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Gelukkig breekt er niet dagelijks een dijk __________. Maar deze veiligheid krijgt Nederland niet __________. 

Dag en nacht is men bezig __________ waterbeheer. Al sinds de negende eeuw. __________ Nederlanders 

ontwikkelden zich noodgedwongen tot ware __________ in het overleven in risicogebied. De __________ eeuw 

brengt echter nieuwe uitdagingen. De __________ wordt nu omgebogen naar leven met __________. Nederland 

is ook hierin het waterlaboratorium __________ de wereld. Deze tekst beschrijft enkele __________ en nieuwe 

waterbouwkundige specialismen. 

achterhaald 

Tussen __________ en de Noordzee, in een uitgestrekt __________, ligt een enorme waterkering die de 

__________ beschermt tegen de zee. Twee armen __________ stalen buizen, beide zo lang als __________ 

Eiffeltoren, en twee keer zo zwaar, __________ klaar om naar elkaar toe te __________ als er gevaar dreigt. Samen 

vormen __________ een van de grootste bewegende constructies __________ wereld. Deze Maeslantkering is het 

sluitstuk __________ het 7,5 miljard dollar kostende __________, dat begon na de overstroming van __________. 

Men wilde hiermee definitief een einde __________ aan de overstromingen. Het water zou __________ meer 

een bedreiging mogen vormen voor __________. De Maeslantkering was het alternatief voor __________ in 

Zuid-Holland: wat betreft kosten, __________ en veiligheid was dit de meest __________ optie. In 1997 werd de 

waterkering __________. 

Maar toen deze enorme waterkering werd __________ wist men al, dat de klimaatverandering __________ hele 

plan ooit achterhaald zou maken. __________, zoals de orkaan Katrina in New __________ illustreerden wat er 

zou kunnen gebeuren, __________ een medewerker van Rijkswaterstaat. ‘En dat __________ ons denken totaal. 

Maak je het __________ een meter hoger, dan houdt deze __________ het wel,’ zegt het hoofd pr __________ de 

Maeslantkering. ‘Maar meer dan dat...’ 

klimaatverandering

Ooit stonden er palmbomen op de __________. De ijskap groeit en krimpt al __________ jaren. Niets nieuws 

onder de zon, __________ de klimaatdeskundigen. Alleen, de veranderingen gaan __________ wel heel erg 

snel; onnatuurlijk snel. __________ de oorzaken en de precieze gevolgen __________ de klimaatverandering 

verschilt men van mening. __________ en sommige wetenschappers waarschuwen dat het __________ van 

fossiele brandstoffen en de CO2- __________ tot onze ondergang zullen leiden. Sommigen __________ een 

zeespiegelstijging in deze eeuw van __________ halve tot anderhalve meter. Zij vinden __________ zogenaamde 

klimaatsceptici tegenover zich. Die wijzen __________ andere mogelijke oorzaken, zoals veranderende 

zonneactiviteiten, __________ menen ook dat de veranderingen voor __________ leefmilieu minder dramatisch 

zullen zijn. 

Dat __________ zeeniveau zal stijgen, daarover is in __________ geval geen discussie. Daar kan men __________ 

omheen. De Lage Landen wacht daardoor __________ nieuw langdurig en kostbaar gevecht tegen __________ 

water. Hoe kunnen de Nederlanders in __________ nieuwe omstandigheden nog voldoende veiligheid realiseren? 

__________ dit besef meer doordrong, zijn ze __________ anders gaan denken: minder vechten tegen __________ 

water en meer leven met het __________. 

Meer ruimte voor de rivieren 

De __________ experimenteren nu met het teruggeven van __________ aan water. 

Dat kan het antwoord __________ op een wereldwijd probleem: rivieren die __________. De rivierdijken verhogen 

is wegens de __________ en het ruimtegebrek in Nederland niet __________. In plaats daarvan worden vroeger 

dichtgestorte __________ weer geopend, met twee doelen: tijdelijk __________ opvangen van extra water 
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en nieuw __________ creëren. Ook laat men bepaalde gebieden __________ opzet tijdelijk overstromen om 

kwetsbare gebieden __________ stroomafwaarts te beschermen. Polders, ooit met __________ op het water 

veroverd, worden weer __________ om grotere schade elders te voorkomen. 

__________ is ruimte reserveren voor het water __________ het platteland niet zo gecompliceerd. Maar 

__________ een stedelijk centrum als Rotterdam is __________ iets heel anders. Europa’s grootste haven 

__________ het industriële hart van het land __________ uiterst kwetsbaar, aangezien delen ervan maar 

__________ zeven meter onder de zeespiegel liggen. ‘ __________ is allemaal water hier,’ zegt de __________. 

‘Het komt van vier kanten op __________ af: de zee, de rivier, de __________ en het grondwater.’ 

Daarom experimenteert Rotterdam __________ nieuwe typen dijken, waaronder ook dijken __________ kantoor- 

en bedrijfsruimten bevatten. Verder denkt __________ aan parken en speelterreinen die overtollig __________ 

kunnen bergen. Parkeergarages kun je uitrusten __________ een ondergronds waterreservoir. En opslagvijvers 

kunnen __________ wijken verfraaien. 

Meer ruimte voor het __________ betekent niet automatisch minder ruimte voor __________. Want er is nog 

een optie: __________ op het water. Huizen en zelfs __________ woonwijken kunnen worden ontworpen op een 

__________ betonnen plateau. Voor architecten en ingenieurs __________ het allang geen fictie meer: drijvende 

__________, waarin ruimte is voor wonen, werken, __________ en recreatie. Ook in andere landen __________ dit 

onderwerp veel aandacht. Maar in __________ zijn drie dingen ruim voorhanden: kennis __________ waterbouw, 

ervaring in het overleven met __________, en een waterrijke omgeving. Daardoor vormt __________ een 

laboratorium voor de wereld. 

exportproduct 

__________ expertise is een belangrijk exportproduct. Nederlandse __________ helpen niet alleen wereldwijd bij 

de __________ van dijken en de bouw van __________. Een even belangrijke internationale activiteit 

is __________, het uitdiepen van vaarwegen en het __________ van nieuw land. Denk aan de __________ 

eilanden bij Singapore, Hong Kong en __________. Twee Nederlandse bedrijven beheersen 40 % __________ de 

internationale markt voor baggerwerk. Nederlandse __________ zijn ook verantwoordelijk voor havenontwerp 

en - __________ in tal van landen. Ze ontwikkelen __________ die moet helpen bij het voorspellen __________ 

overstromingen. En Nederlandse technologie helpt bij __________ bewaking van de waterkwaliteit van de 

__________. 

We zullen in Nederland al die __________ en ervaring hard nodig hebben in __________ toekomst. En veel geld, 

om ook __________ een gewijzigd klimaat het hoofd boven __________ te kunnen houden. 

Hoe is dat __________? Op wat voor technische, juridische, infrastructurele __________ financiële problemen 

stuiten we daarbij? Dat __________ vragen die een probleem en een __________ vormen voor ingenieurs, 

planologen en andere __________. Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Of __________ we de laaggelegen 

gebieden maar opgeven __________ emigreren naar onze zelfgebouwde kunstmatige Aziatische __________? 
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Gelukkig breekt er niet dagelijks een dijk __________. Maar deze veiligheid krijgt Nederland niet __________. 

Dag en nacht is men bezig met __________. Al sinds de negende eeuw. De Nederlanders __________ zich 

noodgedwongen tot ware specialisten in het __________ in risicogebied. De eenentwintigste eeuw brengt echter 

__________ uitdagingen. De strijd wordt nu omgebogen naar __________ met water. Nederland is ook hierin het 

__________ voor de wereld. Deze tekst beschrijft enkele __________ en nieuwe waterbouwkundige specialismen. 

achterhaald 

Tussen Rotterdam __________ de Noordzee, in een uitgestrekt havengebied, ligt __________ enorme waterkering 

die de stad beschermt tegen __________ zee. Twee armen van stalen buizen, beide __________ lang als 
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de Eiffeltoren, en twee keer __________ zwaar, liggen klaar om naar elkaar toe __________ draaien als er 

gevaar dreigt. Samen vormen __________ een van de grootste bewegende constructies ter __________. Deze 

Maeslantkering is het sluitstuk van het __________,5 miljard dollar kostende Deltaplan, dat begon __________ de 

overstroming van 1953. Men wilde hiermee __________ een einde maken aan de overstromingen. Het __________ 

zou nooit meer een bedreiging mogen vormen __________ Nederland. De Maeslantkering was het alternatief 

voor __________ in Zuid-Holland: wat betreft kosten, milieueffecten __________ veiligheid was dit de meest 

aantrekkelijke optie.  __________ 1997 werd de waterkering voltooid. 

Maar toen __________ enorme waterkering werd getest wist men al, __________ de klimaatverandering het hele 

plan ooit achterhaald __________ maken. Natuurrampen 

zoals de orkaan Katrina in __________ Orleans illustreerden wat er zou kunnen gebeuren, __________ een 

medewerker van Rijkswaterstaat. ‘En dat veranderde __________ denken totaal. Maak je het zeeniveau een 

__________ hoger, dan houdt deze kering het wel,’ __________ het hoofd pr van de Maeslantkering. ‘Maar 

__________ dan dat...’ 

klimaatverandering 

Ooit stonden er palmbomen __________ de Noordpool. De ijskap groeit en krimpt __________ miljoenen jaren. 

Niets nieuws onder de zon,  __________ de klimaatdeskundigen. Alleen, de veranderingen gaan nu __________ 

heel erg snel; onnatuurlijk snel. Over de __________ en de precieze gevolgen van de klimaatverandering 

__________ men van mening. Milieugroepen en sommige wetenschappers __________ dat het gebruik van 

fossiele brandstoffen en __________ CO2-uitstoot tot onze ondergang zullen leiden. __________ voorspellen 

een zeespiegelstijging in deze eeuw van __________ halve tot anderhalve meter. Zij vinden de __________ 

klimaatsceptici tegenover zich. Die wijzen op andere __________ oorzaken, zoals veranderende zonneactiviteiten, 

en menen ook __________ de veranderingen voor ons leefmilieu minder dramatisch __________ zijn. 

Dat het zeeniveau zal stijgen, daarover __________ in elk geval geen discussie. Daar kan __________ niet 

omheen. De Lage Landen wacht daardoor __________ nieuw langdurig en kostbaar gevecht tegen het __________. 

Hoe kunnen de Nederlanders in de nieuwe __________ nog voldoende veiligheid realiseren? Naarmate dit besef 

__________ doordrong, zijn ze noodgedwongen anders gaan denken: __________ vechten tegen het water en 

meer leven __________ het water. 

Meer ruimte voor de rivieren 

 __________ Nederlanders experimenteren nu met het teruggeven van __________ aan water. 

Dat kan het antwoord zijn __________ een wereldwijd probleem: rivieren die overstromen. De __________ 

verhogen is wegens de kosten en het __________ in Nederland niet verstandig. In plaats daarvan __________ 

vroeger dichtgestorte rivierarmen weer geopend, met twee __________: tijdelijk kunnen opvangen van extra water 

en __________ natuurgebied creëren. Ook laat men bepaalde gebieden __________ opzet tijdelijk overstromen 

om kwetsbare gebieden meer __________ te beschermen. Polders, ooit met moeite op __________ water 

veroverd, worden weer opgeofferd om grotere __________ elders te voorkomen. 

Nu is ruimte reserveren __________ het water op het platteland niet zo __________. Maar in een stedelijk centrum 

als Rotterdam  __________ dat iets heel anders. Europa’s grootste haven __________ het industriële hart van het 

land is __________ kwetsbaar, aangezien delen ervan maar liefst zeven __________ onder de zeespiegel liggen. 

‘Het is allemaal __________ hier,’ zegt de burgemeester. ‘Het komt van __________ kanten op ons af: de zee, de 

__________, de regen en het grondwater.’ 

Daarom experimenteert __________ met nieuwe typen dijken, waaronder ook dijken __________ kantoor- en 

bedrijfsruimten bevatten. Verder denkt men __________ parken en speelterreinen die overtollig water kunnen 

__________. Parkeergarages kun je uitrusten met een ondergronds __________. En opslagvijvers kunnen 

duurdere wijken verfraaien. 

Meer __________ voor het water betekent niet automatisch minder __________ voor wonen. Want er is nog 

een __________: wonen op het water. Huizen en zelfs __________ woonwijken kunnen worden ontworpen op 
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een drijvend __________ plateau. Voor architecten en ingenieurs is het __________ geen fictie meer: drijvende 

megastructuren, waarin ruimte __________ voor wonen, werken, winkelen en recreatie. Ook __________ 

andere landen heeft dit onderwerp veel aandacht. __________ in Nederland zijn drie dingen ruim voorhanden: 

__________ van waterbouw, ervaring in het overleven met __________, en een waterrijke omgeving. Daardoor 

vormt Nederland __________ laboratorium voor de wereld. 

exportproduct 

Deze expertise __________ een belangrijk exportproduct. Nederlandse deskundigen helpen niet __________ 

wereldwijd bij de aanleg van dijken en __________ bouw van waterkeringen. Een even belangrijke internationale 

__________ is baggeren, het uitdiepen van vaarwegen en __________ opspuiten van nieuw land. Denk aan de 

__________ eilanden bij Singapore, Hong Kong en Dubai. __________ Nederlandse bedrijven beheersen 40 % 

van de __________ markt voor baggerwerk. Nederlandse ingenieurs zijn ook __________ voor havenontwerp 

en -aanleg in tal van __________. Ze ontwikkelen software die moet helpen bij __________ voorspellen van 

overstromingen. En Nederlandse technologie helpt __________ de bewaking van de waterkwaliteit van de 

__________. 

We zullen in Nederland al die kennis __________ ervaring hard nodig hebben in de toekomst. __________ veel 

geld, om ook in een gewijzigd __________ het hoofd boven water te kunnen houden.

__________ is dat realiseerbaar? Op wat voor technische, __________, infrastructurele en financiële problemen 

stuiten we daarbij? __________ zijn vragen die een probleem en een __________ vormen voor ingenieurs, 

planologen en andere wetenschappers. __________ oplossingen zijn er niet. Of moeten we __________ 

laaggelegen gebieden maar opgeven en emigreren naar __________ zelfgebouwde kunstmatige Aziatische 

eilanden? 
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