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ACHTERGROND EN AMBITIE

Helderheid en samenhang
Onder de vlag van het Deltaprogramma wordt in heel 

Nederland gewerkt aan talrijke initiatieven, projecten, pilots en 

samenwerkingen. In de communicatie is niet altijd duidelijk wat de 

onderlinge relatie van het Deltaprogramma met het project en/of de 

samenwerking is. In sommige gevallen wordt het Deltaprogramma 

niet of nauwelijks genoemd. 

De Deltacommissaris heeft bij wet een verbindende rol, eenduidige 

en heldere communicatie kan helpen die verbinding tot stand te 

brengen. Het is daarom de ambitie helderheid te brengen en waar 

nodig meer samenhang te realiseren in de communicatie rond het 

Deltaprogramma.

Er zijn huisstijl bouwstenen ontwikkeld die, zowel door 

de deltacommissaris zelf, als door de partners in het 

Deltaprogramma flexibel gebruikt kunnen worden in de eigen 

communicatiemiddelen en -kanalen. Hiermee ontstaat meer 

duidelijkheid en, waar relevant, zichtbaarheid van en samenhang 

in de activiteiten in het Deltaprogramma. ‘Ja, wij doen dit met z’n 

allen!’.

In deze huisstijlgids worden de uitgangspunten van de 

communicatiebouwstenen getoond en voorbeelden hoe dit in  

de praktijk toe te passen.

 

Impressie van de huidige diversiteit in communicatieuitingen rond het Deltaprogramma.

huidige uitingen DP

www.klimaatadaptatienederland.nl

Nieuwsbrief
Klimaatadaptatie

Januari 
2020

Bekijk het verslag

Bekijk het rapport

Lees meer over de tools

Burgemeester Margo Mulder zette op 14 november 
de deuren van haar gemeente Goes wijd open voor de 
deltacommunity. Het tiende Nationaal Deltacongres 
trok ruim 1.500 bezoekers. Het onderwerp ruimtelijke 
adaptatie kwam op verschillende manieren aan bod. 
In de stand van het Deltaprogramma Ruimtelijke 
adaptatie (DPRA) was van alles te zien.

De tools Klimaatschadeschatter en Toolbox Klimaat-
bestendige Stad hebben een update gekregen. Nieuw 
in de Klimaatschadeschatter zijn de geschatte kosten 
van droogtegerelateerde schade aan funderingen, 
wegen en gemeentelijk groen, schade als gevolg van 
de eikenprocessierups en hagel, en indirecte 
waterschade aan panden. 

• De laatste jaren stijgt de zeespiegel mondiaal twee keer zo snel als in de
twintigste eeuw. Hoe zit dat in Nederland? En wat zijn mogelijke gevolgen van een versnelde 
zeespiegelstijging? Lees erover in de KNMI-special.

 
• Door stegen te vergroenen kun je een enorme groene structuur creëren. Dat biedt allerlei 

kansen voor klimaatadaptatie. Landschapsarchitect Marc Nolden vertelt over de potentie 
van 8 kilometer aan stegen in Utrecht.

 
• Een bomenbestand dat de biodiversiteit op peil houdt en het stedelijk 

leefmilieu gezonder en klimaatbestendiger maakt. Stedenbouwkundige 
Nanda Sluijsmans vertelt over de voordelen van landklimaatbomen.

 
• De natuur gebruiken om de leefomgeving gezond, aantrekkelijk en klimaatadaptief te maken. 

Hoe doe je dat? De City Deal Klimaatadaptatie publiceerde een rapport over Nature Based 
Solutions.

De Global Commission on Adaptation (GCA) bracht 
in september een gezaghebbend rapport uit over 
wereldwijde kansen voor klimaatadaptatie. Het geeft 
concrete aanbevelingen in zeven sectoren: voedselze-
kerheid, natuurlijke omgeving, water, steden en stede-
lijk gebied, infrastructuur, disaster risk reduction en 
financiering. 

Een terugblik op het Deltacongres

Adaptatie wereldwijd op de kaart dankzij GCA-rapport

Nieuw op het Kennisportaal

Vernieuwd: Klimaatschadeschatter en Toolbox KBS

Klimaatadaptatie is essentieel om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. 
Veel partijen werken samen om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. 

Het Kennisportaal ontsluit kennis en ervaring op dit gebied en helpt je op weg. 

De Nieuwsbrief Klimaatadaptatie is een samenvoeging van de NAS nieuwsflits en de nieuwsbrief DPRA. 
Hierin staan nieuwsberichten over klimaatadaptatie in Nederland. Afzender van de nieuwsbrief is het 

programma Klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma omvat 
de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Het 
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie maakt onderdeel uit van het nationaal Deltaprogramma, waarin 

rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samenwerken. 
www.deltacommissaris.nl

Volg ons op:

Copyright © 2020, All rights reserved.

Je ontvangt deze mail omdat je eerder geabonneerd was op de NAS nieuwsflits of de Nieuwsbrief DPRA. 
Heb je geen belangstelling voor de Nieuwsbrief Klimaatadaptatie, klik dan op de link onderaan deze mail. 

Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door Helder en Duidelijk in opdracht van het 
programma Klimaatadaptatie van het ministerie van IenW. 

Wil je inschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik op deze link. 

www.klimaatadaptatienederland.nl

Je kunt hier jouw voorkeuren wijzigen of uitschrijven.

Het laatste nieuws over klimaatadaptatie
• De routekaart risicodialoog staat online
• Terugblik op het Deltacongres
• Meld je aan voor een van de excursies over klimaatadaptatie bij corporaties
• Adaptatie staat wereldwijd op de kaart dankzij GCA-rapport

Routekaart risicodialoog online

De routekaart risicodialoog staat online. Sinds 10 
december kan iedereen dit hulpmiddel raadplegen via 
het Kennisportaal. De routekaart beantwoordt veel 
vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden 
en inspirerende tips. Wie snel aan de slag wil, kan de 
korte route volgen. Wie meer tijd heeft, volgt de 
uitgebreide route.

Lees hier meer

www.klimaatadaptatie.nl
1. Inventarisatie 
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BASISVORMGEVING

Rijkshuisstijl
De stijl van het Deltaprogramma bouwt voort op de principes 

van de Rijkshuisstijl. 

Naampatroon
Een belangrijker ‘identifier’ is het zgn naampatroon van het 

Deltaprogramma. Het is geheel opgebouwd uit kapitaal letters 

waarmee een karakteristiek beeld ontstaat. Om te benadrukken dat 

in het Deltaprogramma meerdere partijen samenwerken en het 

programma ‘van ons allen’ is, wordt ‘nationaal’ toegevoegd. 

Het naampatroon wordt nooit naast het Rijkslint geplaatst.

Het woord 'nationaal' staat als een kroontje - in oranje kleur 

-boven het Deltaprogramma. Deze toepassing wordt gebruikt op 

communicatiemiddelen die afkomstig zijn van de deltacommissaris 

zelf of zijn staf. M.a.w. als het nationaal Deltaprogramma aan zet is.

Voor toepassing in de regio, door partners in deelprogramma's en/of 

deelgebieden, is het advies eveneens het kroontje ‘nationaal’ toe te 

passen, zeker daar waar het de brede context van het Deltaprogramma 

uitdrukt en de onderlinge samenhang benadrukt. Indien niet gepast, 

kan de regio er eventueel voor kiezen het naampatroon toe te passen 

zonder de toevoeging ‘nationaal’. Op de volgende pagina staan 

mogelijke toepassingen voor de deelprogramma’s en -gebieden. Met 

en zonder kroontje

Basis naampatroon

variant 1 -  naampatroon

variant 2 -  naampatroon

Kleurstelling
Het naampatroon kan in de oranje/ blauw uitvoering worden toegepast of 

diapositief (wit) op foto’s of gekleurde achtegrond. Bij plaatsing op foto’s: 

zorg voor voldoende contrast met de ondergrond.
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BASISVORMGEVING

Een systematiek voor samenhang
De deelprogramma’s en gebieden kunnen aan het naampatroon 

worden gekoppeld waarmee een samenhangend geheel ontstaat. 

De spatieëring van alle voorkomende combinaties is zorgvuldig 

vastgesteld. Deze zijn beschikbaar in de toolbox. Gebruik dan ook 

altijd de aangeleverde bestanden in plaats van zelf te knutselen.

Ook voor het Nationaal Deltacongres is een specifiek  

naampatroon ontwikkeld.

Deelprogramma’s  Gebieden

2020

https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/communicatie-toolkit
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2020

2020

Bij deze online 
voorbeelden is het 
rijkslint niet op de goede 
hoogte geplaatst. 
Jaartal 2020 staat hier in 
de verkeerde typografie 
en kleur.

Zie deze link naar 
andere voorbeelden 
voor het verdelen van 
vlakverdeling. 

2020

2020

Onder elkaar de 
juiste aangepaste 
voorbeelden

Een systematiek voor samenhang
Niet zo... Maar zo!

BASISVORMGEVING

https://www.rijkshuisstijl.nl/communicatiemiddelen/online-banners
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Deze 2 varianten kunnen niet 
omdat hier het naampatroon 
(Nationaal en Deltacongres) 
los gekoppeld zijn. Kroontje 
altijd op het woord 
Deltacongres/programma 
plaatsen. 

N AT IONA A L DE LTACONGR E S 2 0 2 0

N AT IONA A L DE LTACONGR E S 2 0 2 0

N AT IONA A L DE LTACONGR E S 2 0 2 0

Onder elkaar de 
juiste aangepaste 
voorbeelden

2021

2021

Maar zo!

Deze variant wordt 
niet gebruikt omdat 
oranje als hoofdkleur  
is toegepast nooit 
als hoofdkleur wordt 
gebruikt, maar alleen 
als ondersteunende 
kleur. Dit moet blauw 
zijn.

BASISVORMGEVING

Een systematiek voor samenhang
Niet zo...
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BASISVORMGEVING

Typografie
Voor het Deltaprogramma is de RijksoverheidSerif het meest 

beeldbepalende lettertype. Een kenmerkend element in de stijl van 

het Deltaprogramma is het gebuik van kapitalen. We gebruiken 

hierbij een aanspatiering van 20 punten om de tekst goed leesbaar 

te maken.

Deze kunnen worden ingezet voor koppen, streamers, quotes e.d 

waarmee een herkenbaar beeld ontstaat.

RIJKSOVERHEIDSERIF BOLD

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
RIJKSOVERHEIDSERIF REGULAR

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
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BASISVORMGEVING

Kleurgebruik
De primaire kleur binnen de stijl van het Deltprogramma is 

hemelblauw. Oranje wordt als een accentkleur gebruikt. 

Hier een link naar de rijksshuistijl kleuren online waar alle 

waarden zijn te vinden voor full colour toepassing op gestreken en 

ongestreken papier .

hoofdkleuren (uit de rijkshuisstijl reeks) in RGB

hemelblauw
#007bc7 | RGB 
0-123-199

oranje 
#e17000 
RGB 225-112-0

aanvullende kleuren (uit de rijkshuisstijl reeks)

donkerblauw
#01689b 
RGB 1-104-155

lichtblauw
#8fcae7 
RGB 143-202-231

groen
#39870c 
RGB 57-135-12

donkergeel
#ffb612 
RGB 255-182-18

donkergroen
#275937 
RGB 39-89-55

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/kleur/communicatiekleuren
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Vlakverdeling
De vlakverdeling zoals beschreven in de Rijkshuisstijl wordt ook 

voor het Deltaprogramma gebruikt. Het naampatroon staat bij 

voorkeur op de grens van het kleurvlak of de foto. 

Het naampatroon kan ook vrij in het kleurvlak worden geplaatst 

zoals in het rechter voorbeeld wordt getoond. 

voorzijde

achterzijde

ALLES OP 
ALLES 
VOOR EEN 
VEILIGE EN 
LEEFBARE 
DELTA

BASISVORMGEVING

https://www.rijkshuisstijl.nl/basiselementen/basiselementen-offline/vlakverdeling
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BASISVORMGEVING

Fotografie
Bij het gebruik van beeld kunnen verschillende perspectieven 

worden gekozen. Bepalend hierbij zijn doelgroep en de gewenste 

boodschap die moet worden overgebracht. 

Globaal zijn er de volgende niveaus:

1. Sateliet opnamen Nederland

Door middel van het uitzoomen wordt de ‘grotere context’ getoond. 

Het Deltaprogramma staat voor het overzicht en is de verbinder 

tussen heel veel  initiatieven in Nederland op het gebied van 

waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie.

2. Luchtfoto’s specifieke gebieden

De specifieke gebieden waarin aan het Deltaprogramma wordt 

gewerkt, worden zoveel mogelijk met karakteristieke luchtfoto’s 

verbeeld.

3. Werk in uitvoering (infrastructurele projecten)

Het concreet in beeld brengen van werk in uitvoering schetst de 

schaal en omvang van de opgaven op de diverse locaties.

4. Thematische foto’s 

Beelden mbt waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie) 

illustreren de impact en urgentie voor de samenleving. Denk aan 

voorbeelden van maatregelen die in het Deltaprogramma staan en 

van dingen die  burgers zelf kunnen doen. Deze laatste categorie is 

belangrijk als het gaat om het benadrukken van het ‘waarom’.

5. Beelden die de impact en urgentie voor de samenleving illustreren. 

2. Luchtfoto’s specifieke gebieden

4. Thematische foto’s: beelden die de impact voor de samenleving illustreren

3. Werk in uitvoering 

1. Satelietopnamen, de grotere context
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BASISVORMGEVING

Animaties / video

Algemeen

De beschreven basisvormgeving (vlakverdeling, typografie, 

kleurstelling, beeldgebruik en de onderstaande animatieprincipes) 

dienen ook als uitgangspunt voor de realisatie van animaties, video 

producties, banners en bumpers. Waarmee samenhang ontstaat in 

de verschillende av-uitingen.

De reeds geproduceerde foto-animatie Nederland Waterland 

(zie de screenshots hiernaast) fungeert hierbij als leidend 

inspiratievoorbeeld. 

Animatieprincipes

In beeld en tekstwisselingen wordt waar mogelijk de horizontale 

richting benadrukt. Teksten en zinnen kunnen op illustratieve 

manier het beeld in schuiven waardoor een geheel ontstaat.

Typografie

Typografie wordt speels en illustratief ingezet. Tekst is bij voorkeur 

wit op blauwe ondergrond of op een foto (zorg voor voldoende 

contrast met de achtergrond voor de leesbaarheid). Er kan hiërarchie 

in teksten worden aangebracht door verschil in corpsgrootte aan te 

brengen of sommige teksten in oranje stroken te plaatsen.

Horizontale transities zijn nadrukkelijk aanwezig. Typografie wordt speels en illustratief ingezet.  
Tekst is bij voorkeur wit op blauwe ondergrond of foto.

Het blauwe vlak en naampatroon is altijd aanwezig aan begin en/of eind. Grafische elementen  
schuiven vloeiend het beeld in.

Hiërarchie in teksten door corps verschillen of sommige teksten op oranje stroken. De overgangen zijn vloeiend.

Sluit altijd af met het blauwe 
vlak met naampatroon,  
pay-off en de URL.

https://www.youtube.com/watch?v=oRcu6Wl5Wro
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Colofon
Er wordt gestreefd om de hoeveelheid afzenders in het colofon van 

drukwerk tot de meest noodzakelijke te beperken. Voor die uitingen 

waar de Staf deltacommissaris verantwoordelijk voor is wordt als 

afzender Staf deltacommissaris vermeld.

Op achterzijde van brochures wordt een korte beschrijving van het 

Deltaprogramma gegeven. Ter afsluiting wordt altijd de website 

genoemd: www.deltaprogramma.nl. Ook wordt het naampatroon in 

het blauwe vlak geplaatst. Waar mogelijk in combinatie met de  

pay-off  ‘ALLES OP ALLES VOOR EEN VEILIGE EN LEEFBARE DELTA’. ALLES OP  
ALLES  
VOOR EEN  
VEILIGE EN 
LEEFBARE 
DELTA

Dit is een uitgave van:

Staf deltacommissaris
Zurichtoren, 16e verdieping
Muzenstraat 93
2511 WB Den Haag
 
Postbus 90653
3540 AA Den Haag 
t (070) 456 78 73
E info@deltacommissaris.nl

september 2020

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal 
Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, 
zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbe-
stendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het 
nationaal Deltaprogramma staat de voortgang van het werk aan 
onze delta. 
 
Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband 
tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en 
bedrijven denken actief mee. 

WWW.DELTAPROGRAMMA.NL

AFZENDERSCHAP

http://www.deltaprogramma.nl/
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GEBRUIK SLOGAN

ALLES OP ALLES VOOR EEN VEILIGE EN LEEFBARE DELTA

Met deze slogan wordt de urgentie en intentie tot samenwerking tot 

uitdrukking gebracht.

Gezien de alomvattende betekenis van deze slogan kunnen partners 

die bezig zijn met deelopgaven dit in hun eigen communicatie 

opnemen. 

Met name voor die uitingen waar verschillende partners 

samenwerken aan deelprogramma’s of  gerelateerde opgaven kan  

dit de samenhang versterken.

Qua uitvoering kan de slogan in de kapitaal letters uitgevoerd 

worden  zoals op de uitingen van het Deltaprogramma. Men kan 

er ook voor kiezen dit in het lettertype van de eigen organisatie of 

specifieke projectstijl te realiseren.

ALLES OP ALLES 
VOOR EEN 
VEILIGE EN 
LEEFBARE DELTA

ALLES OP ALLES VOOR EEN 
VEILIGE EN LEEFBARE DELTA

Alles op alles 
voor een veilige 
en leefbare delta

Alles op alles voor een  
veilige en leefbare delta

Alles op alles 
voor een veilige 
en leefbare delta

Alles op alles voor een  
veilige en leefbare delta
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INSPIRATIE VOORBEELDEN

Voorbeelden van toepassingen van 
naampatroon op kleurvlakken.

2100

WERKEN AAN EEN 
KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND

KWETSBAAR LAND, 
EEN KRACHTIGE AANPAK

Een speciale wet voor een speciale opgave 

De vraagstukken van het Deltaprogramma zijn zo omvangrijk en zo urgent dat 
Nederland hier een speciale wet voor hee� : de Deltawet. De Deltawet regelt 
dat er een deltacommissaris is die de koers van het Deltaprogramma bewaakt. 
De deltacommissaris doet ieder jaar een voorstel voor de invulling van het 
Deltaprogramma. De Deltawet regelt ook dat er een Deltafonds is als � nancieel 
fundament. In het Deltafonds zit ruim 1 miljard euro per jaar.

Met het nationaal Deltaprogramma wordt 
Nederland klimaatbestendig

In het laaggelegen Nederland komt klimaatverandering hard 
aan. De zeespiegel stijgt en we krijgen vaker te maken met stortbuien, 
langdurige droogte en hi� egolven. We moeten ons nog beter 
beschermen tegen overstromingen, zoetwatertekorten en extreem 
weer.

Met andere woorden: Nederland moet klimaatbestendig worden. 
Dat is een transitie van ongekende omvang. Het gaat om grote en 
kleine aanpassingen, tot in de haarvaten van het land. Dat gebeurt 
in het nationaal Deltaprogramma. 

De eerste stip op de horizon is 2050. Dan moet Nederland klimaat-
bestendig zijn:  veilig tegen overstromingen, met voldoende zoetwater 
en weerbaar tegen extreem weer. Ondertussen kijkt het nationaal 
Deltaprogramma ook verder, naar 2100. Want de klimaatverandering 
gaat door.

Het nationaal Deltaprogramma, dat zijn we samen

Voor een waterveilige en lee� are inrichting zijn talloze ingrepen 
nodig. Langs het water, in de steden en in het landelijk gebied. Dat 
raakt iedereen. Daarom doen partijen in het hele land 
mee met het nationaal Deltaprogramma. Landelijke en regionale 
overheden. Bedrijven en maatschappelijke organisaties. Omwonenden 
en boeren. Wetenschappers. Samen maken we het nationaal 
Deltaprogramma.

Grote transities komen bij elkaar

Het nationaal Deltaprogramma is niet de enige grote maatschappelijke 
verandering. Nederland werkt ook aan de energietransitie, de enorme 
woningbouwopgave, transities in landbouw en infrastructuur, betere 
natuur en circulaire economie. 

In ieder gebied spelen meerdere grote opgaven. Oplossingen 
combineren is onontkoombaar én levert bijzondere kansen op. Het is 
belangrijk elkaar op te zoeken en wederzijds verbindingen te leggen. 

ADAPTIEF AAN DE SLAG
Adaptief deltamanagement betekent nuchter 
omgaan met klimaatverandering

Maatregelen voor een klimaatbestendig land kosten veel tijd. Daarom 
is het nodig ver vooruit te kijken: hoe verandert het klimaat tot 2050, 
en tot 2100? Op die vraag bestaat geen eenduidig antwoord, klimaat-
verandering is met onzekerheden omgeven. 

Het nationaal Deltaprogramma moet dus tegelijkertijd ver vooruit 
plannen én rekening houden met onzekerheden. Dat gebeurt met 
adaptief deltamanagement: we kijken vooruit naar de mogelijke 
opgaven die voor ons liggen, treff en met dat inzicht de maatregelen die 
nu nodig zijn en blijven fl exibel om in te kunnen spelen op nieuwe 
inzichten. 

We blijven alert op veranderingen met de 
zesjaarlijkse herijking

Adaptief deltamanagement is ook: regelmatig checken of de gekozen 
koers nog goed is. Vragen nieuwe inzichten in de zeespiegelstijging 
bijvoorbeeld om versnelling of juist vertraging in de uitvoering? 

Past de waterveiligheidsopgave nog bij de grote bouwopgaven in 
Nederland? Hebben de geplande maatregelen het beoogde eff ect? 
Met de zesjaarlijkse herijking brengt het Deltaprogramma iedere zes 
jaar in kaart of het nodig is de koers bij te stellen. Dit is de vinger aan 
de pols.

Efficiënt combineren is goed voor iedereen

Overal in ons land werken mensen aan een gezonde, veilige en 
aantrekkelijke leefomgeving. Met de bouw van nieuwe woningen, 
onderhoud aan rioleringen, herstructurering van steden, natuur-
ontwikkeling, innovaties in de infrastructuur, enzovoort. Door 
op tijd met elkaar in gesprek te gaan, zijn vaak interessante en 
effi  ciënte combinaties te maken met de opgaven van het nationaal 
Deltaprogramma. Natuurontwikkeling en landbouw met waterberging. 
Woningbouw met een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting. 
Dijkversterking met veiliger verkeer. Van dit soort combinaties worden 
we allemaal beter. 

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal 
Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, 
zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaat-
bestendige en waterrobuuste inrichting. Op de website van het 
nationaal Deltaprogramma staat de voortgang van het werk aan 
onze delta.

Het nationaal Deltaprogramma is een samenwerkingsverband 
tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook 
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en 
bedrijven denken actief mee. 

WWW.DELTAPROGRAMMA.NL

‘Het water kan het beste 
in ons naar boven halen: 

water als drijvende kracht’
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ALLES OP ALLES 
VOOR EEN  
VEILIGE EN  
LEEFBARE DELTA

HERIJKTE DELTABESLISSINGEN

Deze deltabeslissingen bestaan uit sturende keuzes, onder meer 
over de verdeling van het Rijnwater en het peilbeheer in het 
IJsselmeergebied. Rond 2040 start een brede analyse voor de 
vervanging van de Maeslantkering.

In 2050 is de inrichting van gebieden afgestemd op de 
waterbeschikbaarheid en is Nederland weerbaar tegen 
zoetwatertekort: zuinig met water, water vasthouden, 
water slim verdelen en eventueel schade accepteren.

In 2050 is de inrichting van Nederland klimaatbestendig en 
waterrobuust. Overheden analyseren de kwetsbaarheid en 
treffen maatregelen. Ook nationale vitale en kwetsbare functies, 
zoals netwerken voor drinkwater en energie, zijn in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust.

ZOETWATER

In 2050 is de kans om te overlijden door een overstroming 
maximaal 1 op 100.000 per jaar. Alle primaire waterkeringen 
moeten in 2050 voldoen aan nieuwe wettelijke normen.  
Langs de kust gebeurt dit zoveel mogelijk met zandsuppleties 
(beslissing Zand).

WATERVEILIGHEID RIJN-MAASDELTA 

IJSSELMEERGEBIED

RUIMTELIJKE ADAPTATIE

ROGIER VAN DER SANDE  - UNIE VAN WATERSCHAPPEN

MICHÈLE BLOM - RIJKSWATERSTAAT

ED ANKER - VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

CORA VAN NIEUWENHUIZEN -   
MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

BERT BOERMAN - INTERPROVINCIAAL OVERLEG

PETER GLAS - DELTACOMMISSARIS
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KLIMAATBESTENDIG NEDERLAND
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INSPIRATIE VOORBEELDEN

Met het naampatroon en specifiek beeld 
kunnen accenten worden aangebracht naar 
deelprogramma’s en gebieden.
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NEDERLAND
IS EEN
WATERLAND

VERSTERKEN KUSTLIJN

MAATREGELEN

WE BOUWEN DIJKEN

MAATREGELEN MAATREGELEN

NAAR ZEE
ZORGEN VOOR AFWATERNG

ALS WE NIETS DOEN

OVERSTROOMT60% MENSEN
                      BRUTO
NATIONAAL PRODUCT

9 MILJOEN

70%

Holistisch aanzicht Nederland. Beeld zoomt subtiel in.
Teksten verschijnen/verdwijnen (animatie).

Overgang naar verschillende ‘maatregelen’.  
Teksten animeren.  
Twee beelden
per ‘maatregel’.

Nederland stroomt vol (animatie).
Teksten verschijnen/verdwijnen (animatie).

Twee beelden per ‘maatregel’.
Teksten animeren.

Cijfers verschijnen (animatie).
Gebied accentueren (link met cijfers).

Twee beelden per ‘maatregel’.
Teksten animeren.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

STIJLFRAMES /
Animatie Nationaal Deltaprogramma

1Animatie Nationaal Deltaprogramma
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1Animatie Nationaal Deltaprogramma
TEKORT

ZOETWATER

HET
VERANDERT

KLIMAAT

HET WEER WORDT
EXTREMER

MAAR
IS DAT

VOLDOENDE?

DIT RAAKT
IEDEREEN

DE ZEESPIEGEL
STIJGT

Beeld overgang naar donker (dreigender).

Per dreiging een aantal (2) beelden. 

Start overzicht dreigingen in aantal slides... 
Teksten animeren.

Per dreiging een aantal (2) beelden. 

Per dreiging een aantal (2) beelden.

Per dreiging een aantal (2) beelden. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

/STIJLFRAMES
Animatie Nationaal Deltaprogramma

2Animatie Nationaal Deltaprogramma

In de animatie van het Deltaprogramma

bewegen tekst begrippen op een vrije wijze in 

horizontale richting  door het beeld.

  Lay-out met daarin opgenomen een 
infographic, specifieke typografie en 
kleurstelling. 

DE KOERS:
NATIONALE DELTABESLISSINGEN
De hoofdopgaven gaan over waterveiligheid, 
zoetwater en ruimtelijke adaptatie

Met het nationaal Deltaprogramma zet Nederland in op drie 
samenhangende opgaven: 
• Waterveiligheid: goede bescherming tegen overstromingen
• Zoetwater: voldoende zoetwater op de juiste plaats
• Ruimtelijke adaptatie: robuuste inrichting voor gevolgbeperking 

van overstromingen, wateroverlast, droogte en hi� e

DE PRAKTIJK: DELTAPLANNEN EN 
REGIONALE VOORKEURSSTRATEGIEËN
Concrete maatregelen staan in de deltaplannen 

In het jaarlijkse Deltaprogramma staan drie deltaplannen met maatregelen: 
• Deltaplan Waterveiligheid: onder meer dijkversterkingen 

(Hoogwaterbeschermingsprogramma) en rivierverruiming;
• Deltaplan Zoetwater: onder meer afspraken over waterbeschikbaarheid, 

waterberging, slim sturen met water en robuuste waterinlaten;
• Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: zeven ambities voor een klimaatbestendige 

inrichting, waaronder stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s. 

Regionale voorkeursstrategieën bieden 
maatwerk per gebied

Nederland is een klein land, maar er zijn grote verschillen in landschappen en 
opgaven. Wat de beste maatregelen zijn, verschilt dan ook per gebied.
Daarom staan in het Deltaprogramma regionale voorkeursstrategieën.

IJSSELMEERGEBIED

Dijkversterkingen rond het IJsselmeer en pompen op 
de Afsluitdijk zijn de belangrijkste oplossingen om het 
land rond het IJsselmeergebied tegen overstromingen 
te beschermen. Voor de waterafvoer bij de Afsluitdijk 
geldt: spuien waar kan, pompen als het moet. Door het 
waterpeil fl exibel te beheren, kan het IJsselmeergebied 
een forse zoetwatervoorraad bieden.

RIJN EN MAAS

De strategie voor de rivieren wordt geactualiseerd in het 
programma Integraal Riviermanagement (IRM). In dit 
programma pakken rijk en regio alle opgaven op het gebied 
vanwaterveiligheid en afvoercapaciteit, bevaarbaarheid, 
zoetwaterbeschikbaarheid, water kwaliteit en natuur- en 
economische ontwikkeling samen op. Inclusief kansen voor 
recreatie en een aantrekkelijke leefomgeving.

RIJNMOND-DRECHTSTEDENRIJNMOND-DRECHTSTEDEN

Dijken en afsluitbare stormvloedkeringen Dijken en afsluitbare stormvloedkeringen 
vormen het fundament voor de vormen het fundament voor de 
waterveiligheid. Binnen- en buitendijkse waterveiligheid. Binnen- en buitendijkse 
gebieden krijgen een overstromingsbewuste gebieden krijgen een overstromingsbewuste 
inrichting, vooral woongebieden en inrichting, vooral woongebieden en 
gebieden met vitale en kwetsbare functies . gebieden met vitale en kwetsbare functies . gebieden met vitale en kwetsbare functies . 
Een belangrijke maatregel voor zoetwater is Een belangrijke maatregel voor zoetwater is 
‘slim sturen met water’. 

ZUIDWESTELIJKE DELTA

Maatregelen voor waterveiligheid en zoetwater kunnen 
ook bijdragen aan herstel van estuariene natuur. Dat 
is nodig voor een vitale economie en een duurzame 
leefomgeving. Op de voormalige Zeeuwse eilanden zijn 
innovatieve maatregelen nodig voor het vasthouden en 
opslaan van zoetwater.

KUST

Het doel is een veilige, aantrekkelijke en economisch 
sterke kust. Waterveiligheidsopgaven worden waar 
mogelijk gecombineerd met andere ruimtelijke 
opgaven. Voor de waterveiligheidsopgave geldt 
‘zacht waar het kan, hard als het moet’.

WADDENGEBIED

De waterveiligheid blij�  hier op orde met zand-
suppleties en innovatieve dijken. Ieder Waddeneiland 
krijgt een eigen waterveiligheidsstrategie met 
aandacht voor een klimaatadaptieve inrichting en 
crisisbeheersing. Onzekere factor is het gevolg van 
zeespiegelstijging op het waddensysteem. 

HOGE ZANDGRONDEN

De maatregelen voor zoetwater en ruimtelijke 
adaptatie worden hier zoveel mogelijk gecombineerd. 
De regio wordt vooral weerbaarder tegen watertekorten 
door water vast te houden. Ook kan het nodig zijn het 
landgebruik aan te passen of schade door watertekort 
te accepteren.

MATHIEU GREMMEN, HEEMRAAD/
LOCO-DIJKGRAAF WATERSCHAP RIVIERENLAND:

‘Bij de stuwwal van Nijmegen combineren we de aanpak 
van wateroverlast bij piekbuien met de kans om verdroging 
tegen te gaan, door voor grond wateraanvulling op de 
helling te zorgen. Mooi voorbeeld van een aanpak die twee 
opgaven in het Deltaprogramma combineert: zoetwater en 
ruimtelijke adaptatie.’

GERHARD VAN DEN TOP, 
VOORZITTER KERNGROEP, EXPERTISE 

NETWERK WATERVEILIGHEID (ENW):

‘Nederland klimaatbestendig maken is 
ingrijpend. Wat we voorstellen, moet een 

stevig fundament van kennis hebben. 
Dat is een voorwaarde voor investerings-

beslissingen en voor maatschappelijk 
draagvlak.’ 

DE DELTABESLISSINGEN IN HET KORT

Droogte, ook in Nederland

Nederland is rijk aan water. En toch is voldoende zoetwater geen vanzelfsprekendheid. Dat is duidelijk 
geworden tijdens de langdurige droogte in 2018, 2019 en 2020. Er was niet altijd genoeg zoetwater voor 
iedereen. Dat levert naast ongemak ook economische schade op en risico’s voor de volksgezondheid. 
Door klimaatverandering kan de kans op zoetwatertekort toenemen. Daarom is het belangrijk dat Nederland 
weerbaarder wordt tegen zoetwatertekort.

Kennisprogramma 
Zeespiegelstijging

De zeespiegel stijgt, dat staat vast, maar 
hoe snel en tot hoe ver? Dat is onzeker. 
Het Kennisprogramma Zeespiegel stijging 
is ingesteld om dit soort onzekerheden te 
verkleinen en handelings perspectieven 
te ontwikkelen. Overheden, kennis-
instellingen, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties werken hierin samen. 
De resultaten krijgen een plaats in de 
koers van het nationaal Deltaprogramma 
voor de lange termijn.

Gebiedsindeling volgt opgave

In de regionale voorkeursstrategieën ligt het accent vaak op 
waterveiligheid. Strategieën en maatregelen voor zoetwater en 
ruimtelijke adaptatie komen meestal tot stand via een andere 
gebiedsindeling, die beter aansluit bij deze opgaven.

‘We willen nieuwbouwlocaties in 
Zuid-Holland zoveel mogelijk klimaat adaptief 

bouwen. Zo zijn ze bestand tegen weersextremen als 
gevolg van klimaat verandering. In lijn met het 

Deltaprogramma zijn hierover afspraken gemaakt 
in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen.’

ASTRID DE WIT, PROGRAMMAMANAGER 
KLIMAATADAPTATIE, PROVINCIE ZUID-HOLLAND:

Deze deltabeslissingen bestaan uit sturende keuzes, onder meer 
over de verdeling van het Rijnwater en het peilbeheer in het 
IJsselmeergebied. Rond 2040 start een brede analyse voor de 
vervanging van de Maeslantkering.

In 2050 is de kans om te overlijden door een overstroming 
maximaal 1 op 100.000 per jaar. Alle primaire waterkeringen 
moeten in 2050 voldoen aan nieuwe we� elijke normen. 
Langs de kust gebeurt dit zoveel mogelijk met zandsuppleties 
(beslissing Zand).

In 2050 is de inrichting van gebieden afgestemd op de 
waterbeschikbaarheid en is Nederland weerbaar tegen 
zoetwatertekort: zuinig met water, water vasthouden, 
water slim verdelen en eventueel schade accepteren.

In 2050 is de inrichting van Nederland klimaatbestendig en 
waterrobuust. Overheden analyseren de kwetsbaarheid en tre� en 
maatregelen. Ook nationale vitale en kwetsbare functies, zoals 
netwerken voor drinkwater en energie, zijn in 2050 
klimaatbestendig en waterrobuust.

WATERVEILIGHEID ZOETWATER

Deltabeslissingen geven de gezamenlijke koers

Om in 2050 klimaatbestendig te kunnen zijn, moeten alle partijen in 
het nationaal Deltaprogramma dezelfde koers voor ogen hebben. 
Daarom hee�  de deltacommissaris vijf deltabeslissingen voorgesteld. 
Hierin staan doelen en ambities voor 2050, en deels ook voor de 
periode daarna. In 2020 zijn de deltabeslissingen herijkt op basis 
van nieuwe inzichten.

RIJN-MAASDELTA 

IJSSELMEERGEBIED

RUIMTELIJKE ADAPTATIE
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VRAGEN EN INFORMATIE

Staf deltacommissaris

Zurichtoren 
Muzenstraat 93 
2511 WB | Den Haag 

Postbus 90653 
2509 LR | Den Haag 

info@deltacommissaris.nl


