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In New Orleans en Japan zag Jos van Alphen met 
eigen ogen welke verwoestingen overstromingen 
kunnen aanrichten. Als adviseur strategie en 
kennis bij de Deltacommissaris stort hij zich nu 
op modellen en scenario’s om deze tragedies in 
Nederland te voorkomen. Wij spraken hem over 
zijn werk op het snijvlak van verleden, heden en 
de verre toekomst.

In Schiedam, de plaats waar Van Alphen opgroeide, 
was het water nooit ver weg. Hij zag dagelijks de 
vrachtschepen door de Nieuwe Maas varen, verbaas-
de zich over het hoge en het lage water, en speelde 
aan de Noordzee op het strand van Hoek van Hol-
land. ‘Het zal er vast mee te maken hebben gehad,’ 
verklaart Van Alphen, ‘dat ik uiteindelijk voor het 
waterbeheer koos.’ Waterveiligheid werd echter pas 
later in zijn werkende leven het centrale thema. ‘In 
1998 kwam ik bij Rijkswaterstaat in Arnhem terecht, 
bij de Directie Oost-Nederland, als Hoofd Rivierkun-
de. Ik heb daar meegemaakt hoe belangrijk het is dat 
rivieren goed beheerd worden, en dat je daarvoor 
veel kennis nodig hebt.’

‘Ik begon daar vlak na de bijna-overstroming van 
1995. De Betuwe was er nog relatief goed vanaf geko-
men. Daar zijn mensen en vee geëvacueerd, met grote 
impact op de bevolking, hoewel er uiteindelijk niks 
echt onder water heeft gestaan. Naderhand ben ik wel 
op plekken geweest waar dat anders was: New Orle-
ans, na de overstroming van 2005, en ook in Japan, 
na de overstroming ten gevolge van de tsunami in 
2011. Op die plekken heb ik met eigen ogen gezien wat 
een impact een overstroming kan hebben: de enorme 
schade, de slachtoffers en de maatschappelijke ont
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welke verhalen vertellen we?

wrichting. Als je dat soort dingen 
een paar keer gezien hebt, ja, dan 
ben je voor je leven verkocht.’

Verleden
Terug in Nederland besefte Van 
Alphen dat hij, als waterstaats-
beheerder, in een lange traditie 
stond. ‘Waterveiligheid is een 
onderwerp waar Rijkswaterstaat 
al tweehonderd jaar mee bezig is, 
en daar is heel veel kennis over 
opgebouwd.’ Die traditie biedt 
dus veel mogelijkheden, maar ze 
beperkt ook het instrumentari-
um van waterstaatsingenieurs, 
betoogt Van Alphen. ‘Er wordt 
al eeuwenlang aan het waterbe-
heer van Nederland gesleuteld. 
Dat heeft steeds grotere vormen 
aangenomen, en ook de impact is 
steeds groter geworden. Daardoor 
ligt de “grondplaat” van Neder-
land wel zo’n beetje vast.’

Als voorbeeld noemt de geograaf 
de verdeling van het water over de 
rivieren. Een centraal punt daarin 
is de Pannerdense Kop, het punt 
waar de Rijn zich voor het eerst 
vertakt in Nederland. De vorm-
geving van deze kop bepaalt de 
verdeling van het water tussen de 

Waal, de Neder-Rijn en de IJssel. 
Van Alphen: ‘In de achttiende 
eeuw is daar enorm over gebak-
keleid tussen allerlei steden en 
gewesten. In 1745 werden, tijdens 
de Spijkse conventie, de eerste 
afspraken gemaakt over hoeveel 
water er over de Rijntakken ver-
deeld moest worden.’

‘Dat is dus ruim 250 jaar geleden,’ 
benadrukt Van Alphen. ‘In die 
250 jaar heeft het hele gebied dat 
stroomafwaarts van de Panner-
dense Kop ligt zich ontwikkeld 
in lijn met de afspraken die toen 
gemaakt zijn. De Waal is de groot-
ste rivier, die krijgt zes negende, 
de Neder-Rijn twee negende, en 
de IJssel een negende. Dijken 
aan deze rivieren zijn op deze 
waterverdeling ontworpen en 
gebouwd.’

Een aanpassing in de waterver-
deling zou dus grote gevolgen 
kunnen hebben. Politieke beslis-
singen hebben zich meer dan twee 
eeuwen letterlijk kunnen inslijten 
in het Nederlandse landschap. Als 
je daar iets aan wilt doen, zo stelt 
Van Alphen, ‘dan moeten we wel 
zodanige knoppen maken om aan 

Jos van Alphen
Jos van Alphen behoort sinds 1 juni 2010 tot de staf van de deltacommissaris. In zijn 
functie als adviseur strategie en kennis is hij aanspreekpunt voor kennis binnen de staf 
en verantwoordelijk voor de inbreng van inhoudelijke kennis en expertise en de kwali-
teitsborging daarvan. Hij houdt zich onder andere bezig met het Delta-instrumentarium 
en scenario’s. Daarnaast is hij betrokken bij de afstemming van onderzoeksprogramma’s 
en is hij eerste aanspreekpunt vanuit de staf voor kennisinstellingen.

‘Ik met eigen 
ogen gezien wat 
een impact een 
overstroming 
kan hebben: de 
enorme schade, de 
slachtoffers en de 
maatschappelijke 
ontwrichting’
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Luchtfoto van het splitsingspunt van de Waal, het Pannerdens kanaal en het Bijlands kanaal: de Pannerdense kop 
© https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

te draaien, zodat we een verstoring weer op kunnen 
vangen.’

Toekomst 
Hoewel de geograaf naar het verleden kijkt, is hij nog 
meer bezig met de toekomst die daaruit voortvloeit. 
‘In het Deltaprogramma bereiden we ons voor op de 
toekomst. We kijken wel honderd jaar vooruit. De 
vraag is: hoe zien Nederland en de wereld er dan uit?’

Onzekerheid is de enige, echt voorspelbare factor, 
betoogt Van Alphen. ‘Op het gebied van het klimaat 
is het onzeker of het lukt om het klimaatakkoord van 
Parijs na te komen. Dat bepaalt of we deze eeuw met 
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een opwarming van twee graden of van vier graden 
te maken hebben, en dat bepaalt ook hoe de rivieren 
zich gaan ontwikkelen – of er dan nog gletsjers in de 
Alpen liggen of niet – en ook hoe snel de zeespiegel 
gaat stijgen.’

Het klimaat is niet de enige relevante factor, betoogt 
Van Alphen. ‘Tegelijkertijd is het ook heel onzeker hoe 
Nederland, als bevolking en economie, zich gaat ont-
wikkelen. We hadden honderd jaar geleden ook niet 
kunnen voorspellen hoe we er nu bij staan. Toen had 
Nederland misschien iets van zes of zeven miljoen in-
woners, nu zijn het er zeventien. Het land werd anders 
gebruikt en de economie functioneerde ook anders.’

Om toch te kunnen anticiperen ontwikkelden Van 
Alphen en anderen wel vier scenario’s die perspectief 
bieden op de mogelijke veranderingen in onze om-
gang met het water: ‘stoom’, ‘druk’, ‘warm’ en ‘rust’. 
Van Alphen: ‘Die scenario’s combineren plausibele 
uitkomsten van klimaatverandering en sociaaleco-
nomische ontwikkelingen. Ze zijn als het ware de 
“cornervlaggen van het speelveld” waarbinnen we 
met elkaar moeten afspreken welke maatregelen we 
gaan treffen.’

Thermometer
De verschillende scenario’s zijn binnen het Delta-
programma gekoppeld aan specifieke maar flexibele 
maatregelenpakketten. Flexibel, zodat er altijd bijge-
stuurd kan worden. ‘Eén keer in de zes jaar kijken we 
met z’n allen naar de oorspronkelijke aannames en 
uitgangspunten die we hebben gehanteerd en vragen 
we ons af of die nog steeds geldig zijn. Dan steken we 
de thermometer in verschillende ontwikkelingen,’ 
vertelt Van Alphen. ‘Aan het Centraal Planbureau 
vragen we: hoe zit het met de economische groei? 
We vragen aan het Planbureau voor de Leefomge-
ving: hoe zit het met de bevolkingstoename? En het 
Knmi vragen we: hoe zit het met de opwarming van 
de aarde en de zeespiegelstijging? Als er belangrijke 
veranderingen in zijn deze factoren, dan gaan we 
maatregelen versnellen of aanpassen.’

Zoals het er nu naar uitziet, denkt Van Alphen, zal 
Nederland niet in de golven verdwijnen in deze eeuw. 

Toen de Deltacommissie, waarvoor hij destijds werk-
te, in 2010 oordeelde over de waterveiligheid in Ne-
derland, was de conclusie voorzichtig optimistisch. 
Van Alphen vat het samen: ‘Klimaatverandering en 
zeespiegelstijging, dat zijn grote uitdagingen voor 
Nederland. Als we alles zo op een rijtje zetten, dan 
kunnen we hier waarschijnlijk wel blijven wonen, 
maar dan moeten we wel snel aan de slag om ons 
daarop voor te bereiden.’

De geograaf deelt het voorzichtige optimisme van 
de commissie. ‘We kunnen het territorium van 
Nederland in stand houden, maar misschien moe-
ten we wel allerlei technische ingrepen doen. Als de 
Nederlandse bevolking groeit, moeten we misschien 
wel zeewaarts: een nieuwe kustlijn maken. Als de 
bevolking van Nederland afneemt, en er meer ruimte 
is, moeten we misschien juist delen van Nederland 
opgeven.’ Het zijn de extreme scenario’s waarbij zelfs 
de grondplaat moet gaan schuiven. ‘Ik zal het dan 
zelf niet meer meemaken,’ zegt Van Alphen. ‘Maar je 
moet er wel over nadenken voor de kinderen van nu.’

‘Eén keer in de zes jaar 
kijken we met z’n allen 
naar de oorspronkelijke 
aannames en uitgangs-
punten die we hebben 
gehanteerd en vragen we 
ons af of die nog steeds 
geldig zijn. Dan steken 
we de thermometer 
in verschillende 
ontwikkelingen’


