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 WONEN ONDER DE ZEESPIEGEL (ZUIDPLASPOLDER)  BRONNEN 

BRON 1 OMGEVING ZUIDPLASPOLDER  

 

 

De omgeving van de Zuidplaspolder in 
EduGIS 

 
 

BRON 2 DE ZUIDPLASPOLDER WORDT STEDELIJK 

 

 

De Zuidplaspolder in 
Google Earth. 

Foto inzet: Wikipedia 
Commons 

 

De Zuidplaspolder gaat de komende jaren onherkenbaar veranderen. Nu is het nog grotendeels een landelijk 
gebied, het wordt een stedelijk gebied. Er komen duizenden woningen, vele nieuwe tuinbouwkassen, 
bedrijfsterreinen en nieuwe infrastructuur.  Een deel van de polder krijgt een bestemming als natuurgebied. 
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BRON 3 KLIMAATBESTENDIG INRICHTEN 

 
De Zuidplaspolder is een diepe droogmakerij. Hier vind je het laagste 
punt van West-Europa, op bijna 7 meter beneden de zeespiegel (zie 
figuur A).  
 
Is het wel verstandig zo’n polder stedelijk in te richten? Ja, want de 
inrichting wordt klimaatbestendig gemaakt. Met de lage ligging wordt op 
verschillende manieren rekening gehouden: 
 geen woningen in de laagste gebieden, daar komen natuurgebieden; 
 veel ruimte om water (tijdelijk) op te slaan (zie figuur B); 
 bouwen op kleiruggen, die iets hoger liggen;  
 waterbestendige woningen (bijvoorbeeld woningen die tot een 

hoogte van 1m30 waterdicht zijn; zie figuur C) 
 goede vluchtwegen, zodat mensen in geval van een waterramp snel 

kunnen vluchten. Dat gebeurt door bijvoorbeeld een nieuwe 
hoofdweg wat hoger aan te leggen.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Figuur B Klimaatbestendige inrichting: landschap 
Figuur C Klimaatbestendige 

inrichting: woningen 

 
  

Figuur A Het laagste punt van 

Nederland (ligt in de 

Zuidplaspolder) 
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BRON 4 BEPERKT WATERGEVAAR 

 
De Zuidplaspolder ligt ver onder de zeespiegel, toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat  de polder bij 
een waterramp helemaal volloopt. Langs de polder loopt de Hollandse IJssel. Daarin is bij Krimpen 
aan de IJssel een stormvloedkering gebouwd, die het zeewater tegenhoudt. Als je de kering sluit, 
stroomt bij een dijkdoorbraak alleen het water van de Hollandse IJssel in de Zuidplaspolder. Dat zou 
een waterhoogte van maximaal 1 meter 30 geven. Daar valt mee te leven, als er bij het bouwen 
rekening mee wordt gehouden.  
 
 

BRON 5 WATERTOETS 

 
Niet alleen in Zuidplaspolder zijn er plannen om beneden de zeespiegel te bouwen. Maar liefst 
500.000 woningen liggen op de tekentafels. Kan dat wel in de toekomst? Dat is tegenwoordig 
afhankelijk van de uitkomst van de watertoets. Wordt er wel voldoende ruimte gereserveerd om 
water (tijdelijk) te bergen? Een algemene regel is: voor elke hectare die je versteent moet minstens 
10% water terugkomen. 


