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Animatie van een drijvende stad

Bron: Blue21

Drijvende steden, windmolens en vliegvelden. Dat klinkt futuristisch, maar volgens een groep wetenschappers is het
een van de oplossingen om ons aan te passen aan de stijgende zeespiegel. De komende jaren gaan ze hier uitgebreid
onderzoek naar doen.
"We maken land uit water en dat doen we al honderden jaren. Land maken uit water op basis van drijvende constructies is
de volgende stap", zegt drijvend bouwen-expert Rutger de Graaf.

Alleen op kleine schaal
De Graaf is een van de pioniers op het gebied van drijvend wonen. In 2010 bouwde hij al een drijvend paviljoen met drie
bollen in Rotterdam.
Op kleine schaal is het dus al mogelijk. Maar groter, in de vorm van wijken of hele steden, gebeurt nog niet op veel
plekken. En dat wordt volgens de expert hoog tijd.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-wonen-op-het-water-het-antwoord-op-stijgend-zeewater-nieuw-groot-onderzoek-moet-dat-aantonen/
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Floating Future
In plaats van dijken steeds verder te verhogen kunnen we ons ook aanpassen, is het idee. Dat kan door onze woningen,
kantoren en infrastructuur drijvend te bouwen.
In het onderzoeksproject Floating Future moeten alle mogelijkheden en obstakels in kaart worden gebracht. Een grote
groep civiele en maritieme ingenieurs, architecten, ecologen, juristen en sociologen gaan de komende jaren alle aspecten
van het drijvend bouwen onderzoeken.
BEKIJK OOK

Amsterdam pioniert met duurzaam drijvende woonwijk
07-01-2019

Meer overstromingen
Olaf Waals is samen met Rutger de Graaf de geestelijk vader van dit onderzoek. De urgentie is hoog volgens de manager
offshore van het maritiem onderzoeksinstituut (MARIN).
"Wij denken dat overstromingen uitzonderingen zijn, maar in het Watersnoodmuseum in Zeeland kun je zien dat er elke
20 jaar een watersnood geweest. Dat wordt alleen maar kritischer."
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Drijvend Paviljoen dat sinds 2010 in Rotterdam ligt.

Gevoelig voor overstromingen
De zeespiegelstijging die nu voor deze eeuw voor de Noordzee wordt voorspeld varieert tussen maxima van 1 en 2 meter.
Aan de andere kant is er de toenemende dreiging van overstromende rivieren als gevolg van extreem weer, zoals
afgelopen juli in Limburg. Meer dan de helft van Nederland is gevoelig voor overstromingen van de zee of de rivieren.

Nu onderzoeken
Hoewel nu al de gevolgen zichtbaar zijn, duren de echte doemscenario's nog tientallen jaren, maar dat is volgens
onderzoeker Waals geen reden om de zoektocht naar oplossingen voor ons uit te schuiven. Het is volgens hem juist
belangrijk om nu dat onderzoek al te doen.
"Het is ambitieus, want eerdere grote infrastructurele projecten als de Afsluitdijk en de Deltawerken kostten 40 tot 50 jaar.
Je moet nu beginnen om het over een eeuw voor elkaar te hebben."
BEKIJK OOK

Droge voeten in de toekomst? 'Dan nú pijnlijke keuzes maken: alle
signalen staan op rood'
18-08-2020
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Niet voortdurend zeeziek
Het gaat er de onderzoekers om de techniek verder te ontwikkelen, zodat je bijvoorbeeld niet voortdurend zeeziek wordt,
maar ook om de psychologie die achter het drijvend wonen schuil gaat.
"Durven mensen te wonen op grotere drijvende elementen? Je ziet nu al wel huizen, maar niet in grotere clusters", legt De
Graaf uit. Het is ook een idee waar mensen aan moeten wennen.

Drijvend vliegveld
Dat zou kunnen betekenen dat vanaf de tweede helft van deze eeuw een deel van de Nederlanders drijvend zal gaan
wonen op zee of de binnenwateren en Schiphol een drijvend vliegveld zou zijn.
En dat voor kust energie-eilanden komen te liggen om bijvoorbeeld waterstof op te wekken en energie op te slaan. "We
zoeken naar een klimaatproof-oplossing voor de Nederlandse delta", zegt Waals.

Badkuip Dordrecht
De stad waar ze de haast misschien wel het meeste voelen is Dordrecht. Ingesloten door water is Dordrecht een badkuip,
waar ze het bijna gewend zijn om natte voeten te krijgen.
De grote overstromingen uit het verleden zoals de St. Elisabethsvloed en de Watersnoodramp in 1953 troffen de stad en
ook de laatste jaren stonden de straten regelmatig onder water.

Toevluchtsoord
"Je kan afwachten wat er gebeurt, maar je kan je ook goed voorbereiden", zegt Marco Stam, wethouder waterveiligheid en
klimaatadaptatie. Daarvoor bereidt de stad zich voor op het ergste.
De wijk De Staart is het hoogst gelegen deel van de stad en moet worden ingericht als toevluchtsoord voor alle inwoners
als de stad onder water komt te staan.
BEKIJK OOK

Limburg niet goed beschermd tegen nieuwe overstromingen:
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ingrijpende maatregelen nodig
09-09-2021

Evacuatieplan
Voor de eerste waterkering kunnen in de binnenstad schotten tegen de huizen worden geplaatst, maar dat is een tijdelijke
oplossing. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een evacuatieplan in de De Staart. Daarvoor moeten er wegen worden
aangelegd, opvangplekken ingericht en op hoogte gebouwd.
Ook is er vastomlijnd plan voor een proefproject met tientallen drijvende woningen en worden er waterbergingen
ingericht om het water ook zo snel mogelijk weer weg te krijgen.

Opvangen van inwoners Dordrecht
Van inwoners en bedrijven in de wijk wordt bij nood verwacht dat andere inwoners gaan opvangen. De wethouder: "Je
moet mensen droge voeten kunnen bieden. Het vraagt ook wat van de gemeenschapszin." Wat Stam vooral wil
voorkomen is dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn en naar toe moeten als het toch misgaat. "
Het belang is mensen goed voor te lichten. Wat kan er gebeuren, waar moet u naar toe en wat betekent dat voor u? In
Duitsland wisten mensen niet waar ze aan toe waren, toen daar in juli de overstromingen waren. Daar proberen we lering
uit te trekken."
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Groot deel van Nederland kan in het ergste geval onder water komen te staan

Gebrek aan urgentie
Zoals ze bezig zijn in Dordrecht met klimaatadaptatie zien onderzoekers Waals en De Graaf het graag, maar die
langetermijnvisie ontbreekt volgens hen nog bij veel landelijke en lokale politici. Waar de Verenigde Naties het drijvend
bouwen al omarmen, maken gemeenten in Nederland nog plannen om te bouwen in uiterwaarden van rivieren en laag
gelegen polders. Dat tot verbazing van de onderzoekers.
"Het gaat langzamer dan ik voor ogen had. De grootste uitdaging is het gebrek aan urgentie bij bestuurders en politici. Je
hebt de politieke besluitvorming nodig en dan wordt er nog heel erg conventioneel gedacht. Ik denk dat het drijvend
bouwen heel goed past in de Nederlandse traditie", zegt De Graaf.
BEKIJK OOK

Koudwatervrees bij drijvende woningen: ze zijn (nog) duur en een
hypotheek krijg je niet zomaar
09-07-2020
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'Nederland doet nog te weinig'
Waals vindt dat dat ook mee moet worden genomen in de plannen van het nieuwe kabinet. "Neem voor nieuwe steden en
energie-eilanden drijvend bouwen mee als alternatieven. Er is technologie om te heien in zakkende polders, maar er is
ook drijvend alternatief. We hebben het er veel over in het buitenland, maar we doen er zelf in Nederland nog weinig aan."
De kosten voor het drijvend bouwen zullen in eerste instantie hoger zijn, maar dat moeten we volgens Waals zien als
investering, waarmee we met onze kennis op termijn geld kunnen verdienen. "De Deltawerken waren ook duur, maar die
kennis is nu een exportproduct."

2:17 / 7:01

Dit item op uw eigen site plaatsen
Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp.
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drijvend bouwen
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Meeste mensen willen snel extra coronamaatregelen, maar zijn
het oneens over welke precies
23-11-2021 15:44

Auteur: Rozemarijn Lubbe
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De vorige persconferentie is pas anderhalve week geleden, maar het demissionaire kabinet heeft het al over extra
maatregelen. Terecht, vinden de meeste mensen; bijna twee derde is voorstander van strengere maatregelen nu de
ziekenhuisopnames toenemen.
Dat blijkt uit onderzoek onder 30.000 leden van het Opiniepanel. Het onderzoek is gehouden nadat het demissionaire
kabinet alle Nederlanders in een persmoment had opgeroepen zich goed aan de geldende maatregelen te houden.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/is-wonen-op-het-water-het-antwoord-op-stijgend-zeewater-nieuw-groot-onderzoek-moet-dat-aantonen/

8/21

11/23/21, 5:24 PM

Is wonen op het water het antwoord op de stijgende zeespiegel? Nieuw groot onderzoek moet dat aantonen - EenVandaag

Extra maatregelen
Als mensen de basisregels de komende dagen onvoldoende naleven, sluit het demissionaire kabinet niet uit dat er extra
maatregelen worden genomen. De meeste mensen (63 procent) vinden dat een goed plan. Veel van hen maken zich
zorgen over de besmettingen en vinden dat er zoveel mogelijk aan gedaan moet worden om het tij te keren.

Vervroegde strengere maatregelen
Zou je het een goede of een slechte zaak vinden als er eerder dan 3
december extra maatregelen komen?

Weet niet
7%

Slechte zaak
30%
Goede zaak
63%
Bron: EenVandaag Opiniepanel • Gemaakt met Flourish
Aantal ondervraagde werkgevers (zelfstandige met personeel): 639, ondervraagde werknemers: 7.054

Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor een betere weergave.

Over wat er moet gebeuren, zijn mensen minder eensgezind. Zo zijn de meningen totaal verdeeld over de invoering van
een van de meest vergaande maatregelen: een harde lockdown van maximaal 3 weken waarbij horeca, niet-essentiële
winkels en ook scholen dichtgaan. De helft (49 procent) zou het gezien de omstandigheden een goede zaak vinden als
Nederland een paar weken bijna helemaal op slot gaat. Een bijna even grote groep (44 procent) is tegen.

Lockdown voor iedereen is 'oneerlijk'
Veel tegenstanders van zo'n harde lockdown zien het nut van coronamaatregelen wel, maar vinden een harde lockdown
te ver gaan, vooral vanwege de schade die de economie hierdoor kan oplopen. Ook is er een groep die niet tegen
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algemene maatregelen is, maar zegt dat een harde lockdown te ingrijpend is. Relatief veel ouders, vooral van kinderen op
de basisschool, denken er zo over.
BEKIJK OOK

Wie zijn de ongevaccineerden? Je hebt de pragmatische uitsteller, de
inhoudelijke twijfelaar en de principiële antivaxer
19-11-2021

Een van de meest genoemde redenen om tegen een lockdown te zijn, is dat het 'oneerlijk' zou zijn dat iedereen door de
maatregel wordt geraakt in plaats van alleen de ongevaccineerden. Zo vindt een deel van de mensen die tegen een harde
lockdown zijn het 2G-model een beter alternatief. "86 procent is gevaccineerd en heeft alles gedaan wat nodig is en die 14
procent die niets wil, moet eindelijk eens worden aangepakt", zegt een deelnemer.

2G-regel
Er zijn meer mensen voorstander van 2G. De helft (53 procent) steunt het plan van het demissionaire kabinet om de 2Gregel in te voeren in de horeca, de cultuur- en evenementensector en de niet-essentiële dienstverlening zoals pretparken
en massagesalons.
Maar ook deze maatregel kent veel tegenstanders. De grootste groep is weliswaar voor, maar een flink deel (38 procent)
van de deelnemers vindt het een slecht plan.

Maatregelen
Vind je het een goede of slechte zaak als deze maatregelen worden
ingevoerd?

Harde lockdown van drie weken

2G waar 3G nie

Bron: EenVandaag Opiniepanel • Gemaakt met Flourish
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Lees je dit artikel op je smartphone? Draai het scherm voor een betere weergave.

Vertrouwen op dieptepunt terwijl zorgen stijgen
Terwijl het demissionaire kabinet nog niet zeker is over welke maatregelen wanneer worden genomen, raakt het
vertrouwen in de aanpak van de coronacrisis een dieptepunt. Nog maar 28 procent heeft vertrouwen in de manier waarop
de overheid met corona omgaat. Het vertrouwen zakt al langer. Sinds de zomer, toen het demissionaire kabinet, naar wat
achteraf bleek, te snel versoepelde, is een dalende lijn te zien.

Vertrouwen en zorgen tijdens de coronacrisis
Vertrouwen in corona-aanpak overheid

Zorgen over het coronavirus
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Tegelijk daalden de zorgen over het coronavirus in de zomer toen de besmettingen afnamen en veel vakanties konden
doorgaan. Maar sinds de besmettingcijfers half september weer stijgen, nemen de zorgen ook toe. En waar eerder in de
coronacrisis stijgende zorgen gepaard gingen met een stijgend vertrouwen in de aanpak vanwege genomen maatregelen,
gebeurt dat nu niet. Voor het eerst in 1,5 blijft het vertrouwen in de aanpak van de crisis structureel dalen, terwijl de
zorgen blijven stijgen tot 71 procent nu.

INFO

Over het onderzoek
Het onderzoek is gehouden op 22 en 23 november 2021. Aan het onderzoek deden 30.178 leden van het
EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk:
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de
Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

BEKIJK OOK

Er lijkt iets geknakt in Nederland: ruim de helft denkt dat het leven
nooit meer wordt als voor corona
12-11-2021
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Dubbele werkdruk door corona: voor Rogier en Agnes is zorg
verlenen aan verstandelijk beperkten amper vol te houden
23-11-2021 14:50

Zorg en leven

Auteur: Ferry Stoop, Daphne Cornelisse
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Verpleegkundigen Agnes en Rogier draaien bijna dubbele diensten nu corona in hun instelling
heeft toegeslagen

Bron: EenVandaag

In quarantaine moeten of alleen nog via het raam naar hun ouders mogen zwaaien: het is voor verstandelijk beperkte
mensen moeilijk te begrijpen. Het maakt de zorg voor deze cliënten dan ook extra zwaar: "Eigenlijk is het al te veel,
maar we moeten door."
Bij woonzorgcentrum Het Westerhonk in het Zuid-Hollandse Monster draait alles om corona. Het centrum bestaat uit
woongroepen, met in elk huis een groep van acht verstandelijk beperkte mensen. In totaal wonen op het park 575
mensen, van wie er momenteel 35 besmet zijn met corona. Rogier Arensman en en Agnes van der Haak werken als
verpleegkundigen op Het Westerhonk.

'Je ziet ze wegzakken'
In één van de huizen overleed afgelopen weekend een cliënt aan het virus, zes van zijn huisgenoten zijn besmet, en dus
moet het hele huis in quarantaine. Maar aan mensen van 'niveau baby', zoals Rogier en Agnes het noemen, is dat niet uit
te leggen. Ze worden van de ene op de andere dag geïsoleerd en dat begrijpen ze niet.
"Ze keren in zichzelf, willen niet eten of drinken. Je ziet ze wegzakken", vertelt Agnes. "Als je dan eindelijk bij ze bent krijg
je een glimlach, terwijl ze heel benauwd zijn. Dat maakt je kapot, je wil wat voor ze doen, maar dat kan niet."
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In woonzorgcentrum Het Westerhonk zijn 35 cliënten besmet met corona, maar zorg afschalen kan hier niet.

Dubbel werk
De normale zorg voor cliënten lijdt onder de coronazorg die de verpleegkundigen moeten leveren. "Het is niet te doen,
eigenlijk draaien we dubbele diensten", zegt Agnes. "We moeten hun waardes meten, de jongens beter maken."
Daar komen de voorzorgsmaatregelen nog bovenop: "Je moet je omkleden in het washok, controleren of alles wel goed
zit, continu checken: zit mijn masker wel goed, heb ik mijn handschoenen wel goed aan?"

Begrafenis van een cliënt
Zelfs hun privéleven lijdt er onder, zegt Rogier. "Je draait meer diensten en langere diensten, dus je houdt weinig tijd over
voor je sociale contacten. Als ik die tijd wel had, hield ik extra afstand van ze. Ik wil namelijk voorkomen dat ik de cliënten
besmet; je zit hier toch in het hol van de leeuw."
Hoe lang ze dit nog volhouden, weten Rogier en Agnes niet. "We zijn nu meer tijd kwijt aan randzaken, tijd die we gewoon
aan de cliënten willen besteden", legt Rogier uit. Het wordt Agnes vandaag even te veel: ze moet de uitvaart regelen voor
hun aan corona overleden cliënt. "Maar ja, tijd om daar stil bij te staan is er niet. We moeten door, we hebben geen keuze."
BEKIJK OOK
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Komt code zwart in ziekenhuizen eraan? En 3 andere vragen
beantwoord
22-11-2021

'Voor hen willen we heel ver gaan'
Het maakt de verpleegkundigen boos dat mensen zich niet beter aan de maatregelen houden. "Ik snap het onbegrip en de
onvrede over de coronamaatregelen", zegt Rogier. "Maar kom eens hier binnen kijken. Het is niet zomaar een ingegroeide
teennagel waar we het hier over hebben, echt niet. Onze cliënten zijn heel ziek, ze krijgen zelfs zuurstof omdat ze zo
benauwd zijn. En daar snappen ze zelf niets van, we kunnen het ze niet uitleggen."
Toch houden ze de moed erin. "We moeten dit volhouden voor onze bewoners", vindt Agnes. "Voor hen willen we heel ver
gaan, zelfs tot we geestelijk gewoon op zijn."
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Dubbele werkdruk door corona: voor Rogier en Agnes is zorg verlenen aan verstandelijk beperkten amper
vol te houden
23-11-2021

Kijkje achter de coronaschermen bij het Amsterdam UMC waar wordt opgeschaald: 'Het is nu al te druk'
22-11-2021
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'Als je iedereen met twijfels over het overheidsbeleid blijft wegzetten als idioot, worden rellen niet minder'
22-11-2021

Komt code zwart in ziekenhuizen eraan? En 3 andere vragen beantwoord
22-11-2021

Er moet een lockdown komen, vindt Jos de Blok van Buurtzorg: 'We gaan richting een heel zwart scenario'
20-11-2021

Alle artikelen

Ook interessant

Dit eiland dreigt volledig te verdwijnen in de zee, maar de bewoners maken zich geen zorgen
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Is wonen op het water het antwoord op de stijgende zeespiegel? Nieuw groot onderzoek moet dat aantonen - EenVandaag

'Heel simpel, meer bomen': Arnhem loopt voorop om hittebestendige stad te worden

Bouw minder op gevaarlijke plekken, zegt wetenschapper Pier Vellinga: 'Klimaatverandering komt altijd
met verrassingen'

Twee op de vijf nieuwe windmolens komen in beschermde natuur door toenemende protesten: 'Eeuwig
zonde'
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Kaart: op deze 300 plekken komen nieuwe windmolens in beschermde natuur

Slimme sensoren bewaken in de toekomst onze kustlijn
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De vorige persconferentie is pas anderhalve week geleden, maar het demissionaire kabinet heeft het al over
extra ma… https://t.co/Lex05AEL2V
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Voor Rogier en Agnes is zorg verlenen aan verstandelijk beperkten nog maar amper vol te houden. Door
corona hebben… https://t.co/BmNR6tly4R
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"Vluchtelingen komen in een zone van 3 kilometer waar het verboden is om hulp te verlenen."
@TinekeCeelen zocht he… https://t.co/H9MjVi3EVi
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