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Focus: de Zuidwestelijke delta
Het onderzoek van IPDD is geconcentreerd op 
de Zuidwestelijke delta – globaal het gebied tus-
sen Rotterdam en Antwerpen en tussen Noord-
zee en de lijn Dordrecht – Bergen-op-Zoom, met 
een focus op het gebied rondom Haringvliet / 
Hollandsch Diep. In dit gebied is de naoorlogse 
planningsdoctrine buitengewoon actief toege-
past, hetgeen grote sporen heeft achtergelaten. 
De bouw van de Deltawerken, in combinatie met 
een actief industrie-, landbouw- en ruimtelijk or-
deningsbeleid heeft het gebied in enkele decen-
nia tijd bevrijd uit een perifere en achtergestelde 
positie.   
Op dit moment wordt met het Deltaprogramma 
opnieuw de toekomst van het waterveiligheids-
systeem aan de orde gesteld. Tevens is er sprake 
van plannen en ambities van uiteenlopende par-
tijen als het Havenbedrijf Rotterdam om verbin-
dingen met andere havens in de regio te verbe-
teren, en van gemeenten, private ontwikkelaars, 
natuurorganisaties, voor de ontwikkeling van 
relatief kleinschalige stedelijke projecten, recre-
atiegebieden, natuurgebieden, of combinaties 

daarvan. Voor de vraag hoe al deze verschillende 
plannen en ambities zich tot elkaar verhouden 
en met elkaar gecombineerd kunnen worden, is 
vooralsnog geen eenduidig antwoord. 

Het vraagstuk van de Zuidwestelijke delta is illus-
tratief voor de situatie waarin de ruimtelijke plan-
vorming en het ruimtelijk ontwerp zich momen-
teel bevinden in Nederland. Na de uitwerking van 
de ‘Dutch planning doctrine’ is een zoektocht en 
discussie op gang gekomen over nieuwe ont-
werp- en planvormingsmethoden. Ten aanzien 
van kleinschalige projecten zijn weliswaar tal van 
nieuwe ideeën ontstaan over ‘spontane steden-
bouw’2 en ‘Actor Relational Approach’3.  Het idee 
dat toekomstige stedelijke ontwikkeling vooral 
op incrementele wijze, stukje bij beetje zal gaan 
plaatsvinden, waarbij steeds meer andere acto-
ren dan de overheid een hoofdrol zullen spelen, 
krijgt een steeds groter draagvlak. 
Op de grotere, nationale schaal wil de Rijksover-
heid zich beperken tot een aantal kerntaken, 
waaronder de ontwikkeling van infrastructuur 
voor verkeer en vervoer en waterveiligheid4. Een 

belangrijk veld van spanning en onzekerheid is 
ontstaan daar waar ontwikkelingen, plannen en 
initiatieven van die twee schaalniveaus elkaar 
ontmoeten. Beide soorten ontwikkelingen wor-
den niet alleen gekenmerkt door verschillende 
schaalniveaus, maar ook door verschillende tijd-
horizonten. Terwijl de kleinschaliger initiatie-
ven veelal gericht zijn op realisatie op korte en 
middellange termijn (1 – 10 jaar), gaat het bij 
grootschalige infrastructuurprojecten om een 
veel langere termijn van planvorming en realisa-
tie, waarbij bovendien meer sprake is van onze-
kerheid over de noodzakelijke omvang en aard 
van een infrastructuur.  Dat geldt vooral voor de 
infrastructuur van waterkeringen en zoetwater-
voorziening. Gezien de onzekerheden op de lan-
gere termijn ten aanzien van klimaatverandering, 
zeespiegelstijging en rivierwaterafvoer, valt niet 
exact te bepalen hoe hoog en sterk de waterke-
ringen moeten zijn over een periode van 50 tot 
100 jaar. De kans is groot dat relatief korte ter-
mijn/kleinschalige initiatieven en lange termijn/
grootschalige projecten elkaar in de weg zullen 
zitten en dat het één tot vertraging en/of kapi-
taalvernietiging bij het ander gaat leiden. 

De Zuidwestelijke delta is bij uitstek een voor-
beeld van een gebied waarin sprake is van plan-
nen op verschillende schaalniveaus en met ver-
schillende tijdshorizonten. Het IPDD onderzoek 
heeft tot doel een bijdrage te leveren aan nieuwe 
planvormingsmethoden die het mogelijk maken 
ongelijksoortige doelen van verschillende actoren 
op verschillende schaalniveaus en met verschil-
lende tijdshorizonten zodanig met elkaar te ver-
binden dat het tot handelingsperspectieven leidt. 
Een belangrijk onderdeel van het IPDD onderzoek 
betreft de relatie tussen ontwerp, governance 
en kennisontwikkeling. Op alle drie terreinen 
hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorge-
daan, die echter niet parallel met elkaar lopen. 
Een effectieve relatie tussen deze drie domeinen 
is van groot belang.

1 Faludi, van der Valk, 2010
2 Urhahn 2010
3 Boelens 2009
4 Ministerie I&M 2012

Inleiding: 

Naar een nieuwe 
planvormingsmethode
In dit cahier wordt in beknopte vorm verslag gedaan van het onderzoeks-
project Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD), dat in de periode 
2011-2013 is uitgevoerd als onderdeel van het NWO programma Urban Re-
gions in the Delta (URD). Zoals alle URD projecten, is het doel van het IPDD 
project om kennis te ontwikkelen voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor 
integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. De aanleiding hiervan 
is de transitie waarin ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling zich bevinden. 
De sterke cultuur en het institutionele raamwerk van het naoorlogse ruimtelijk 
beleid, door Faludi en van der Valk als de ‘Dutch planning doctine’ beschre-
ven1, en waarmee Nederland internationaal een status als gidsland verwierf, is 
uitgewerkt. Vooralsnog  is niet een vanzelfsprekend alternatief ontstaan. 
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Theorie 
Een systeem is een geheel waarvan de eigen-
schappen niet af te leiden zijn uit de eigenschap-
pen van elk van de samenstellende delen afzon-
derlijk.3 Zo is het gegeven dat het deltagebied 
een verstedelijkt en vruchtbaar gebied is, dat ge-
legen is in een riviermonding aan zee, dat hoge 
natuurwaarden heeft en dat gevoelig is voor 
overstromingen niet af te leiden uit de afzonder-
lijke kenmerken van de rivieren, de steden, de 
landbouw, de ecologie en dergelijke maar juist 
aan de kenmerken van het gebied als geheel. 
Kenmerken van een complex systeem zijn: het 
systeem bevat veel elementen en eigenschap-
pen; de relaties tussen de elementen en de ei-
genschappen zijn non-lineair; de toestand van de 
elementen, de eigenschappen en de relaties is op 
termijn onzeker. De vele functies van het delta-
gebied (o.a. waterhuishouding, verstedelijking, 
demografie, economie, mobiliteit, landbouw, na-
tuur, recreatie), de eigenschappen daarvan (wa-
terveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwa-
liteit, waterafvoer e.d.) en de relaties ertussen 
(bijvoorbeeld water en havenactiviteiten, water 
en landbouw en water en natuur) maken dat 
het deltagebied veel elementen en variabelen 
bevat. De verschillende deelsystemen kunnen 
gegroepeerd worden in drie lagen, analoog aan 
de lagen-benadering van McHarg.4 Figuur 1b is 
een visualisering van de Zuidwestelijke delta als 
complex systeem.
Het gegeven dat kleine veranderingen grote 
gevolgen kunnen hebben (een kleine verande-
ring van waterpeil kan grote gewasschade voor 
landbouw opleveren) maakt dat allerlei relaties 

non-lineair zijn. Complexe systemen zijn hierdoor 
maar beperkt kenbaar, voorspelbaar en maak-
baar. De functies en de relaties er tussen vormen 
vaak een dynamisch evenwicht, waardoor de 
toestand ervan onzeker is (bijv. evenwicht tussen 
waterkwaliteit, natuur, landbouw en recreatie 
kan sterk veranderen als de zout-tong dieper het 
deltagebied ingaat). 
Een kritische factor voor het voorbestaan van een 
complex systeem is de mate waarin het systeem 
in staat is om te gaan met plotselinge, kortduren-
de verstoringen (bijvoorbeeld een hevige storm) 
èn met langdurige structurele veranderingen van 
de omgeving (bijv. klimaatverandering). Een sys-
teem kan pogen zich te beschermen tegen kort-
durende verstoringen van de omgeving (robuust-
heid) of zich zo goed mogelijk voor te bereiden 
op herstel na een kortdurende verstoring (veer-
kracht, ‘resilience’).  Op lange termijn is echter 
vooral het adaptief vermogen van het systeem 
belangrijk, dat wil zeggen de mate waarin het 
systeem in staat is aan structurele veranderingen 
van zijn omgeving aan te passen5. Is een systeem 
niet in staat zich aan te passen aan een verande-
rende omgeving, dan ontstaat de conditie voor 
een kritische transitie van het gehele systeem6. 
Een systeem met een sterk adaptief vermogen (of 
adaptiviteit) noemen we een complex adaptief 
systeem. 
Het IPDD project heeft zich vooral gericht op de 
vraag hoe het adaptief vermogen van de Zuid-
westelijke delta kan worden versterkt.  De nood-
zaak van voldoende adaptief vermogen van de 
Zuidwestelijke delta betreft zowel mogelijke 
structurele veranderingen in de omgeving (zoals 

verhoogde piekafvoeren van de rivieren en zee-
spiegelstijging als gevolg van klimaatverandering;  
tendensen in de wereldeconomie) als nieuwe 
ontwikkelingen en initiatieven in deelsystemen 
in de Zuidwestelijke delta zelf (zoals kleinscha-
lige gebiedsontwikkeling, met veel verschillende 
actoren). Al deze verschillende systemen kennen 
verschillende actoren, die zich op verschillende 
schaalniveaus richten met verschillende tijdshori-
zonten. De agenda’s van al deze actoren lopen 
allesbehalve synchroon; tevens hanteren verschil-
lende actoren verschillende waarden. ‘Kwaliteit’ 
kan bij verschillende actoren betrekking hebben 
op totaal verschillende zaken. 
Planvorming die gericht is op ‘multi-adaptiviteit’ 
(adaptiviteit ten opzichte van veranderingen in 
verschillende deelsystemen) veronderstelt dat 
er gezocht wordt naar nieuwe vormen van syn-
chroniteit van deelsystemen. Synchroniseren be-
tekent niet dat ontwikkelingen in deelsystemen 
geheel parallel aan elkaar dienen te lopen, maar 
dat er acties ontwikkeld kunnen worden waar-
van meerdere deelsystemen tegelijk kunnen pro-
fiteren. Vervolgens is de belangrijke vraag hoe 
planconcepten, die het resultaat zijn van syn-
chronisatieprocessen, kunnen worden geborgd 
in planvormen.

Methode
Een planvormingsmethode, gericht op de Zuid-
westelijke delta als complex adaptief systeem, is 
gericht op een drievoudige doelstelling: adapte-
ren, synchroniseren en implementeren. 
Adapteren betekent dat het systeem zich moet 
kunnen aanpassen aan veranderingen van de om-
geving en is alleen mogelijk op basis van kennis 
van het systeem en zijn omgeving:  ‘Hoe werken 
het systeem (gebied als geheel) en de deelsyste-
men (sectoren in het gebied) en hoe veranderen 
zij?’, ‘Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
die zich in de omgeving (zullen) voordoen’, ‘Hoe 
kan het systeem hierop anticiperen?’
Synchroniseren betekent dat actoren uit ver-
schillende deelsystemen manieren bedenken en 
voorstellen  ontwikkelen om de deelsystemen op 
elkaar te betrekken om daarmee positieve effec-
ten op elkaar (deelsystemen versterken elkaar) te 
bevorderen en negatieve effecten (ene deelsys-
teem gaat ten koste van andere) te vermijden. 
Essentieel is dat actoren in staat zijn gezamenlijke 
kernwaarden te benoemen. 
Implemeteren wil zeggen dat de actoren initiatie-
ven en werkwijzen ontwikkelen om adaptatie en 
synchronisatie daadwerkelijk uit te voeren. 

Deze drievoudige doelstelling is vertaald in drie 
fasen, elk gericht op alle drie onderdelen van de 
doelstelling:
Fase 1  betreft kennisontwikkeling om het sys-
teem en zijn omgeving te kunnen begrijpen. De 
huidige situatie van het systeem beschouwen we 
als een moment in een langdurige evolutie van 
het systeem als geheel. Begripsvorming betreft 
daarom het parallel bestuderen van de historische 
context van het systeem, de mogelijke toekomst-
perspectieven, en de actuele wensen en plannen 
van actoren. Fase 2 betreft het op basis van deze 
kennis gezamenlijk bepalen van kernwaarden en 

De delta als een complex en 
adaptief systeem
De ‘Nederlandse planningsdoctrine’ van de naoorlogse decennia berustte op 
een (vaak impliciete) theoretische benadering die als reductionisme kan worden 
geduid. Om sturing op uiteenlopende beleidsterreinen vanuit de rijksoverheid 
mogelijk te maken, werd de complexe fysiek-ruimtelijke en maatschappelijke 
werkelijkheid gereduceerd tot een aantal beheersbare, veelal monofunctio-
nele ruimtelijke eenheden, die afzonderlijk naast elkaar ontworpen, beheerd  
en gefinancierd konden worden. Dit beleid vond zijn hoogtepunt in de jaren 
1960; een halve eeuw later kan worden geconstateerd dat een en ander an-
ders is verlopen, en bovendien dat maatschappelijke en wetenschappelijke op-
vattingen op dit gebied zijn veranderd en de rijksoverheid een groot deel van 
haar centrale sturingsambities heeft laten varen. Er is een nieuwe complexe 
werkelijkheid ontstaan, waar we vat op kunnen krijgen door te rade te gaan bij 
theorieën op het gebied van complexe systemen1. In de huidige discussies en 
literatuur over ruimtelijke ontwikkeling en klimaatverandering wordt inmiddels 
vaak gebruik gemaakt van begrippen als ‘adaptief’, ‘veerkrachtig’ of ‘robuust’ 
-  begrippen die ontleend zijn aan theorievorming over complexe systemen.2 

Een herbezinning op de belangrijkste elementen van theorieën van complexe 
systemen is van belang om een methode te kunnen ontwikkelen die kan om-
gaan met een complex systeem als de Zuidwestelijke delta. 



5IPPD cahier  - november 2013

mogelijkheden voor synschronisatie, waarmee 
een gezamenlijke visievorming kan plaatsvinden 
door middel van het creëren van ‘soft spaces’. 
Fase 3 is de implementatie-fase: het ontwikke-
len van een concreet handelingsperspectief op 
basis van uitkomsten van het  proces van visie-
vorming. Het handelingsperspectief dient uit te 
monden in een implementatiestrategie, waarin 
de technische, financiële, procedurele en juridi-
sche haalbaarheid van de voorgenomen acties 
worden getest. Dit gehele proces zal, ook tijdens 
en na implementatie, regelmatig herhaald moe-
ten worden om voortdurend op veranderende 
omstandigheden te kunnen reageren. Figuur 1a 
geeft het adaptieve planvormingsproces weer. 
De vraag in hoeverre de methode en daarmee 
ontwikkelde concepten relevant is voor complexe 
deltagebieden, wordt op pag. 18 aan de orde 
gesteld.

1 S. Mitchell 2009; M. Mitchell 2009
2 Batty 2005; Batty 2008; Portugali et al. 2012
3 M. Mitchell 2009
4 McHarg 1969
5 Scheffer 2009
6 Scheffer 2009
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Figuur 1a: Adaptieve planvormingsmethode

Figuur 1c: Relatie ontwerp, governance en kennisontwikkeling door de tijd heen

Figuur 1b: Het systeem van de Zuidwestelijke delta met de verschillende deelsystemen (links), die gegroepeerd kunnen worden in drie lagen (rechts)
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Figuur 2b:Poldereenheden en stedelijke kernen met havenkanalen, bedoeld om 

contact met open water te behouden.

Figuur 2a: Vier interventies in het delta-systeem. Het Deltaprogramma -  stap terug of stap voorwaarts ?
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Kennis en begripsvorming:

Historische context
De vraag hoe ingrepen in een ruimtelijk systeem op regionale of grotere schaal 
zich verhouden tot ontwikkelingen op een lagere (lokale) schaal, is niet nieuw. 
In de Zuidwestelijke delta kunnen drie eerdere periodes worden onderschei-
den van grootschalige interventies in het systeem van de delta, die primair tot 
doel hadden het watersysteem te verbeteren. In de IPDD analyse is de vraag 
gesteld welke  drijvende krachten de aanleiding waren voor een systeemver-
andering en wat het resultaat was van de systeemverandering in de ruimtelijke 
configuratie van de regio. Tevens is nagegaan welke  onbedoelde effecten 
van de systeemverandering optraden. Elke interventie laat een verschillende 
verhouding zien tussen ingrepen op het hogere schaalniveau, koppeling c.q. 
synchronisatie van verschillende beleidsterreinen, en ontwikkelingen op lagere 
schaalniveaus. 

Riviernormalisatie 1860 – 1910: opening van 
de delta
Het voortgaand proces van inpoldering van 
steeds weer nieuw aangeslibde gronden van de 
15e tot 19e eeuw leverde weliswaar een gestage 
uitbreiding van het landbouwareaal op. Haven-
stadjes in de delta kwamen door dit proces ech-
ter steeds verder van het open water te liggen 
(figuur 2b) .  
Drijvende krachten in deze periode waren vooral 
de nieuwe nationale staten, die problemen on-
dervonden van het dichtslibben van de gehele 
delta in de vorm van een serie ernstige overstro-
mingen in het  rivierlandschap stroomopwaarts, 
alsmede een toenemende onbevaarbaarheid van 
de rivieren, waarvan de opkomende industriege-
bieden in Duitsland en Frankrijk te lijden hadden. 
(figuur 2h).
De riviernormalisatieprojecten uit de periode 
1860 – 1910 (met name Nieuwe Waterweg, 
Nieuwe Merwede, Bergsche Maas, (figuur 2g & 
2h) waren ingezet door de Nederlandse staat, 
mede onder druk van buurland Duitsland, en be-
doeld om de doorstroming en afvoer van rivier-
water alsmede de bevaarbaarheid van de rivieren 
te bevorderen.  
Naast beoogde effecten (economische opbloei 
van de scheepvaart en de haven van Rotterdam) 
waren er tal van onbedoelde effecten, zoal een 
toenemend verschil tussen de randen van de 
delta met sterke economische en stedelijke groei  
(Rotterdam en Antwerpen) en de eilanden, waar 
in snel tempo een proces van verarming en mar-
ginalisering plaats vond.1 Met de marginalisering 
van de regio ontstond ook gebrek aan geld voor 
onderhoud van de dijken. Al vanaf de jaren 1920 
werd gewaarschuwd voor de kritische situatie die 
hierdoor  ontstond.
 
Deltawerken 1953 - 1983: poging tot syn-
chronisatie
De overstromingsramp van 1953 was een logi-
sche consequentie van de verwaarloosde dijken 
waarvoor al dertig jaar werd gewaarschuwd. In 
de periode na deze ramp vond een interventie 
met een geheel nieuw karakter plaats. 

De drijvende kracht achter de Deltawerken was 
niet alleen een streven naar veiligheid tegen 
open water, maar ook het streven van de nati-
onale staat naar industrialisatie en spreiding van 
de  verstedelijking. Met de uitvoering van de Del-
tawerken werd niet alleen de delta grotendeels 
afgesloten van open zee, maar werd tevens een 
nieuwe allesomvattende gebiedsontwikkeling 
op regionale schaal gestart. Het grote water-
bouwkundig project van de Deltawerken werd 
gecombineerd met de aanleg van een nieuw 
verkeersnetwerk, industrialisatie en havenaan-
leg, stedelijke ontwikkeling en herverkaveling 
van het agrarisch land (figuur c-f). Bij deze syn-
chronisatie profiteerden verschillende deelsys-
temen van elkaar. De grote zoetwatervoorraad 
die door afsluiting van Haringvliet en Brielsemeer 
ontstond, heeft zowel bijgedragen aan produc-
tiviteitsverhoging van de landbouw als aan de 
vestiging van grote petrochemieconcerns in het 
Rotterdamse havengebied, waarmee de positie 
van de Rotterdamse haven als wereldspeler in 
de internationale transportnetwerken werd ver-
sterkt. De nationale staat trad op als centrale ac-
tor die diverse deelsystemen op de schaal van de 
gehele Zuidwestelijke delta synchroniseerde. Een 
daarmee samenhangend aspect is dat de destijds 
bewuste keuze tot synchronisatie van verschil-
lende ontwikkelingen, die leidde de bouw van de 
Deltawerken, niet op zichzelf stond. Deze keuze 
kan gezien worden als onderdeel van een brede 
naoorlogse ‘tijdgeest’ die in West-Europa domi-
neerde, ook wel de ‘naoorlogse sociaaldemocra-
tische consensus’ genoemd2.  
Het planvormingsproces zelf was adaptief in de 
zin dat de Deltawerken tijdens de uitvoering nog 
werden aangepast (Oosterscheldedam)3; na vol-
tooiing bleek het moeilijk de delta-regio aan te 
passen aan een veranderende werkelijkheid.  De 
kern van het idee van de Deltawerken, als een af-
gesloten en gecompartimenteerde regio, raakte 
in toenemende mate in conflict met verande-
rende maatschappelijke waarden op het gebied 
van natuur en milieu en lokale ruimtelijke kwa-
liteiten.4 

Figuur 2f: Plan Rotterdam 2000+, 1969. Gemeente Rotterdam

Figuur 2e: Het Deltaplan, 1959. Bron Duursma et al. 1982

Figuur 2d: Structuurschema Hoofdwegennet, 1966 (frag-

ment). Ministerie V&W

Figuur 2c: 2e Nota Ruimtelijke Ordening, 1966 . Fragment 

Structuurbeeld. Ministerie V&RO 
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Ruimte voor de Rivier 2005 – heden:  het 
casco-concept
Na overstromingen en bijna-overstromingen in 
het rivierengebied in 1993 en 1995, zijn voorbe-
reidingen getroffen om de afvoercapaciteit van 
de rivieren af te stemmen op een hogere piekaf-
voer (tot dusver 12.000 m3/sec, nieuw 16.000 
m3/sec.). De toegenomen nadruk vanuit maat-
schappelijke groepen en de professionele wereld 
op het belang van versterking van natuurwaar-
den en ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied 
leidde tot het uitgangspunt van rivierbedverbre-
ding in plaats van dijkverhoging.  
Het Ruimte voor de Rivier programma is geba-
seerd op de toepassing van het ‘casco-concept’5: 
Voor het gehele rivierengebied is een globaal 
‘casco’ bepaald van rivierverbredingen, waar-
mee waterveiligheid in samenhang met natuur-
ontwikkeling zijn gegarandeerd. Anders dan het 
geval was bij de deltawerken, is economische 
groei niet het primaire doel van dit programma. 
Volgens een Kosten-baten analyse van het CPB 
levert de combinatie van rivierbedverbreding en 
natuurontwikkeling geen economische of finan-
ciële voordelen op; in veel gevallen zou ‘klas-
sieke’ dijkverhoging kostenefficiënter zijn6.  Een 
belangrijke drijvende kracht van het Ruimte voor 
de Rivier programma was dus het maatschap-
pelijk belang dat aan ruimtelijke kwaliteit wordt 
gehecht boven economische opbrengsten. 
De start van Ruimte voor de Rivier vond plaats in 
een periode van economische hoogconjunctuur; 
op veel plaatsen was sprake van reeds bestaande 
initiatieven voor gebiedsontwikkeling (o.a. in het 
kader van Vinex). Meekoppeling c.q. synchroni-
satie van deze initiatieven vindt plaats op project-
niveau. Het programma is samengesteld uit 39 
projecten, waarin de programmadirectie samen 
met lokale stakeholders zorg dragen voor ont-
werp en uitvoering van de rivierbedverbredin-
gen in samenhang met ruimtelijke ontwikkeling. 
Deze projecten dienen alle voor 2015 uitgevoerd 
te zijn; het programma is dan afgerond. 
De koppeling van waterveiligheid met ruimtelijke 
kwaliteit blijkt allesbehalve een vanzelfsprekende 

zaak, blijkens de activiteiten van het kwaliteits-
team Ruimte voor de Rivier en de nota’s die dit 
team publiceert.7

Deltaprogramma: omgaan met oneindig-
heid en onzekerheid
Het in 2009 gestarte Deltaprogramma heeft te 
maken met een sterk veranderde context, verge-
leken met de vorige drie operaties.
Op het gebied van waterveiligheid en zoetwater-
voorziening lijkt er op korte termijn geen urgente 
opgave te bestaan, maar is de opgave op lange 
termijn uiterst onzeker. 
Vanuit andere deelsystemen bestaan wel wensen 
en behoeften tot verandering, maar er is geen 
sprake van een brede consensus over die veran-
dering. 
Anders dan het geval was bij de Deltawerken, is 
er geen sprake van een helder beleid op Rijksni-
veau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 
infrastructuur en economische ontwikkeling, dat 
‘gesynchroniseerd’ zou kunnen worden met een 
waterveiligheidsopgave. Wel hebben afzonder-
lijke stakeholders, zoals het Havenbedrijf Rot-
terdam, hun visie op de toekomst kenbaar ge-
maakt.8  Ook op provincie-niveau is vooralsnog 
niet sprake van ruimtelijke ontwikkelingsvisies die 
meegekoppeld kunnen worden. 
Aanvankelijk leek het Deltaprogramma aan te 
kunnen sluiten bij een reeks ‘Deltanatuur’ projec-
ten, die bijdragen aan de Europese Natura2000 
doelstellingen. In 2011 heeft het Rijk haar finan-
ciële en organisatorische steun aan deze projec-
ten echter ingetrokken. Mede door deze ver-
anderende rol van het Rijk, en door de in 2008 
gestarte economische en vastgoedcrisis, is er 
nauwelijks sprake van concrete gebiedsontwik-
kelingsprojecten waarop aangesloten kan wor-
den. Er zijn wel ambities bij lokale partijen, ont-
wikkelaars en natuurorganisaties, maar die leiden 
vooralsnog niet tot concrete initiatieven vanwege 
onduidelijkheid over financiële en bestuurlijke 
condities. Door het ontbreken van deze concrete 
initiatieven is er aanzienlijk minder maatschap-
pelijke druk om waterveiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit te combineren. Ondanks veel goede 
wil bij de ambtenaren van het Deltaprogramma, 
lijkt het Deltaprogramma af te stevenen op een 
stap terug ten opzichte van Ruimte voor de Rivier 
(zie figuur 2a). Op termijn, wanneer ambities van 
lokale partijen alsnog omgezet kunnen worden 
in concrete plan-initiatieven, kan dit echter tot 
grote frustraties leiden. 

De vier periodes van riviernormalisatie, Deltawer-
ken, Ruimte voor de Rivier en het huidige Delta-
programma verschillen sterk van elkaar. 
De drijvende krachten verschilden van elkaar;  de 
rol en positie van de rijksoverheid was steeds ver-
schillend, de centrale doelstelling en de mate van 
synchronisatie van meerdere deelsystemen ver-
schilden en uitkomst in de vorm van ruimtelijke 
configuraties waren verschilend .  
Het grootste verschil van het Deltaprogramma 
met voorgaande programma’s betreft de (on-)
eindigheid en (on-)zekerheid op langere termijn. 
Deltawerken en Ruimte voor de Rivier waren 
eindige programma’s, die afgelopen waren als 
de taakstelling was volbracht. Met het Deltapro-
gramma wordt (voor het eerst) de onzekerheid 
op langere termijn onderstreept, en de noodzaak 
van een adaptieve fysiek-ruimtelijke structuur  - 
d.w.z. een structuur die op termijn aangepast 
kan worden aan nieuwe, nu nog onzekere, ver-
anderingen van de context.
Voor uitvoering van het Deltaprogramma en kop-
peling aan andere deelsystemen zal een nieuwe 
vorm van synchronisatie moeten worden uitge-
vonden, die deels kan leren van voorgaande pro-
gramma’s, deels een geheel nieuwe strategie zal 
betreffen.

1 Onder andere door de invoer van goedkoper graan uit de 
VS raakten boeren in de Zuidwestelijke delta aan de grond. 
Brusse 2006
2  Gunn 1989
3 Schipper 2008
4 Schipper 2008
5 Sijmons 1991
6 Ebregt et al. 2005
7 Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier 2012
8 Havenbedrijf Rotterdam 2012

Figuur 2h: Dynamiek in de deltaregio, 1850-1900
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Figuur 3a: Verbeelding van de ‘drijvende krachten’, zoals verwoord in de verhaallijn van deltascenario Stoom. Op eenzelfde 

wijze wordt de hele reeks verleden – heden – toekomst de drijvende krachten verbeeld.

Figuur 3b: Eerste proeve van een ‘toekomstbeeld’ voor het Haringvliet en omgeving voor het scenario Stoom.
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Kennis en begripsvorming:

Toekomstverkenning
Bij planvorming en ontwerp voor een (delta)gebied gaat het niet alleen om 
oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken, wensen en ambities van 
actoren in het gebied, maar ook om rekening te houden met processen die 
op het gebied afkomen of af kunnen komen. Het gaat in dit geval vooral om 
processen waarop actoren in het plangebied niet direct invloed kunnen uitoe-
fenen, maar waar wel van geprofiteerd kan worden of die problemen kunnen 
opleveren. Klimaatverandering, met effecten als versnelde zeespiegelstijging 
en hogere piekafvoeren van rivieren, en veranderingen in de wereldeconomie 
zijn dergelijke factoren.

 In opdracht van het Ministerie van I&M hebben 
het Planbureau voor de Leefomgeving, KNMI, 
LEI, CPB en Deltares een aantal scenario’s voor 
de toekomst gemaakt, gebaseerd op verschil-
lende mogelijke klimaat- en sociaaleconomische 
ontwikkelingen1.  Deze Deltascenario’s zijn ont-
wikkeld, omdat het Deltaprogramma vanwege 
de lange voorbereidings- en uitvoeringstijd van 
fysieke investeringen op de periode tot 2100 is 
gericht. Op zo’n lange termijn is het verloop van 
de fysieke en maatschappelijke ontwikkelingen 
waarmee het programma rekening moet houden 
zeer onzeker. Scenario’s worden ontwikkeld om 
om te kunnen gaan met deze onzekerheden en 
schetsen met elkaar een bandbreedte waarbin-
nen het toekomstige verloop van de ontwikke-
lingen zich naar verwachting zal voltrekken (zie 
figuur 3c). Maar het is niet uitgesloten dat er 
ontwikkelingen plaatsvinden die buiten de band-
breedte vallen, zoals een grotere zeespiegelstij-
ging. 

De Deltascenario’s geven niet alleen een indicatie 
van de klimatologische en sociaaleconomische 
veranderingen die kunnen optreden maar schet-
sen ook een samenhangende verhaallijn voor 
de mogelijke veranderingen die dit teweeg kan 
brengen in sectoren als havens, verstedelijking, 
landbouw, natuur en energie en in het ruimte-
gebruik in Nederland. De scenario’s zijn onder 

andere gebruikt binnen het Deltaprogramma om 
toekomstige opgaven te analyseren, om moge-
lijke strategieën te ontwerpen en om de strate-
gieën op hun toepasbaarheid in verschillende 
omstandigheden te toetsen.
Het werken met dergelijke scenario’s kan bijdra-
gen aan meer toekomstbestendige plannen en 
ontwerpen, wanneer het beleid en de planvor-
ming zich niet exclusief op één of enkele van de 
scenario’s richten, maar rekening houden met 
en zich voorbereiden op de mogelijkheid dat het 
complete veld van de geschetste scenario’s deel 
uitmaken van een mogelijk toekomstperspectief. 
Wanneer we vanuit het CAS-denken reflecteren 
op het opstellen en werken met scenario’s in het 
Deltaprogramma, valt vooral op dat de Deltasce-
nario’s weinig regio-specifiek zijn uitgewerkt en 
ook niet sterk zijn verbeeld. Hierdoor bieden ze 
aan ontwerpers en planvormers niet altijd vol-
doende houvast. In het IPDD onderzoek is deze 
opgave opgepakt door toekomstverkenningen 
te beschouwen als onderdeel van de tijdsreeks 
verleden-heden-toekomst (zie figuur 3d). 
De historische analyse richtte zich op het in beeld 
brengen van twee aspecten: per periode is aan-
gegeven wat de drijvende krachten zijn; vervol-
gens is getoond hoe deze drijvende krachten tot 
een specifiek stadium in de ontwikkeling van het 
systeem hebben geleid. Het onderscheid tussen 
deze twee aspecten is in termen van complexe 

systeemtheorie een manier om de wisselwerking 
tussen proces (drijvende krachten) en patroon/
structuur (systeembeschrijving) te beschrijven en 
te verbeelden. Wanneer op basis van de systema-
tiek van de historische analyse ook de scenario’s 
worden verwoord en verbeeld, is het mogelijk veel 
regio-specifiekere uitwerkingen van de Deltasce-
nario’s op te stellen. 

De verhaallijn van het specifieke scenario wordt 
met name uitgewerkt in drijvende krachten, en 
deze wordt vervolgens vertaald naar een toekom-
stig systeembeeld van het betreffende gebied; 
het toekomstbeeld. Door de interactie tussen de 
verbeelding van de drijvende krachten en het toe-
komstbeeld in een cyclisch proces te ontwikkelen, 
wordt het scenario steeds regio-specifieker (zie 
voorbeelduitwerking scenario Stoom voor de Rijn-
Maasmonding).

Wanneer we de reeks verleden-heden-toekomst 
in totaliteit bekijken is het vervolgens mogelijk 
om voor een specifiek scenario conclusies te trek-
ken over continuïteiten en discontinuïteiten in de 
ontwikkeling van het systeem, en daarmee sys-
teemsprongen in beeld te kunnen brengen. Deze 
manier van werken maakt het ook mogelijk om 
naast adaptief management ook voorstellen te 
ontwikkelen voor transitiemanagement; het eerste 
is gericht op incrementele verandering van het sys-
teem (faseerbare maatregelen en monitoring) en 
het laatste gaat veel meer om fundamentele ver-
andering van het systeem dat bij uitstek onderdeel 
is van het CAS-denken.

Vooralsnog is de ontdekking van deze uitgewerkte 
scenario-studies het feit dat de meest opvallende 
verschillen ten aanzien van grondgebruik zijn waar 
te nemen in de zones langs de grote wateren. Zo-
wel wat betreft de verschillende opties voor de 
waterveiligheidsopgave als wat betreft mogelijke 
vastgoed – en natuurontwikkelingen, is in deze 
zones sprake van de grootste variaties in de ver-
schillende scenario’s. Voor een adaptieve planvor-
mingsmethode is het van belang condities te bie-
den voor deze mogelijke variaties. 

1 Planbureau voor de Leefomgeving et al., 2013

Figuur 3d: Scenario’s binnen de reeks verleden – heden – toekomst, waarbij steeds onderscheid wordt gemaakt tussen de 

‘drijvende krachten’ die de ontwikkeling van het systeem bepalen en het resulterende systeembeeld.

Figuur 3c: De Deltascenario’s volgens PBL et al., 2013
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Kennis en begripsvorming:

Actoren- en plananalyse
Een belangrijke methode in het project IPDD is het uitvoeren van een actoren- 
en plananalyse. In deze stap wordt inzicht verkregen in de mate en inhoud van 
de sociale en bestuurlijke complexiteit van de Zuidwestelijke Delta. In de Zuid-
westelijke Delta is er sprake  van bestuurlijke en sociale complexiteit omdat 
verschillende soorten actoren (overheden, bedrijven, burgers en maatschappe-
lijke organisaties) op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal, nationaal, 
en transnationaal) in uiteenlopende deelsystemen (water, stedelijke ontwikke-
ling, landbouw, infrastructuur, energie, natuur, ecologie, etc.) opereren, vanuit 
hun eigen specifieke belangen, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast 
wordt in deze methode van actoren- en plananalyse inzicht gegeven in hoe 
ambities en plannen van verschillende actoren met elkaar (kunnen) samenhan-
gen en synchroniseren. 

Synchroniseren op het niveau van Zuidwes-
telijke Delta
De volgende stappen zijn gevolgd om de acto-
ren- en plananalyse uit te voeren:
1.   Selectie bronnen en respondenten. In deze 
stap zijn diverse documenten (plannen, visies, 
etc.) en actoren (met verschillende organisatori-
sche achtergronden verspreid over de sectoren/ 
deelsystemen uit de diamant) geïnterviewd. 
2.   In kaart brengen van diversiteit aan actor-
percepties. In deze tweede stap worden voor de 
geïdentificeerde actoren hun specifieke ambities, 
interpretaties van eerdere en toekomstige sys-
teemontwikkelingen, ervaringen van onderlinge 
afhankelijkheden, en hun focus op ruimtelijk-
bestuurlijke schalen en tijdshorizonten in kaart 
gebracht.
3.   Identificatie en categorisering van ‘snijvlak-
ken’. De groslijst van actorpercepties is vooral 
interessant vanwege de interacties tussen subsys-
temen. Deze snijvlakken geven dus inzicht in hoe 
de actoren in de verschillende deelsystemen zich 
tot elkaar verhouden. 
4.   Synthese en uitwerken van ‘configuraties’. 
Het identificeren en categoriseren van ‘snijvlak-
ken’ levert een nog steeds omvangrijke matrix op 
van interacties tussen de 9 subsystemen. Geïden-
tificeerde ‘snijvlakken’ worden samengevoegd 
en concreet uitgewerkt tot enkele ‘configuraties’ 
van samenhangende deelsystemen. (zie figuur 
4a). 
Bijvoorbeeld ten aanzien van de vierde configura-
tie “De bevochten overgang tussen land en wa-
ter’ spreken veel actoren hun frustratie erover uit 
dat in de Zuidwestelijke delta de overgangen tus-
sen land en water weinig mogelijkheden bieden 
voor medegebruik en voor ruimtelijke kwaliteit. 
Actoren geven aan dat hier veel kansen liggen 
als het gaat om natuur, recreatie en wonen, maar 
dat deze kansen niet worden benut vanwege het 
feit dat er geen urgentie is om iets te doen en 
ook omdat de beheerder niet staat te springen 
dit soort vormen van medegebruik toe te staan. 
Deze kansen hebben verschillende verschijnings-
vormen. Soms gaat het om havenkanalen die 

stadjes weer naar het water terug moeten bren-
gen. Het kan ook gaan om natuurontwikkeling 
in combinatie met recreatie. Naar de randen van 
de wateren wordt ook gekeken met de wens om 
duurzame energie te winnen. Tegelijkertijd is het 
huidige dominante landgebruik (vaak landbouw) 
en de breed gedeelde sociaal-culturele opvat-
ting dat het water op een veilige afstand moet 
worden gehouden, een belangrijke belemmering 
om op de grens van land en water al teveel te 
experimenteren. In de Zuidwestelijke Delta wordt 
steeds meer gekeken naar innovatieve dijken. 
De wens om ‘meer met de dijk’ te doen wordt 
steeds vaker geuit. Dat uit zich in experimenten 
rondom Building with Nature en multifunctionele 
dijkconcepten. De waterbeheerder lijkt in toene-
mende mate bereid om daarin mee te denken, 
maar er zijn tal van procedurele en institutionele 
barrières. En ook hier geldt dat er alleen bewe-
gingsruimte ontstaat als de waterbeheerder zich 
gesteld ziet voor een concrete opgave.
Figuur 4b brengt in beeld welke partijen een 
min of meer actieve rol spelen, met name in 
het gebied rondom het Haringvliet. Opvallend is 
een sterke clustering van actoren en initiatieven 
in de hoek linksonder, d.w.z. allemaal gericht 
op relatief kleinschalige projecten die op korte 
termijn gerealiseerd zouden moeten worden. 
Landbouworganisaties en individuele boeren leg-
gen een nadruk op het belang van voldoende 
zoetwater om het oppervlaktewater te kunnen 
doorspoelen met zoetwater. Samenwerking met 
natuurorganisaties op het gebied van deltana-
tuur-ontwikkeling gebeurt door medewerking 
aan kreekherstel. Gemeenten en projectontwik-
kelaars hebben diverse plannen ontwikkeld voor 
nieuwe woningbouwprojecten, die tevens tot 
doel hebben de relatie van dorpen en stadjes 
met het water te herstellen. Recreatieschappen 
en ondernemers hebben ambities op het gebied 
van de aanleg van jachthavens, visgebieden en 
zwemvoorzieningen.
Rondom het Hollandsch Diep en Volkerak poogt 
het initiatief van de drie provincies ‘Waterpoort’ 
de verschillende kleinschalige en lokale initiatie-Figuur 4a: Configuraties uit de actorenanalyse.
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ven te bundelen in een samenhangend ontwik-
kelingsperspectief voor dit deel van de regio. 
Daarnaast is sprake van een aantal actoren die 
visies hebben ontwikkeld op het hogere (regiona-
le) schaalniveau en op de middellange en lange 
termijn. Het Havenbedrijf Rotterdam kijkt zich in 
de Havenvisie 2030 twee decennia vooruit, en 
beschouwt daarin de toenemende samenwer-
king van havens in de delta-regio als een belang-
rijke strategische factor die gestimuleerd moet 
worden. Tevens wordt in de Havenvisie 2030 het 
belang benadrukt van aandacht voor de beteke-
nis en plaats van de haven voor het natuurlijk en 
stedelijk milieu. Dit heeft inmiddels vorm gekre-
gen door een samenwerking met het Wereld Na-
tuur Fonds.
Van de diverse natuurorganisaties richten vooral 
WNF en Natuurmonumenten zich op het lange 
termijn doel om de estuariene natuur te herstel-
len, inclusief herstel van zoet-zout water gradiën-
ten en van getijdenatuur. 
In het ‘landschap’ van actoren tekenen zich ver-
schillende clusters af van actoren die toenadering 
tot elkaar hebben gezocht en tot samenwerking 
bereid zijn: enerzijds een meer op de relatief 
korte termijn gericht cluster van actoren rondom 
Waterpoort: gemeenten, landbouw- en recrea-
tieondernemers; anderzijds een meer op de lan-
gere termijn gericht ontluikende samenwerking 
tussen Havenbedrijf en WNF, tussen economie en 
ecologie. Tussen deze twee clusters zijn ook al-
lerlei vormen van samenwerking denkbaar. Een 
groot deel van de initiatieven van beide clusters is 
weergegeven in figuur 4c.
Te midden van dit landschap van actoren ope-
reert het Deltaprogramma, dat primair is gericht 
op waterveiligheid en zoetwatervoorziening. De 
opgave voor het Deltaprogramma voor de lange 
termijn is verbeeld in figuur4d & 4e. Het is on-
zeker hoe hoog de piekafvoeren in de toekomst 
(2100) zullen zijn, en in hoe de taakverdeling 
tussen Nieuwe Waterweg en Haringvliet in de 
verwerking van deze afvoer in de toekomst zal 
zijn. Het Deltaprogramma toont wel bereidheid 
om ambities van andere deelsystemen mee te 
koppelen, maar weet daar vooralsnog niet goed 
vorm aan te geven. Om die reden neemt het 
Deltaprogramma in figuur 4b een positie in met 
mogelijke (gestippelde) lijnen naar andere acto-
ren, die vooralsnog niet uitgewerkt zijn. Er ligt 
echter een belangrijke kans dat de ontwikkeling 
van een nieuwe hoofdstructuur voor waterveilig-
heid en zoetwatervoorziening een spilfunctie kan 
vervullen in het bieden van ontwikkelingskansen 
voor actoren in beide grote clusters. 

Uit de actoren- en plananalyse komt naar voren 
dat er niet alleen kansen maar ook spanningen 
zijn tot het synchroniseren van belangen en 
agenda’s van verschillende actoren, zoals tussen 
actoren op lokaal/regionaal niveau en actoren op 
nationaal niveau. Hier is een synchronisatiepro-
bleem dat opgelost kan worden door interactie 
tussen deze actoren te mobiliseren. Hierop wordt 
nader ingegaan op de volgende bladzijden.
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Natuurorganisaties
‐Herstel estuariene natuur
‐Bereidheid meekoppelen met 
recreatie, haven‐ontwikkeling, 
kleinschalige stedelijke 
ontwikkeling

Deltaprogramma 
‐ Waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening
‐ Bereidheid tot 
meekoppelen ruimtelijke en 
economische ontwikkeling

Landbouw
‐Zoetwater van belang voor 
hoge productiviteit
‐Deels bereidheid meekoppelen
deltanatuur

Gemeenten
‐Kleinschalige gebieds‐
ontwikkeling aan het water
‐Mogelijkheden meekoppeling 
natuur en recreatie

Recreatie
‐Water‐georienteerde recreatie 
‐Meekoppelen mogelijk met 
natuur, gemeenten, etc. 

Provincies
‐‘Waterpoort’:Samenwerking 3 
provincies rond Holl.Diep
‐Accent op samenhang met 
‘bottom‐up’ initiatieven

Havenbedrijf R’dam
Havenvisie 2030
‐ regionaal havencluster
‐ uitgestoken hand’ natuur‐
en stedelijke ontwikkeling

Waterschap
‐Dijkonderhoud en 
zoetwatervoorziening
‐Meekoppelen mogelijk met 
natuur, gemeenten, etc. 

Figuur 4b brengt in beeld welke partijen een min of meer actieve rol spelen, met name in het gebied rondom het Haringvliet.

Figuur 4d: Regulering van afvoer rivierwater vanaf Lobith. 

Bron  Deltaprogramma –  Ontwerpatelier Rijn-Maas delta.

Figuur 4e: Afvoer rivierwater

? 
? 

? 

Design & Science:  Forecasting the behaviour of the system 
  
       Prospective 

Future discharges ?   12,000 m3/sec ? 
   16.000 ? 
        >18.000 ? 

Tweede maasvlakte

Noordrand Goeree-Overflakkee Meervoudige polders

Mijn Oolgstenplaat
Forten

Waterfront 
Moerdijk

Roode Vaart 

Waterfront Numansdorp

Stadswerven Dordrecht

mogelijke dijk terug-
legging

Crezeepolder

Rotterdam Stadshavens

Rivierfront Vlaardingen

Groene Poort Rozenburg

Hitsertsekade

Tiengemeten

Figuur 4c: Locale initiatieven
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Figuur 5b: Regionaal concept: zoetwatervoorzieningen. 

Figuur 5a: Regionaal concept: duurzame dragers 

Figuur 5d: DENVIS dagen in Willemstad.
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Visieontwikkeling
De vraag is hoe kennis van het gehele systeem van de delta, op basis van 
voorgaande pagina’s, kan leiden tot het bepalen van gezamenlijke kernwaar-
den bij alle betrokken actoren. Op basis van overeenstemming over dergelijke 
kernwaarden wordt het mogelijk een visie op de ontwikkeling van het gebied 
te ontwikkelen, die op een breed draagvlak kan rekenen.
De bepaling van gezamenlijke kernwaarden is een belangrijke fase waarin ken-
nis, ontwerp en governance een interactieve relatie met elkaar kunnen aan-
gaan. Alle drie domeinen zijn echter nog zoekende en niet vast te leggen op 
keiharde cijfers of verantwoordelijkheden. De kennis-input betreft deels ‘har-
de’ data op het gebied van waterstanden of scheepvaartbewegingen, deels 
‘zachte’ data op het gebied van bijvoorbeeld cultuurhistorie. Het ontwerp be-
vindt zich nog in een zoekende, verkennende fase, en actoren kunnen variëren 
van vertegenwoordigers van institutionele organisaties tot zich betrokken voe-
lende burgers. In deze fase van het proces is het van belang om zgn. ‘soft spa-
ces’ te creëren, waarin gen formele houdingen hoeven te worden ingenomen.   

In ‘soft spaces’ delen actoren in een informele 
setting hun begrip over opgaven en komen zij 
tot overeenstemming over oplossingsrichtingen. 
In meer of mindere mate worden disciplines en 
stakeholders verbonden en processen versneld. 
Meerdere werkvormen kunnen soft spaces faci-
literen: ontwerpateliers, decision support systems 
en serieus games zijn voor ons de belangrijkste. 
Gedurende de afgelopen decennia zagen we een 
flinke ontwikkeling en verfijning van die werkvor-
men. Eerst lag het accent op inzichtelijk maken 
van fysieke systemen die zich ontwikkelen langs 
‘voorspelbare’ sporen. Daarna kwam het accent 
te liggen op facilitering van de interactie tussen 
deelnemers. En uiteindelijk kwam er meer aan-
dacht voor de concrete output: het ontwerp.

Delta Envisioning Support System 
De delta envisoning support system – DENVIS – 
is opgebouwd uit de succesvolle onderdelen van 
deze methodes. In DENVIS zijn deze ‘gemon-
teerd’ tot een werkwijze waarmee we komen tot 
interactieve planvorming voor complexe adap-
tieve systemen. De reguliere stappen van visie-
vorming zijn in DENVIS tot de kern samengevat 
en in een structuur gezet waar de gezamenlijke 
deelnemers met ondersteuning versneld een ana-
lyse- en visietraject doorlopen. Het synchronise-
ren kan worden bereikt met gezamenlijk feiten-
onderzoek. Ontwerpateliers, gemoderniseerd 
met GIDS-technieken en digitale MapTables, zijn 
goede werkvormen voor het realiseren van adap-
tieve en mobiliserende ruimtelijke concepten.
De DENVIS methodiek is voor de Haringvlietzo-
ne uitgeprobeerd met stakeholders uit de regio 
– vertegenwoordigers van gemeenten, samen-
werkende provincies (Waterpoort), bewoners-
organisaties, natuurorganisaties, Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltaprogramma, recreatieschappen, 
landbouw. De methode leidde tot reflectie en tot 
een concreet resultaat.  Na presentatie van een 
eerste ontwerp-concept, ontwikkeld op basis 
van de hiervoor gepresenteerde kennis, hebben 
de deelnemers zelf dit concept met bijpassende 

governance arrangementen aangepast waarin 
‘een begin van adaptiviteit’ is te zien. De ontwik-
keling van een serie I-Maps speelde hierin een 
belangrijke rol. Met de I-Maps werd mogelijk ge-
maakt dat actoren  hun eigen ambities en ideeën 
in beeld brengen, en dan direct de consequenties 
voor andere deelsystemen en actoren in beeld 
kunnen brengen. Hiermee ontstaat direct debat 
en een stimulans om tot gezamenlijke oplossin-
gen te komen. 

De meerwaarde van de DENVIS werkwijze ten 
opzichte van decision support systems, serious 
gaming en ontwerpateliers zit in de combinatie 
van divergeren en convergeren. Eerst worden 
verschillende richtingen verkend: wat zijn de mo-
gelijkheden en kansen? Daarna wordt gemeen-
schappelijk vastgesteld wat nu echt belangrijk is 
en start een traject van uitsluiten en convergeren: 
welke belangen kunnen worden gecombineerd 
en vertaald naar een gedeeld concept. Een an-
der voordeel wordt behaald met de digitale tools. 
Hiermee kunnen we het ontwerpproces versnel-
len en laten zien wat de impact is van sectorale 
ontwerpvoorstellen voor andere sectoren.
De methode die binnen IPDD is ontwikkeld bleek 
op onderdelen te werken, maar we signale-
ren ook punten die verbetering behoeven. Met 
name door de drie domeinen kennis, ontwerp 
en governance  beter op elkaar af te stemmen 
is winst te behalen: Gebruik van de aanwezige 
kennis door optimalisering van GIDS moet de 
complexiteit van de delta beter hanteerbaar ma-
ken voor de stakeholders die participeren in het 
ontwerpproces. Een  goed toegankelijke en han-
teerbare  MapTable  kan voor stakeholders extra 
stimulerend en mobiliserend spelelement zijn. De 
kennis over lange termijn ontwikkelingen en het 
omgaan met de daarbij horende onzekerheden 
moet  worden verankerd in het ontwerpproces. 
Onderscheidende toekomstverkenningen en sce-
nario’s zijn nodig om tot grotere adaptiviteit van 
de regionale concepten te komen. In het ont-
werpproces dient goed  rekening te worden ge-

houden met de samenvallende en conflicterende 
belangen van de stakeholders. Door de koppe-
ling van actorenanalyse (synergie en conflicten) 
aan de oplossingen voor deelsystemen (interven-
tiekaarten) krijgen ontwerpen een maatschappe-
lijke verankering.

Regionaal concept
Het met DENVIS ontwikkelde regionale concept 
is gebaseerd op het gefaseerd openen van de kier 
in het Haringvliet en het garanderen van zoetwa-
ter voor landbouw en industrie. Wanneer hier-
aan wordt voldaan, dan worden nieuwe vormen 
van grondgebruik in de randzones langs de grote 
wateren en een ander waterbeheer mogelijk. Een 
groter deel van het rivierwater kan worden afge-
voerd via het Haringvliet; in het Haringvliet komt 
meer getijdeverschil. Daardoor verminderen de 
getijdestromen via het Spui en de Dordtse Kil. De 
erosie langs deze wateren met het risico van in-
stabiele dijken wordt zo gestopt. 
De berging van zoet water kan worden vergroot 
in sloten, kreken en in de bodem. Teelt  van zilte 
en zilt-tolerante gewassen, algenteelt en andere 
vormen van bio-based producten kan de zoet 
water afhankelijkheid verminderen. In deze ont-
wikkelingsrichting kan de zogenoemde precisie-
landbouw een rol spelen: met GPS-gestuurde 
dosering van water en voedingsstoffen kan heel 
gericht met het beschikbare zoetwater worden 
omgegaan. Precisie-landbouw vereist rechthoe-
kige percelen. De randen die daardoor afvallen 
kunnen benut worden voor ecologische doelstel-
lingen en voor kleinschalige waterberging. 
De randzone van het Haringvliet biedt bovendien 
grote kansen voor het opwekken van energie, 
bijvoorbeeld windenergie op de zuidrand van de 
Hoekse Waard, een getijdenenergie bij de Ha-
ringvlietdam en het uitbreiden van biomassa bij 
boeren. De opbrengsten zouden via een gebieds-
fonds weer terug kunnen vloeien in het gebied. 
De overgangen van land en water worden in dit 
concept als belangrijke kans gezien voor de ont-
wikkeling van waterrecreatie en woningbouw 
langs havenkanalen. Nieuwe ontwikkelingen in 
deze zone bieden mogelijkheden om de relatie 
van de bestaande kernen met het Haringvliet te 
versterken.
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Hoofdwaterkering: dijk 
RWS/ Waterschap

Buitendijks - Havenschap

Buitendijks - Havenstadschap

Eiland van Dordrecht

Buitendijks - Landschap

Hoofdwaterkering: zone
Waterlandschap

Handelingsperspectief
De uitkomst van het vooronderzoek en  de ronden die gespeeld zijn met ac-
toren in DENVIS workshops is dat er grote mogelijkheden zijn voor de ont-
wikkeling van een Robuust Adaptief Raamwerk (RAR) in de regio rondom 
het Haringvliet en Hollandsch Diep. Dit RAR bestaat uit een serie zones langs 
het water, waarin op langere termijn een extra waterbergings-opgave of een 
dijkverhoging kan worden gerealiseerd, en tevens op kortere termijn diverse 
vormen van gebieds- en natuurontwikkeling kunnen plaatsvinden. Het RAR 
bouwt voort op de historisch ontwikkelde structuur van steeds weer nieuw 
aangelegde dijken voor bestaande dijken. Het resultaat van deze ontwikke-
ling is dat direct aan het water zich de primaire waterkering bevindt, met 
daarachter een oudere, secundaire waterkering. De ‘tussendijkse’ zones tus-
sen primaire en secundaire kering variëren in breedte van tweehonderd meter 
tot meer dan een kilometer. Deze situatie komen we in het hele gebied van 
Haringvliet en Hollandsch Diep tegen, en in diverse andere delen van de Zuid-
westelijke delta. 

Figuur 6a: Raamwerk land-water overgangen

De ‘tussendijkse gebieden’ lenen zich bij uitstek 
voor met het water gerelateerde gebiedsontwik-
keling. Grondeigenaren, gemeentelijke over-
heden en waterschappen kunnen in onderling 
overleg besluiten om  tussendijkse gebieden te 
‘vernatten’. Tegelijk kan de zone als geheel op 
verschillende wijzen adaptief reageren op een 
veranderende wateropgave in de toekomst:  
door verhoging van de huidige primaire water-
kering, of door verhoging en versterking van de 
huidige secundaire waterkering, of door bestem-
ming van de tussendijkse zone als tijdelijk wa-
terbergingsgebied, of een combinatie van deze 
mogelijkheden. 
Voor de inrichting van de tussendijkse zones zijn 
meerdere opties denkbaar (zie ook de principe-
doorsneden in figuur 6b):

- Het water in het tussendijks gebied wordt al-
leen via een duiker in contact gebracht met het 
buitendijkse water (zoals al uitgevoerd is in het 
plan Tureluur op Schouwen);
- In de primaire kering kan een coupure worden 
aangebracht met een sluisdeur. Hierdoor ont-
staat de mogelijkheid om nieuwe jachthavens 
achter de hoofdwaterkering aan te leggen. De 
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haringvliet

Figuur 6b: Principe-doorsneden RAR

jachthavens zijn in normale situaties toegan-
kelijk vanaf het open water; in het geval van 
extreem hoog water kan de sluisdeur gesloten 
worden. Deze situatie is in feite in het gebied 
al aanwezig met de havens van Numansdorp, 
Middelharnis, Ooltgensplaat, Oude Tonge, enz. 
-  Indien gewenst door betrokken partijen en 
indien de financiële middelen beschikbaar zijn, 
kan besloten worden de oudere secundaire 
kering te versterken en te promoveren tot pri-
maire kering. Deze situatie is al aanwezig in bij-
voorbeeld de Crezeepolder langs de Noord.

Vergelijkbaar met de tussendijkse zones langs 
het Haringvliet en Hollandsch Diep, kunnen 
ook de buitendijkse zones in het stedelijk ge-
bied van Rotterdam en omliggende gemeenten 
beschouwd worden als onderdeel van het RAR. 
Deze buitendijkse gebieden zijn opgehoogd (va-
riërend van 3,50 tot 6 m boven NAP) en dragen 
bij aan de bescherming van het achtergelegen 
gebied. Voor de verhoging van de veiligheid van 
de buitendijkse gebieden zelf zijn binnen de door 
het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
gestelde kaders nog meerdere opties denkbaar, 

zoals  integrale ophoging, adaptief bouwen (bv. 
drijvende bebouwing) of de  aanleg van een 
nieuwe hoofdwaterkering aan de waterkant. De 
keuze tussen deze drie opties kan per ontwikke-
lingslocatie worden gemaakt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het Rijn-
mond-Drechtsteden gebied voor het grootste 
deel,  met name waar sprake is van opgehoogde 
buitendijkse gebieden en tussendijkse gebieden, 
beschikt over een solide raamwerk, dat vanuit 
waterveiligheidsoogpunt robuust is, en tevens 
adaptief in de zin dat dit raamwerk ruimte biedt 
voor diverse vormen van grondgebruik en op ver-
schillende wijzen kan worden aangepast aan toe-
komstige ontwikkelingen m.b.t. waterstanden. 

Governance en planvorm
Gebiedsontwikkeling in zowel de tussendijkse als 
de buitendijkse gebieden veronderstelt speciale 
afspraken / convenanten tussen grondeigenaren, 
gebruikers en waterschap. Deze mogelijkheid 
wordt geboden zowel door de huidige wet Ruim-
telijke Ordening (bevoegdheden-afspraken) als in 
de nieuwe Omgevingswet. 

Als planvorm dient het Robuust Adaptief Raam-
werk geborgd te worden in een provinciale struc-
tuurvisie, die tevens onderschreven wordt door 
de uitvoerende organisatie van het Deltapro-
gramma. Voor het Deltaprogramma betekent dit: 

- Het  Deltaprogramma verzoekt de Provincie 
tot ontwikkeling van de dergelijke Structuurvi-
sie;
- Het Deltaprogramma draagt zorg voor een 
borging van het Robuust Adaptief Raamwerk in 
de eigen uitvoerende organisatie.

In de provinciale structuurvisie zou met betrek-
king tot de RAR-zone, in samenspraak met be-
trokken actoren, bepaald moeten worden welke 
regels gehanteerd worden ten aanzien van (tijde-
lijk of permanent) grondgebruik. 
Voor de uitvoering van het regionaal concept 
kan een regionaal ‘fonds land/water Haringvliet’ 
worden opgericht, waarin de meest relevante 
stakeholders zitting hebben. Stap voor stap kan 
dit fonds (en het bij hen in beheer zijnde regio-
naal concept) zich ontwikkelen aan de hand van 
de aard en het enthousiasme van de ingediende 
voorstellen.
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Internationaal perspectief
In het IPDD onderzoek is de Zuidwestelijke delta vergeleken met drie andere 
stedelijke deltagebieden: Het Elbe estuarium, de Mississippi River delta en de 
Mekong delta. De verstedelijkingspatronen in de vier deltagebieden verschillen 
sterk van elkaar, hetgeen samenhangt met de sterke verschillen in wording-
sproces en bodemsoorten van het deltalandschap, en de verschillende vormen 
van ontginning en economische exploitatie. 

New Orleans is een stad in de delta, oorspron-
kelijk gevestigd op de hoger gelegen oeverwal-
len van de Mississippi, maar in de 20e eeuw op 
grote schaal uitgebreid in de laag gelegen mo-
erassen, waar de grond door drainage ingeklonk-
en is en inmiddels gemiddeld 1 a 2 meter onder 
zeeniveau is gelegen. Met de rondom aangelegd 
‘floodwalls’ (met een beschermingsniveau 1:100) 
is de stad als een gefortificeerd bastion midden in 
de delta gelegen. De haven van New Orleans (die 
zich in vele verschillende terminals over bijna 100 
km uitstrekt langs de oevers van de Mississippi) is 
de tweede van de VS, en sterk verbonden met de 
olie- en gaswinning in de Golf van Mexico.
Hamburg is een stad naast de delta, grotendeels 
gelegen op de hogere pleistocene grond, met de 
later aangelegde ‘Hafencity’ en het geïndustriali-
seerde Elbe Insel als de meest voor overstroming 
kwetsbare delen. Hamburg is de grootste haven 
van de Bondsrepubliek Duitsland.      
Zowel in de Mississippi River delta als in het Elbe 
estuarium is in de 19e en 20e eeuw een met 
Nederland vergelijkbaar beleid op het gebied 
van waterveiligheid en vaarwegen gevoerd, dat 
sterk ten koste is gegaan van de natuurlijke her-
stel- en afweercapaciteiten van het deltagebied. 
Riviernormalisatie, kanalisering, rivierbedvernau-
wing, inpoldering en drainage hebben in beide 
gevallen geleid tot problemen op het gebied van 
bodemdaling, verstoorde sediment-huishouding 
resulterend in land-erosie, toenemende zout-
indringing en hogere waterstanden in gebieden 
stroomopwaarts, die daardoor gevoeliger zijn 
voor overstromingen. 
Deze toenemende kwetsbaarheid heeft zich in 
New Orleans geuit tijdens de orkaan Katrina in 
2005, met overstroming als gevolg. In Hamburg 
is met de ontwikkeling van Hafencity gekozen 
voor een ‘robuuste’ oplossing. De data waarop 
de robuustheid van Hafencity zijn gebaseerd, zijn 
inmiddels echter achterhaald – nieuwe gegevens 
van toekomstige waterpeilen geven aan dat ook 
dit gebied in de toekomst kan overstromen. 
Aangezien het hele gebied bouwkundig als een 
geheel is ontwikkeld, is het niet aan te passen 
aan deze veranderde inzichten. 

Nieuwe aanpak
Inmiddels zijn zowel in de Mississippi delta als in 
het Elbe estuarium initiatieven genomen tot een 
andere aanpak van de ruimtelijke en waterhu-
ishoudkundige ontwikkeling. 
Synchronisatie van grote interventies op sys-
teemniveau en kleinschalige ontwikkelingen is in 
deze delta’s nog moeilijker te realiseren dan in 

Nederland. In de VS zijn de activiteiten van het 
vrijwel geheel autonoom opererende Army Corps 
of Engineers moeilijkb af te stemmen op lokale 
plannen. 
In New Orleans is gedurende vier jaar (2007-
2011) op initiatief van enkele lokale burgers 
een serie workshops georganiseerd onder de 
titel ‘Dutch Dialogues’, waarbij Amerikaanse en 
Nederlandse partijen (waaronder diverse IPDD-
deelnemers:  TU-Delft, H+N+S en Deltares) te-
zamen mogelijkheden onderzochten voor een 
duurzame ruimtelijke en waterhuishoudkundige 
ontwikkeling van de stad1. Deze workshops 
fungeerden als een ‘soft space’, en resulteer-
den uiteindelijk in een formele opdracht van de 
Greater New Orleans Inc. Tot het opstellen van 
het ‘Greater New Orleans Urban Water Plan’, dat 
onlangs (september 2013 is gepresenteerd. Dit 
plan kan ook als een ‘robuust adaptief raamwerk’ 
worden beschouwd.
In Hamburg organiseert de Internationale Bau-
Asstellung (IBA) in 2013 een groot aantal experi-
menten op het Elbe Insel in de vorm van gebou-
wde projecten die de mogelijkheid testen om 
stedelijke functies te combineren met tijdelijke 
overstroming van het gebied. De verschillende 
opdrachtgevers en gebruikers van de projecten 
vormen een ‘community of practice’; het gehele 
Elbe Insel fungeert als een ‘living lab’ waarin 
diverse vormen van adaptief bouwen worden 
getest.   

De Mekong delta is vooral tijdens de Franse kolo-
niale tijd in de 19e eeuw in cultuur gebracht voor 
de verbouw van rijst en is inmiddels de grootste 
rijst-exporteur ter wereld. De aanleg van een fijn-
mazig systeem van kanalen, zowel voor transport 
als irrigatie van de rijstvelden, heeft een zeer ver-
spreid stedelijk patroon met zich meegebracht. 
De Mekong delta is qua oppervlak vergelijkbaar 
met Nederland (ca 40.000 km2), met ongeveer 
evenveel inwoners (17 miljoen).  Overstromingen 
van de negen riviertakken in de delta worden 
gereguleerd, zodat ze jaarlijks de rijstvelden 
van nieuwe nutriënten voorzien. Door deze on-
twikkeling is de bodem van de Mekong delta, 
in tegenstelling tot andere delta’s, meegestegen 
met de zeespiegelstijging en heeft nauwelijks 
erosie plaatsgevonden.
Echter, afdammingen stroomopwaarts (in China 
en Cambodja) en industrialisatie van steden in 
de Mekong delta veranderen deze situatie aan-
zienlijk. Door verminderde aanvoer van rivier-
water drint het zeewater dieper landinwaarts, 
met meer zou-indringing en overstromingen als 

gevolg. Afdamming van de estuaria en dijkver-
hogingen langs de rivieren lijken de logische con-
sequentie, maar zullen ook in deze delta leiden 
tot bodemdaling en erosie. De vraag is hoe dit 
voorkomen kan worden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de nood-
zaak van een meer op synchronisatie en adapta-
tie gerichte aanpak in andere stedelijke deltage-
bieden sterk wordt gevoeld; de condities (met 
name op het vlak van governance) om die syn-
chronisatie en adaptatie te realiseren zijn er ech-
ter een stuk minder. De ‘Dutch Dialogues’ aanpak 
in New Orleans heeft getoond dat de inbreng 
van een ‘Nederlandse aanpak’  kan bijdragen aan 
het bij elkaar brengen van uiteenlopende parti-
jen. De door IPDD ontwikkelde methode kan in 
meerdere delta’s bijdragen tot synchronisatie, en 
leiden tot concepten zoals een Robuust Adaptief 
Raamwerk.

1 Meyer, Waggonner, Morris 2009
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En nu verder
Met het IPDD project is gepoogd een bijdrage te 
leveren aan duurzaam ruimtelijk beleid en inte-
grale gebiedsontwikkeling. De resultaten van het 
onderzoek zullen op verschillende wijzen worden 
verspreid en verder ontwikkeld:

- Boek. Medio 2014 zal een publicatie verschij-
nen bij uitgeverij Techne Press, waarin uitgebrei-
der de in dit cahier beschreven methode uiteen-
gezet zal worden;

- Wetenschappelijke artikelen. In 2013 is een 
start gemaakt met de publicatie van artikelen in 
wetenschappelijke internationale tijdschriften 
(Journal for Urbanism; Ecology and Society; Wa-
ter Resources Management); in 2014 zal deze 
reeks worden voortgezet;

- Wetenschappelijke conferenties. De bevin-
dingen van IPDD zijn op diverse conferenties ge-
presenteerd, o.a. INTA conference Wenen 2012 
en ECCA conference Hamburg 2013 en zullen 
ook in 2014 – 2015 gepresenteerd worden op 
diverse conferenties van AESOP, ISoCARP, Deltas 
in Times of Climate Change, e.d.

- Internationale vergelijking: tentoonstel-
ling, internationaal seminar en publicatie. 
De internationale vergelijkende studie zal als 
tentoonstelling worden gepresenteerd op de 6e 
IABR (International Architecture Biennale Rotter-
dam, mei-augustus 2014). Tevens zal een aparte 
publicatie over dit onderwerp verschijnen en een 
internationaal seminar plaatsvinden in juni 2014.

- Community of Research and Practice, pilot-
project. Met diverse partijen in het gebied rond 
Haringvliet-Hollandsch Diep vindt overleg plaats 
om in een ‘Community of Research and Practice’ 
de bevindingen van het IPDD project verder te 
ontwikkelen en te testen in een pilot-project. Met 
het URD project Delta-Oost vindt overleg plaats 
om een soortgelijk experiment in het gebied 
Waalweelde parallel te laten lopen. Met NWO-
NICIS zal worden overlegd in hoeverre hiervoor 
aanvullende financiële middelen beschikbaar zul-
len zijn.
 
- PhD onderzoeksprojecten. Diverse lopende 
PhD onderzoeken sluiten nauw aan op het IPDD 
project en kunnen voortbouwen op de resulta-
ten, zoals het door STW gefinancierd programma 
Multi-Functional FLood-Defenses en het Kennis-
voor-Klimaat programma Towards climate-chan-
ge proof flood risk management.

- van Eesteren leerstoel. Van 2013 tot 2016 is 
met ondersteuning van het Deltaprogramma en 
de EFL Stichting de van Eesteren-leerstoel inge-
steld op de TU-Delft, die zich met name op de 
ruimtelijke opgaven van het IJsselmeergebied zal 
richten. Vanwege de overeenkomsten in proble-
matiek tussen IJsselmeergebied en Zuidwestelijke 
delta, kan worden voortgebouwd op de in het 
IPDD project ontwikkelde methode en aanpak.
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