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Roep om nieuw beleid
M

‘

other nature wants her land back. Governor Cuomo, buy us out and give it
back’, stond er in 2014 op een bord in Oakwood Beach. Het plaatsje was twee
jaar ervoor, in oktober 2012, getroffen door superstorm Sandy, die in New York en
New Jersey voor tientallen miljarden d
 ollars schade aanrichtte, 650.000 huizen
verwoestte of zwaar beschadigde en 159 slachtoffers eiste. Een groep inwoners
van Oakwood Beach zag er geen brood in hun huizen te h
 erbouwen in afwachting
van de onvermijdelijke volgende storm.
‘Frankenstorm’ Sandy was namelijk niet de eerste zeer zware storm die Staten Island
en Oakwood Beach teisterde. In 1992 werd Staten Island ook al getroffen door een
zware noordooster storm (‘the Storm of no Name’) die veel schade aanrichtte en de
boel 1,5 meter onder water zette. De bewoners richtten destijds een Flood Victim’s
Committee op, dat lobbyde voor betere kustbescherming. Er werden onderzoeken
aangekondigd, maar niet afgemaakt. Door geldgebrek veranderde er uiteindelijk
weinig. Er verrezen zelfs nieuwe huizen in de wetlands die drooggelegd of volgestort
werden.
In 2008 tastte een grote natuurbrand de kustbescherming aan en in o
 ktober 2012
kwam de grote klap: superstorm Sandy zette het plaatsje ruim 4 meter onder water.
Na veel gesteggel tussen de verschillende o
 verheden kocht de staat New York
654 huizen op in Oakwood Beach en elders op Staten Island, voor een bedrag van
255 miljoen dollar. De huizen werden afgebroken en maakten plaats voor buffer
zones om landinwaarts gelegen huizen tegen nieuwe stormen te beschermen.

Georganiseerde
terugtrekking
Nieuwe loot aan de boom van klimaatadaptatie
Hoe om te gaan met de stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat? Terugtrekken wordt vaak
gezien als ‘de strijd opgeven’. Retreat = defeat. Toch groeit de aandacht daarvoor. In sommige gebieden
is het al aan de orde, maar worstelt men met weerstanden. Nederland kan daarvan leren.

O

akwood Beach (zie opening) wordt vaak opgevoerd als
een schoolvoorbeeld van managed retreat, georganiseerde
terugtrekking. Het zou een nieuwe loot aan de boom van
klimaatadaptatie zijn, naast ‘aanvallen’ en ‘verdedigen’ (figuur 1).
Koren op de molen ook van mensen die menen dat leven in laag
gelegen gebieden zoals Nederland, New Orleans, Bangladesh
en small island states in de Stille Oceaan uiteindelijk niet vol te
houden is. Een optie ook die we niet langer kunnen negeren.

Begripsverwarring
Het aantal wetenschappelijke artikelen over georganiseerde terug
trekking als adaptatiestrategie groeit de laatste jaren snel. Er is
echter nogal wat begripsverwarring. In het Verenigd Koninkrijk
verplaatst men bijvoorbeeld kustverdedigingswerken landinwaarts,
waarbij de termen managed realignment en managed retreat door
elkaar worden gebruikt. In buitenlandse publicaties figureert de
dijkteruglegging bij Nijmegen als een succesvol voorbeeld van
managed retreat, omdat er 48 huizen voor moesten verdwijnen.
Om wat begripsmatige helderheid te scheppen hebben we in

Figuur 1: Klimaatadaptatie
Verdedigen

Aanvallen

BRON: ICE (2015)

Georganiseerd terugtrekken
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 guur 2 (pag. 8) een typologie opgesteld, met een duidelijk
fi
onderscheid tussen (1) managed retreat, het landinwaarts ver
plaatsen van gemeenschappen van mensen, en (2) realignment,
het verleggen van verdedigingswerken om een gemeenschap
als geheel te beschermen, ook als daar individuele huizen of
groepjes huizen voor moeten wijken, zoals bij Ruimte voor de
Rivier bij Nijmegen (zie ook Geografie juni).
Daarnaast gebruiken we een onderscheid van het IPCC (Inter
governmental Panel on Climate Change) tussen ongeplande,
reactieve en anticiperende klimaatadaptatie. Bij ongeplande
adaptatie is geen sprake van collectieve actie of georganiseerde
planning. Daaronder vallen gemeenschappen die niet terugkeren
na een ramp, of die vertrekken uit een gebied, omdat de ecolo
gische condities sluipenderwijs verslechteren, de economie stag
neert en gemeenschappen afbrokkelen. Reactieve adaptatie vindt
plaats na een ramp. Anticiperende adaptatie houdt rekening met
mogelijke rampen of verslechterende condities in de toekomst.

Ongeplande verplaatsing
Het ongeorganiseerd verplaatsen van verdedigingswerken zoals
dijken en terpen is per definitie onmogelijk, omdat dit planning
en collectieve actie vereist. Verplaatsen van gemeenschappen zou
in theorie wel ongepland en ongeorganiseerd kunnen gebeuren
als de ene na de andere bewoner een gebied verlaat zonder dat
hele gemeenschappen daartoe besloten hebben. Zo woonden er
op de bodem van de huidige Noordzee mensen in de tijd dat de
zeespiegel tot wel 120 meter lager stond. Ze maakten jacht op
mammoeten en oerossen. Toen de zeespiegel na de laatste ijstijd
snel steeg, moesten ze verhuizen naar hoger gelegen gebieden.
Sommigen namen hun toevlucht tot een grote stuwwal (Dogger
land), die in een eiland veranderde toen de zeespiegel verder
omhoog kwam (Dogger-eiland) en later helemaal onder water
liep (Doggersbank). Waarschijnlijk zijn de allerlaatste bewoners
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Figuur 2: Terugtrekken als adaptatiestrategie

Ongepland
Per definitie onmogelijk
		

Unmanaged retreat, verlaten van nederzettingen
zonder dat dit gepland is of gecoördineerd wordt

Reactief

Reactive realignment, herbouwen of versterken van
verdedigingswerken na een ramp

Reactive managed retreat, georganiseerde
terugtrekking na een ramp

Anticiperend

Anticipatory realignment, aanpassen van waterveiligheids-	
strategie op basis van beoordeling onhoudbaarheid
huidige strategie in de toekomst

Anticipatory managed retreat, georganiseerde
terugtrekking op basis van toekomstverwachtingen

verdronken. Anderen vluchtten naar het oosten en verhuisden
naar rivierduinen (donken) in de brede beddingen van Rijn en
Maas. In gebieden als de Alblasserwaard en het Land van Maas
en Waal zijn de donken nog herkenbaar in het landschap en
liggen er dorpen op. Richting Noordzee zijn ze onder water
gelopen en bedekt met dikke pakketten sedimenten. Bij de aan
leg van de Tweede Maasvlakte is op 20 meter diepte zo’n donk
gevonden met ruim 46.000 archeologische voorwerpen waaruit
bleek dat dit donk 10.000 tot 8500 jaar geleden bewoond was.
Daarna is het land verdronken en moesten de bewoners een
veilig heenkomen zoeken. De bewoners van de bodem van de
Noordzee zijn destijds waarschijnlijk niet erg planmatig verhuisd
maar in het wilde weg allerlei richtingen op gevlucht.
Bij reactive realignment wordt de infrastructuur die voor water
veiligheid moet zorgen, na een ramp op de schop genomen.
New York na de orkaan Sandy is daar een goed voorbeeld van.

BRON: BOSATLAS VAN NEDERLAND WATERLAND

Egmond aan Zee: landinwaarts verplaatst

E

gmond aan Zee werd in 977 als vissersdorp gesticht en vanaf de 17e eeuw
bedreigd door de stijgende zeespiegel. De Kerstvloed van 1717 sloeg zo veel
duin weg dat de toren van de Sint Agneskerk zowat op het strand kwam staan.
Om kerk en dorp te beschermen bouwde de bevolking een dam, versterkt met
zinkstukken van rijshout. Toch werd de toren bij de Novemberstorm van 1741
ondermijnd en spleet overlangs. Daarna is het dorp landinwaarts verplaatst.
Zware stormen sloegen in 1906, 1976 en 1990 grote stukken kust weg. Sinds
1979 wordt de kust versterkt met zandsuppleties.
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Landinwaarts verplaatsen van gemeenschappen
van mensen (retreat)

In Sri Lanka werden na de tsunami
30.000 bewoners van de smalle
kuststrook landinwaarts verhuisd

De verwoestende gevolgen van deze storm brachten de adaptatie
strategie van New York in een stroomversnelling. In 2013, een
jaar na de orkaan, lanceerde burgemeester Michael Bloomberg
A Stronger, More Resilient New York, een plan ter waarde van
20 miljard dollar om de stad te wapenen tegen toekomstige
klimaatverandering. ‘Als New Yorkers kunnen en willen we ons
waterfront niet verlaten’, zei de burgemeester bij de presentatie.
Veel van Bloombergs oorspronkelijke plannen van zeewater
keringen en duingebieden kwamen echter niet van de grond
en de financiële dekking bleef achter. Obama’s Hurricane Sandy
Rebuilding Task Force organiseerde vervolgens een ontwerp
wedstrijd, Rebuild by Design, waarin veerkracht een centraal
thema was. Voor Manhattan leidde dit onder meer tot het East
Side Coastal Resiliency Project. Kustbescherming rekening
houdend met klimaatverandering zou er hand in hand gaan met
nieuwe groene ruimte voor de stad. Er is ongeveer 1,5 miljard
dollar voor gereserveerd en de bouw moet na vertragingen in
2020 starten. De echte omslag in het huidige New York Resilience
Plan zit ’m in de enorme opgave elektriciteits- en telefonie
netwerken veerkrachtiger te maken en gebouwen aan te passen
via nieuwe ontwerprichtlijnen.
Reactive managed retreat, ofwel georganiseerde terugtrekking
als reactie op een natuurramp, is de typering die we gebruiken
voor de collectieve uitkoopprogramma’s zoals in Oakwood Beach
(zie p. 6 en 11), Graham Beach en Ocean Breeze op Staten Island.
In Sri Lanka werden na de tsunami van 2004 30.000 bewoners uit
een smalle kuststrook van 300 meter verplaatst naar permanente
huizen die donoren ter beschikking hadden gesteld. Hier is sprake
van een georganiseerde inspanning om hele gemeenschappen
te verplaatsen. Door een ramp veranderen de verhoudingen
tussen kosten en baten van de diverse adaptatieopties. Herbouw
van huizen vraagt immers forse investeringen die ook voor ge
organiseerd terugtrekken gebruikt kunnen worden. Er is dan
geen sprake van (nieuwe) kapitaalvernietiging. Dat gold in Neder
land bijvoorbeeld voor de beslissing om de Selenapolder langs
de Westerschelde, die in 1990 overstroomde na een dijkdoor
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braak, niet te herstellen. Reparatie was kostbaar en de grond was
verzilt. De eigenaar van de 100 hectare grote polder verkocht de
grond aan Het Zeeuws Landschap, en de boeren moesten ver
huizen. Deze ‘spontane ontpoldering’ bood Rijkswaterstaat de
mogelijkheid morfologie en ecologie nauwlettend te monitoren,
ook in relatie tot de op handen zijnde verruiming van de vaar
geul naar Antwerpen in die tijd. Na de Selenapolder zal dit jaar
ook de Hedwigepolder worden toegevoegd aan het Verdronken
Land van Saeftinghe. De landinwaartse verplaatsing van Egmond
aan Zee na de novemberstorm van 1741 is te zien als een heel
vroeg voorbeeld (zie kader).
Een duidelijk geval van reactive managed retreat is de verplaat
sing van het stadje Valmeyer (Illinois) na de Great Midwest
Flood in 1993, de grootste natuurramp in de Verenigde Staten
vóór orkaan Katrina. De dijken die het stadje na eerdere over
stromingen moesten beschermen tegen het wassende water van
de Mississippi, hielden het in 1993 niet. Valmeyer werd niet her
bouwd maar op kosten van de federale regering verplaatst naar
een hoger gelegen plateau enkele kilometers verderop.

Anticiperen
Bij anticipatory realigment wordt de bestaande hoogwater
beschermingsstrategie herzien en worden verdedigingswerken
verplaatst vooruitlopend op een mogelijke calamiteit. Dat kan
ingegeven zijn door toekomstverwachtingen over stijgende zee
spiegels, meer en intensievere stormen, dooiende permafrost
en (in Zuid-Engeland) bodemdaling. Het project Ruimte voor de
Rivier in Nederland en het managed realignment-programma in
Oost-Engeland zijn vooral ook ingegeven door het inzicht dat de
tot dan toe gevolgde strategie niet langer houdbaar was. Bouwen
in de Nederlandse uiterwaarden gaf steeds meer problemen.
Het Engelse beleid van Hold the line werd te kostbaar. In Enge
land was de wens om de duurzaamheid van verdedigingswerken
voor de lange termijn te combineren met nieuwe getijdenatuur
een belangrijke drijfveer achter het programma. De aantallen
huizen die langs de Nederlandse rivieren en aan de Engelse kust
verplaatst moesten worden, bleven echter beperkt en van ver
plaatsing van hele gemeenschappen was geen sprake. De uitkoop
en sloop van 48 huizen bij de dijkteruglegging aan de Waal bij
Nijmegen is wat dat betreft uitzonderlijk.
Van anticipatory managed retreat, het georganiseerde land
inwaarts verplaatsen van gemeenschappen vanwege de ver
wachte gevolgen van klimaatverandering, bestaan nog geen
gerealiseerde voorbeelden, maar wel van zeer serieuze plannen
en concrete voorbereidingen. Shishmaref is een Inuit-gemeen

Langs de kust In Alaska zijn er
32 gemeenschappen die
dringend moeten verkassen
geografie | september 2019

FOTO:

Landinwaarts verplaatsen van verdedigingswerken
(realignment)

Het leven in het eilandstaatje Kiribati in de Stille Oceaan raakt steeds meer ontregeld
vanwege de stijgende zeespiegel, waardoor de atollen uiteindelijk zullen verdrinken.

schap van 500 à 600 mensen in Alaska. De nederzetting ligt op
een strandwal voor de kust van een schiereiland dat de Bering
Straat in steekt. De inwoners leven van de jacht, vooral op zee
honden. Die jacht wordt bemoeilijkt doordat het poolijs steeds
minder lang bevroren is vanwege de klimaatverandering. De
temperatuur stijgt hier twee keer zo snel als het wereldgemid
delde. Shishmaref wordt ook bedreigd door andere gevolgen
van klimaatverandering: overstromingen, zwaardere stormen,
kusterosie en ontdooiende permafrost, waardoor huizen weg
zakken of instorten.
In de jaren 1970 zag men kusterosie al als probleem en was de
aanleg van kustverdedigingswerken een belangrijk onderwerp.
De kosten liepen alsmaar op terwijl onzeker is hoe lang ze af
doende zullen zijn. In 2002 is al eens besloten om collectief te
verhuizen, maar door geldgebrek is dat nooit gebeurd. In 2016
heeft de gemeenschap daar met een minieme meerderheid op
nieuw toe besloten. De kosten, die het Amerikaanse Army Corps
of Engineers (ACE) eerder raamde op 180 miljoen dollar, ruim
300 duizend dollar per bewoner, zijn nog steeds een struikelblok.
Zonder federale hulp is herhuisvesting onmogelijk. Volgens het
ACE zijn er in Alaska 31 gemeenschappen die in een vergelijk
bare situatie verkeren en eigenlijk moeten verkassen.
Ook elders op de wereld zijn er inheemse gemeenschappen,
First Peoples, die mogelijk moeten verhuizen vanwege klimaat
verandering. Zij kwamen in oktober 2018 voor het eerst bijeen
in de First Peoples’ Convening on Climate-Forced Displacement,
in Girdwood, Alaska. Er waren vertegenwoordigers van zestig in
heemse gemeenschappen – behalve uit Alaska ook uit Bangladesh,
de VS (Louisiana, Washington) en eilanden in de Stille Oceaan.
Op de Salomons Eilanden, ten oosten van Nieuw-Guinea in de
Stille Oceaan, voltrekt zich momenteel de eerste geplande ver
plaatsing van een gemeenschap in de Pacific-regio. Voor de circa
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Figuur 3: Overstromingen langs de oost- en westkust van de VS
©2019 GEOGRAFIE & B.J. KÖBBEN

Verwoest huis aan de Kissam Avenue in Oakwood Beach
na de orkaan op 6 november 2012.
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Het aantal overstromingen bij hoogtij zal
vooral aan de oostkust van de VS toenemen
van 3-6 dagen per jaar nu tot 80-180 in 2040

1000 mensen op het eiland Taro, dat minder dan 2 meter boven
zeeniveau ligt, wordt op het nabijgelegen Choiseul een nieuwe
nederzetting gebouwd, betaald door de Wereldbank en de
Australische regering. Het eilandstaatje Kiribati, een uitgestrekt
samenraapsel van 33 zeer laaggelegen atollen in de Stille Oceaan,
is waarschijnlijk het eerste land dat rond 2100 door de stijgende
zeespiegel geheel zal verdwijnen en lang daarvoor al onbe
woonbaar wordt. De regering onderhandelt met het 2000 kilo
meter verderop gelegen ‘buureiland’ Fiji over de verhuizing van
de bevolking (100.000 mensen) en wil daarvoor enkele duizenden
hectares land op Fiji aankopen. Ze overlegt ook met Australië en
Nieuw-Zeeland over een programma voor een soepele verhuizing
van klimaatmigranten.
Ook in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn
gebieden die hiervoor in aanmerking komen. De Amerikaanse
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
schreef vorig jaar in een rapport: ‘Today’s damaging floods will
be tomorrow’s high tides’. De NOA verwacht dat het aantal
overstromingen bij hoog tij, vooral langs de oostkust, zal toe
nemen van 3 à 6 dagen per jaar nu tot 80 à 180 dagen in 2040
(figuur 3). In de betreffende kuststrook wonen 13 miljoen mensen
en liggen steden als Miami Beach en Atlantic City.

Weerstanden
Collectieve verhuizingen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen
en ingewikkelde processen waarvoor grote weerstanden en
barrières overwonnen moeten worden.
Allereerst is er bij georganiseerde terugtrekking sprake van
wetenschappelijke onzekerheden over de toekomst. Bij reactieve
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terugtrekking is de inschatting van het risico op nóg een ramp
cruciaal. Is verhuizen verstandiger of goedkoper dan herbouwen
en versterken? Bij anticiperende terugtrekking draait alles om
toekomstscenario’s: hoe waarschijnlijk zijn die? Hoe snel of
langzaam gaan processen als klimaatverandering, zeespiegel
stijging en stijgende rivierwaterafvoeren?
Daarnaast spelen economische factoren een rol. Terugtrekken
kost geld en bij wie komt de rekening terecht? Bij reactieve
terugtrekking liggen de verhoudingen anders dan bij anticipe
rende. In reactie op een ramp moeten immers sowieso kosten
gemaakt worden. De investeringen om te blijven, zoals herbouw,
versterking en hogere verzekeringspremies, kun je ook steken in
verhuizen in ruil voor minder risico’s. De gigantische kosten zijn
veelal niet op te brengen door de mensen zelf of hun verzeke
ringsmaatschappijen. Er wordt vaak naar de overheid gekeken:
kan en wil die bijspringen? En welke overheid? In de VS:
gemeente, county, staat of federale overheid? Bij anticiperende
terugtrekking speelt bovendien het probleem dat geïnvesteerd
vermogen in huizen en infrastructuur geheel moet worden af
geschreven. Daardoor is een relatief beperkte investering in
kustverdediging economisch veelal aantrekkelijker.
Verder zijn er sociale, culturele en emotionele weerstanden.
Mensen zijn gehecht aan bepaalde plaatsen (place attachment),
bijvoorbeeld omdat ze er geboren zijn en er al generaties lang
wonen. Het speelt bij de bewoners van Shishmaref en de ver
plaatste huizen in Lent bij Nijmegen een belangrijke rol, los van
de vraag of er een goede uitkoopregeling is en of de nieuwe
plek veilig zal zijn. Bewoners hebben er eigenhandig een huis
gebouwd of een bestaan opgebouwd. Er liggen sociale net
werken of begraven voorouders.
Ten slotte zijn er politieke weerstanden en belangentegen
stellingen binnen gemeenschappen. Terugtrekking heeft alleen
zin als iedereen meedoet. Er moet politieke consensus over
bestaan en mensen moeten een eventueel individueel belang
opzijzetten voor het collectief. Er moet ook een bepaalde mate
van politiek-ideologische overeenstemming zijn. Geharnaste
klimaatontkenners zullen niet gemakkelijk meegaan in de
redenering dat de gemeenschap waartoe zij behoren, moet
verhuizen vanwege zeespiegelstijging. Dat zal besluitvorming
over kwetsbare gemeenschappen verder compliceren. Voor veel
Amerikanen geldt: retreat sounds like defeat. Terugtrekken zou
on-Amerikaans zijn en niet passen bij de Amerikaanse menta
liteit. Zou dat ook gelden voor Nederlanders? Een politiek
besluit tot terugtrekking kan ook onbedoelde effecten hebben.
Een gemeenschap die het politieke signaal afgeeft te willen
vertrekken, is geen aantrekkelijke plek om geld in te steken.
De bewoners van Shishmaref merkten na het referendum in
2002 dat de investeringen opdroogden.
Hoe moeizaam het proces van managed retreat kan verlopen,
blijkt wel uit de ontwikkelingen in Oakwood Beach: zie het
artikel hierna. •
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Aantal overstromingsdagen per jaar
500 (voor alle meetlocaties samen)

Oakwood
Beach:
Weerstanden overwonnen
De lobbyende bewoners in Oakwood Beach bleken niet
de archetypische New Yorkers uit burgemeester
Bloombergs speech die het waterfront niet konden of
wilden verlaten. Zij wisten economische, sociale en
politieke weerstanden te overwinnen.

N

a superstorm Sandy belegden de bewoners bijeenkomsten
om te kijken hoe ze de schade konden herstellen en hun
huizen herbouwen. Een lokale makelaar kwam op zijn
zoektocht naar geld voor de herbouw van zijn eigen huis op een
heel ander idee. De inwoners van Oakwood Beach konden moge
lijk in aanmerking komen voor overheidsfondsen uit het Hazard
Mitigation Grant Program. Ten minste, als iedereen meedeed.
De huizen werden dan helemaal afgebroken. De percelen zouden
worden teruggegeven aan de natuur en ingericht als bufferzone.
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De huiseigenaren zouden hun verwoeste of zwaar beschadigde
huizen kunnen verkopen tegen prijzen van vóór de storm.

Twijfels
Niemand wilde eigenlijk weg uit Oakwood Beach. De inwoners
– veelal vrijgevochten types die het liefst hun eigen gang wilden
gaan – hadden hier ooit hun droom van een eigen huis aan zee
gerealiseerd en dat wilden ze niet zomaar opgeven. Hoge her
bouw- en verzekeringskosten maakten vertrekken voor steeds
meer mensen toch aantrekkelijk. Het vooruitzicht dat verzeke
ringspremies van 400 tot wel 5000 dollar per jaar zouden stijgen,
woog zwaar voor de lage- en middeninkomensgroepen die
Oakwood Beach bevolkten. Veel mensen hadden ook twijfels
en reserves, bang als ze waren voor projectontwikkelaars die
wellicht dure appartementen konden bouwen doordat de oude
bewoners goedkoop waren uitgekocht. Staten Island kent een
lange geschiedenis als the Wild West of City Development. Er
werd daardoor te veel gebouwd op plekken die daarvoor eigen
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Figuur 4: Impressie van Haakse Zeedijk met kusteilanden en
achterliggende zoetwatermeren
zandige zeedijk
stuurbare golfdempers
opgespoten gebied

De volksverhuizing van de atollen in de Stille Oceaan
en de buyout in Oakwood Beach lijken ver weg, maar is
dat wel zo? Moet ook Nederland omzien naar een Plan B?

Net als in Oakwood
Beach richtten bewoners van Graham
Beach en Ocean
Breeze een Buyout

rivier
valmeer
zuigsleuf
waterkracht pompcentrale
spuisluis / getijdencentrale

Committee op en
FOTO: LIZ KOSLOV

werden uiteindelijk
uitgekocht.

lijk niet geschikt waren zoals de wetlands. Natuurlijke buffers
tegen overstromingen verloren daardoor hun functie. Vertrekken
of blijven: voor veel mensen was het een enorm dilemma.

Op Staten Island zijn uiteindelijk
654 huizen uitgekocht voor in totaal
255 miljoen dollar

Buyoutprogramma
Uiteindelijk wilden toch tweehonderd huiseigenaren uitgekocht
worden. Ze richtten het Oakwood Beach Buyout Committee op.
De groep vond een gewillig oor bij Andrew Cuomo, de Demo
cratische gouverneur van de staat New York. Die had naar aan
leiding van Sandy gezegd: ‘Climate change is real’. Vanuit de staat
New York had hij een buyoutprogramma opgezet voor getroffe
nen die hun huis niet wilden herbouwen maar naar hoger ge
legen gebieden wilden verhuizen. Dat programma was van
belang om de barrières te overwinnen. De vrijgekomen grond
zou niet opnieuw bebouwd mogen worden maar veranderen in

Oakwood Buyout Area
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ringstroom

natuurgebied en een buffer vormen tegen nieuwe overstromin
gen en stormen. Oakwood Beach werd een pilot en uitgekozen
omdat (bijna) iedereen meedeed met de buyout, met opkoop
prijzen van vóór Sandy.
De stad New York, waartoe Staten Island behoort, kwam met een
eigen buyoutplan, maar met een andere inhoud en bedoeling.
De Republikeinse burgemeester Bloomberg en andere politici
waren tegen terugtrekken en vóór herbouw en herontwikkeling.
Bloomberg wilde niet dat klimaatverandering de ontwikkeling
van zijn stad een halt zou toeroepen of zou afremmen. Hij wilde
zijn stad zelfs uitbouwen in het water. Hij kwam met een Build it
back-programma. Eigenaren konden hulp krijgen bij herbouw of
zich laten uitkopen, maar dan wel tegen post-stormprijzen, aan
gevuld met financiële steun voor de bouw of koop van een huis
elders. De vrijgekomen gronden werden niet teruggegeven aan de
natuur, maar mochten opnieuw bebouwd worden op voorwaarde
dat de nieuwe panden bestand waren tegen overstromingen.
Bijvoorbeeld door ze op 4,5 meter hoge palen te bouwen.
Stad en staat kwamen in 2014 tot een memorandum of under
standing. Iedereen die uitgekocht zou worden, zou de waarde
van zijn huis van vóór de storm vergoed krijgen, maar sommige
plaatsen zouden herontwikkeld mogen worden, terwijl andere
leeggemaakt worden en ingericht als bufferzone.
Op Staten Island zijn behalve de bewoners in Oakwood Beach
ook die van Graham Beach en Ocean Breeze uitgekocht. In totaal
ging het om een buyout van 654 huizen voor 255 miljoen dollar.
De uitgekochte bewoners zochten hun heil elders; van collectieve
herhuisvesting zoals in andere voorbeelden van managed retreat
was geen sprake. De huizen zijn afgebroken en het gebied is
heringericht als bufferzone om hoger gelegen huizen landin
waarts te beschermen tegen toekomstige stormen en zee
spiegelstijging. •

geografie | september 2019

Nederland: omzien
naar een Plan B?

D
‘

e vraag is niet óf Nederland onder water
verdwijnt, maar wannéér dat gaat ge
beuren’, schreef weerman en klimaat
wetenschapper Peter Kuipers Munneke op 11 juli
2018 in NRC Handelsblad. Hoe moeten we vanuit
Nederland naar de hiervoor beschreven ontwik
kelingen en opties kijken?
Als adaptatiestrategie komt georganiseerde terug
trekking alleen op bescheiden schaal voor: zie de
voorbeelden van de dijkteruglegging bij Nijmegen
en de Overdiepse polder. Op grote schaal is de
optie in Nederland echter niet helemaal genegeerd.
In 1998 becijferde de vierde Nota Waterhuishou
ding dat de kosten van extra beschermingsmaat
regelen tegen overstromingen ruim opwogen
tegen de geschatte vervangingswaarde van 4000
miljard gulden achter de dijken. Volgens het
advies van de Deltacommissie Samen werken met
water (2008) was verplaatsing van de Randstand
‘niet nodig en zou [deze] een enorme kapitaal
vernietiging met zich mee brengen’. Ook volgens
een studie van het Planbureau voor de Leefomge
ving uit 2009 Flood protection in the Netherlands:
framing long-term challenges and options for a
climate-resilient delta is Nederland ‘nog eeuwen
bestand tegen zeespiegelstijging, ook in geval
van een worst-case zeespiegelstijging van circa
1,5 meter per eeuw’. Verschuiving van investerin
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gen naar hoog-Nederland (managed
retreat dus) en ontwikkeling van
een omvangrijke nieuwe kustzone
tegen overstromingen vanuit zee
acht het Planbureau niet nodig.
De actuele opties voor Nederland
zijn nog steeds verdedigen (en in
sommige plannen aanvallen c.q.
voorwaarts verdedigen, figuur 4),
niet terugtrekken.

Kentering
Toch lijkt er enige beweging te komen in de dis
cussie. Hoewel Nederland de komende tientallen
jaren of deze eeuw zeker niet onder water zal
verdwijnen, heeft het land volgens de hierboven
geciteerde klimaatwetenschapper Peter Kuipers
Munneke wel een houdbaarheidsdatum. In Vrij
Nederland van 9 februari 2019 stelt polair meteo
roloog Michiel van den Broeke, hoogleraar aan
het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onder
zoek van de Universiteit Utrecht: ‘We moeten een
gecontroleerde terugtrekking op termijn gaan
overwegen’. De wetenschappers wijzen op de
relatief trage en bijna onhoudbare processen die
zich afspelen op tijdschalen van honderden tot
duizenden jaren. Fysisch geograaf Kim Cohen,
specialist in kustdynamica, riviersystemen en
mondiale veranderingen aan de Universiteit
Utrecht, tekende op verzoek van Vrij Nederland
een kaart van Nederland in 2300 bij een met
18 meter gestegen zeespiegel. We willen hier
wat kanttekeningen bij plaatsen.

Onzekerheden
Het is duidelijk dat de zeespiegelstijging ook na
2100 zal doorgaan, maar de snelheid en uitein
delijke hoogte ervan zijn omgeven met veel
onzekerheden. De discussie die klimaatweten

schappers en fysisch geografen aanzwengelen,
roept terecht de vraag op: kan Nederland een
zeespiegelstijging van enkele meters aan, ook als
die sneller, langduriger of omvangrijker is dan
we tot nog toe denken? Maar als we gecontro
leerde terugtrekking als een serieus Plan B willen
beschouwen, moeten we ook erkennen dat daar
veel kanten aan zitten. Bovendien laat de rond
gang langs buitenlandse voorbeelden zien dat er
veel meer nodig is om dit eventuele Plan B ten
uitvoer te brengen dan onze verhouding met
wetenschappelijke onzekerheden alleen. Het gaat
ook om antwoorden op de economische vragen
over langetermijninvesteringen in infrastructuur
in potentieel kwetsbare gebieden. Terugtrekken,
gecontroleerd of niet, gaat om inzicht in gemeen
schappen die zich verbonden voelen met de plek
waar ze wonen. Om weerstanden in planuit
voering te overwinnen is het zaak goed om te
gaan met die gevoeligheden. Bovendien ligt er
de politieke vraag wie de kosten van een koers
wijziging dekt en hoe we tot gelegitimeerde
besluiten daarover komen. De discussie over
georganiseerde terugtrekking vraagt, kortom,
bijdragen uit meer specialismen dan de fysische
geografie en de klimaatwetenschappen. •
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