

Juridische handreiking Tijdelijk Anders Bestemmen

onderdeel van het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen

Deze juridische handreiking biedt overheden en adviseurs handvaten 

voor het regelen van tijdelijke functies, op basis van de bestaande wet- en 

regelgeving.

auteur: Iwan Smeenk, Smeenk Law

Het bestemmingsplan is de belangrijkste planfiguur voor het vastleggen van activiteiten en bebouwing met een 

loopduur van (minstens) 10 jaar. Voor initiatieven met een onzekere eindtoestand, of een overgangsperiode, wordt 

over het algemeen de tijdelijke ontheffing gebruikt. Voor tijdelijke initiatieven is deze minder geschikt, omdat 

deze wettelijk beperkt is tot 5 jaar. De huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt echter wel mogelijkheden om 

tijdelijke initiatieven, langer dan 5 jaar, mogelijk te maken. In het bestemmingsplan kan immers een (mogelijke) 

wijziging van een bestemming worden vastgelegd, zonder een volledige herzieningsprocedure van het plan. Dit kan 

met de wijzigingsbevoegdheid. Het voordeel van deze procedure is de korte beslistermijn van 6 weken, veel korter 

dan de herziening van het bestemmingsplan. Het nadeel is dat de handhaving van de beëindiging van tijdelijke 

bestemmingen veel tijd en geld kan kosten, zeker als initiatiefnemers een beroep doen op het overgangsrecht.

Voor het beëindigen van tijdelijke activiteiten kunnen overheden gebruik maken van publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke sancties. Publiekrechtelijke sancties zijn niet altijd effectief. Als de bestemming na afloop van de 

afgesproken termijn is gewijzigd, kan de initiatiefnemer zich namelijk beroepen op het standaard overgangsrecht 

voor gebruik en zijn activiteiten voortzetten. Met het zelf verwerven van de grond (of zelfs onteigening) kan de 

overheid in dat geval tijdelijke activiteiten alsnog beëindigen. Vooral het onteigeningsinstrument is niet populair in 

gebruik. Als alternatief kunnen overheid en initiatiefnemer vooraf een privaatrechtelijke overeenkomst opstellen en 

vastleggen. Hierin staat onder welke voorwaarden de overheid bereid is het bestemmingsplan te wijzigen voor de 

tijdelijke activiteiten. Daarmee verplicht de initiatiefnemer zich om deze activiteiten te beëindigen na afloop van de 

afgesproken termijn. Via de civiele rechter kan het nakomen van deze overeenkomst worden afgedwongen.

Als bovenstaande mogelijkheden om tijdelijke activiteiten te beëindigen niet volstaan, dan is aanpassing van wet- en 

regelgeving noodzakelijk. Twee aanpassingen zijn mogelijk:

 1. Een relatief eenvoudige, waarbij het Besluit ruimtelijke ordening wordt aangepast (Bro). Hiermee wordt 

een beroep op het overgangsrecht, bij gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid, uitgesloten. Om afspraken te 

handhaven zijn dan geen privaatrechtelijke overeenkomsten nodig.

 2. Het bieden van de optie om een omgevingsvergunning te verlenen voor maximaal 10 jaar. Hiervoor is 

echter een fundamentele herijking nodig van de systematiek van de ruimtelijke ordeningswetgeving. Bij handhaving 

hebben bestuursrechtelijke instrumenten de voorkeur boven privaatrechtelijke. De overheid is er mee bekend en 

civiele handhaving kan veel meer onbekende aspecten bevatten.
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Inspiratiewaaier Tijdelijk Anders Bestemmen

onderdeel van het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen

Deze inspiratiewaaier toont wervende functies die kunnen worden ingezet als 

tijdelijk programma voor een tijdelijk beschikbaar gebied.

auteur: Defacto stedenbouw

Tijdelijk beschikbare gebieden kunnen voor zeer verschillende termijnen beschikbaar zijn - voor één seizoen, een 

jaar, enkele jaren of de lange termijn. Welke tijdelijke functie het beste aansluit bij een tijdelijk beschikbaar gebied, 

is afhankelijk van veel factoren: de ligging van het gebied, de behoefte van de omgeving en de termijn gedurende 

welke het gebied beschikbaar is: sommige functies vragen om een hoge investering of hebben een langere 

exploitatietijd nodig om te kunnen werken. In de inspiratiewaaier is voor verschillende voorbeeldfuncties aangegeven 

of ze geschikt zijn voor gronden die zeer kort (enkele dagen), kort (maanden), gemiddeld (enkele jaren) of lang 

(tientallen jaren) beschikbaar zijn. Zo kan een passende functie worden gevonden voor een gebied.
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Beeldend overzicht Tijdelijk Anders Bestemmen

onderdeel van het innovatieprogramma Tijdelijk Anders Bestemmen

Dit inspiratieboek toont voorbeelden uit binnen- en buitenland van gronden 

die een tijdelijke functie hebben gekregen.

auteur: Anne Loes Nillesen & Gregor Flüggen, Defacto stedenbouw

Er zijn verschillende typen tijdelijk beschikbare gronden:

Gebieden in afwachting van een gepland project

Voor veel braakliggende gronden bestaan plannen die in afwachting zijn van uitvoering. De terreinen zijn daardoor 

beschikbaar voor een tijdelijke bestemming. In stedelijk gebied zijn ze door de grote ruimtedruk extra waardevol.

Gebieden in strategisch in bezit

Veel gronden zijn niet in gebruik. De eigenaar verwacht ze in de toekomst echter nodig te hebben voor bijvoorbeeld 

een uitbreiding. Het is dan vaak onzeker of de extra grond daadwerkelijk nodig zal zijn en op welke termijn. 

Leegstaande gebieden en gebouwen

Kantoorgebouwen op bedrijventerreinen kennen grote leegstand; ook terreinen staan regelmatig leeg in afwachting 

van een koper of ontwikkelaar. Dit komt bijvoorbeeld voor in steden die met krimp te maken hebben en in gebieden 

die een transformatie ondergaan en leegtrekken, zoals havens en industriegebieden. Voor veel van deze gebouwen 

en gronden bestaan nog geen plannen.

Gebieden met een planologisch slot

Van een planologisch slot is sprake wanneer ruimtelijke reserveringen vanuit de overheid de ontwikkeling van een 

gebied onmogelijk maken. Het gaat bijvoorbeeld om gronden voor Natura 2000, waterveiligheidsprogramma’s of de 

aanleg van een snelweg. Totdat de bestemming waarvoor zij gereserveerd zijn in beeld komt, kunnen deze gebieden 

tijdelijk worden ingezet voor ander gebruik. Hiermee wordt het planologisch slot op het gebied opgeheven.

Gebieden met een onzekere toekomst

Een onzekere toekomst kan zorgen voor tijdelijke beschikbaarheid. Een gebied dat geen permanente functie kan 

krijgen omdat een besluit daarover afhangt van toekomstige ontwikkelingen, blijft in de tussentijd vaak leeg. 

Gebieden waar meervoudig ruimtegebruik mogelijk is

Ook gebieden die permanent in gebruik zijn, kunnen ruimte bieden voor tijdelijk gebruik. Dit kan door tijdelijk een 

extra functie aan het gebied toe te voegen.

< Braakliggend terrein in afwachting van een nieuwe invulling
13
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2. Voordelen van Tijdelijk Anders Bestemmen

Wie vanuit het perspectief van Tijdelijk Anders Bestemmen naar Nederland kijkt, ontdekt steeds meer gebieden die 

geschikt zijn voor toepassing van dit concept. Het aanbod van tijdelijk beschikbare gronden is zeer divers, zowel 

qua afmetingen als qua mogelijke tijdelijke gebruiksduur, en varieert van bouwterreinen die korte tijd leeg staan tot 

grootschalige, gereserveerde gronden voor lange termijn ontwikkeling in bijvoorbeeld 2050. Zowel de eigenaar van 

de grond als de gebruiker kunnen veel baat hebben bij het tijdelijk gebruik van gronden.

Aan tijdelijk bestemmen kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen, variërend van het simpelweg 

benutten van de beschikbare ruimte tot meer strategische doeleinden zoals het voorbereiden van een gebied op 

toekomstige ontwikkelingen. Tijdelijk Anders Bestemmen zorgt er niet alleen voor dat lege gronden beter benut 

worden, het kan ook leiden tot een geheel nieuwe manier van plannen waarbij er flexibel wordt omgegaan met 

planvorming en bestemming. Momenteel worden plannen vaak gemaakt 'voor de eeuwigheid'. Tijdelijk bestemmen 

maakt het mogelijk om beter in te spelen op toekomstige ontwikkelingen; gebruikers van gronden krijgen op de 

korte termijn meer ruimte ter beschikking en grondeigenaren kunnen op de lange termijn meer flexibel omgaan met 

bestemmingen voor hun gronden.

In dit hoofdstuk zijn enkele voordelen van Tijdelijk Anders Bestemmen weergegeven die het voor gebruikers of 

grondeigenaren aantrekkelijk kunnen maken gronden tijdelijk te bestemmen. 

Benutten tijdelijk beschikbaar land

Een van de hoofddoelstellingen van Tijdelijk Anders 

Bestemmen is dat tijdelijk beschikbare gronden beter en 

slimmer worden benut. Zeker in een land als Nederland, 

waar de vrij beschikbare ruimte schaars is, loont dat de 

moeite. Op dit moment echter worden tijdelijk beschikbare 

gebieden vaak niet benut door wet- en regelgeving 

rondom het bestemmen van gronden. Het bestemmen van 

gebieden voor tijdelijke functies op een middellange of 

langetermijn termijn wordt vaak als risicovol beschouwd 

doordat er geen standaard regelgeving voor is en er soms 

compenserende maatregelen moeten worden getroffen om 

een tijdelijke functie weer uit een gebied weg te krijgen. 

Het benutten van tijdelijk gronden en het flexibel 

omgaan met bestemmingen past als concept goed bij het 

dynamische karakter van de Nederlandse Delta.

< Havnegade, Kopenhagen. Inrichting tijdelijke openbare ruimte
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GARANDEREN
TIJDELIJKHEID

OPBRENGST
     GROND

GOEDKOPE
 GRONDEN

Juridisch motief: Tijdelijkheid garanderen

Het doorontwikkelen van een juridisch instrument 

met betrekking tot tijdelijke bestemmingen kan een 

waarborg bieden dat functies weer uit een gebied 

verdwijnen en een grondstuk aan het eind van de 

tijdelijke bestemmingsperiode leeg wordt opgeleverd. 

Zo kan voorzien worden in een tijdelijke behoefte in een 

gebied dat de eigenaar op de lange termijn voor andere 

doeleinden wil inzetten of juist graag leeg houdt. Ook 

zogenaamde NIMBY functies, een afkorting voor "not in 

my backyard", kunnen gemakkelijker worden geplaatst 

als er een garantie is dat ze weer verdwijnen. Dit heeft 

zowel voordelen voor de grondeigenaar, die weet dat de 

functie weer verdwijnt, als voor de NIMBY functie, die zo 

gemakkelijker een tijdelijke plek vindt.

Economisch motief: Opbrengst & lage kosten

Het tijdelijk laten gebruiken van grondstukken kan 

voor de eigenaar kostenbesparend werken. Zo draagt 

het beheer door een tijdelijke gebruiker bij aan een 

besparing op de eigen beheerskosten en zorgt het 

verpachten van grond voor inkomsten. Zeker bij gronden 

waarbij het gebrek aan inrichtings- of beheergelden 

noodzaakt tot verkoop, kan Tijdelijk Anders Bestemmen 

een uitkomst bieden. Op deze manier wordt het mogelijk 

om gronden in bezit te hebben zonder de bijkomende, 

soms hoge beheerskosten te dragen. Voor de gebruiker 

die de tijdelijke gronden vaak kosteloos maar met een 

beheerplicht mag benutten, zijn de lage grondkosten 

vaak een groot voordeel.
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  PUBLIEKS
  GERICHT

KWALITEITS
   IMPULS

GEBIED OP 
 DE KAART

Publieksgericht: Opheffen planologisch slot 

Op veel gronden die in het bezit zijn van de overheid 

rusten toekomstige reserveringen, bijvoorbeeld 

voor waterveiligheid. De komende jaren zal de 

noodzaak voor extra maatregelen ten behoeve van 

de waterveiligheid, en daarmee de benodigde ruimte, 

toenemen. Dit speelt vooral een rol in planvorming 

voor de lange termijn, door grote onzekerheden 

over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

bijvoorbeeld zeespiegelstijging, stedelijke ontwikkeling 

en rivierwaterafvoeren. Tijdelijk Anders bestemmen 

zorgt ervoor dat ondanks een mogelijke toename van 

toekomstige reserveringsgebieden, deze gebieden niet 

op slot hoeven voor tijdelijke ontwikkelingen. Zo kan 

er desgewenst veel meer ruimte worden geboden voor 

initiatieven in reserveringsgebieden.

Publieksgericht: Kwaliteitsimpuls

Door tijdelijk gebruik kan een gebied een kwaliteitsimpuls 

krijgen, zeker in het geval van gebieden die er verlaten 

of onbeheerd bij liggen. Voor de eigenaar biedt dit 

voordelen: het gebied komt op de kaart te staan en 

neemt daarmee in waarde toe. Ook voor de gebruikers 

zelf en omwonenden kan het de kwaliteit van het gebied 

verbeteren doordat er ruimte komt voor gewenste maar 

onrendabele functies, zoals sportvelden of buurttuinen. 

Veel tijdelijke kwaliteitsinitiatieven dragen ook bij aan 

maatschappelijke doelen zoals een grotere sociale cohesie 

binnen een gebied.
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Ruimte bieden: Wisselende gronden

Tijdelijke gebieden kunnen ondanks hun tijdelijkheid 

voorzien in een permanente behoefte. Een functie 

zoals tijdelijke natuur kan zich door de tijd heen 

over verschillende tijdelijk beschikbare gebieden 

verplaatsen en bijdragen aan een areaalvergroting 

voor de Nederlandse natuur. Door eigenaren van grote 

hoeveelheden grondstukken kan op deze wijze vaak een 

nieuwe tijdelijke plek geboden worden voor dezelfde 

functie, die vervolgens aan het einde van de tijdelijke 

bestemmingstermijn wederom naar een nieuwe tijdelijke 

plek wordt verplaatst. Op deze manier kan een functie 

ook mee bewegen met het uitvoeringstraject van de 

aankoop en inrichting van gronden.

BEHOUD 
AREAAL

Ruimte bieden: Experimenteren

Tijdelijk beschikbare gebieden bieden ruimte voor 

experimenten. Deze expirimenteerruimte geeft lokale 

initiatieven, zonder veel kosten en langdurige juridische 

procedures, een kans om zich te bewijzen. Wanneer blijkt 

dat het initiatief aanslaat, kan er een definitieve locatie 

worden gezocht. Wanneer het initiatief niet werkt, kan er 

gemakkelijk een alternatief voor in de plaats komen. De 

omgeving kan van deze lokale initiatieven profiteren.

BOTTOM UP
INITIATIEF
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Strategisch: Voorbereiden op toekomstig gebruik

Met tijdelijke functies als pionier kan alvast worden 

voorgesorteerd op de toekomstige ontwikkeling 

in een gebied. Zo kan er bijvoorbeeld natte natuur 

worden aangelegd in een gebied dat in de toekomst 

als bergingsgebied zal worden gebruikt. En tijdelijke 

studentenwoningen kunnen als kwartiermaker een 

gebied een economische impuls geven door het 

voorzieningenniveau in een gebied te vergroten, 

waardoor het gebied vervolgens beter ontwikkeld kan 

worden. Ook kan een bezoekerscentrum met informatie 

over de toekomstige waterveiligheidsmaatregelen 

bijdragen aan de educatie en informatievoorziening over 

een toekomstig waterveiligheidsprogramma.

Strategisch: Gebied vrijhouden

Door een tijdelijke functie in het gebied te plaatsen, kan 

op de lange termijn gewaarborgd worden dat het gebied 

leeg blijft. Zo kan het plaatsen van windmolens op een 

stuk grond dat onder grote ruimtedruk staat, er voor 

zorgen dat het gebied niet verrommelt. Op het moment 

dat de tijdelijke bestemming van de windmolens vervalt 

blijft het gebied leeg achter. Was het gebied in de 

tussentijd leeg gebleven, dan was het moeilijker geweest 

kleinschalige ontwikkelingen uit het gebied te weren.

    RUIMTE
   CLAIMEN

IMPULS VOOR 
EINDFUNCTIE 
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3. Kansenkaart Tab voor waterveiligheidsprogramma’s 

Op bepaalde gebieden in Nederland rust een zogenaamd planologisch slot. Dit planologisch slot ontstaat doordat de 

overheid nu gebieden reserveert voor toekomstige ingrepen. Ontwikkelingen binnen deze gebieden worden hierdoor 

onmogelijk, ook als de daadwerkelijke ingreep pas over vele jaren plaatsvindt.  Ook voor waterveiligheidsprogramma’s 

zijn talrijke grondstukken beleidsmatig gereserveerd. Veel van de waterveiligheidsingrepen worden de komende jaren 

uitgevoerd, maar sommige van deze gebieden zijn alvast strategisch gereserveerd of verworven en wachten op de 

uitvoering van een waterveiligheidsingreep welke op de lange termijn zal plaatsvinden.  

Dit lijdt soms tot onbegrip van omwonenden en ondernemers die de lege gronden graag in gebruik zouden 

nemen. Vanuit de overheid past het toestaan van tijdelijke initiatieven binnen reserveringsgebieden, waarmee 

het planologische slot dat op een gebied rust wordt opgeheven, goed bij de doelstelling van publieksgericht 

management. En ook binnen de overheid zelf kan de extra speelruimte om gebieden tijdelijk te bestemmen ruimte 

bieden.

Het Deltaprogramma is begonnen met een waterveiligheidsagenda, waarin plannen worden ontwikkeld om 

Nederland ook in de 21e eeuw voldoende bescherming te bieden tegen het water. Door onzekerheden over 

toekomstige klimaatverandering, bevolkingsgroei en fluctuerende vervoersstromen is het voor bestuurders moeilijk 

om de juiste ruimtelijke reserveringen voor de lange termijn te maken, zeker als het gaat om waterveiligheidsplannen 

die gerelateerd zijn aan onzekere klimaatscenario's. 

Een meer flexibele en publieksgerichte benadering van ruimtelijke reserveringen is gewenst om te voorkomen dat 

het hele land op slot wordt gezet. Met behulp van Tijdelijk Anders Bestemmen kunnen reserveringsgebieden voor 

waterveiligheid tijdelijk worden ingezet voor ander gebruik totdat de bestemming waarvoor zij gereserveerd zijn, in 

beeld komt. Daarnaast kan Tab lijden tot een flexibelere manier van plannen en bestemmen waardoor de overheid op 

haar beurt ook meer ruimte krijgt om beter op onverwachte ontwikkelingen in te spelen.

In deze studie is onderzocht hoe gronden die gereserveerd zijn of zullen worden voor waterveiligheid, op een 

zodanige wijze in beeld kunnen worden gebracht dat de kansen voor tijdelijk gebruik zichtbaar worden, in de vorm 

van een kansenkaart voor Tijdelijk Anders Bestemmen. De studie biedt een aanbeveling voor de opbouw van de 

kansenkaart: Wat zijn geschikte en relevante legenda-eenheden? Hoe wordt omgegaan met de (on)zekerheid van 

reserveringen? En welke concrete kansen biedt Tijdelijk Anders Bestemmen voor reserveringsgebieden?

Het daadwerkelijk vaststellen van een kansenkaart valt buiten de doelstelling van dit rapport, omdat het voor 

waterveiligheid invloedrijke Deltaprogramma nog maar net gestart is, en er nog veel onduidelijkheid bestaat over 

de mogelijke veiligheidsstrategieën voor de lange termijn. Wel is er aan de hand van drie deelprogramma's uit het 

Deltaprogramma - Kust, Rivieren en Rijnmond-Drechtsteden - en op basis van verschillende thema's beschreven hoe 

de kansenkaart zich kan ontwikkelen. 

< Tijdelijke strandrecreatie
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4. Tijdelijk beschikbare gebieden in relatie tot waterveiligheidsprogramma's

Als eerste onderdeel van de studie is er een legenda opgesteld voor de kansenkaart. Hierbij is er gekeken naar de 

potentieel tijdelijke beschikbare gebieden gerelateerd aan waterveiligheidsprogramma's. 

Er is vastgesteld welke gebieden gereserveerd zijn in het kader van de waterveiligheid; de Beleidslijn grote rivieren, 

de beleidslijn Kust en de Kaderrichtlijn water vormen het vertrekpunt voor deze inventarisatie. De gereserveerde en 

potentieel tijdelijk beschikbare grondstukken zijn getypeerd op basis van hun uiteindelijke beoogde bestemming. 

Deze typering vormt vervolgens de basis voor de legenda van de kansenkaart. Voor de reserveringsgebieden voor 

waterveiligheid is er een onderscheid gemaakt tussen:

1) Gronden gereserveerd voor waterwerken

Hieronder vallen gronden gereserveerd voor waterkeringen, zoals dijken, duinen, kades, afslagzones en 

stormvloedkeringen en de reserveringen voor de uitbreiding van deze waterwerken.

2) Gronden gereserveerd voor ruimte voor het water

Hieronder vallen reserveringsgebieden waar ruimte wordt gegeven aan het water, zoals het stroombed van de rivier 

zelf, maar ook gebieden waar water wordt geborgen.

 

Naast formeel gereserveerde gebieden zijn er andere tijdelijk beschikbare gebieden denkbaar die gerelateerd zijn 

aan beslissingen en beslismomenten die samenhangen met het waterveiligheidsprogramma. Op deze gebieden 

ligt geen harde beleidsmatige reservering. Een centrale, landelijke inventarisatie van deze gebieden met informatie 

over de hoeveelheid en grootte ontbreekt dan ook. Voor zover bekend, zijn deze potentiële tijdelijke gebieden wel 

meegenomen in de opbouw van de legenda voor de kansenkaart aangezien ze het gedachtengoed over tijdelijk 

beschikbare gronden verder verbreden. Dit lijdt tot een derde categorie tijdelijk beschikbare gronden:

3) Gronden met een afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen

Dit zijn gebieden waarop geen harde reserveringen met betrekking op de waterveiligheid rust, maar welke door 

hun afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen tijdelijk beschikbare gronden kunnen opleveren. Bijvoorbeeld 

doordat een gebied na een beslissing zal onderlopen met water en zal verdwijnen. Ook zijn er gronden die in 

afwachting van een waterveiligheidsbeslissing nog niet kunnen worden ontwikkeld.

In de volgende paragrafen binnen dit hoofdstuk worden deze drie categorieën van tijdelijk beschikbare gronden en 

de hieraan gerelateerde legenda eenheden voor de kansenkaart verder toegelicht.

< Kaart met gereserveerde gebieden voor waterveiligheid
23



4.1 Gronden gereserveerd voor waterwerken

De Nederlandse delta is een waterrijk gebied. Van oudsher worden maatregelen getroffen om het land te beveiligen, 

droog te maken of droog te houden. De duinringen, dijken en keringen die het land tegen hoogwater beschermen, 

dienen continu te worden aangepast aan de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse waterveiligheid.

De zeespiegel stijgt en de pieken en dalen in de rivierafvoer worden steeds extremer. Als gevolg daarvan komt 

de waterveiligheid steeds meer onder druk te staan. De Nederlandse waterveiligheidsprogramma's omvatten 

maatregelen om het water voldoende ruimte te geven en tegelijkertijd bescherming van de binnendijkse gebieden 

tegen hoogwater te kunnen garanderen. Deze maatregelen leiden tot ruimtelijke reserveringen voor bestaande 

waterkeringen alsook voor de aanleg van nieuwe waterkeringen en uitbreiding van bestaande waterkeringen. Vaak 

zijn dit reserveringen voor de lange termijn; deze gebieden kunnen in de tussentijd worden ingezet voor tijdelijke 

secundaire programma's.

Reservering voor de waterkering zelf

Het gebied van de waterkeringen zelf is gereserveerd voor 

waterveiligheid. Langs rivieren zijn dit de dijken en kades  en 

langs de kust voornamelijk duinen. 

Bij duinen bestaat er een kans dat een deel van de waterkering 

in het geval van storm afslaat. Tot het waterkerende deel van 

de duin, ook wel aangeduid met de kernzone van de duin, 

behoort dan ook de zone die kan afslaan tot aan het profiel 

wat na afslag nog minimaal als waterkering aanwezig dient 

te zijn. In badplaatsen met een hoge ruimtedruk is er echter 

al regelmatig op de waterkering gebouwd. In voorkomende 

gevallen wordt er daarom overwogen om de waterveiligheid 

zeewaarts uit te breiden en de afslagzone te verplaatsen; 

zo ontstaat een nieuwe, onbebouwde afslagzone. Tijdelijk 

bestemmen kan in de toekomst wellicht een uitkomst 

bieden voor het conflict tussen de ruimtedruk en de wens 

de reserveringszones vrij te houden. Een tijdelijk programma 

voor de kust is niets nieuws, de vele strandpaviljoens bewijzen 

dat tijdelijke vormen van gebruik hier goed mogelijk zijn.
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Reservering voor uitbreidingen van waterkeringen

Door achterstallig onderhoud, de stijgende waterspiegel, 

toenemende rivierafvoeren en aanpassingen van 

veiligheidsnormen kan het nodig zijn om waterkeringen te 

versterken. Hiervoor is er ruimte rondom de waterkering 

gereserveerd.

Reservering voor uitbreidingen van dijken en kades:

Voor, op of achter dijken en kades kan ruimte nodig zijn 

voor dijkuitbreiding. Daarnaast dient er voldoende ruimte 

langs een dijk te zijn om onderhoudswerkzaamheden 

uit te voeren. Hiervoor kunnen ruimtelijke reserveringen 

worden gemaakt. Zo wordt gewaarborgd dat er bij een 

noodzakelijke dijkversterking bijvoorbeeld geen woningen 

op de dijk staan die de dijkversterking belemmeren - wat 

van oudsher vaak wel het geval is. Is een dijk voldoende 

sterk en wordt deze tot bijvoorbeeld 2050 veilig geacht, 

dan kan de gereserveerde grond langs de dijk eventueel 

als gebied voor Tijdelijk Anders Bestemmen dienen. 

Reservering voor uitbreidingen van duinen:

Duinen vormen een natuurlijk en substantieel onderdeel 

van de Nederlandse primaire waterkering en dragen 

in belangrijke mate bij aan de bescherming van de 

kuststrook tegen hoogwater.  Lokaties zoals badplaatsen 

kennen meer stedelijke zeeweringen in de vorm van 

dijken en kades. Aan de zeezijde van de waterkering 

bevindt zich een beschermingszone over de afstand 

waarover eventueel afgeslagen zand zich onder 

ontwerpomstandigheden verspreidt. Een brede zone 

achter de huidige waterkerende lijn, de zogenaamde 

beschermings- of reserveringszone, is gereserveerd voor 

eventuele landinwaartse versterking van de zeewering 

die hoort bij 200 jaar zeespiegelstijging. In enkele van 

deze reserveringszones is de ruimtelijke druk groot; deze 

gebieden kunnen voor tijdelijk gebruik worden ingezet, 

zeker nu een trend van zeewaartse versterking lijkt te zijn 

ingezet en de kans op daadwerkelijk gebruik van deze 

reservering op de lange termijn afneemt. 
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Reservering toekomstige dijk, kade of duin

Er kunnen naast het versterken van bestaande 

waterwerken ook geheel nieuwe dijken, kades of duinen 

aangelegd worden op locaties waar zich nu nog geen 

waterkering bevindt. Dit gebeurt als keringen verlegd 

worden om het water meer ruimte te geven of juist om 

een extra gebied te beschermen. Een bekend voorbeeld 

hiervan zijn de buitendijkse gebieden welke op sommige 

plekken in Nederland dicht bebouwd zijn. Momenteel 

vallen ze buiten het beschermingsregime, maar het is in 

de toekomst mogelijk dat het wenselijk wordt geacht om 

een deel van die buitendijkse gebieden te beschermen 

tegen hoogwater. Om te zorgen dat die mogelijkheid 

openblijft, kunnen strategisch gekozen gebieden 

zoals de randen van deze buitendijkse gebieden, 

vrijgehouden worden voor eventuele toekomstige 

waterveiligheidsmaatregelen.

Reservering toekomstige kunstwerk

Een kunstwerk, zoals een stormvloedkering, dam of sluis 

neemt, inclusief inpassing in het landschap, veel ruimte 

in beslag. Voor de plaatsing van een toekomstige kering 

kan het dan ook wenselijk zijn het gebied rondom de 

(potentiële) locatie voor een kering alvast te reserveren. 

Ook kunnen de kunstwerken een dubbelrol als weg 

krijgen waardoor ze een schakel worden binnen een 

infrastructureel plan en er aanvullende ruimte nodig is 

om de kering met het bestaande wegennet te verbinden.
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Reservering voor dijkverlegging

In de rivieren zijn verschillende gebieden te vinden die 

een knelpunt vormen met betrekking tot de doorstroom 

van het rivierwater en daardoor bovenstrooms hogere 

waterstanden veroorzaken. Op dergelijke plekken 

kan het wenselijk zijn om de rivier te verbreden. In 

voorkomende gevallen moeten rivierdijken worden 

verlegd; om die reden is het wenselijk de ruimte achter 

die dijken te reserveren. Totdat er daadwerkelijk sprake is 

van dijkverlegging kunnen de gereserveerde gebieden 

ingezet worden voor tijdelijk gebruik. De termijn waarop 

dijkverlegging al dan niet nodig is kan afhangen van de 

ontwikkeling van waterstanden door de tijd heen. Ook 

alternatieve maatregelen die elders genomen worden 

en de waterproblematiek bij een knelpunt verlichten, 

kunnen de noodzaak tot dijkverlegging beïnvloeden.

4.2 Gronden gereserveerd voor ruimte voor het water

In het kader van de waterveiligheidsopgave zijn er in Nederland talrijke gebieden gereserveerd voor water. De Beleidslijn 

grote rivieren geeft aan welke delen van de rivier stroomvoerend zijn, hier mag geen enkele ontwikkeling de doorstroom 

van de rivier belemmeren. Daarnaast zijn er gebieden die worden ingezet om in geval van extreme rivierafvoeren water 

te bergen, maar die geen deel uitmaken van het stroomgebied dat de rivier nodig heeft om haar water zo snel mogelijk 

af te voeren. Voor een deel van deze buitendijkse gebieden geldt een uitzondering en wordt buitendijks programma 

gedoogd: de zogenaamde artikel 2a gebieden. Vaak is er sprake van een uitzondering doordat er ter plaatse geen 

problemen bestaan met betrekking door de doorvoer van water. Naast stroom- en bergingsgebieden bestaan nog 

gebieden die momenteel binnendijks liggen, maar bestemd worden als stroom- of bergingsgebied om het water meer 

ruimte te geven.
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Buitendijks gebied dat onderloopt

Buitendijks gebied is in principe onbeschermd en heeft 

kans onder te lopen in het geval van hoogwater. Bij 

gebieden zoals getijdelanden en stranden gebeurt 

dit vaker dan bij gebieden zoals de Rotterdamse 

havens; die liggen zo hoog dat ze tot op heden zelden 

overstroomd zijn. Het is echter mogelijk dat gebieden 

die nu nog overwegend droog liggen, in de toekomst 

vaker of zelfs permanent onder water komen te liggen. 

Dat kan veroorzaakt worden door een toename van de 

hoeveelheid water of een verandering in het peilbesluit 

in de waterloop. Totdat ze onder water komen te 

liggen, zijn ze tijdelijk beschikbaar als droog land. Ligt 

een buitendijks gebied buiten het stroomvoerende 

regime van de rivier, dan kunnen de gronden vaak 

ook nog worden opgehoogd om te voorkomen dat ze 

onderlopen met water.

Reservering voor het verlagen van buitendijks gebied

Buitendijkse gebieden vallen in grote delen van 

Nederland onder het stroomvoerend regime. Dit 

betekent dat de uiterwaarden in het geval van 

hoogwater onderlopen en het water meestroomt 

met de rivier. Om meer ruimte en stroomcapaciteit te 

creëren worden de uiterwaarden in het buitendijks 

gebied op sommige plekken verlaagd. Soms worden 

delen van het buitendijks gebied dermate verlaagd 

dat er meestromende nevengeulen, ook wel strangen 

genaamd, ontstaan.
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Gebieden die ontpolderd worden

Om bij hoog water extra water te kunnen bergen of 

om het stroombed van een rivier te verbreden kunnen 

polders aangrenzend aan de rivier ontpolderd worden 

zodat deze onderdeel uit gaan maken van het rivierbed. 

Dit gebeurt uiteraard vooral in gebieden met een lage 

bebouwingsdichtheid. De ontpolderde gebieden worden 

vaak ingericht als natte natuurgebieden die bij hoog 

water onderlopen en bij laag water eventueel gebruikt 

kunnen worden als recreatiegebied. 

Inrichtingsmaatregelen

Bij hoog water zorgen de uiterwaarden voor extra 

doorstroom capaciteit van de rivieren. Om de 

doorstroming te waarborgen is het van belang dat de 

uiterwaarden vrij zijn van obstakels die de doorstroming 

belemmeren. Begroeiing die de doorstroming 

belemmeren moeten worden verwijderd. Door vee te 

laten grazen in de uiterwaarden kan de beplanting op 

een natuurlijke en eenvoudige wijze kort gehouden 

worden.
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Gebieden waar nieuwe riviertakken komen

Indien er buitendijks niet genoeg ruimte is om het 

stroomvoerend vermogen van de rivier te vergroten, 

dan is het aanleggen van een nevengeul buiten het 

bestaande rivierbed een optie. Vaak worden hiervoor 

oude riviertakken ingezet; die maakten ooit deel uit van 

het rivierbed, maar zijn bij het omdijken van de rivier 

vaak binnendijks komen te liggen. In het landschap zijn 

ze vaak nog goed herkenbaar door de lage ligging tussen 

voormalige dijken en de afgezette kleigrond.

Overloopgebied / inundatiepolder

Om extra water te bergen en daarmee de waterveiligheid 

te vergroten, kunnen gebieden als overloopgebied 

gebruikt worden. Op deze manier vergroten ze het 

bergend vermogen van rivieren. Vaak worden hiervoor 

polders met graslanden ingezet. Het onderlopen, 

of inunderen, van het gebied gebeurt doorgaans 

alleen in gevallen van hoog water of is doorgaans 

seizoensgebonden. Doordat de inundatie doorgaans 

gerelateerd is aan hoge rivierwaterstanden valt de komst 

van het water enkele dagen van tevoren te voorspellen. 

Eventuele tijdelijke gebruikers hebben dus enkele dagen 

de tijd om de gronden te verlaten.
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Tijdelijk aanwezig land

Niet alleen de gebieden die in de toekomst onder water 

zullen lopen zijn tijdelijk; er zijn ook gebieden waar het 

land zal verdwijnen en plaats zal maken voor water. 

Langs grote delen van de Nederlandse kust vindt erosie 

plaats. Door het besluit van de Nederlandse overheid om 

de basiskustlijn te onderhouden wordt er door suppletie 

gezorgd dat er per saldo geen land verdwijnt. Recent 

is er voor gekozen een grote hoeveelheid zand voor de 

kust van Terheide te suppleren welke zich daarna door 

de jaren heen verspreid over de Nederlandse kustlijn. 

Deze zogenaamde zandmotor zal langzaam verdwijnen, 

dit proces duurt tientallen jaren - in de tussentijd is het 

gebied tijdelijk te gebruiken.

4.3 Gronden met een afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen

Er zijn gronden waarvan de toekomst- en ontwikkelingsperspectieven onzeker zijn doordat ze afhangen van een 

beslissing met betrekking tot het waterveiligheidsbeleid. In tegenstelling tot de vorige gebieden gaat het hier 

dus niet om waterveiligheidsmaatregelen in het betreffende gebied zelf, maar om gebieden die consequenties 

kunnen ondervinden van een bepaalde waterveiligheidsstrategie. Sommige van deze gronden kunnen niet worden 

ontwikkeld totdat er een beslissing is genomen. In de tussentijd zijn ze tijdelijk beschikbaar. Andere gronden zullen 

verdwijnen of onderlopen als er een bepaalde beslissing gerelateerd aan het waterveiligheidsprogramma wordt 

doorgevoerd. Zo kunnen bij een beleidsmatige wijziging van het waterpeil, de getijde inlaat of een stroomverdeling, 

gebieden onder water komen te staan of juist droogvallen. Ook de beslissing om een gebied binnendijks te brengen 

kan het ontwikkelingsperspectief van een gebied veranderen. 
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Toekomstige zoute kwel

Als gevolg van beslissingen over water dat zich 

buitendijks bevindt kunnen ook binnendijkse gronden 

onbruikbaar worden voor hun huidige bestemming. 

Voorbeelden zijn de beslissingen rondom het openen 

van de estuaria van de Zuidwestelijke Delta, of het 

verhogen van een waterpeil. Door kwel kan een gebied 

binnendijks onder water komen te staan of brak 

worden. Er ontstaan zo gebieden die slechts tijdelijk 

kunnen worden benut. Deze gebieden zijn totdat een 

beslissing wordt genomen en kwelwater binnenkomt, 

beschikbaar voor een bepaald gebruik. Zodra het 

kwelwater binnenkomt zal het gebied waarschijnlijk een 

andere functie krijgen, zoals bijvoorbeeld natuur of zilte 

landbouw, hetgeen beter samengaat met het kwelwater 

in het gebied.

Beslissing over getijde en minder land

In de Zuidwestelijke Delta wordt overwogen om de 

dammen die onderdeel uitmaken van de Deltawerken 

geheel of gedeeltelijk te openen om zo het getij weer 

in de voormalige estuaria terug te laten keren. Indien 

een dergelijke beslissing wordt genomen, zullen enkele 

buitendijkse gebieden die nu droog liggen onder invloed 

van de getijden frequenter of zelfs permanent onder 

water lopen. Deze gebieden zijn dus tijdelijk beschikbaar 

totdat ervoor gekozen wordt de getijden terug te laten 

keren in het gebied. Ook de beslissing om bijvoorbeeld 

het Haringvliet te openen of de waterbergingscapaciteit 

van het IJsselmeer te vergroten kunnen er voor zorgen 

dat bestaand buitendijks gebied verdwijnt.
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Buitendijks wordt mogelijk binnendijks

Beslissingen om buitendijkse gebieden binnendijks te 

brengen kunnen het ontwikkelingsperspectief van die 

gebieden veranderen. Is een gebied in afwachting van 

een dergelijk ingrijpende beslissing zoals het al dan niet 

binnendijks brengen van het gebied, dan zal het gebied 

nog niet ontwikkeld worden. Tot die tijd kan het gebied 

tijdelijk anders worden bestemd.

Kwaliteitswaarborg

De nieuwe plannen van het Deltaprogramma kunnen 

grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding en 

daarmee ook voor de ruimtelijke inrichting van een gebied. 

Er zijn gebieden waar een waterveiligheidsmaatregel en 

bijbehorende herstructurering een grote kwaliteitsimpuls 

voor het omliggende gebied kan betekenen. Het kan 

wenselijk zijn om in strategisch gekozen gebieden 

voldoende ruimte te reserveren om de kwaliteitsimpuls 

daadwerkelijk mogelijk te maken en toekomstige 

ontwikkelingen niet in de weg te staan. 

Ook kunnen er gebieden worden vrijgehouden die mogelijk 

nodig zijn voor kwaliteitscompensatie voor gebieden 

waardoor een waterveiligheidsingreep de kwaliteit achteruit 

gaat. In afwachting van een waterveiligheidsbeslissing of 

de uitvoering daarvan kunnen de vrijgehouden gebieden 

tijdelijk worden bestemd.

< Foto van de zandmotor: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt
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4.4 Reserveringsgebieden voor waterveiligheid in kaart

Op basis van de vastgestelde legenda-eenheden is een kaart opgebouwd die de gereserveerde gebieden voor water 

en waterwerken in beeld brengt voor de Nederlandse kust, het rivierengebied en het gebied Rijnmond-Drechtsteden. 

De gronden met een afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen zijn op deze kaart achterwege gelaten. Deze 

kaart geeft dus de gereserveerde gebieden voor waterveiligheid als potentiële gebieden voor tijdelijk gebruik weer.

Het zou interessant zijn om ook de termijn waarop een ingreep wordt uitgevoerd aan de kaart toe te voegen. Het 

tijdsaspect is van belang omdat het inzicht verschaft over de lengte van een periode waarin een gebied mogelijk 

beschikbaar is. Dit kan variëren van een paar jaar tot enkele tientallen jaren en is van belang bij het zoeken van 

een programma dat aansluit bij het gebied. In het volgende hoofdstuk zal er voor het Deelgebied rivieren worden 

gekeken hoe de tijd dat een gebied beschikbaar is in de kansenkaart verwerkt kan worden. Veel tijdelijke functies zijn 

in verband met investeringen gebaat bij een langere tijdelijke gebruiksperiode dan de momenteel volgens de wet 

bepaalde tijdelijkheidstermijn van 5 jaar. Vooral reserveringsgebieden voor de langere termijn bieden dus kansen voor 

het concept tijdelijk anders bestemmen. 

Op de kansenkaart staan nu alleen de reeds bekende en zekere reserveringen. Nu er bij het Deltaprogramma wordt 

gewerkt aan een waterveiligheidsagenda met een doorkijk naar 2100 is het erg interessant om ook toekomstige, 

mogelijk onzekere reserveringen in de kaart op te nemen. Om de potentie van de kansenkaart goed in beeld te 

brengen, is voor het detailgebied WaalWeelde West, waarvoor er concrete waterveiligheidsvoorstellen en ook 

zoekgebieden voor de lange termijn op papier staan, een deel van de kansenkaart verder uitgewerkt. 

dijkverlegging

verlagen buitendijks gebied

ontpolderen 

inrichtingsmaatregelen

buitendijks gebied dat onder loopt

nieuwe riviertakkenruimte voor dijkversterking

toekomstig kunstwerk

overloopgebied / inundatiepolder

toekomstige dijk, kade of duin

bestaand waterwerk: duin (kernzone)

reserverings / beschermingszone kust
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5 Deelgebied rivieren 
Opbouw van de kansenkaart
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5. Deelgebied Rivieren

In het deelgebied rivieren is er de laatste jaren al veel aandacht geweest voor waterveiligheid. Mede door de 

overstromingen in Limburg in '93 en '95 is het bewustzijn van de problematiek rondom de afvoer van het rivierwater 

groot. Het huidige rivierverruimingsprogramma van de Rijntakken is gericht op een afvoer van 16.000 m3/s, extra 

lange termijn maatregelen zoals opgenomen in de lange termijnvisie Ruimte voor de Rivier streven naar een 

vergroting van de afvoercapaciteit tot 18.000 m3/s. Ook voor de Maas wordt voor de lange termijn naar een grotere 

afvoercapaciteit gestreefd, lange termijn maatregelen voor deze capaciteitsvergroting zijn opgenomen in de Integrale 

Verkenning Maas. Het gaat om maatregelen die de rivieren meer ruimte voor water moeten geven, zoals bijvoorbeeld 

het verlagen en opnieuw inrichten van uiterwaarden. Doordat het rivierbed wordt begrenst door dijken, kades of 

hoge gronden ontstaan er op sommige plekken knelpunten; voor deze zogenaamde bottlenecks is het vaak lastig om 

binnen het rivierbed een oplossing te vinden voor het verbeteren van de doorstroming. Er wordt daarom binnen de 

waterveiligheidsprogramma's ook gekeken naar meer ingrijpende maatregelen zoals het vergroten van het rivierbed 

door dijkverlegging, het toevoegen van extra bergingsruimte en het heractiveren van oude riviertakken tot nieuwe 

riviertakken die in het geval van hoogwater mee kunnen stromen met de rivier. Ook moeten er op sommige plekken 

langs de rivier dijken worden versterkt. Met name in het geval van bebouwde dijklinten die zich bevinden in een 

gebied dat een knelpunt vormt voor de rivierafvoer levert dit veel problemen op.

Doordat er in het rivierengebied met het Ruimte voor de Rivier programma en de Integrale Verkenning Maas al veel 

aandacht besteed is aan de lange termijn veiligheid leent het deelgebied rivieren zich goed als voorbeelduitwerking 

voor de kansenkaart Tab. WaalWeelde West is hierbij gekozen als voorbeeldgebied voor de uitwerking van de 

kansenkaart. In de volgende paragraven wordt aan de hand van WaalWeelde West gedemonstreerd hoe de 

kansenkaart vorm kan krijgen. Vervolgens wordt er ingezoomd op 2 deelgebieden van WaalWeelde Bato's erf en 

Haaften/Tuil welke mogelijkheden het gebied concreet biedt voor tijdelijk gebruik. Ditzelfde gebeurd voor Ooijen-

Wanssum, een gebied aan de Maas.

3 Ooijen-Wanssum1 WaalWeelde Bato's erf 2 WaalWeelde Tuil
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5.1 Legenda-eenheden Kansenkaart Rivieren

In de kaart hiernaast zijn de gebieden weergegeven welke in het kader van het programma Ruimte voor de rivier, 

de Integrale verkenning Maaswerken en de Beleidslijn grote rivieren zijn opgenomen als reserveringsgebieden en 

zoekgebieden voor waterwerken en voor (extra) ruimte voor water. De gebieden zijn weergegeven volgens de in 

hoofdstuk 4 vastgestelde legenda. Voor de rivieren lijdt dit tot onderstaande legenda. De nog niet beleidsmatig 

vastgelegde zoekgebieden voor waterveiligheidsingrepen in relatie tot het Deltaprogramma en de gronden met een 

afhankelijkheid van toekomstige waterveiligheidsbeslissingen zijn in deze kaart dus niet weergegeven.

dijkverlegging verlagen buitendijks gebied

ontpolderen 

inrichtingsmaatregelen

buitendijks gebied dat onder looptnieuwe riviertakken

toekomstig kunstwerk

overloopgebied / inundatiepolder

toekomstige dijk, kade of duin

ruimte voor dijkversterking
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5.2 WaalWeelde West als voorbeelduitwerking van de kansenkaart Tab

Aan de hand van het voorbeeldgebied Waalweelde hoe de Kansenkaart Tijdelijk Anders Bestemmen kan worden 

opgebouwd. Hierbij zijn er verschillende stappen te onderscheiden:

Stap1: In kaart brengen reserveringsgebieden voor waterveiligheidsprogramma's. 

De bestaande reserveringsgebieden gerelateerd aan de waterveiligheidsopgave worden in beeld gebracht. Dit zijn 

in de praktijk de gebieden waarvoor in het kader van de PKB ruimte voor de Rivier rivierverruimde maatregelen 

zijn gedefinieerd. Deze gebieden zijn eventueel potentieel tijdelijk beschikbaar, tot maximaal 2020, wanneer deze 

maatregelen beoogd te zijn uitgevoerd .

Kaart stap1: Bestaande reserveringsgebieden voor waterveiligheidsprogramma's

dijkverlegging verlagen buitendijks gebiedtoekomstige dijk, kade of duin buitendijks gebied

Stap 2: Het in kaart brengen van verwachte toekomstige gebieden voor water en waterwerken.

Aan deze reeds gereserveerde gebieden uit stap 1 worden nog drie type gebieden toegevoegd: 

-Gebieden die zijn aangemerkt als zoekgebied voor een toekomstige lange termijn wateropgave. Deze gebieden 

zijn in dit onderzoek meegenomen onder de term onzekere reservering. Het gebied is immers al aangewezen, maar 

of de waterveiligheidsingreep ook daadwerkelijk zal plaatsvinden, hangt nog af van besluitvorming dan wel de 

ontwikkeling van de waterproblematiek.

- Gebieden welke in de toekomst onder water zullen lopen. Bijvoorbeeld buitendijkse stukken land die dreigen 

te verdwijnen bij een toenemend waterpeil. Dit zijn dus geen tijdelijk beschikbare gebieden als gevolg van 

reserveringen, maar door mogelijke gebeurtenissen. Indien het onderlopen van gebieden samenhangt met onzekere 

ontwikkelingen in tijd zoals hogere rivierstanden, wordt hiermee een onzekerheid geïntroduceerd met betrekking tot 

het of en wanneer van de eindbestemming van het gebied.

- Gronden met een afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen. Dit zijn gebieden welke door hun 

afhankelijkheid van waterveiligheidsbeslissingen tijdelijk beschikbare gronden kunnen opleveren. 
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Stap 3: Het intekenen van de beschikbaarheid van de tijdelijke gebieden in tijd. 

De zekere en onzekere reserveringen bieden op zichzelf nog geen kansen voor tijdelijk gebruik. Die ontstaan pas 

doordat de reservering in de toekomst ligt en het gebied in de tussentijd inzetbaar is als gebied voor tijdelijk 

programma; niet de reservering maar de tijd waarbinnen het gebied eventueel beschikbaar is, bepaalt de kansen. 

Voor de kansenkaart waterveiligheid hebben we vier beschikbaarheidstermijnen onderscheiden:

- Enkele maanden: De seizoensfluctuatie van het water binnen het riviergebied zorgt dat er gebieden zijn die in geval 

van hoog water bepaalde seizoenen of momenten onder water kunnen komen te staan

- Ongeveer 5 jaar: Gebieden gereserveerd voor waterveiligheidsmaatregelen welke reeds in uitvoeringsplannen  zijn 

opgenomen zijn doorgaans ongeveer 5 jaar beschikbaar voor tijdelijk gebruik.

- Ongeveer 20 jaar: Gebieden die reeds gereserveerd zijn voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen

- Meer dan 40 jaar: Gebieden die te maken hebben met onzekere reserveringen en onzekere ontwikkelingen met 

betrekking tot de lange termijn waterveiligheidsopgave.

Kaart stap 2: Verwachte toekomstige gebieden voor water en waterwerken

dijkverlegging
verlagen buitendijks gebied

toekomstige waterkering
buitendijks gebiednieuwe riviertakken onzeker onzeker

onzeker
onzeker

onzeker onzekertijdelijk aanwezig land
ruimte voor dijkversterking

onzeker onzeker onzekerenkele maanden ongeveer 5 jaar meer dan 40 jaar

Kaart stap 3: De potentiele beschikbaarheid van de reserveringsgebieden in tijd

onzeker

45



Stap 4: Mogelijkheden voor tijdelijke functies in het tijdelijk beschikbare gebied

Bij het vinden van een passende tijdelijke functie voor een tijdelijk beschikbaar gebied spelen meerdere factoren een 

rol. Zo is de tijd waarvoor een gebied beschikbaar is cruciaal, deze heeft een directe link met de functie die tijdelijk 

mogelijk is.

enkele maanden

tijdelijk paviljoen tijdelijke zonnepanelen

tijdelijke openluchtbioscoop tijdelijke koolzaadproductie

tijdelijk verblijf tijdelijke inrichting openbare ruimte

ongeveer 5 jaar
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tijdelijke natuur tijdelijk vliegveld

tijdelijk windmolenpark tijdelijke infrastructuur

tijdelijk stadspark tijdelijke woonwijk

ongeveer 20 jaar meer dan 40 jaar

47



Kaart: Beschikbare gebieden Tijdelijk Anders Bestemmen Waalweelde West

Kaart: Reserveringen voor waterveiligheid WaalWeelde West

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

dijkverlegging
verlagen buitendijks gebied

nieuwe riviertakken onzeker
onzeker
onzeker
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onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

overloopgebied/inundatiepoldertoekomstige waterkering

buitendijks gebiedonzeker onzeker
onzeker
onzeker onzeker onzeker

onzekertijdelijk aanwezig land
ruimte voor dijkversterking ontpolderen onzeker onzeker
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5.3 Voorbeeld tijdelijke gronden en tijdelijk 
gebruik Waalweelde West: Bato's erf

De buitendijkse gronden van de voormalige steenfabriek 

bij Heerewaren liggen al enkele jaren braak. Het gebied 

is van oudsher hoogwatervrij, een kwaliteit die het erf 

eeuwen geleden al tot een goede locatie maakte voor een 

schans van Fort Nassau. Het gebied is door de overheid in 

het kader van NURG (nadere uitwerking rivierengebied)

aangekocht als natuurontwikkelingsgebied. Er zijn 

momenteel echter geen inrichtingsgelden beschikbaar 

bij het rijk en het bij de buurtbewoners zo geliefde erf 

heeft inmiddels ongewenste functies aangetrokken 

welke overlast opleveren voor omwonenden. De kans is 

groot dat het gebied op de lange termijn in het kader van 

waterveiligheid (deels) afgegraven zal worden zodat het 

stroomgebied van de rivier in dit deel van Waalweelde 

vergroot wordt. Tot die tijd biedt het erf mogelijkheden 

voor licht tijdelijk gebruik . Het gebruik van het gebied 

mag niet botsen met de natuurdoeleinden waardoor 

vooral extensieve gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld 

recreatie, goed mogelijk zijn binnen dit gebied. Ook kan er 

gedacht worden aan een bezoekerscentrum of bescheiden 

overnachtingsmogelijkheden.

verlagen buitendijks gebied
onzeker

onzeker

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

buitendijks gebied dat onder loopt

tijdelijk aanwezig land

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

Kaart gebieden voor waterveiligheid Kaart gebieden voor tijdelijk gebruik

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar
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5.4 Voorbeeld tijdelijke gronden en 
tijdelijk gebruik WaalWeelde West: 
Haaften en Tuil

Om de waterveiligheid ook op de lange termijn te 

borgen wordt er binnen het Waalweelde gebied 

gezocht naar mogelijkheden voor extra riviertakken. 

Rondom Haaften en Tuil ligt een oude rivierbedding 

die geheractiveerd kan worden. Indien dit een reële 

optie blijkt kan vanaf het moment dat het besluit voor 

de heractivering van de Waal arm wordt genomen, tot 

het moment dat dit daadwerkelijk gebeurt, het gebied 

worden ingezet voor tijdelijk gebruik. Door de aanwezige 

kleigronden is het gebied geschikt voor kassen. Deze 

hebben een korte afschrijvingstermijn van zo'n 20 jaar 

en zijn daardoor ook vanuit de functie en exploitatie erg 

geschikt om tijdelijk in te zetten.

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

Kaart gebieden voor waterveiligheidKaart gebieden voor tijdelijk gebruik

verlagen buitendijks gebied
onzeker

buitendijks gebied dat onder loopt

nieuwe riviertakken

toekomstige dijk, kade of duin

ruimte voor dijkversterking
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5.5 Voorbeeld tijdelijke gronden en 
tijdelijk gebruik: Ooijen-Wanssum

Tussen Ooijen en Wanssum wordt een oude riviergeul 

van de Maas geactiveerd om in geval van hoogwater 

mee te stromen en zo de doorstroomcapaciteit van 

de Maas te verbeteren. De nieuwe rivierarm die alleen 

in geval van hoogwater nat zal zijn, is bestemd als 

stroomgebied van de Maas. Dit betekent dat hierin geen 

functies zijn toegestaan die de doorstroom van het water 

belemmeren. In de uiterwaarden zijn net als in andere 

riviergebieden seizoensgebonden functies mogelijk zoals 

een zomercamping of weiland. De gefaseerde uitvoering 

van het waterveiligheidsproject duurt enkele tientallen 

jaren; gebieden die op de lange termijn worden ingezet 

als stroombed van de rivier, kunnen in de tussentijd 

tijdelijk worden benut. Een kansrijke functie is het 

plaatsen van een tijdelijk museum dat mee kan bewegen 

met de archeologische opgravingen die door de tijd heen 

in het gebied zullen plaatsvinden. De opgravingen zullen 

gedaan worden op de vele potentiële archeologische 

vindplaatsen die door het gebied verspreid liggen. 

Steeds wordt er een opgraving gedaan in het gebied dat 

zal worden afgegraven.

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

verlagen buitendijks gebied
onzeker

buitendijks gebied dat onder loopt

nieuwe riviertakken

Kaart gebieden voor waterveiligheid Kaart gebieden voor tijdelijk gebruik
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6 Deelgebied Kust 
Inspelen op de kustdynamiek
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6. Deelgebied kust

De Nederlandse kust maakt onderdeel uit van de primaire waterkering. Langs de kust zijn dan ook grootschalige 

reserveringsgebieden voor waterveiligheid te vinden. De kust beschermd, grotendeels op natuurlijke wijze, tegen 

hoogwater door de duinen die deel uitmaken van de waterkering. Tot het waterkerende deel van de duin, ook 

wel aangeduid met de kernzone van de duin, behoort dan ook de zone die kan afslaan tot aan het profiel wat na 

afslag nog minimaal als waterkering aanwezig dient te zijn. Op andere locaties, zoals bij de badplaatsen, zijn als 

aanvulling op de duinen verharde zeeweringen te vinden in de vorm van dijken en kades. Aan de zeezijde van 

de waterkering bevindt zich een beschermingszone over de afstand waarover eventueel afgeslagen zand zich 

onder ontwerpomstandigheden verspreid. Een brede zone achter de huidige waterkerende lijn, de zogenaamde 

beschermings- of reserveringszone, is gereserveerd voor eventuele landinwaartse versterking van de zeewering die 

hoort bij 200 jaar zeespiegelstijging. In enkele van deze reserveringsgebieden is de ruimtelijke druk groot en zou de 

zone als tijdelijke locatie kunnen worden ingezet, zeker nu een trend van zeewaartse versterking lijkt te zijn ingezet en 

de noodzaak tot gebruik van deze reserveringsgebieden op de lange termijn afneemt.

Ter inspiratie zijn drie voorbeeldlocaties voor de kust uitgewerkt. Ze laten zien hoe tijdelijk programma kan worden 

ingezet in dit deelgebied. De voorbeeldlocaties zijn Zandvoort, Scheveningen en de Zandmotor.

Zandvoort Scheveningen Zandmotor
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6.1 Legenda-eenheden Kansenkaart Kust

Zoals aangegeven op de vorige pagina vinden we langs de kuststrook een kernzone en een reserverings/ 

beschermingszone die gereserveerd zijn voor waterveiligheidsdoeleinden. Daarnaast vinden we nog twee andere 

typen potentieel tijdelijk beschikbare gebieden: Als eerste is er tijdelijk aanwezig land te vinden, het meest duidelijk 

aanwijsbare gebied is een project genaamd de Zandmotor. Met de Zandmotor wordt een groot zandpakket 

aangelegd voor de kust dat door de tijd heen erodeert en de kustlijn stroomopwaarts voorziet van zandsuppleties. 

Hiermee ontstaat er tijdelijk aanwezig land op de plek van de Zandmotor. Ook zijn er oude buitendijkse zeehavens 

te vinden welke hun havenfunctie tot op zekere hoogte hebben verloren. Voor zover ze in aanmerking komen voor 

herstructurering kunnen deze zeehavens binnendijks gebracht worden. De zeehaven bij Scheveningen is hier een 

goed voorbeeld van.

In deze kaart zijn de zwakke schakels die voor een groot deel reeds aangepakt zijn en tot 2050 voldoen aan 

de veiligheidsnorm als onzekere reservering voor een toekomstige waterkering weergegeven. Dit omdat deze 

voormalige zwakke schakels, welke vooral voorkomen in de bebouwde delen van de kuststrook, op de lange termijn 

weer zullen moeten meegroeien met de verder stijgende zeespiegel. Waar er in duingebieden met behulp van 

zandsuppletie kan worden versterkt, zal er voor de harde keringen in bebouwd gebied een maatwerkoplossing 

moeten worden uitgewerkt voor de lange termijn.

bestaand waterwerk: duin (kernzone)

buitendijks wordt binnendijks

reserverings / beschermingszone kust

toekomstige dijk, kade of duin

tijdelijk aanwezig land

buitendijks gebied dat onder loopt
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bron: Jan Mulder Deltares

Schematische 

doorsneden van een 

boulevard die een 

indicatie geven hoe ver 

een zeewering hard dan 

wel zacht uitgebreid 

dient te worden 

om aan de huidige 

veiligheidsnorm te 

voldoen in 2050 en 2200, 

bron ARCADIS-ALKYON

Schematische doorsnede kustfundament bij 

een stijgende zeespiegel, bron: Jan Mulder 

Deltares
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6.2 Inspelen op een dynamische kust

De kust is van nature dynamisch. Door stormafslag en stroming erodeert de kust op bepaalde plekken en door 

diezelfde stroming wordt er op andere plekken juist zand aangevoerd waardoor de kust kan groeien. Er is 

beleidsmatig besloten om de vastgestelde basiskustlijn in stand te houden. Om te voorkomen dat de basiskustlijn 

door erosie landinwaarts verschuift, wordt er zand gesuppleerd. De kustlijn verschuift echter niet alleen landinwaarts 

vanwege erosie; ook de zeespiegelstijging zorgt ervoor dat de basiskustlijn zich bij een gelijkblijvend kustprofiel 

landinwaarts zou verplaatsen. Om dit te voorkomen dient er naast de zandsuppleties ter compensatie van erosie ook 

gesuppleerd te worden om de duinen en daarmee de zeewering mee te laten groeien met het stijgende zeeniveau.

Bij badplaatsen bestaat de waterkering vaak uit een hard element. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de duin; om de 

bestaande kustlijn en het bijbehorende veiligheidsniveau van de waterkering in stand te houden zal de verharde 

kering, onder invloed van de zeespiegelstijging, door de jaren heen verhoogd moeten worden. Vaak is de waterkering 

in de badplaatsen, door de grote druk op de ruimte, echter bebouwd en is het niet eenvoudig om deze op te hogen. 

Er ontstaat hier (net als bij de bebouwde rivierdijken) een conflict tussen het dynamische karakter van de kust en 

de zee en het statische karakter van de bebouwing. Wil men de waterkering op hetzelfde veiligheidsniveau houden 

zonder deze te verhogen, dan zal de kernzone zeewaarts moeten worden uitgebreid. Dit kan zowel met een harde 

(kering) als met een zachte (duin) oplossing.

Op het strand wordt doorgaans al flexibel en tijdelijk gebouwd. Ieder seizoen worden er in het voorjaar 

strandpaviljoens opgebouwd en in het najaar, wanneer de kans op storm toeneemt, weer afgebroken. Deze manier 

van bouwen hoort bij de kust. Ook in de kernzone van de waterekring, waarvoor momenteel strenge bouwkundige 

eisen gelden, kan tijdelijk bestemmen een uitkomst bieden. Een mogelijkheid is het plaatsen van functies voor een 

termijn waarbinnen de zeewering als voldoende veilig wordt beschouwd - bijvoorbeeld tot 2050. Mocht het tegen 

die tijd nodig zijn om de zeewering te versterken, dan kan de bebouwing mee verplaatsen. Zo blijft de kust flexibel en 

veilig.

Zodra er een harde kering wordt aangelegd versmalt zowel de kernzone van de waterkering alswel de reserverings/ 

beschermingszone. Met een harde kering verkleint namelijk de kans op afslag en wordt de kustlijn vastgelegd. Ook 

met een dergelijke ingreep kan er dus voor gezorgd worden dat een bestaand planologisch slot wordt opgeheven. 

In gebieden waar het waarschijnlijk is dat er in de toekomst voor een verharde zeekering zal worden gekozen, kan 

de reserveringszone, welke hiermee in een onzekere reservering verandert, eventueel al tijdelijk worden bebouwd. 

Wel moet de harde kering vervolgens door de tijd heen mee blijven groeien met de stijgende zeespiegel. Dit vraagt 

ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit, ook zonder de aanwezigheid van een waterveiligheidsreservering, om een 

gebied wat flexibel is en waar ruimte is om stedenbouwkundig in te spelen op de hoger wordende kering.
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Tijdelijke locaties

Beschikbaarheid

bestaand waterwerk

reserveringszone

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

onzeker

onzeker
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6.3 Voorbeeld tijdelijke gronden: 
Zandvoort

De badplaats Zandvoort is tijdens de oorlog grotendeels 

verwoest om plaats te maken voor de Duitse 

Atlantikwall. Na de oorlog is de badplaats opnieuw 

opgebouwd, maar inmiddels is de bebouwing verouderd 

en is er grootschalige herstructurering gewenst. 

Door de achteruitgang in het bezoekersaantal en de 

seizoensgebonden economie zijn er echter weinig 

economische middelen beschikbaar voor de benodigde 

renovatie en herstructurering. 

onzeker
onzeker
onzeker

onzeker

reserverings / beschermingszone kust

bestaand waterwerk: duin (kernzone)

Luchtfoto Zandvoort: bron Google Earth
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Voorbeeld tijdelijk gebruik: Zandvoort

Door tijdelijk programma aan de badplaats toe te 

voegen, wordt het gebied weer op de kaart gezet en 

kan het zichzelf beter profileren. Dit resulteert in een 

bredere bezoekersstroom die bijdraagt aan een groter 

economisch draagvlak voor herstructurering. 

Om een kwaliteitsimpuls te genereren kan er worden 

gekozen voor een hoogwaardig tijdelijk programma 

met bijvoorbeeld horeca, wellness en kunst. Dit meer 

stedelijke programma kan de positie van Zandvoort 

als badplaats van Amsterdam versterken. De keuze 

voor programma dat het hele jaar rond de boulevard 

versterkt kan een betere toestroom van toeristen door de 

seizoenen heen bewerkstelligen. 

Op de rustigere stranden, iets verder van het centrum 

van de badplaats, kan lichte seizoensgebonden recreatie 

worden gefaciliteerd om ook het genieten van de natuur 

van de kust meer ruimte te geven. 

kwaliteitsimpuls

garanderen tijdelijkheid

opheffen planologisch slot
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nieuw binnendijks

Tijdelijke locaties

Beschikbaarheid

bestaand waterwerk
reserveringszone

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

onzeker
onzeker
onzeker
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6.4 Voorbeeld tijdelijke gronden: 
Scheveningen

De functie van de Scheveningse haven is sinds de 

Tweede Wereldoorlog al verschoven van de visserij 

naar recreatie. Met het vrijkomen van het Norfolk 

terrein ligt het voor de hand om het havengebied 

te transformeren. Momenteel ligt dat buitendijks en 

bevindt de waterkerende lijn zich achter de haven. 

Vooralsnog voldoet deze dijk aan de geldende 

waterveiligheidsnorm, maar naar verwachting in 2050 

niet meer, wat ingrijpen noodzakelijk maakt. Eén van 

de manieren om het waterveiligheidsprobleem op te 

lossen is het zeewaarts aanleggen van een verharde 

kering. In combinatie met de aanleg van een kering in de 

havenmond komt de haven dan binnendijks te liggen. In 

relatie tot het waterveiligheidsaspect biedt die situatie 

geheel andere ontwikkelingsperspectieven voor het 

gebied dan de huidige buitendijkse situatie.

onzeker
onzeker
onzeker

onzeker
onzeker

buitendijks wordt binnendijks

reserverings / beschermingszone kust

bestaand waterwerk: duin (kernzone)

Luchtfoto Scheveningen: bron Google Earth

69



70



Voorbeeld tijdelijk gebruik: Scheveningen Haven 

Aangezien de keuze voor het al dan niet binnendijks 

brengen van de haven van Scheveningen gevolgen 

heeft voor de ontwikkeling van het gebied, is het 

goed denkbaar dat de ontwikkeling zal wachten op 

deze besluitvorming. Deze kan nog enkele jaren op 

zich laten wachten. In de tussentijd kan de haven met 

tijdelijk programma op de kaart worden gezet; een goed 

voorbeeld daarvan zijn de voorzieningen voor surfers op 

de kop van de haven.

Het tijdelijke gebruik kan verder worden uitgebreid 

waarbij te denken valt aan tijdelijke horeca, exposities, 

festivals en tijdelijke hotels of woonaccommodaties. 

Hiermee kan het gebied zich onderscheiden en 

een kwaliteitsimpuls geven aan de kuststrook van 

Scheveningen. Ook de boulevard en het toegangsgebied 

van Scheveningen kunnen door de toevoeging van 

tijdelijke functies een meer gedifferentieerd stedelijk 

programma krijgen en daarmee een kwaliteitsimpuls.

kwaliteitsimpuls

voorbereiden op toekomstig gebruik

opheffen planologisch slot
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tijdelijk aanwezig land

Tijdelijke locaties

Beschikbaarheid

bestaand waterwerk
reserveringszone

onzeker
onzeker
onzeker
onzeker

enkele maanden
ongeveer 5 jaar
ongeveer 20 jaar
meer dan 40 jaar

onzeker
onzeker
onzeker
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6.5 Voorbeeld tijdelijke gronden: 
Zandmotor

Voor de kust van Ter Heijde is 20 miljoen kubieke meter 

zand opgespoten tot een zandplaat van ongeveer 100 

hectare - de Zandmotor. Met behulp van natuurlijke 

processen zoals stroming, golven en wind zal de 

Zandmotor de komende jaren langzaam eroderen 

en daarmee de kust stroomopwaarts suppleren. 

Dit betekent dat de Zandmotor door de jaren heen 

verandert van vorm en steeds kleiner zal worden. Over 

20 jaar is deze naar verwachting grotendeels verdwenen.

tijdelijk aanwezig land

onzeker
onzeker
onzeker

onzeker
onzeker

reserverings / beschermingszone kust

bestaand waterwerk: duin (kernzone)

 Luchtfoto zandmotor: bron Rijkswaterstaat/Joop van Houdt
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Voorbeeld tijdelijk gebruik: Zandmotor 

Het deel van de Zandmotor dat op een bepaald moment 

nog aanwezig is, kan tijdelijk gebruikt worden voor 

extra recreatie, natuur en evenementen. Natuur is de 

hoofdfunctie van de Zandmotor en heeft enige jaren 

nodig om te groeien. Dat betekent dat het terrein zeker in 

de eerste jaren ook geschikt is voor grotere evenementen 

zoals concerten en festivals.

Ook kunnen er in het gebied exposities, horeca en  

overnachtingsfuncties geplaatst worden wat het 

brandpunt van Ter Heide richting de Zandmotor tijdelijk 

kan versterken.

Indien de Zandmotor een succes blijkt en deze suppletie 

strategie op grotere schaal kan worden toegepast, 

zullen er in Nederland steeds meer van dit soort tijdelijk 

beschikbare gronden ontstaan.

kwaliteitsimpuls

benutten tijdelijk aanwezig land
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7 Deelgebied Rijnmond- 
Drechtsteden 
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7. Deelgebied Rijnmond-Drechtsteden

Het deelgebied Rijnmond-Drechtsteden is een complexe stedelijke regio. Rotterdam en Dordrecht kennen bebouwd 

buitendijks gebied waarvan de waterveiligheid in de toekomst, en op sommige plekken nu al, in het geding komt. 

Daarnaast zullen er op sommige plekken (bebouwde) dijken verder moeten worden verhoogd of nieuwe keringen 

worden aangelegd. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden verkent momenteel enkele zeer uiteenlopende 

mogelijkheden voor de waterveiligheid, de zogenaamde 'hoekpunten'. De naam hoekpunten benadrukt dat het 

hier gaat om uitersten van het speelveld aan oplossingen en niet om vier geoptimaliseerde varianten. Dit betekent 

dat het veiligheidsprogramma voor de toekomst vooralsnog onzeker is. In 2014 wil het Deltaprogramma een 

waterveiligheidsbeslissing nemen, het is mogelijk dat bij de keuze voor een oplossingsrichting flexibiliteit ingebouwd 

wordt. Hiermee kan er vervolgens flexibel worden ingespeeld op de werkelijke ontwikkeling van de zeespiegelstijging 

en rivierafvoeren, alsook op de ontwikkelingen rondom stedelijke groei en bijvoorbeeld havenontwikkeling. Deze 

regio brengt een interessant thema aan het licht: hoe ga je om met het opbouwen van een kansenkaart voor Tijdelijk 

Anders Bestemmen als er meerdere oplossingsrichtingen denkbaar zijn?

Heijplaat buitendijks gebied Ruimte op de dijk Tijdelijkheid als strategie
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7.1 Het afwegen van oplossingsvarianten

In deze studie is onderzocht hoe er in een kansenkaart omgegaan kan worden met gebieden waarvoor er meerdere 

oplossingsvarianten in beeld zijn. In het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden wordt nog niet gewerkt met 

alternatieven of oplossingsvarianten, noch zullen er op basis van de nu gedefinieerde hoekpunten al gebieden 

gereserveerd worden. Om inzicht te krijgen in het omgaan met onzekerheden binnen een kansenkaart, dient 

Rijnmond-Drechtsteden dan ook niet als concrete case, maar als inspiratiebron en conceptuele denkoefening. De 

gekozen voorbeelden zijn dan ook hypothetisch en verbeelden potentiële mogelijkheden voor de toepassing van 

Tijdelijke Anders Bestemmen.

De vier hoekpunten zijn nog aan wisselingen onderhevig en zijn nog niet geoptimaliseerd. De verschillende 

hoekpunten spelen met het verband tussen het plaatsen van keringen en het verhogen van dijken. Kort door de 

bocht geldt: hoe meer keringen er geplaatst worden en aan de deur van een gebied het water tegenhouden, hoe 

minder de dijken binnen het door de keringen beschermde gebied verhoogd hoeven te worden. Het plaatsen van 

extra keringen betekent eventueel wel een verminderde bereikbaarheid van de haven, minder getijdewerking en 

daarmee minder natuurlijke dynamiek. Daarnaast kunnen extra keringen aan de rivierzijde buiten de keringen juist 

extra hoge waterstanden veroorzaken doordat het water in de afgesloten rivier minder goed afgevoerd kan worden.

Het eerste hoekpunt is het verbeterd afsluitbare hoekpunt. Binnen dit hoekpunt wordt de Maeslantkering behouden 

en verbeterd om in geval van storm het zeewater tegen te houden; daar waar nodig worden dijken verhoogd. Het 

tweede hoekpunt omvat dezelfde ingrepen, aangevuld met keringen aan de rivierzijde. Zo wordt Dordrecht en 

Rotterdam bescherming geboden bij gelijktijdig hoogwater aan zowel de zee- als rivierzijde. In het derde hoekpunt 

worden de rivieren rondom de steden permanent afgesloten en beschermd met dammen. De gebieden binnen 

de keringen zijn dan over het water bereikbaar via sluizen. Het vierde hoekpunt is het open hoekpunt waarbij alle 

bestaande keringen geopend worden en het water het Rijnmondgebied ongehinderd in en uit kan stromen. De 

natuurlijke dynamiek en het zoute zeewater keren hierdoor terug in het gebied; Als waterveiligheidsmaatregel zullen 

veel dijken versterkt moeten worden.

Hoekpunt 1: Verbeterd afsluitbaar Hoekpunt 2: Verbeterd afsluitbaar met rivierkeringen

80



Ieder hoekpunt heeft dus verschillende effecten met betrekking tot welke dijken verhoogd moeten worden, hoeveel 

buitendijks gebied onderloopt, waar keringen geplaatst moeten worden en waar er eventueel nieuwe dijken 

bijkomen. De hoekpunten hebben daarmee ook effect op de gebieden die voor de lange termijn gereserveerd zullen 

moeten worden voor waterveiligheid.

Onzekerheden van de hoekpunten worden in kaart gebracht door te werken met transparatie niveaus. In deze 

studie zijn eerst de huidige waterveiligheidsreserveringen, als zekere reserveringenen, in beeld gebracht. De zekere 

reserveringen, waaronder gebieden staan die al in de huidige beleidsstukken als reservering zijn opgenomen, 

hebben 100% dekking. Vervolgens zijn de (fictieve) gebieden die bij de toepassing van de hoekpunten ruimte 

voor waterveiligheid of water zullen moeten bieden, als onzekere reserveringen in kaart gebracht. Deze onzekere 

reserveringen, horende bij een hoekpunt, hebben een kleurdekking van 20% gekregen (dus deze zijn 80% 

transparant). Voor de legenda geldt: hoe transparanter een vlak in de kaart is, hoe onzekerder de reservering.  

Wanneer een bepaald gebied in meerdere hoekpunten zal onderlopen, dan zal de reservering waarschijnlijker 

worden. Komt een bepaalde (fictieve) onzekere reservering in alle vier de hoekpunten voor, dan wordt deze zeer 

waarschijnlijk (maar niet zeker) en krijgt deze met vier overlappende lagen met een dekking van 20% een totale 

dekking van 80%. Een gelijkwaardige afweging van de hoekpunten met ieder 20% is niet realistisch, aangezien de 

hoekpunten niet even waarschijnlijk zijn. Indien er meer informatie beschikbaar is over de waarschijnlijkheid van 

varianten kunnen de dekkingspercentages van de kaartlagen hier op aangepast worden.

Hoekpunt 3: Gesloten Hoekpunt 4: Open met natuurlijke dynamiek
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Bij deze studie zijn de volgende legenda-eenheden van de kansenkaart in beeld gebracht:

- De ruimte voor een aan te leggen kering

- Buitendijks gebied wat onderloopt

- Dijken die verhoogd of verbreed dienen te worden

Als basis voor deze studieoefening zijn indicatieve conceptkaarten gebruikt die afkomstig zijn van HKV - lijn in 

water en Deltares. Deze (eveneens nog aan verandering onderhevige) kaarten geven voor 2050 en 2100 aan wat de 

verwachte gebieden zijn die zullen onderlopen en welke dijktracés eventueel verhoogd dienen te worden. De locaties 

van de keringen zijn overgenomen uit rapporten van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. 

- De ruimte voor een aan te leggen kering: De locaties van de keringen zijn voor deze studie overgenomen uit 

de schematische kaarten van de hoekpunten van het Deltaprogramma Rijnmond Drechsteden. Zodra er een 

optimalisatie  heeft plaatsgevonden en de potentiële locaties voor de keringen bekend zijn kan het zeer interessant 

zijn deze over elkaar te leggen en de waarschijnlijkheid van een ruimteclaim zo in kaart te brengen.

- Buitendijks gebied wat onderloopt: Door de kaarten van de hoekpunten over elkaar heen te leggen ontstaat een 

beeld van de gebieden welke in 2050 en 2100 het meeste risico lopen om te overstromen. Deze gebieden zouden 

in het geval dat ze in 2100 wel onderlopen, maar in 2050 nog niet, op de kaart kunnen worden aangemerkt als 

tijdelijk gebied beschikbaar tot 2050. Dit met als noot dat er uiteraard ook aanvullende waterveiligheidsmaatregelen 

genomen kunnen worden om het gebied, ook met een hoger waterpeil, geschikt te maken voor bepaalde functies. 

Zodra het gebied onderloopt hoeft deze dus niet haar functionaliteit te verliezen.

- Dijken die verhoogd of verbreed dienen te worden: In het gebied zijn alvast dijken aan te wijzen die waarschijnlijk 

verhoogd zullen moeten worden. Het zou raadzaam kunnen zijn om langs deze dijken geen vast programma meer te 

plaatsen aangezien deze het versterken van dijken kunnen bemoeilijken. Dit geldt vooral voor dijken welke zich in een 

stroomvoerend gebied bevinden en waar bij het rivierwaarts versterken van een dijk een bottleneck in het rivierwater 

afvoersysteem kan optreden. 

In de kansenkaart voor het Rijnmond Drechtsteden gebied zijn vervolgens de verschillende kaartlagen met daarin 'de 

keringen', 'de te verhogen dijken' en 'het buitendijkse gebied wat onderloopt' voor de verschillende hoekpunten bij 

elkaar gebracht.
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Hoekpunt 1: dijken verhogen

Hoekpunt 2: dijken verhogen

Hoekpunt 3: dijken verhogen

Hoekpunt 4: dijken verhogen

Hoekpunt 1: buitendijks loopt onder

Hoekpunt 2: buitendijks loopt onder

Hoekpunt 3: buitendijks loopt onder

Hoekpunt 4: buitendijks loopt onder
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7.2 Legenda-eenheden Kansenkaart Rijnmond-Drechtsteden

Door alle zekere en (fictieve) onzekere reserveringen over elkaar heen te leggen wordt zichtbaar welke gebieden 

in de toekomst waarschijnlijk ingezet zullen worden voor waterveiligheidsmaatregelen of  zullen onderlopen 

met water. Er zou ervoor gepleit kunnen worden om deze gebieden met een grote waarschijnlijkheid van een 

toekomstige reservering niet vast te zetten maar flexibel of tijdelijk te ontwikkelen. Zo kan de regio door de tijd heen 

blijven inspelen op onverwachte ontwikkelingen met betrekking tot klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling 

en waterveiligheidsstrategieën, zonder het gehele gebied op slot te zetten. Zodra de ingeslagen weg een bepaalde 

variant onmogelijk maakt zal deze als onzekere reservering uit beeld verdwijnen. Een dergelijke aanpak past goed bij 

de dynamiek van de delta en kan lijden tot een meer flexibele en adaptieve manier van plannen. Vanuit de overheid 

kan meer ruimte worden geboden aan ruimtelijke initiatieven rondom het rivierbed, zonder de potentieel gewenste 

mogelijkheden met betrekking tot de waterveiligheid te beperken.

dijkverlegging verlagen buitendijks gebied

bestaand waterwerk: dijk toekomstig kunstwerk

overloopgebied / inundatiepolder

ontpolderen toekomstige dijk, kade of duin

inrichtingsmaatregelen

buitendijks gebied dat onder looptnieuwe riviertakken

85



86



7.3 Voorbeeld tijdelijk gebruik:
Stadshavens (gebied dat onderloopt)

De stadshavens in Rotterdam liggen in het buitendijkse 

gebied en hebben decennia lang dienst gedaan als 

haventerrein. Nu steeds meer grote havenbedrijven 

richting de nieuwe grootschaligere haventerreinen zijn 

getrokken en de stad door uitbreidingen dicht tegen 

de haven aan is te komen liggen, is er ruimte voor en 

vraag naar herstructurering van het stadshavens gebied. 

Er zijn plannen om de stadshavens te transformeren 

in gemengd stedelijk gebied. Zowel kleinschalige 

havenfuncties, bedrijven en stedelijk programma zoals 

woningen kunnen hier hun plek kunnen. In deze tijd 

van financiële onzekerheid is het onwaarschijnlijk 

dat deze gebieden in een keer grootschalig worden 

ontwikkeld. Ook is er nog onzekerheid over de 

waterveiligheidsstrategie voor het buitendijks gebied 

van Rotterdam. Het kan zijn dat het gebied op den duur 

zal onderlopen met water of dat het gebied binnendijks 

wordt gebracht. Het gebied biedt in afwachting van 

beslissingen met betrekking tot waterveiligheid en 

planvorming voor de inrichting van het gebied veel 

mogelijkheden voor tijdelijk gebruik. 

In de stadshavens is veel ruimte voor transformatie en 

tijdelijk gebruik. Tijdelijke functies kunnen profiteren van 

goedkope grondprijzen terwijl ze het gebied bekendheid 

geven en op de kaart zetten. 

Een biologische stadsboerderij met een bijbehorend 

biologisch restaurant zou goed passen binnen de 

haven. De boerderij kan door de tijd heen, met de 

ontwikkelingen van het gebied mee, over het terrein van 

de stadshavens verplaatst worden.

kwaliteitsimpuls

voorbereiden op toekomstig gebruik

opheffen planologisch slot
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7.4 Voorbeeld tijdelijk gebruik: Rijnmond 
(ruimte achter de te verhogen dijken)

In de Rijnmond-Drechtsteden regio zijn er heel wat 

bebouwde dijken. Dit is geen toeval want de dijken 

zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen door hun goede 

bereikbaarheid over de dijkweg, het zicht op het water 

en de hoge ligging. Indien een dijk verhoogd of versterkt 

moet worden is op de dijk geplaatste bebouwing echter 

een opstakel. De dijken zouden tijdelijk bebouwd 

kunnen worden. Indien een dijk naar verloop van tijd 

opgehoogd moet worden verdwijnt de bebouwing 

weer of wordt deze met de dijk mee verplaatst. Zo kan 

een tijdelijk horeca paviljoen en tijdelijke inrichting 

van de openbare ruimte een dijk transformeren tot een 

aantrekkelijk stedelijk stadspark met veel zon en zicht 

op het water. Dit kan een impuls zijn voor het gebied 

en daarmee nieuwe functies en tijdelijke evenementen 

aantrekken.

kwaliteitsimpuls

opheffen planologisch slot

tijdelijkheid garanderen

89



90



7.5 Voorbeeld tijdelijk gebruik: 
Overslagterminal (in afwachting van een 
beslissing)

Nu er in de Rijnmond regio nog geen duidelijkheid 

is over de te kiezen strategie met betrekking tot de 

waterveiligheid levert dit ook onduidelijkheid op voor de 

planning. Als er bijvoorbeeld voor een gesloten Rijnmond 

wordt gekozen dan kan dit in gebieden binnen de 

keringen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid vanaf 

het water. Functies die zich binnen het 'gesloten' gebied 

willen vestigen en afhankelijk zijn van bereikbaarheid 

via het water zullen wellicht liever eerst de beslissing 

voor een oplossingsstrategie voor de waterveiligheid 

afwachten. Nu is deze onzekerheid in Rijnmond van 

korte duur aangezien er naar wordt gestreefd om al in 

2014 een beslissing te nemen met betrekking tot de 

waterveiligheidsstrategie. Maar het watervraagstuk zal 

door de tijd heen vaker onduidelijkheid over de toekomst 

met zich meebrengen. Tijdelijk Anders Bestemmen biedt 

hierbij een uitkomst omdat de bestemmingstermijn kan 

worden aangepast op de beslistermijn.

Indien een overslagterminal zich binnen het potentiële 

'gesloten' gebied wilt plaatsen kan nu nog niet 

gegarandeerd worden of deze ook in de toekomst 

bereikbaar blijft voor de scheepvaart. Er kan dan gekozen 

worden om de overslagterminal voor een tijdelijke 

periode van 30 jaar te plaatsen. Zo wordt de flexibiliteit 

behouden om over 30 jaar alsnog te besluiten voor een 

gesloten Rijnmond te gaan. 

opheffen planologisch slot

tijdelijkheid garanderen

economisch motief
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