Schouwen-Duiveland (NL)
Klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bedshow. De veranderingen zijn nu al
merkbaar, onder meer in de landbouw, de natuur en het waterbeheer. Door verbindingen te leggen met actuele vraagstukken, kunnen praktische oplossingen voor
klimaatadaptatie tot stand komen.
Schouwen-Duiveland heeft in droge tijden last van verzilting. Het eiland blijkt het
jaarlijkse neerslagoverschot beter te kunnen benutten voor de zoetwatervoorziening.
Op lange termijn zijn forse aanpassingen nodig aan de dijken. Ook dat vraagt nu al
aandacht, omdat de ruimte voor dijkversterkingen beschikbaar moet blijven. Pilots
voor het havenstadje Bruinisse en de historische Plompe Toren laten zien dat dijkversterkingen op aantrekkelijke manieren te combineren zijn met
andere ruimtelijke wensen. Klimaatadaptatie is een
continu proces dat al begonnen is.
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Klimaatbestendig Schouwen-Duiveland
Vraagstelling
In de zuidwestelijke delta van Nederland ligt het
eiland Schouwen-Duiveland. In de toekomst zal
het eiland op allerlei manieren de gevolgen van
klimaatverandering ondervinden. Het project
Climate Proof Areas (CPA) onderzoekt hoe het eiland
zich kan aanpassen aan het veranderende klimaat
(klimaatadaptatie). De centrale vraag is: wat kan en
moet veranderen in de ruimtelijke inrichting van
het eiland en hoe kan het lokale beleid daar nu al op
inspelen?

Schouwen-Duiveland
Het eiland Schouwen-Duiveland is populair onder
recreanten, onder meer door de bijzondere natuur.
Drie grote buitenwateren omringen het eiland: de

woelige Noordzee, de zeearm Oosterschelde en het
zoute Grevelingenmeer.
Op het eiland wonen ongeveer 34.000 mensen in
een kleinschalige sociale structuur. De historische
stadjes Zierikzee en Brouwershaven en de dorpen
liggen te midden van agrarisch polderlandschap. Een
uitgestrekt duinengebied langs de Noordzeekust
en hoge deltadijken bieden bescherming tegen
overstromingen.
In 1953 is Schouwen-Duiveland zwaar getroffen
door de Watersnoodramp. Sindsdien hebben de
Deltawerken de veiligheid tegen overstromingen
aanzienlijk verbeterd. Toch speelt ‘de ramp’
nog altijd een belangrijke rol in discussies over
klimaatverandering en waterveiligheid.

Proces en stakeholders
In het project Climate Proof Areas hebben regionale
overheden en een kennisinstituut de mogelijkheden
voor klimaatadaptatie uitgewerkt voor SchouwenDuiveland: Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat
Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland, Deltares
en waterschap Scheldestromen. Het project is in
2011 afgerond met aanbevelingen voor de partijen
die een rol spelen in het klimaatbestendig maken
van Schouwen-Duiveland.
Het onderwerp klimaatadaptatie is nog jong, er zijn
geen kant-en-klare oplossingen. Om tot creatieve
ideeën te komen, heeft het project verschillende
sporen gevolgd:
►► kennis vergaren en landelijke en regionale
effecten van klimaatverandering vertalen in
lokale effecten;
►► kennis delen met mensen die aan andere
projecten op het eiland werken;
►► klimaatadaptatie inpassen in lopende
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projecten, door workshops en ontwerpsessies
te organiseren, ondermeer met het
sociaaleconomisch adviesplatform voor
Schouwen-Duiveland;
projecten met scholen uitvoeren. De
scholieren van nu zijn de beslissers van
straks, als de effecten van klimaatverandering
duidelijk merkbaar worden. Leerlingen van
Technasiumopleidingen in Goes en Zierikzee
hebben onder begeleiding van CPA ideeën
uitgewerkt voor het havenplateau van Bruinisse,
wonen aan het water en zoetwatervoorziening;
voorbeeldstudies uitwerken;
kennis inbrengen in de strategische visie voor
2040 van de gemeente Schouwen-Duiveland;
kennis toegankelijk maken voor publiek met een
expositie in het Watersnoodmuseum, bijdragen
aan publieksmanifestaties over klimaat en
veiligheid.

Uitgangspunten
De klimaatscenario’s van het KNMI vormen
het uitgangspunt voor deze studie:
►► Het aantal warme, zomerse en
tropische dagen neemt toe. Volgens
enkele scenario’s verdubbelen deze
aantallen zelfs.
►► In alle scenario’s neemt de neerslag
in de winter toe, met 3 tot 7%. In de
zomer valt 10% minder neerslag, maar
de kans op extreme regenbuien neemt
toe.
►► In de ‘warme’ scenario’s gaat het iets
harder waaien, maar door de sterke
schommelingen in de windkracht
is dat nauwelijks merkbaar. Het
aantal stormen uit noordelijke of
noordwestelijk richting neemt niet toe.
►► Het neerslagtekort in het voorjaar en
de zomer neemt met 150-220 mm toe,
omdat het warmer wordt en er minder
regen valt.
►► De zeespiegel stijgt tot 2050 met
15-35 cm. Daarna stijgt de zeespiegel
versneld verder tot 35-85 cm in 2100.
Deze voorspellingen zijn met forse
onzekerheden omgeven: de effecten
kunnen kleiner uitvallen, maar ook groter.
De meest ingrijpende effecten zijn na
2030 te verwachten, maar het klimaat is
nu al merkbaar aan het veranderen. Om
de gevolgen tijdig het hoofd te kunnen
bieden, moet het eiland daar al op korte
termijn op inspelen.

Producten en
resultaten
Uitdagingen
CPA heeft de klimaatscenario’s vertaald in
uitdagingen voor het watermanagement en de
ruimtelijke ordening op Schouwen-Duiveland:
►► Over 40 tot 100 jaar zijn grote aanpassingen
nodig om de bescherming tegen
overstromingen te handhaven, vanwege
zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren.
Noodberging van rivierwater kan al over 30 jaar
of eerder noodzakelijk zijn. De zeespiegelstijging
werkt ook door op het Grevelingenmeer, zeker
als daar het getij terugkeert. Op lange termijn
is de stormvloedkering aan vervanging toe.
Mogelijk gaat de voorkeur dan uit naar het
afbreken van de kering en het versterken van
dijken rond de Oosterschelde.
►► De landbouw ondervindt nu al problemen
met verdroging, verzilting en wateroverlast.
Door klimaatverandering zullen die toenemen,
waardoor aanpassingen in de bedrijfsvoering
noodzakelijk zijn.
►► Zeespiegelstijging, wateroverlast en droogte
hebben ook gevolgen in de stedelijke omgeving.
Het overstromingsrisico moet mogelijk zwaarder

meewegen bij het kiezen van geschikte locaties
voor gebouwen, zeker als het om kwetsbare of
vitale functies gaat. Wateroverlast geeft nu al
problemen en maakt de aanleg van gescheiden
afvoerstelsels voor rioolwater en hemelwater
noodzakelijk. Door klimaatverandering en de
toename van verhard oppervlak neemt de
wateroverlast in de toekomst verder toe.
►► De natuur ondervindt nu al gevolgen van
klimaatverandering. Door het veranderende
neerslagpatroon en de hogere temperaturen
verschuiven de leefgebieden voor planten
en dieren. Het behoud van soorten, zoals
Europese richtlijnen vereisen, komt daardoor
in het gedrang. Er is een visie nodig op het
natuurbeheer die past bij de veranderende
omstandigheden op Schouwen-Duiveland.

Deelprojecten
Climate Proof Areas heeft voor een aantal
deelprojecten aanbevelingen voor klimaatadaptatie
uitgewerkt:
►► Klimaatbestendige zoetwatervoorziening
►► Teelten op zoute grond
►► Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit:
havenplateau Bruinisse
►► Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit: Plompe
Toren
►► Klimaatbestendige wegen- en dijkenstructuur

Klimaatbestendige
zoetwatervoorziening
CPA heeft onderzocht hoe de zoetwatervoorziening
van Schouwen-Duiveland werkt en welke
veranderingen te verwachten zijn. Naast
literatuurstudie en berekeningen met een
grondwatermodel, zijn de ervaringen van boeren en
natuurbeheerders benut.
De landbouw op het eiland is afhankelijk van
regenwater en een beperkte hoeveelheid zoet
grondwater; er is geen zoetwater van buitenaf.
Boeren op Schouwen-Duiveland hebben de
afgelopen jaren last gehad van droogteschade.
Zowel natuurbeheerders als boeren ervaren dat
weersextremen (droogte, hevige buien) toenemen.
Klimaatscenario’s voorspellen dat deze extremen
groter worden.
Het grootste deel van het eiland heeft zout
grondwater waarop een dunne lens zoet
regenwater drijft. Dankzij de regenwaterlenzen
is landbouw mogelijk. Uit diepere grondlagen
kwelt echter continu zout water op, waardoor het
ondiepe grondwater verzilt. Zeespiegelstijging en
maaivelddaling versnellen dit verziltingsproces. In
droge perioden, die steeds vaker zullen optreden,
kunnen de regenwaterlenzen krimpen.

Het eiland heeft gemiddeld over het jaar een
neerslagoverschot. In natte tijden wordt overtollig
regenwater via sloten en gemalen afgevoerd. CPA
raadt aan te onderzoeken hoe het neerslagoverschot
beter te benutten is in zones die nog zoet
grondwater hebben. Wateropslag en beregening
zijn duur, vooral voor akkers die ver van de
opslagplaatsen liggen. Waar zoute kwel optreedt, is
het wellicht mogelijk het diepere zoute grondwater
af te voeren in plaats van het bovenste zoete water.
Zo blijft de regenwaterlens in stand.
Verzilting en droogte zijn bovendien te bestrijden
door water beter vast te houden (waterschap), het
neerslagoverschot van stedelijk gebied af te voeren
naar landbouwgebied (gemeente) en door meer
kennis over zoetwatervoorziening te ontwikkelen
(landbouw).

Teelten op zoute
grond
De landbouw krijgt hoe dan ook meer last van
verzilting. De Zeeuwse aardappelveredelaar Meijer
en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
hebben de afgelopen jaren de zouttolerantie van
verschillende aardappelrassen getest en verhoogd.
Hieruit blijkt dat de huidige aardappelrassen minder
opbrengen bij verzilting van het grondwater.
Nieuw ontwikkelde rassen gedijen nog steeds
goed als het grondwater zouter wordt. CPA heeft
bijgedragen aan het onderzoek met kennis over het
zoetwatersysteem en de verwachte veranderingen
daarin.

Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit
Havenplateau
Bruinisse
De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een
masterplan voor het stadje Bruinisse ontwikkeld
waarin het havenplateau een centrale plaats
inneemt. Dit plateau ligt buitendijks en zal in de
toekomst vaker overstromen. CPA en de gemeente
hebben samen met bewoners gezocht naar
ontwerpen waarbij het havenplateau in de toekomst
multifunctioneel inzetbaar blijft.
De bestaande hoge dijk ligt nu op de scheiding
van dorp en haven. Als deze dijk behouden blijft, is
het havenplateau met keerwanden te beschermen
tegen overstromingen. Op deze manier blijft op
middellange termijn voldoende ruimte beschikbaar
voor economische ontwikkeling.
Door klimaatverandering en zeespiegelstijging biedt
de bestaande dijk op lange termijn onvoldoende
bescherming. Een mogelijke oplossing is de
aanleg van een robuuste nieuwe multifunctionele
waterkering rond de havens van Bruinisse. De
nieuwe waterkering kan ruimte bieden aan
woningen en economische activiteiten. Door het
verwijderen van de bestaande dijk, verdwijnt
bovendien de barrière tussen het dorp en de haven.

Terreininrichting Plompe Toren

Plompe Toren
Langs de Oosterschelde staat de Plompe Toren,
als zichtbaar restant van het verdronken dorp
Koudekerke. Koudekerke kwam in de zestiende
eeuw buitendijks te liggen toen dreigende dijkvallen
dijkverlegging noodzakelijk maakten. De toren bleef
behouden en fungeerde een tijd als vuurtoren.
Hij staat pal tegen de dijk die binnenkort versterkt
moet worden. CPA heeft samen met andere partijen
nagedacht over een klimaatbestendige, toekomst
voor de Plompe Toren. Het resultaat is een idee
waarbij de dijk met doorgaande weg om de toren
komt te liggen. Dit idee zal nader uitgewerkt worden
tot een cultuurhistorisch verantwoord en recreatief
aantrekkelijk ontwerp. Het doel is de geschiedenis
van het dorp Koudekerke goed leesbaar te laten zijn
in het landschap en het bijzondere karakter van deze
locatie te versterken.

Overstromingsbestendige en robuuste
weginfrastructuur op Schouwen-Duiveland
CPA heeft met alle betrokken partijen een analyse
uitgevoerd hoe de wegenstructuur op SchouwenDuiveland meer toekomstbestendig en robuust kan
worden gemaakt. Schouwen-Duiveland ligt grotendeels
onder de zeespiegel. Bij een overstroming, is de kans
groot dat de wegen onder water komen te staan.
In het Nationaal Waterplan (2009) heeft het Kabinet
het concept meerlaagsveiligheid gepresenteerd. Met
dit concept streeft het Kabinet naar een duurzaam
waterveiligheidsbeleid via een samenhangende
aanpak tussen (laag 1) preventie van overstromingen
door goede waterkeringen, (laag 2) gevolgen van
overstromingen beperken via ruimtelijke ordening en
(laag 3) goede crisisbeheersing. Deze drie lagen van
het concept meerlaagsveiligheid zijn in de analyse
meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een drietal
mogelijke strategieën om op de langere termijn (2050
– 2100) een meer toekomstbestendige en robuuste
wegenstructuur te realiseren op Schouwen-Duiveland:

1. Verbreden en versterken van de weg rondom

het eiland gecombineerd met een robuuste
en multifunctionele waterkering langs de
Oosterschelde en de Grevelingen. Deze strategie
kan o.a. bijdragen aan de gewenste ontwikkeling
van de recreatie aan de Grevelingenzijde.
2. Een nieuwe (hooggelegen)
overstromingsbestendige en robuuste weg van
oost naar west met voldoende capaciteit. Hierdoor
ontstaat een verbinding met het vaste land die in
normale én in noodsituaties bereikbaar is.
3. Een nieuwe toekomstbestendige (hooggelegen)
weginfrastructuur realiseren die de
landschapsstructuur van het eiland volgt. De hoge,
overstromingsbestendige routes liggen zo veel
mogelijk op de aanwezige dijken of hoger gelegen
gronden. De landschapsstructuren van de open
polder worden niet aangetast.
De overstromingsbestendigheid van SchouwenDuiveland kan daarnaast worden vergroot door:
►► de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten met
heldere informatie over handelingsperspectieven
(hoe laag woon ik, waar kan ik heen) en
evacuatieplannen.
►► de veiligheid en capaciteit van de huidige
opvanglocaties te verbeteren en nieuwe
opvanglocaties in het laaggelegen middengebied te
ontwikkelen (bijvoorbeeld op een terp);
►► kwetsbare gebieden (vitale infrastructuur of

dorpen) te beschermen door bijvoorbeeld een
compartimenteringsdijk of door water elders
tijdelijk op te vangen en vervolgens versneld af te
voeren om kwetsbare gebieden te ontlasten;
►► nieuwe bebouwing op hoger gelegen delen
te ontwikkelen of overstromingsbestendig
ontwerpen.

huidige situatie

model 1

model 2

model 3

Beleidsaanbevelingen
Climate Proof Areas heeft stappen gezet om het
bewustzijn over klimaatadaptatie te vergroten.

Algemeen

klimaatadaptatie de verbinding te leggen met deze
actuele vraagstukken. CPA heeft ervaren dat op die
manier praktische oplossingen tot stand komen.
Goed voorbeeld doet goed volgen: laat zien dat
maatregelen voor klimaatadaptatie ook voordelen
hebben. Begin nu al te zoeken naar robuuste en
multifunctionele oplossingen. Dat vergroot de kans
op realisatie van andere projecten.

Voor regionale en lokale bestuurders die vooruit
willen kijken is klimaatadaptatie een lastig
onderwerp: er is weinig bekend over de concrete
gevolgen van klimaatverandering op lokale schaal
en de effecten worden pas op lange termijn
duidelijk merkbaar. Klimaatadaptatie wordt mede
Schouwen-Duiveland
daarom niet als urgent gezien. Problemen die op
korte termijn spelen en eenvoudiger te duiden zijn,
Klimaatverandering stelt Schouwen-Duiveland
krijgen meer aandacht.ROUTEKAART
CPA raadt aan te investerenKLIMAATBESTENDIG
SCHOUWEN
voor opgaven die in lokale gebiedsprocessen een
in kennis over klimaatadaptatie op regionaal en
uitwerking kunnen krijgen. Het is zinvol daar nu al
lokaal niveau. Het werken met scenario’s kan hierbij
mee te starten.
helpen.
Uit de pilots is gebleken dat klimaatadaptatie een
continu proces is dat nu al gaande is. Sectoren
als waterveiligheid en landbouw passen zich
voortdurend aan de variaties in het klimaat aan.
Droogte, verzilting en wateroverlast worden
heviger door klimaatverandering, maar geven
nu ook al problemen. Het is zinvol
om in discussies over

►► een integrale aanpak van de
zoetwatervoorziening voor
de landbouw (de
sector

DUIV

kan hier het initiatief voor nemen);
►► verder onderzoek naar aanpassing van teelten
en andere vormen van zilte landbouw, zoals
aquacultuur;
►► versterkingen van de zeeweringen combineren
met andere opgaven, zoals stedelijke
ontwikkelingen (Bruinisse), recreatie (Plompe
Toren) en natuur;

►► nieuwe wegen, dijken en andere openbare
voorzieningen (sporthal) zo aanleggen dat
ze ook te gebruiken zijn voor evacuatie of
noodopvang bij (dreigende) overstromingen.
Op langere termijn vraagt klimaatverandering
naar verwachting ingrijpende maatregelen aan
de dijken rond het eiland. Het is aan te bevelen bij
ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met
het toekomstige ruimtebeslag van dijken en nu al te
starten met het zoeken naar robuuste oplossingen.
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Atlas of Schouwen-Duiveland
Analysis of Climate change (Dutch WP1 report)
Klimaatuitdagingen Schouwen-Duiveland
Terreininrichting Plompe Toren.
Rietveld Landscape en Atelier de Lyon
Havenplateau Bruinisse, waar veiligheid en
ruimtelijke kwaliteit elkaar versterken
Rapport Zoetwatervoorziening SchouwenDuiveland, Quick scan huidige situatie, toekomst,
mogelijke maatregelen en urgentiegevoel
Rapport klimaatbestendige wegen- en dijken
structuur
Samenvatting scenariostudies voor CPA
Schouwen-Duiveland

U vindt deze documenten op
www.climateproofareas.com

EU-inspiratie

België, Engeland, Duitsland, Zweden en Nederland
steken de hoofden bij elkaar in het project 'Climate
Proof Areas'. Een team van wetenschappers,
waterdeskundigen en ambtenaren uit deze vijf
landen ontwikkelt innovatieve en duurzame
methodes om zo 8 klimaatbestendige gebieden te
ontwikkelen. Bij elk project betrekken we de lokale
besturen en bevolking. Op die manier wordt er
rekening gehouden met de ervaring en beleving van
de omwonenden.
Climate Proof Areas focust op lokale omgeving,
economische kansen en het delen van expertise. We
zullen allen veel leren uit de verschillende projecten.
De opgedane kennis en ervaring stelt Climate Proof
Areas dan ook ter beschikking voor toekomstige
projecten. Binnenkort kan Climate Proof Areas
helpen om ook jouw regio een betere toekomst te
bieden.
Bezoek onze website en bekijk onze resultaten.
Tim to adapt!

De pilot Schouwen-Duiveland heeft relaties met
andere EU-projecten:
►► Cliwat (Interreg IV): simulaties van regenval door
klimaatverandering;
►► ComCoast (Interreg IIIb): multifunctionele
inrichting van kustzones;
►► Aquarius: de boer als watermanager in
veranderende klimatologische omstandigheden;
►► Safecoast (Interreg IIIb): duurzaam kustbeheer
(veiligheid tegen overstromingen);
►► Escape (Interreg IIIB): oplossingen door
samenwerking en planning bij overstromingen;
►► Chain of Safety (Interreg IIIb): samenwerking en
kennisuitwisseling tussen Noordzeelanden op
het gebied van overstromingen;

Climate Proof
Areas?
Het klimaat verandert en we bereiden ons er maar
beter op voor. Eén van de grootste uitdagingen
in de Noordzee-regio is de aanpassing aan deze
weersveranderingen en zo een veilige, natuurlijke en
welvarende toekomst verzekeren voor de hele regio.
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