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Verantwoording  

Dit document brengt de opbrengsten van de 

afgelopen maanden bij elkaar: uit de 

gebiedsprocessen, de verschillende 

bouwstenen, de IJsselmeerdagen, de 

uitkomsten van de bestuurlijke ronde en de 

ontwikkelingen binnen het DP.  

 

Dat is verwerkt tot een synthese die niet 

alleen het “wat”, maar ook het “hoe” in beeld 

brengt van de kansrijke strategie voor het 

IJsselmeer, waarbij de verschillende 

elementen, gedachten en posities logisch in 

elkaar zijn gepast. Daarmee vormt dit 

document de onderbouwing van de kansrijke 

strategie voor het IJsselmeer. 
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1. INLEIDING  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Klimaatverandering leidt tot een forse 
veiligheids- en zoetwateropgave in het 
IJsselmeergebied. Ook nu al lopen we 
tegen de grenzen van het systeem aan.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bij de strategievorming voor het 
IJsselmeer staan veiligheid, 
zoetwatervoorziening en ruimtelijk- 
economische ontwikkeling centraal.  
 

 
Klimaatverandering leidt tot wateropgaven 

Nederland staat aan de vooravond van een grote opgave op het gebied van veiligheid en zoet-

watervoorziening. Sinds de commissie Veerman in 2008 haar visie op de toekomst van Nederland 

in relatie tot klimaatverandering presenteerde, is er binnen het Deltaprogramma veel verkennend 

werk verzet. De opgave blijkt op onderdelen minder groot dan de commissie destijds 

veronderstelde, maar nog steeds substantieel. Tegelijkertijd is de vraag verbreed: hoe kunnen we 

Nederland veiliger maken en tegelijkertijd ook economisch en ecologisch aantrekkelijker.  

 

Dat geldt ook voor het IJsselmeergebied. De zeespiegel stijgt en spuien onder vrij verval wordt 

steeds moeilijker, waardoor het winterstreefpeil op het IJsselmeer niet altijd gehandhaafd kan 

worden. Verder voldoet een deel van de waterkeringen niet aan huidige en/of toekomstige normen. 

Tenslotte is het IJsselmeer een belangrijke zoetwaterbuffer voor Noord-Nederland, waarbij de 

praktische mogelijkheden om die buffer te benutten momenteel beperkt zijn.  

 

Ook nu al lopen we tegen de grenzen van het watersysteem aan, zo leren de ervaringen met de 

hoge waterstanden begin 2012 en met het droge voorjaar van 2011. In de toekomst worden de 

weersextremen alleen maar groter. Dat vraagt om een flexibeler watersysteem. De feitelijke 

situatie is dat het IJsselmeergebied op dit moment inflexibel is. Elke kleine wijziging in het peil 

heeft invloed op een of meerdere gebruikers, waardoor het gebied kwetsbaar is voor de grotere 

extremen die in de toekomst worden verwacht. 

 

De opgave is dan ook om een strategie te ontwikkelen voor een veilige, flexibele, toekomst-

bestendige inrichting van het IJsselmeergebied, die tevens leidt tot versterking van 
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 ruimtelijke, economische en ecologische waarden. 

 

Doelen, ambities en randvoorwaarden voor strategieontwikkeling 

Bij die opgave is sprake van de volgende doelen en ambities. 

 

Doelen vanuit het Deltaprogramma: 

1. Een afdoende waterafvoer via de Afsluitdijk naar de Waddenzee bij stijgende zeespiegel 

2. Een afdoende veiligheidsniveau van de keringen rondom het IJsselmeergebied;  

3. Een robuuste zoetwatervoorziening voor Noord-Nederland, afgestemd op toekomstige 

zoetwaterbehoeften. Hierbij gaat het zowel om de buffervoorraad zoet water in het IJsselmeer 

als de mogelijkheden tot optimalisatie in de regionale watersystemen als het benutten van 

besparingsmogelijkheden door gebruikers; 

 

Ambitie vanuit de regio:  

4. Daarbij zoveel mogelijk meekoppelkansen voor economische, ecologische en ruimtelijke 

ambities van de regio en van functies binnen de regio benutten. 

Op pagina 5 is in vogelvlucht een impressie gegeven van de verschillende regionale ambities. 

 

Tenslotte is er sprake van twee belangrijke randvoorwaarden: 

 een natuurinclusieve uitwerking, als randvoorwaarde voor ruimtelijke ontwikkelingen  

 adaptief Deltamanagement en samenhang met de andere deelprogramma’s van het 

Deltaprogramma 

 
Inperking speelveld 

Het aanvankelijk zeer brede speelveld is in de afgelopen tijd al enigszins ingeperkt (zie kader 1). In 

deze onderbouwing zullen voorstellen worden gedaan om het speelveld verder in te perken. 

 

Leeswijzer 

In het navolgende komen achtereenvolgens aan de orde: 

 

Deel 1 Toelichting op de kansrijke strategie voor het IJsselmeer 

 HS 2 Waterafvoer naar de Waddenzee 

 HS 3 Blijven investeren in waterveiligheid 

 HS 4 Drie sporen om de toename van zoetwatervraag te adresseren  

 

Deel 2 Uitwerking van flexibel peilbeheer 

 HS 5 Naar flexibel peilbeheer 

 HS 6 Uitwerking flexibel peilbeheer voor de korte en de lange termijn 

 HS 7 Integrale uitwerking meekoppelkansen met maatregelen voor veiligheid en flexibel peil  

 HS 8 Samenhang met de rest van het Deltaprogramma 

 

Kaders HS1 

 
Kader 1: Bestuurlijke inperking van het speelveld                                   

Een aantal opties is in de afgelopen tijd bestuurlijk afgevallen (1): 

 Getijdenwerking in het IJsselmeer terugbrengen door verwijdering van de Afsluitdijk. Geconstateerd is 

dat dit de opgave voor veiligheid en zoetwater sterk zou vergroten; 

 Het huidige peil met 1,5 meter verhogen. Geconstateerd is dat een peilopzet in het voorjaar van 1,20 m, 

in combinatie met het iets uitzakken in de zomer tot onder het winterpeil, voldoende is om 1,5 m 

waterbuffer te creëren; 

 Het waterpeil in de zomer diep laten uitzakken. De gevolgen van diep uitzakken zijn zo groot dat het 

uitzakken begrensd is tot 40 cm onder het huidige winterstreefpeil; 

 Het peilbeheer in de Veluwerandmeren ingrijpend aanpassen. In de Veluwerandmeren speelt geen 

veiligheidsopgave vanwege zeespiegelstijging en de bijdrage aan de zoetwaterbuffer is zeer beperkt. 
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DEEL 1 

 
TOELICHTING OP DE KANSRIJKE STRATEGIE VOOR HET 

IJSSELMEER 
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2. WATERAFVOER NAAR DE WADDENZEE: SPUIEN ALS HET KAN, 

POMPEN ALS HET MOET 

           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Voor de waterafvoer naar de Waddenzee 
is niet meestijgen met de zeespiegel tot 
2050 de meest aantrekkelijke optie. 

Spuien wordt daarin gecombineerd met 
pompen. Het winterpeil blijft tot 2050 
ongeveer gelijk.  
 
Ook na 2050 lijkt meestijgen met de 
zeespiegel niet aantrekkelijk. Een 

beslissing daarover is nu nog niet aan de 
orde. Twee opties om ook in de toekomst 
zo veel mogelijk te kunnen blijven 

spuien, worden nog nader onderzocht: 
 een flexibeler winterpeil  
 licht meestijgen met de zeespiegel 
Voor beide opties gelden harde 

veiligheidsrandvoorwaarden. 
 
Bij een keuze voor niet meestijgen met 
de zeespiegel vervalt de noodzaak tot 
ingrijpende dijkversterkingen en 
aanpassing van kunstwerken rondom 
het IJsselmeer. 

 
 
 
 

 
Spuien als het kan, pompen als het moet 

De eerste waterveiligheidsopgave betreft de waterafvoer vanuit het IJsselmeer naar de 

Waddenzee. Doelstelling is te zorgen voor een afdoende waterafvoer bij toenemende stijging van 

de zeespiegel en een toenemende hoogwaterafvoer van de IJssel. Deze opgave heeft vooral een 

relatie met het winterpeil van het IJsselmeer. Voor deze opgave geldt een tijdshorizon tot het jaar 

2050 met een doorkijk naar 2100. 

 

Bij een stijgende zeespiegel voldoet de huidige methode via spuien steeds minder. De keuze is dan 

tussen meestijgen van het peil van het IJsselmeer met de zeespiegel of het plaatsen van pompen 

op de Afsluitdijk. Voor de korte termijn is pompen al aantrekkelijker gebleken dan vergroten van 

de spuicapaciteit. Inmiddels is er een besluit genomen (2) om pompen in de spuikokers van de 

Afsluitdijk te plaatsen en zo het gemiddelde huidige gemiddelde winterpeil tot 2050 te handhaven, 

met als adagium: “spuien als het kan, pompen als het moet”. 

 

In 2050 is het huidige spuicomplex aan vervanging toe. Maar ook voor de langere termijn blijkt 

pompen aantrekkelijker dan meestijgen met de zeespiegel, zowel vanwege de kosten als vanwege 

de benodigde grootschalige aanpassingen (zie kader 2). Op de heel lange termijn is het 

waarschijnlijk nodig om helemaal over te schakelen op pompen. 

 

Ook in een toetsing met behulp van de vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma blijkt de 

optie ‘meestijgen met de zeespiegel’ op meerdere criteria slecht te scoren: zowel veiligheid, 

uitvoerbaarheid, kosten en effecten op functies en waarden. Alleen op het criterium ‘buffervoorraad 

zoet water’ scoort de optie relatief hoog (zie kader 14). 
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Dat wil niet zeggen dat spuien op termijn helemaal uit beeld verdwijnt. Rijkswaterstaat geeft aan 

bij voorkeur zo lang en zoveel mogelijk te willen blijven spuien en pompen alleen te willen inzetten 

als nodig is. Dat is goedkoper en effectiever. Met het oog daarop stelt RWS voor om twee opties 

nader te onderzoeken: 

 licht meestijgen met de zeespiegel, tot het niveau waarbij de maatregelen voor een hoger 

meerpeil teveel gaan kosten.  

 een flexibeler winterpeil, om de energiekosten van pompen te beperken (17).  

Voor beide opties gelden uiteraard dezelfde harde veiligheidsrandvoorwaarden als in de huidige 

situatie. Voldoende pompcapaciteit op de Afsluitdijk kan mogelijk een belangrijke bijdrage leveren 

aan het voldoen aan die randvoorwaarden: de veiligheid neemt immers toe als het mogelijk is om 

ook onder ongunstige weersomstandigheden water uit te slaan.  

 

De optimalisatie van het peilbeheer in de winter worden nader in kaart gebracht in het kader van 

de kennisagenda DPIJ fase 4 (zie bijlage 1, onderzoeksvragen 3 en 6). 

 
Aanvoer over de IJssel 

In de afgelopen tijd is er ook een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) Afvoerverdeling Rijntakken 

uitgevoerd (zie kader 3). Vooralsnog is de denkrichting met betrekking tot de Deltabeslissing 

Afvoerverdeling Rivieren om uit te gaan van de huidige afvoerverdeling. Dat betekent dat rekening 

gehouden zou moeten worden met de huidige hoogwaterafvoer van de IJssel, inclusief een 

maximale toename van 400 m3/sec in 2100 als gevolg van autonome klimaatontwikkeling. Dat 

gegeven moet worden meegenomen bij de dimensionering van de pompcapaciteit op de Afsluitdijk. 

 
Benodigde maatregelen       

De belangrijkste benodigde maatregel betreft het stapsgewijs uitbreiden van de pompcapaciteit in 

de Afsluitdijk. De benodigde pompcapaciteit is afhankelijk van de snelheid van zeespiegelstijging en 

de keuzes rond de afvoerverdeling Rijntakken (kader 3). Daarnaast is de inzet van RWS om zoveel 

mogelijk onder vrij verval te spuiten bij laag water. Als de daarbij behorende flexibilisering van het 

winterpeil mogelijk is binnen veiligheidsrandvoorwaarden, moeten beslisregels worden ontwikkeld 

voor hoe daar mee om te gaan. Deze vragen worden geadresseerd in de kennisagenda DPIJ voor 

fase 4 (bijlage 1, onderzoeksvraag 3 en 6 en P.M.). 

 

Kaders  HS2  

    

Kader 2: Kosten pompen Afsluitdijk veel lager dan kosten meestijgen met de zeespiegel  

Ter onderbouwing van de keuze tussen meestijgen of pompen is een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) (4) 

uitgevoerd. Meestijgen van het IJsselmeerpeil met de zeespiegel betekent dat dijken en kunstwerken moeten 

worden aangepast, dat aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn en dat buitendijkse natuur moet 

worden gecompenseerd. Niet meestijgen betekent het plaatsen van (heel grote) pompen in de Afsluitdijk en 

vaste extra kosten voor pompen. Toch bedragen de kosten van deze laatste optie ca. 50% van de kosten van 

meestijgen (zie figuur). Daarnaast vergroot deze optie de veiligheid van omwonenden en bedrijven.  

 
Overzicht van de investerings- en exploitatiekosten (= totale kosten, exclusief restrisico) van de 

opties “handhaven winterpeil” en “meestijgen met de zeespiegel” in twee klimaatscenario’s (17).  
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Kader 3: Kosten Afvoerverdeling Rivieren  

De keuzes rondom de afvoerverdeling van de rivieren en de piekafvoer van de IJssel richting het IJsselmeer 

zijn relevant voor de dimensionering van de pompen op de Afsluitdijk. Hiervoor is inmiddels een KEA 

uitgevoerd (5), met de volgende voorlopige uitkomsten: 

 Voor de hoge afvoeren op langere termijn is het irreëel om de afvoertoename op de IJssel te 

concentreren 

 Voor de hoge Rijnafvoeren en de middelhoge Rijnafvoeren is er geen aanleiding om de huidige 

afvoerverdeling te wijzigingen.  

Momenteel wordt nog een verdiepingsslag gemaakt om dit verder te onderbouwen.  
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3. BLIJVEN INVESTEREN IN WATERVEILIGHEID                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ook bij een keuze om niet mee te stijgen 

met de zeespiegel blijft het IJsselmeer-
gebied kwetsbaar voor teveel water. Dit 
deel van de veiligheidsopgave wordt 
aangepakt via de hoogwater-
beschermingsprogramma’s.   
 

Actualisering van de normstelling kan 
daarbij leiden tot aanvullende opgaven, 
onder meer voor de aandachtsgebieden 
Almere en IJssel-Vechtdelta. Mogelijk 
leiden ook nieuwe technische inzichten 
tot extra opgaven.  
 

Verder kan de actualisering van de 
normstelling leiden tot differentiatie in 

beschermingsniveau tussen dijkringen 
en soms binnen dijkringen. Dat vraagt 
om heldere communicatie. 
 
Tenslotte biedt het concept van 

meerlaags veiligheid nieuwe kansen, 
met name als kan worden meegelift op 
andere ruimtelijke ontwikkelingen 
 
 
 

De hoogwaterbeschermingsopgaven 

Een keuze om niet mee te stijgen met de zeespiegel leidt tot een kleinere opgave voor dijken en 

kunstwerken rondom het IJsselmeer. Niettemin blijft deze opgave substantieel. De hoogwater-

beschermingsopgave valt uiteen in 4 type opgaven: 

1. voldoen aan de huidige normen 

2. anticiperen op klimaatverandering en bodemdaling 

3. actualiseren van de normstelling 

4. beschouwen van het restrisico 

 

Opgave 1: Voldoen aan de huidige normen 

In het hele IJsselmeergebied voldoen een groot aantal dijkvakken en kunstwerken niet aan de 

normen. Deze worden momenteel versterkt in het kader van het HWBP-2 of zullen de komende 

jaren aangepakt worden in het kader van het n-HWBP. Daarmee wordt de veiligheid van het gebied 

achter de primaire keringen voor de korte termijn flink versterkt. In Overijssel moeten sommige 

keuzes nog worden gemaakt: keuzes voor de korte termijn hangen hier sterk samen met keuzes 

voor de lange termijn (zie kader 4). 

 

Opgave 2: Anticiperen op klimaatverandering en bodemdaling 

In de lopende HWBP’s wordt vaak al ingespeeld op gevolgen van klimaatverandering en/of 

mogelijke keuzes, vooral die van peilveranderingen in het IJsselmeer. Ondanks dat nog niet 

duidelijk is met welke maximale peilveranderingen rekening moet worden gehouden, wordt bij de 

verbetering van dijkvakken soms al overhoogte ingebouwd1 . In de kennisagenda van het DPIJ 

voor fase 4 wordt aangekondigd dat in 2013 zal worden onderzocht in hoeverre dijkversterkingen 

nu al zo robuust worden uitgevoerd dat dijken bestand zijn tegen fluctuaties in het peil van – 50 

cm NAP tot + 10 cm NAP en wat de meerkosten zijn om alle dijkversterkingen zo robuust uit te 

                                                
1 Zo wordt bij de dijkversterkingen langs de Zuidelijke randmeren en langs de Eem in het kader van HWBP2 
standaard 20 cm overhoogte ingebouwd. 
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voeren (bijlage 1, onderzoeksvraag 1). De uitkomsten kunnen deels nog worden meegenomen bij 

de uitvoering van het n-HWBP en bij de Derde Toetsronde hoogwaterbescherming. 

 

Opgave 3: Actualiseren van de normstelling 

Daarnaast stappen we binnen enkele jaren over op een nieuwe risicobenadering (zie kader 5). 

Deze benadering wordt in 2014 in een Deltabeslissing vastgelegd. Uit de nieuwe benadering vloeit 

in elk geval een aanvullende opgave voor twee aandachtsgebieden in het IJsselmeergebied voort: 

 IJsselvechtdelta (dijkring 9, 52 en 53), vanwege de economische waarden in het achterland 

 Almere (dijkring 8), vanwege de economische waarden en een (beperkt) extra groepsrisico 

Daarnaast komen in het hele IJsselmeergebied de risico’s én opgaven scherper in beeld. Drie 

aspecten zijn daarbij van belang:  

 de risicobeoordeling gaat andere uitkomsten opleveren. Dit kan op zijn beurt weer leiden tot 

aanvullende opgaven voor bepaalde dijkvakken, tot lagere opgaven voor andere dijkvakken 

en/of of tot andere IJsselmeerbrede keuzes (bijv. m.b.t. de Houtribdijk) 

 nieuwe technische inzichten (met name ‘piping’) worden verwerkt. Ook dat kan leiden tot 

nieuwe opgaven in sommige regio’s (bijvoorbeeld in dijkring 9 in de IJssel-Vechtdelta, met veel 

zandige dijklichamen). 

 het beschermingsniveau tussen dijkringen en soms zelfs binnen dijkringen kan gaan verschillen 

(terwijl het individuele risico niet verschilt).  

 

Het komende decennium zal er sprake zijn van een overgangsperiode, waarin: 

 sommige dijken zijn getoetst en worden verbeterd op grond van de oude benadering (HWBP-

2).  

 andere dijken zijn getoetst op grond van de oude benadering, maar waar in de uitvoering ook 

aspecten van de nieuwe benadering worden meegenomen (n-HWBP) 

 nog weer andere dijken zullen worden getoetst en verbeterd op grond van de nieuwe 

benadering (derde toetsronde + uitvoering). 

 

Dit alles vraagt om een gecoördineerde aanpak (voorkomen dat je 2x moet terugkomen, 

voorkomen dat je onnodige investeringen doet) en heldere communicatie. 

 

Opgave 4 beschouwen van het restrisico 

In de regio’s rondom het IJsselmeer wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de 

mogelijkheden om via het principe van Meerlaagsveiligheid (MLV) het restrisico te verminderen. 

Veelal gaat het dan niet om een alternatief voor preventie (laag 1) door gevolgenbeperking (laag 

2) en crisisbeheersing (laag 3), maar om een aanvulling vanuit laag 2 en 3 op laag 1. Centraal 

staat het zoeken naar mogelijkheden om tegen relatief geringe meerkosten mee te liften op andere 

ruimtelijke investeringen. Speciale aandacht heeft daarbij ook de vitale infrastructuur (zie kader 6). 

In de IJssel-Vechtdelta wordt in het kader van het “Lange Termijn Perspectief” (LTP) ook bekeken 

of maatregelen in laag 2 en 3 een alternatief kunnen zijn voor laag 1. 

 

Benodigde maatregelen       

Maatregelen betreffen in de eerste plaats ingrepen in het kader van de HWBP’s. De inzet is te 

zorgen dat dijken en kunstwerken aan de huidige veiligheidsnormen voldoen. Door het besluit het 

huidige gemiddelde winterpeil tot 2050 te handhaven (2), wordt met deze maatregelen tot 2050 

aan de veiligheidsopgave voldaan. Mocht er in de toekomst voor worden gekozen het winterpeil na 

2050 beperkt mee te laten stijgen tot het niveau waarbij de maatregelen voor een hoger meerpeil 

teveel gaan kosten (3, 17), dan zijn op langere termijn mogelijk verdere aanpassingen nodig. Ook 

deze vraag wordt in de kennisagenda DPIJ fase 4 geadresseerd (zie bijlage 1, onderzoeksvraag 3). 
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Kaders HS3 

 

Kader 4: Hoogwaterbescherming in de IJssel-Vechtdelta 

In de IJssel-Vechtdelta hangen korte-termijnkeuzes m.b.t. waterveiligheid sterk samen met keuzes voor de 

lange termijn. Daarom is een Lange Termijn Perspectief (LTP) verkend met twee hoofdrichtingen (19): 

- Preventie voorop. In dit perspectief staat preventie van een overstroming door maatregelen in laag 1 van 

meerlaagsveiligheid voorop. Aanvullend worden maatregelen genomen in de 2e en 3e laag. Er worden 

robuuste dijkringen aangelegd en het IJssel- en Vechtsysteem worden verder van elkaar gescheiden.  

- Mix op maat. In dit perspectief zijn de 3 lagen van meerlaagsveiligheid uitwisselbaar en wordt per gebied 

gezocht naar de meest kansrijke verhouding tussen de 3 lagen. Er ontstaat een meer gedifferentieerd 

gebied waarbij met betrekking tot het waterveiligheidssysteem ook onderscheid gemaakt wordt tussen 

stad en platteland.  

Daarbij is men uitgegaan van een toekomstige hogere piekafvoer van de IJssel van maximaal 400 m3
/s in 

2100 door autonome klimaatontwikkeling evenals de huidige afvoerverdeling van de rivieren. 

 

Vooralsnog wordt geen keuze gemaakt tussen de twee perspectieven. Het gedachtegoed uit beide 

perspectieven wordt momenteel verder uitgewerkt en getest in verschillende uitvoeringsprojecten. Bij korte-

termijn beslissingen wordt het gedachtegoed uit beide perspectieven betrokken. 

 

Kader 5: Actualisering wettelijke waterveiligheidsnormen 

De Deltabeslissing Waterveiligheid gaat over de actualisering van wettelijke waterveiligheidsnormen. De 

huidige normen dateren grotendeels uit de jaren ’60. Sindsdien zijn bevolking en economische waarde in het 

gebied achter de dijken sterk toegenomen. Van oudsher wordt bij de risicobeoordeling van waterkeringen 

gekeken naar de overschrijdingskans (een waterstand die de kering moet kunnen weerstaan). In de nieuwe 

benadering vanuit het Deelprogramma Veiligheid, staat het begrip overstromingskans centraal. Daarbij gaat 

het niet alleen om de hoogte van de dijk, maar om de totale sterkte en dus alle mogelijke faalmechanismen. 

Ook nieuwe technische inzichten (bijv. rond ‘piping’) spelen daarbij een rol.  

 

In het verlengde daarvan wordt ook gekeken naar de gevolgen ervan. Dat wordt uitgedrukt in een over-

stromingsrisico (= kans x gevolg) voor een gebied. Daarbij worden 3 aspecten in ogenschouw genomen: 

 het individueel risico 

 het groepsrisico 

 de economisch optimale overstromingskans 

 

Uitgangspunt is dat het huidige beschermingsniveau niet achteruitgaat. Dat beschermingsniveau wordt 

daarom overal minimaal gehandhaafd of aangescherpt tot een basisbeschermingsniveau (= individueel 

risico). Voorgesteld is om dat in te vullen met een kans van 1:100.000 per jaar. Vervolgens wordt bekeken 

waar aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn, op grond van de bevolkingsdichtheid (groepsrisico) 

en/of economische waarde (economisch optimale overstromingskans). Dat kan leiden tot een verdere 

verhoging van het veiligheidsniveau. Het gevolg is dat het beschermingsniveau kan gaan verschillen tussen 

en zelfs binnen dijkringen.  

 

Kader 6: Opbrengsten vingeroefeningen Meerlaagsveiligheid (MLV) (11) 

In de afgelopen tijd hebben in het IJsselmeergebied drie vingeroefeningen Meerlaagsveiligheid plaats-

gevonden: voor de Flevopolder, de Wieringermeer en de IJssel-Vechtdelta. Inzet was te verkennen welke 

maatregelen in laag 2 (gevolgenbeperking) en laag 3 (crisisbeheersing) van Meerlaagsveiligheid zouden 

kunnen worden genomen in aanvulling op laag 1 (preventie).  

 

De mogelijkheden en onmogelijkheden voor MLV blijken per gebied sterk te verschillen. Zo bleek 

compartimentering (laag 2) in een diepe polder als de Wieringermeer weinig perspectief te bieden (met 

uitzondering van vitale infrastructuur), maar in sommige delen van de IJsselvechtdelta juist wel. Soms blijkt 

het ook mogelijk om tegen relatief geringe meerkosten mee te liften op andere ruimtelijke ontwikkelingen, 

bijv. de opwaardering van een geplande geluidswal tot compartimenteringsdijk. In sommige gebieden blijken 

natuurlijke structuren aanwezig (zandruggen, terpen) die dienst kunnen doen als shelters bij een 

overstroming (laag 3), in andere gebieden niet. Soms is er ook sprake van opmerkelijke uitkomsten:  

zo bleek in de Wieringermeer dat het hoogheemraadschap via het uitslaan van water via haar pompgemalen 

ervoor kan zorgen dat het gebied bij een dijkdoorbraak langzamer onder water loopt, wat weer leidt tot extra 

evacuatietijd (laag 3). 

 

Op de navolgende kaart is een impressie gegeven van de mogelijkheden voor MLV in de drie gebieden. 
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4. DRIE SPOREN OM DE TOENAME VAN DE ZOETWATERVRAAG TE 

ADRESSEREN  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Om aan de toename van de zoetwater-
vraag in Noord-Nederland te kunnen 
voldoen, is een driesporen aanpak 
mogelijk waarbij zowel gekeken wordt 
naar de mogelijkheden van: 
 vergroting van de zoetwaterbuffer in 

het IJsselmeer;  

 waterconservering in het regionale 
watersysteem; 

 waterbesparing door gebruikers. 
 
Deze drie sporen zijn feitelijk communi-
cerende vaten: maatregelen in het ene 

spoor, verkleinen de opgave in het 
andere spoor. Door te zoeken naar de 
meest kosteneffectieve maatregelen in 
elk van de drie sporen kunnen meer 
kostbare maatregelen in elk van de 
sporen zolang mogelijk worden 
uitgesteld. 

 
Een bijdrage van het IJsselmeer aan de 

zoetwatervoorziening van West-
Nederland is niet meer in beeld. 

 

 
Doelstellingen zoet water 

Een groot deel van Noord-Nederland wordt voorzien van water vanuit het IJsselmeer: zowel Noord-

Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, als delen van Overijssel en Flevoland. In de huidige 

situatie is dat een betrouwbaar systeem. Slechts in extreem droge jaren kan niet aan de volledige 

watervraag worden voldaan.  

 

Naar de toekomst toe neemt de behoefte aan zoetwater hoogstwaarschijnlijk toe, terwijl in de 

zomer de afvoer over de IJssel afneemt en de verdamping van het IJsselmeer toeneemt (zie kader 

7). De doelstelling voor deze opgave is om in het IJsselmeergebied een zoetwatervoorraad te 

creëren die kan bijdragen aan de toenemende zoetwatervraag, in evenwicht met de overige 

functies en belangen in de regio. De tijdshorizon daarbij is het jaar 2050 met een doorkijk naar 

2100.  

 

De kans dat het IJsselmeer nog een functie krijgt in de zoetwatervoorziening van West-Nederland 

is klein. Het DPZW concludeert dat “een alternatieve aanvoerroute naar West Nederland vanuit het 

IJmeer niet meer als kansrijk wordt beschouwd, omdat andere routes kosteneffectiever zijn 

(aanvoer vanuit de Lek en Amsterdam-Rijnkanaal) (18). 
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Ontwikkeling van de watervraag in relatie tot de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer 

Bij sterke klimaatverandering neemt de zoetwatervraag toe. Voor een beeld, zie kader 8. In deze 

toenemende vraag kan in beginsel worden voorzien door: 

 de zoetwaterbuffer van het IJsselmeer te vergroten 

 maatregelen in het regionale watersysteem 

 maatregelen bij gebruikers om water te besparen. 

 

Binnen het Deelprogramma Zoetwater (DPZW) zijn opties uitgewerkt om aan deze ontwikkeling 

tegemoet te kunnen komen (18). Het DPZW concludeert dat bij een W+scenario: 

 tot 2050 een buffer van 20 cm waterschijf in het IJsselmeer voldoende is om aan de vraag naar 

oppervlaktewater uit de regio te voldoen, zowel in een gemiddeld (1:2) als in een droog jaar 

(1:10). In een extreem droog jaar (1:100) kan deze buffer ook voorzien in de waterbehoefte 

van de functies binnen categorie 1 en 2 van de verdringingsreeks. 

 om in 2050 in een extreem droog jaar alle functies van water te voorzien is een buffer van 

meer dan 40 cm nodig. 

 om in 2100 in een extreem droog jaar categorie 1 en 2 van water te voorzien is een buffer van 

ruim 50 cm nodig. Om alle functies van water te voorzien is een buffer van 90 cm nodig. 

 

Maatregelen in het regionale systeem en door gebruikers 

Daarnaast concludeert het DPZW dat het nemen van maatregelen in het regionale systeem en door 

gebruiksfuncties bij kan dragen aan vermindering van de watervraag aan het IJsselmeer. Het 

DPZW schat die bijdrage overigens niet groter dan ca. 10% (18).  

 

Een recente studie van de gezamenlijke waterschappen rond het IJsselmeer is daar optimistischer 

over (6). De IJsselmeergroep concludeert dat er volop maatregelen in het regionale watersysteem 

en bij watergebruikers mogelijk zijn die substantieel bijdragen aan waterconservering en 

waterbesparing (zie kader 8). Op grond van deze studie kan worden becijferd dat die bijdrage kan 

oplopen tot ca. 30% van de waterbehoefte in een droog jaar (1:10), overeenkomend met het 

equivalent van een waterschijf van ca. 20 cm in IJsselmeer/Markermeer (zie kader 8). De 

IJsselmeergroep adviseert om maatregelen in het regionale watersysteem parallel te ontwikkelen 

en te nemen aan de maatregelen om de waterschijf in het IJsselmeer/Markermeer te vergroten.  

 

In de kennisagenda van het DPIJ fase 4 zullen de mogelijkheden van waterconservering- en 

besparing in het regionale systeem in relatie tot de benodigde zoetwaterbuffer in het IJsselmeer 

verder in kaart worden gebracht (zie bijlage 1, onderzoeksvraag 5). 

 

Driesporen aanpak 

Daarmee is sprake van drie sporen om de ontwikkeling van de zoetwatervraag te adresseren. Deze 

kunnen worden beschouwd als communicerende vaten: maatregelen in het ene spoor, verkleinen 

de opgave in het andere spoor. Door op zoek te gaan naar de meest kosteneffectieve maatregelen 

in de drie sporen kunnen kostbare maatregelen in elk van de sporen zolang mogelijk worden 

uitgesteld. 

 

In de flexibiliteitsstudie van de waterschappen is de kosteneffectiviteit van maatregelen in het 

regionale watersysteem plus de maatregelen door gebruikers, onderzocht. Op grond van 

eenvoudige vuistregels kan deze kosteneffectiviteit worden vergeleken met de kosteneffectiviteit 

van het vergroten van de waterbuffer in het IJsselmeer (zie kader 8). Dan blijkt dat de 

kosteneffectiviteit van de maatregelen uit de eerste categorie (“no regret”) grofweg vergelijkbaar 

zijn met de kosten van de eerste 10 cm extra waterschijf en die van de maatregelen uit categorie 2 

(“vergroting flexibiliteit systeem”) met de kosten van nog eens 20 cm extra waterschijf.  
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Kaders HS4 

 

Kader 7: Toekomstige waterbehoefte Noord-Nederland 

De toekomstige zoetwaterbehoefte in Noord-Nederland is afhankelijk van de snelheid van klimaatverandering 

en de ontwikkelingen in de watervraag. Uit de landelijke knelpuntenanalyse (14 en 18) blijkt het volgende:  

 In de huidige situatie zijn er in een extreem droog jaar voor het IJsselmeergebied geen 

inlaatbeperkingen. Wel daalt de waterstand van het IJsselmeer dan onder het zomerstreefpeil (zie figuur). 

 In scenario’s met beperkte klimaatverandering (Rust en Druk) stijgt de watervraag beperkt, maar ook dat 

leidt niet tot problemen.  

 In scenario’s met sterke klimaatverandering (Stoom en Warm) zijn er tot 2050 in gemiddelde (1:2) en 

droge (1:10) jaren vrijwel geen problemen. In extreem droge jaren (1:100) schiet de huidige buffer 

tekort. 

 Na 2050 nemen de knelpunten bij snelle klimaatverandering verder toe, waarschijnlijk is er dan ook in 

een droog jaar sprake van een tekort. Voor 2100 is het niet meer mogelijk enigszins realistische 

schattingen van landgebruik en beregening te maken. Desalniettemin blijkt uit de berekeningen een forse 

toename van de benodigde waterschijf onder het meest extreme scenario W+/RC.  

 

 
Gemeten waterstanden op het IJsselmeer in een droog jaar en een nat jaar (RWS, 2010; 

Voorverkenning korte termijn peilbesluit IJsselmeergebied) . 
 

Kader 8: Besparings- en conserveringsmogelijkheden in de regionale watersystemen 

Een studie van de gezamenlijke waterschappen rondom het IJsselmeer laat zien dat er veel mogelijkheden zijn 

voor waterbesparing en - conservering in het regionale watersysteem (6). Men onderscheidt drie categorieën 

maatregelen: 

1. “No-regret’ maatregelen Dit zijn maatregelen die op korte termijn kunnen worden toegepast en (ook 

als het klimaat slechts gematigd veranderd) zinvol blijven. Hieronder vallen de maatregelen waarbij 

zoutindringing wordt teruggedrongen bij de sluizen door optimaliseren van het beheer, onnodige 

doorspoeling wordt vermeden (bijvoorbeeld in Amsterdam), en wordt toestaan dat het peil in niet 

kwetsbare gebieden in droge periodes uitzakt. 

2. Maatregelen die de flexibiliteit van het systeem vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan 

aanvullende technische maatregelen bij sluizen voor het terugdringen van de zoutindringing, grootschalige 

introductie van flexibel peilbeheer in de watergangen van het regionale watersysteem en het verminderen 

van de zoutbelasting uit diepe kwelpolders.  

3. Maatregelen voor de lange termijn. Hierbij gaat het voornamelijk om maatregelen in de landbouw 

zoals het aanpassen van drainage en beregeningsystemen, vergroten van de zelfvoorzienendheid en het 

gebruik van grondwater.  

Waterconservering en -besparing 

Met de eerste categorie kan volgens de studie (Grontmij, 2012) een waterbesparing van 77 miljoen m3 worden 

gerealiseerd, met de tweede categorie nog eens 150 miljoen m3 en tot slot met de derde categorie een 

aanvullende 200 miljoen m3. In totaal is dit ca. 30% van de huidige waterbehoefte in een droge zomer. In 

pieksituaties, de droge decade wanneer het er op aan komt, loopt de bijdrage zelfs nog verder op tot boven de 

50%.  
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Bijdrage waterconservering in regionale watersystemen en waterbesparing door gebruikers aan 

DPIJ-strategieën (6).  

 

Een berekening op grond van eenvoudige vuistregels (20 mln m3 water komt overeen met 1 cm waterschijf) 

leert dat deze hoeveelheid water overeen komt met een waterschijf op het IJsselmeer/Markermeer van ca. 

4cm (eerste categorie), 11cm (eerste en tweede categorie) en 20cm (alle drie de categorieën). 

 

In werkelijkheid wijkt de totale hoeveelheid water die bij een bepaalde waterschijf beschikbaar is voor het 

volledige zomerseizoen hier van af. Enerzijds gaat door verdamping water verloren, anderzijds kan door 

tussentijdse aanvulling de totale hoeveelheid beschikbaar water per centimeter waterschijf toenemen. Voor 

een gedetailleerde omrekening is een tijdsafhankelijke waterbalans van het IJsselmeer nodig, deze worden op 

het moment van dit schrijven voor verschillende varianten berekend. 
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DEEL 2  

 
UITWERKING FLEXIBEL PEILBEHEER
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5. NAAR FLEXIBEL PEILBEHEER   

 
 

Flexibel peilbeheer is de strategie 
waarmee de zoetwaterbuffer in het 
IJsselmeer stapsgewijs kan worden 
vergroot én waarmee tegelijkertijd 
ingespeeld kan worden op de wensen 
vanuit functies en regio’s.  
 

Flexibel peilbeheer moet tegemoet 
komen aan de belangen van álle functies 
in het IJsselmeergebied. Maar die  
 

belangen en voorkeuren verschillen. Dat 
dilemma kan worden doorbroken door 
niet ieder jaar hetzelfde te doen.  
 
In het concept van flexibel peilbeheer, 
mag het zomerpeil tijdens het jaar 
binnen een bandbreedte fluctueren. Die 

fluctuatie hoeft niet ieder jaar hetzelfde 
te zijn. Ook het peilverloop over 
meerdere jaren gezien mag wisselen. 
 

 

Uitgangspunten  flexibel peilbeheer 

Het huidige peilbeheer gaat uit van vaste streefpeilen voor zomer en winter. De beheerder streeft 

er naar deze te realiseren. De inrichting van het gebied is ingesteld op deze vaste peilen. Zelfs bij 

de huidige bandbreedte van het peil leidt dat soms al tot knelpunten. Bijvoorbeeld wanneer door 

omstandigheden als harde wind en/of hoge waterafvoer deze peilen niet continu gehandhaafd 

kunnen worden. Mits de omstandigheden niet te extreem zijn is dat overigens geen probleem. 

 

Bij flexibel peilbeheer wordt het vaste streefpeil vervangen door een bandbreedte waarbinnen het 

peil door het jaar heen (onder voorwaarden) mag fluctueren, er komt dus meer variatie. De 

fluctuatie van het peilverloop hoeft daarbij ook niet ieder jaar hetzelfde te zijn, er komt dus ook 

meer variatie tussen de jaren. Flexibel peilbeheer kan leiden tot extra knelpunten mede in 

combinatie met specifieke omstandigheden of hoge afvoersituaties, maar het kan ook leiden tot 

nieuwe kansen om flexibeler in te spelen op de omstandigheden.  

 

Belangrijke uitgangspunten voor flexibel peilbeheer: 

 flexibel peilbeheer is geen doel op zich, maar gerelateerd aan maatschappelijke doelen; 

 er moet rekening worden gehouden met alle functies; 

 om problemen met de natuurwetgeving te voorkomen is een natuurinclusieve uitwerking nodig 

(zie kader 9); 

 voor flexibel peilbeheer gelden harde veiligheidsrandvoorwaarden. 

 er moeten duidelijke criteria worden ontwikkeld voor het beheer, die richting geven voor de 

beheerder en duidelijkheid voor de omgeving; 

 flexibilisering moet stapsgewijs worden ingevoerd, zodat adaptief kan worden ingespeeld op 

klimaatverandering en er tijd is voor aanpassingen in inrichting en gebruik. 
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Belangen bij vergroten van de zoetwaterbuffer 

Bij toenemende klimaatverandering hebben diverse functies belang bij een grotere zoetwaterbuffer 

in het IJsselmeer. Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeer (ROIJ) heeft dat uitgewerkt (8). Het 

gaat met name om de volgende functies: 

 de landbouw met het oog op voldoende zoetwater voor doorspoeling en beregening; 

 de energiesector met het oog op voldoende koelwatercapaciteit; 

 de natuur met het oog op de zoetwatervoorziening van binnendijkse natuurgebieden. 

Voor de buitendijkse natuur is niet zozeer de grootte van de zoetwaterbuffer van belang, als wel 

het tijdstip en de grootte van de variatie van de waterstanden. Die hoeft er overigens niet elk jaar 

hetzelfde uit te zien (zie kader 10). De beroepsvaart en de recreatievaart tenslotte hebben niet 

zozeer belang bij een grote zoetwaterbuffer, maar wel bij een voldoende hoog peil met het oog op 

begaanbare vaargeulen. 

 

Voorkeuren vanuit functies en regio’s   

Tegen deze achtergrond geeft het ROIJ er de voorkeur aan om de zoetwaterbuffer te vergroten via 

opzetten van het zomerpeil (8). Weliswaar heeft dat ook nadelen, maar die zijn minder groot dan 

de nadelen van vergroting van de zoetwaterbuffer via uitzakken (zie kader 11). Bovendien kunnen 

deze nadelige effecten goed worden opgevangen door mitigatie en compensatie.  

 

Het ROIJ stelt daarom vooralsnog een flexibel zomerpeil in de bandbreedte -0,10 tot -0,30 NAP 

voor. Daarbij voorziet het ROIJ twee belangrijke dilemma’s:  

 het natuurbelang vraagt om verhoging van het peil in een korte periode in het vroege voorjaar. 

Dat staat op gespannen voet met de waterveiligheid;  

 het natuurbelang vraagt om uitzakken van het peil vanaf augustus. Dat staat op gespannen 

voet met de wens van andere functies om ook in die periode nog een grote zoetwaterbuffer aan 

te houden. 

Het ROIJ formuleert tegen die achtergrond een aantal kennisvragen (8).  

 

De regio’s rondom het IJsselmeer geven bij de huidige inrichting van het IJsselmeergebied de 

voorkeur aan flexibel peilbeheer binnen de huidige bandbreedte van -0,20 tot -0,30 NAP. 

Tegelijkertijd staat men open voor flexibilisering binnen de bandbreedte zoals het ROIJ die 

voorstelt, mits dat voldoende gemotiveerd kan worden vanuit de belangen van 

zoetwatervoorziening en natuurwaarden. Ook geeft men aan dat mitigatie en compensatie nodig 

zijn, met name voor de buitendijkse gebieden. De voorlopige posities van de verschillende regio’s 

ten aanzien van de bandbreedte van het zomerpeil zijn uitgewerkt in kader 12.  

 

Doorbreken van dilemma’s  

De twee door het ROIJ geformuleerde dilemma’s lijken oplosbaar langs de volgende denklijnen: 

1. Voor het voorjaarsdilemma (de natuurwens om in een korte periode in het vroege voorjaar een 

hoger peil te hanteren versus waterveiligheid), is relevant dat er stapsgewijs pompen op de 

Afsluitdijk worden geplaatst (zie hs 2). Van belang is de wens van RWS om zoveel mogelijk te 

spuien en zo weinig mogelijk te pompen. Dat vertaalt zich in een wens voor een grotere 

bandbreedte in het winterpeil, binnen harde veiligheidsrandvoorwaarden. Cruciaal is dan de 

realisatie van voldoende pompcapaciteit op de Afsluitdijk. De natuurwens om in het vroege 

voorjaar een korte periode een hoger peil te hanteren kan daarop meeliften. Deze vraag wordt 

nader geadresseerd in de kennisagenda van het DPIJ fase 4 (bijlage 1, onderzoeksvragen 2, 4). 

2. Voor het najaarsdilemma (de natuurwens om het peil vanaf begin augustus te laten uitzakken 

versus de wens vanuit andere functies om in deze periode nog een zo groot mogelijke 

zoetwaterbuffer te hanteren en de bevaarbaarheid op peil te houden), is de volgende 

constatering van belang: “Variatie in het peilverloop door de seizoenen en over de jaren is van 

groot belang met het oog op (uiteenlopende) eisen van verschillende natuurwaarden. Veel 

soorten en habitats profiteren van incidentele extremen, waarna ze weer jaren voort kunnen” 

(zie kader 10). Dat impliceert dat het niet nodig is om elk jaar het peil al vanaf begin augustus 

te laten uitzakken. Integendeel: het is juist gewenst om te variëren. Vooralsnog is de 

werkhypothese dat dit voldoende basis is om (varianten van) flexibel peilbeheer met een 
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wisselend peilverloop over de jaren uit te werken. Uiteraard moeten daarvoor nog een aantal 

kennisvragen worden beantwoord. Een deel daarvan komt aan bod in de kennisagenda DPIJ 

fase 4 (bijlage 1, onderzoeksvraag 4). 

 

Kaders HS 5  

  
Kader 9: Natuurinclusief werken  

“Natuurinclusief werken” is niet alleen van belang voor de verdere ecologische ontwikkeling van het IJssel-

meergebied, maar is, vanwege de status van het IJsselmeer als Natura2000-gebied, een voorwaarde voor 

ruimtelijke ontwikkelingen in en rond het IJsselmeer, waaronder het Deltaprogramma (7). Investeren in 

natuur is daarmee ook van belang voor de economische ontwikkeling. Het gaat dan om: 

- opheffen van negatieve effecten op korte termijn; 

- realiseren van een surplus in natuurkwaliteit voor ruimtelijke ontwikkelingen; 

- versterken toekomstvastheid van de natuur (“Natura 2050”). 

 

Een besluit tot flexibel peil moet worden getoetst op (zowel negatieve als positieve) effecten op de natuur. 

Alleen als die effecten niet-significant negatief zijn wordt vergunning verleend voor flexibel peil en/of kan 

flexibel peil worden opgenomen in het Beheerplan voor het IJsselmeer als niet-vergunningplichtige activiteit. 

Het beheerplan voor het IJsselmeer is momenteel nog in ontwikkeling. Na vaststelling wordt het elke 6 jaar 

herzien. In de studie “De strategie voor het DPIJ, hoe om te gaan met de natuurwetgeving” (7) is een eerste 

inschatting gemaakt van negatieve en positieve effecten op natuur van zowel opzetten als uitzakken van het 

peil. Positieve en negatieve effecten kunnen niet zomaar tegen elkaar worden weggestreept, maar als de 

balans positief is, helpt dat wel mee.  

 

 
 

Kader 10: Gewenste variatie in waterstanden vanuit functie natuur 

Drie studies geven voorlopig richting bij de beantwoording van de vraag naar de gewenste variatie in 

waterstanden, bezien vanuit de functie natuur:  

 

Ecoshape/Building with nature - Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamische visie IJsselmeer 2100 (9). 

Een flexibeler en daarmee natuurlijker peil kan de ecodynamiek in het IJsselmeer versterken. “Zo kunnen bij 

een verhoging van het peil in het voorjaar oevers deels onderlopen. Ze vormen dan beschutte paai- en 

opgroeigebieden”. Het is belangrijk om gelijktijdig ook inrichtingsmaatregelen te nemen: “samen met 

maatregelen die geleidelijke land-waterovergangen tot stand brengen zoals vooroevers en zachte 

zandmotoren is de verwachting dat flexibel peilbeheer de natuur een impuls geeft”. 

 

DPIJ - “De strategie voor DPIJ, hoe om te gaan met de natuurwetgeving” (7). 

 peilfluctuatie heeft vooral effect in ondiepe zones en land-waterzones en niet in het diepe water 

 peilopzet heeft in het algemeen ook een positief effect op binnendijkse natuurwaarden; 

 in een meer natuurlijke situatie vindt opzet in het voorjaar vóór 1 maart plaats; 

 na half maart peil laten zakken en tijdens broedseizoen (half maart tot half juli) niet opzetten; 

 tussen 1 juni en 1 oktober mag het peil uitzakken; 

 Variatie in het peilverloop door de seizoenen en over de jaren is van groot belang met het oog op 

(uiteenlopende) eisen van verschillende natuurwaarden. Veel soorten en habitats profiteren van 

incidentele extremen, waarna ze weer jaren voort kunnen. 

 

Visie ROIJ – Denken over het IJsselmeer van de toekomst - flexibele waterpeilen met strakkere sturing (8). 

Idealiter vragen de natuurlijke ecologische processen om een natuurlijk peilregime: hoog in het vroege 

voorjaar en uitzakken in de zomer. De invulling daarvan zou er (in afstemming met de wensen vanuit andere 

functies en binnen de ROIJ bandbreedte van -0.10 tot -0.30 NAP) als volgt uit kunnen zien: 

 aan het einde van het stormseizoen korte tijd een hoog voorjaarspeil tussen -0,20 en -0.10 NAP; 

 rond half maart uitzakken tot -0,15 of -0,20 NAP, vooral om broedvogels de ruimte te geven; 

 tot juli geleidelijk verder uitzakken tot -0,20 of -0,25 NAP; 

daarna, zo laat mogelijk verder uitzakken tot -0,30 NAP, vooral met het oog op rietontwikkeling. 
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Kader 12:  Voorlopige posities regio’s t.a.v. de bandbreedte van het zomerpeil 

 Alle regio’s hebben vooralsnog een voorkeur voor handhaven van de huidige bandbreedte van het 

zomerpeil in het IJsselmeer (-0,20 tot -0,30 cm NAP). 

 Voorwaarde voor een vergroting van de bandbreedte van het zomerpeil is voldoende motivatie vanuit 

belangen van zoetwater en/of andere belangen. 

 Geen van de regio’s heeft dan overwegende bezwaren tegen het opzetten van het zomerpeil met 10 cm. 

Dat heeft nadelen, maar ook voordelen. 

 De regio’s Veluwerandmeren en Zuidelijke Randmeren zijn van mening dat de bandbreedte van het 

zomerpeil niet nog verder moet worden vergroot . 

 De regio Flevoland staat eventueel ook nog open voor 10 cm verder uitzakken. 

 De regio’s Friesland en Noord-Holland staan eventueel open voor verder opzetten, maar zijn uitermate 

huiverig voor uitzakken. 

 De regio IJsselvechtdelta staat open voor verder opzetten en uitzakken om daarmee een robuuster 

systeem te creëren, mits het zomerpeil niet verder uitzakt dan -0,40 cm NAP. 

 

 

 

 

 

 

Kader 11:  “Opzetten of uitzakken”  

Om de buffervoorraad zoetwater te vergroten verkiezen zowel het ROIJ als de regio’s opzetten van het 

zomerpeil boven uitzakken van het zomerpeil. De nadelen van uitzakken (zoals verminderen vaardieptes, 

toegankelijkheid havens, drempelhoogtes van sluizen, inlaatbeperkingen zoetwater, droogvallende 

recreatiestranden, groei van plaagwaterplanten, zetting en paalrot) worden zwaarder ingeschat dan de 

nadelen van opzetten (zoals gevolgen voor buitendijkse terreinen met industrie/recreatie/ natuur, 

uitlaatgemalen, steigers, doorvaarthoogte bruggen). Ook de daarmee samenhangende kosten worden hoger 

ingeschat voor uitzakken. 

•  

Een van de belangrijkste bezwaren tegen uitzakken heeft te maken met onzekerheden rond onomkeerbare 

effecten, met name het risico op zetting en paalrot. Hoewel er aanwijzingen zijn dat dit risico in de praktijk 

van het IJsselmeer beperkt is, gaan de regio’s vooralsnog uit van het voorzorgsprincipe. Er wordt dan ook 

uitdrukkelijk gevraagd om de effecten van uitzakken (incl. frequentie en duur) beter in kaart te brengen, om 

een betere risicobeoordeling mogelijk te maken. Deze vragen worden geadresseerd in de kennisagenda van 

het DPIJ fase 4 (zie bijlage 1, kennisvraag 7). 

•  

Met deze voorkeur voor opzetten boven uitzakken is ook het ontwikkelpad van “optimaliseren en 

flexibiliseren” (met een relatief grotere nadruk op uitzakken), zoals dat in 2012 is ontwikkeld als denkmodel 

van tafel.  

•  
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6. UITWERKING FLEXIBEL PEILBEHEER VOOR DE KORTE EN LANGE 

TERMIJN     

 
 
Voor de korte termijn is flexibel 
peilbeheer uitgewerkt binnen een 
bandbreedte van 20 cm, op een wijze die 
zoveel mogelijk tegemoet komt aan de 

diverse belangen en functies.  
 
Een buffervoorraad van 20 cm is 
voldoende om in 2050 in een droog jaar 
aan de watervraag van de regio te 
kunnen voldoen. 
 

Deze uitwerking van het peilbeheer is 
natuurinclusief, wat een belangrijke 

randvoorwaarde is voor verdere 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. 

In verschillende jaren mag het peil op 
verschillende wijze fluctueren volgens 
regels die nog moeten worden 
uitgewerkt in beslisregels. 

 
Op basis van een globale kosten/baten –
analyse is een langetermijn band-
breedte voor het zomerpeil groter dan 
50cm onwaarschijnlijk. Vooralsnog lijkt 
de meest waarschijnlijke maximale 
bandbreedte zich te bewegen tussen 

+0,10 en -0,40 cm NAP. Dit moet nog 
nader worden onderzocht. 

 

Uitwerking flexibel peilbeheer voor de korte termijn  

In onderstaande figuur is uitgewerkt hoe een eerste stap in flexibel peilbeheer er voor het 

IJsselmeer uit zou kunnen zien. Met een dergelijke stap wordt de zoetwaterbuffer vergroot tot 20 

cm en dat lijkt voldoende om tot 2050 ook in droge jaren (1:10) aan de zoetwaterbehoefte van de 

regio te voldoen (zie hs 4). Voor zo’n eerste stap is overigens een nieuw Peilbesluit nodig. 

 

De groene lijn in de figuur moet worden gezien als een natuurinclusief ontwerp, dat aan basale 

natuurwensen tegemoet komt en problemen met de natuurwetgeving voorkomt: 

 Aan het einde van de winter wordt het streefpeil verhoogd om in het vroege voorjaar uit te 

zakken. Dit is goed voor de natuur in de oeverzone en buitendijks broedende watervogels. Bij 

voorspelde hoogwateromstandigheden wordt het peil overigens niet verhoogd (pijl A). 

 Aan het eind van de zomer wordt het streefpeil iets eerder verlaagd dan nu. Ook deze 

maatregel is goed voor de natuur in de oeverzone en voor foeragerende vogels. 

De pijlen B en C in de figuur geven aan hoe er over de jaren heen kan worden gevarieerd in het 

peilverloop om daarmee tegemoet te komen aan de belangen van functies m.b.t. zoetwater én aan 

de gewenste variatie in het peilverloop voor natuur.  

 

De opzet van het peil in maart is overigens alleen mogelijk binnen veiligheidsrandvoorwaarden (zie 

hs 5). Dat betekent dat deze stap op zijn vroegst kan worden genomen nadat er pompen op de 
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Afsluitdijk zijn geplaatst (tussen 2017 en 2020). De vragen die hierbij nog spelen komen aan bod 

in de kennisagenda DPIJ fase 4 (zie bijlage 1, onderzoeksvraag 2). 

 

Tenslotte is in de figuur de optie van een flexibeler winterpeil weergegeven, met name om 

energiekosten van pompen te beperken, binnen veiligheidsrandvoorwaarden (17). Voldoende 

pompcapaciteit op de Afsluitdijk is ook daarvoor een essentiële randvoorwaarde. De vraag naar het 

optimale beheersregime in de winter wordt geadresseerd in de kennisagenda DPIJ fase 4 (zie 

bijlage 1, onderzoeksvraag 3). 

 

 

 

Voor het Markermeer is dezelfde eerste stap in beeld, maar dan zonder vervroegd uitzakken vanaf 

augustus. Dit in verband met de vaardiepte in de ondiepe gebieden van het met het Markermeer 

verbonden Gooi- en Eemmeer. In het Markermeer (en Gooi- en Eemmeer) zakt het peil pas vanaf 

september uit, net als in de huidige situatie. In de Veluwerandmeren wordt nu al een zomerpeil 

van -0,05 cm NAP gehanteerd. Aangezien de Veluwerandmeren nauwelijks bijdragen aan een 

zoetwaterbuffer is er geen reden om dit peil te verhogen. Uit oogpunt van de landbouw op de 

Veluwerand is opzetten vooralsnog zelfs ongewenst (natschade). Ook vervroegd uitzakken in 

augustus is niet gewenst, vanwege de geringe vaardieptes in de Veluwerandmeren.  

 

Nader onderzoek is nog nodig naar de mogelijkheden om: 

 het winterstreefpeil in de Veluwerandmeren te handhaven als het voorjaarspeil op IJsselmeer 

en Markermeer wordt opgezet. 

 het peil in augustus in het Markermeer hoger te houden dan op het IJsselmeer (tegen de 

achtergrond van het feit dat de aanvoer naar het Markermeer plaatsvindt via het IJsselmeer). 
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Beslisregels  
Voordat er kan worden overgegaan tot flexibel peilbeheer is het nodig om beslisregels uit te 

werken uit te werken over hoe om te gaan met de bandbreedte van het peil, zowel gedurende het 

jaar als over meerdere jaren bezien. Dit met het oog op de belangen van álle functies. Die regels 

moeten worden vastgelegd in protocollen en/of een beslissingsondersteunend systeem.  

Maatregelen 
De beperkte vergroting van de bandbreedte van het voorjaars- en zomerpeil vereist ook enkele 

beperkte aanpassingen in het gebied. Door de peilopzet van 10cm zullen de gemalen iets sterker of 

langer moeten draaien om het water uit het achterland naar het IJsselmeer af te voeren. 

Daarnaast kan de oppervlakte van recreatiestranden teruglopen door de peilopzet, dit kan relatief 

gemakkelijk worden opgelost door ophogen. 

 

Toekomstige bandbreedte zomerpeil na 2050 groter dan 50 cm onwaarschijnlijk 

Bij verdergaande klimaatverandering kan het vanuit oogpunt van zoetwatervoorziening wenselijk 

zijn om de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer verder te vergroten. ROIJ en regio’s geven 

uitdrukkelijk aan dat zo’n verdergaande vergroting moet worden afgewogen tegen de belangen van 

functies en benodigde maatregelen. Verdere vergroting is voor de regio’s alleen acceptabel bij 

aangetoonde noodzaak voor de zoetwatervoorziening en natuur en altijd in relatie tot de 

bespaarmogelijkheden in het regionale systeem (zie hs 4).  

 

Is het nodig de zoetwaterbuffer in de toekomst te vergroten? Hoewel deze vraag, vanwege de 

onzekerheden rond de verandering van het klimaat en toekomstige socio-economische 

ontwikkelingen, eigenlijk niet kan worden beantwoord, kan hij wel worden omgedraaid. Stel dat de 

zoetwatervraag toeneemt en dat het mogelijk is om dat op te lossen door een grotere bandbreedte 

in het zomerpeil van het IJsselmeer, welke bandbreedten zijn dan (on)waarschijnlijk?  

 

Het Deelprogramma Zoetwater houdt vooralsnog een optie open voor vergroting van de band-

breedte van het peil op het IJsselmeer tot ca. 90 cm en op het Markermeer tot ca. 50 cm (18).  

 

Maar boven een bandbreedte van ca. 50 cm nemen de gevolgen voor functies en de kosten 

exponentieel toe (zie kader 13 en 14). Het is de vraag of dit nog in verhouding staat tot te 

verwachten baten voor de zoetwatervoorziening. Ook laat de KEA Afvoerverdeling Rivieren zien dat 

het alternatief van een andere afvoerverdeling kosteneffectiever is dan vergroting van de 

bandbreedte boven 50 cm (zie kader 13). Daarmee lijkt een toekomstige bandbreedte van het 

zomerpeil in het IJsselmeer groter dan ca. 50 cm onwaarschijnlijk.  

 

Een bandbreedte van maximaal 50 cm past ook binnen de veiligheidsoverwegingen. Volgens RWS 

kan het zomerpeil binnen de huidige veiligheidsrandvoorwaarden stijgen tot +0,10 m NAP en 

uitzakken tot – 0,40 cm NAP: “Bezien vanuit de beheerder is in het zomerhalfjaar een bandbreedte 

voor een flexibel peilbeheer mogelijk in het IJsselmeer tussen NAP -0,40m en NAP +0,10m. Deze 

bandbreedte is mogelijk met de huidige dijken en kan met wat kleine aanpassingen technisch 

gezien al in de huidige situatie worden toegepast” (3).  

 

Tenslotte is het ook nog steeds denkbaar zo’n bandbreedte van 50 cm te realiseren binnen grenzen 

van 0,00 en -0,50 cm NAP. De haalbaarheid van deze optie is sterk afhankelijk van de precieze 

effecten van uitzakken van het zomerpeil tot -0,50 cm NAP. Die effecten (met name de kans op 

zetting en paalrot, alsmede het risico voor de macrostabiliteit van dijken) zijn nog met grote 

onzekerheden omgeven. Nader onderzoek wordt geadresseerd in de kennisagenda van het DPIJ 

voor fase 4 (bijlage 1, kennisvraag 7).  

 

Binnen het DPIJ wordt daarom vooralsnog uitgegaan van een maximale bandbreedte van het 

zomerpeil tussen -0,50 cm NAP en +0,10 cm NAP. Op grond van nader onderzoek zou die 

bandbreedte in de komende tijd verder kunnen worden verkleind. Het DPIJ is hierover in gesprek 

met het DPZW. 
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Kaders HS 6 

 

Kader 13:  “kosten vergroting zoetwaterbuffer” 

 

KEA IJsselmeer  

“Op korte termijn kan de zoetwaterbuffer nog aanzienlijk worden vergroot tegen zeer beperkte kosten: een 

verdrievoudiging is mogelijk door een eenmalige investering van ongeveer 25 miljoen euro. Verdere 

vergroting van de zoetwaterbuffer is echter aanzienlijk duurder. (CPB, 2012) 

 

“Een belangrijke constatering is dat er een overlap lijkt te zijn tussen de kosten van de duurste stap uit het 

pakket “optimaliseren/flexibiliseren” (iets dieper uitzakken Markermeer) en een eerste verdere verhoging van 

het voorjaarspeil. Dit betekent dat bij het denken over vergroten van de zoetwatervoorraad voor de korte en 

middellange termijn niet alleen naar de mogelijkheden van het pakket optimaliseren/flexibiliseren gekeken 

moet worden, maar ook naar een nog iets hogere peilopzet in het voorjaar dan daarbij in beeld is.” (17) 
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Nominale waarde van de extra kosten voor vergroten van de zoetwaterbuffer van huidig (200 

Mm3), naar optimaliseren (600 Mm3, range van -0,4 tot -0,2m NAP) en verdere opzet naar +0,1m 

NAP (1000 Mm3), en +0,5m NAP (1480 Mm3). De onderkant van de weergegeven range is o.b.v. 

CPB (2012), de bovenkant van de range is de gecorrigeerde waardes o.b.v. Grontmij (2012). 

 

KEA Afvoerverdeling Rivieren (5) 

In de KEA afvoerverdeling rivieren zijn de kosten voor verschillende afvoerverdelingen onderzocht. Er is 

daarbij gekeken naar hoge en lage afvoeren. Voor lage afvoeren is onderzocht hoe het water het beste kan 

worden beheerd. Het blijkt dat bij een extra zoetwaterbehoefte van 800-1000 mln m3 het kosteneffectiever is 

om een zoetwaterbuffer in het IJsselmeer te realiseren, overeenkomend met 40-50 cm waterschijf. Bij een 

grotere extra zoetwaterbehoefte, is het kosteneffectiever om de afvoerverdeling via een regelwerk aan te 

passen zodat de afvoer richting het IJsselmeer toeneemt, waardoor de waterschijf in het IJsselmeer op peil 

kan worden gehouden en niet verder hoeft te groeien.  
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Kader 14. Vergelijking verschillende invullingen peilbeheer aan de hand van de 

vergelijkingssystematiek (20). 

 

In de figuur is met behulp van de vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma een vergelijking gemaakt 

tussen 5 invullingen van het peilbeheer: 

1. Meestijgen met de zeespiegel 

2. Flexibiliseren van het peil: peil -10 cm ~ -40 cm  

3. Beperkte extra voorjaarsopzet peil + 10 cm ~ -40 cm  

4. Hoge extra voorjaarsopzet: peil + 50 cm ~ -40 cm  

5. Diep uitzakken in de zomer: peil -10 cm ~ -80 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optie 2 blijkt over de hele linie beter of vergelijkbaar te score dan andere opties, behalve op het aspect 

grootte van de zoetwaterbuffer. De afzonderlijke scores van de andere opties: 

 Optie 1 scoort slecht op alle aspecten, behalve de grootte van de zoetwaterbuffer. 

 Optie 5 scoort slecht op uitvoerbaarheid en functies /waarden.  

 Optie 4 scoort slechter op (voorjaars)veiligheid, uitvoerbaarheid en functies en waarden. 

 Optie 3 scoort op alle aspecten, behalve grootte van de zoetwaterbuffer beter dan optie 4. 
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7. INTEGRALE UITWERKING MEEKOPPELKANSEN MET 

MAATREGELEN VOOR VEILIGHEID EN FLEXIBEL PEIL    

8.                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
De waterveiligheidsopgaven in het 

IJsselmeergebied bieden op de korte 
termijn veel meekoppelkansen voor 
functies en ruimtelijke ontwikkelingen, 
met name voor natuur, landschap en 
recreatie. In de meeste regio’s worden 

deze kansen al  volop benut.  
 
Ook flexibel peilbeheer biedt 
meekoppelkansen. Het is zaak om 
daarbij terug te redeneren vanuit de 
lange termijn naar het heden en korte-
termijnbeslissingen te plaatsen in het 

langere termijn perspectief. 

Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 

gebied met een lange-termijn scope 
dienen rekening te houden met een 
bandbreedte in het zomerpeil na 2050 
van ca. 50 cm.  
 

Voor een kosteneffectieve flexibele 
inrichting is het van belang dat kan 
worden aangesloten bij natuurlijke 
investeringsmomenten. Het tijdpad van 
flexibel peilbeheer biedt daar ruimte 
voor. 

 

Meekoppelkansen waterveiligheidsopgaven 

De hoogwaterbeschermingsprogramma’s bieden in beginsel nu al veel meekoppelkansen, met 

name voor natuur, landschap en recreatie. Maatregelen als vooroevers, (drijvende) moerassen, 

zachte zandmotoren en achteroevers vergroten de waterveiligheid en verzachten tegelijk abrupte 

land-water overgangen. Deze maatregelen bieden hierdoor goede mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van natuur en landschap. Dat kan op zijn beurt weer een impuls geven aan de 

ontwikkeling van recreatie en visserij. Door Ecoshape/Building with nature (9) zijn mogelijkheden 

voor verschillende delen van het IJsselmeer in beeld gebracht (zie kader 15).  

In de meeste regio’s worden deze meekoppelkansen momenteel al actief benut (zie kader 16). 

Een veel ervaren knelpunt zijn de strikte eisen m.b.t. ‘soberheid en doelmatigheid’ vanuit het 

nHWBP. Dat is soms een belemmering voor integrale oplossingen. 

 

Meekoppelkansen flexibel peilbeheer 

Wat betekent flexibel peilbeheer voor de ruimtelijke inrichting van het IJsselmeergebied? Flexibel 

peilbeheer noodzaakt ook tot flexibele inrichting. Daarbij is veel mogelijk, op voorwaarde dat dit 

kan worden gekoppeld aan natuurlijke investeringsritmes.  

 

Dan is het van belang om korte-termijnbeslissingen te plaatsen in het teken van lange-

termijnwateropgaven (adaptief deltamanagement). Korte-termijnbeslissingen moeten lange-

termijnkeuzen voor de wateropgaven (waterveiligheid, zoetwatervoorziening) ondersteunen of in 

ieder geval niet in de weg staan. Daartoe dienen in korte-termijnbeslissingen opties open 

gehouden te worden met het oog op toekomstige aanpassing aan gewijzigde omstandigheden. 

Hiertoe moet flexibiliteit naar tijd, locatie en naar ontwerp in de beslissing ingebouwd (3). 

  

Dat kan door terug te redeneren vanuit de lange termijn en te bekijken of er aanleiding is om 

maatregelen robuuster uit te voeren of een fasering in de uitvoering in te bouwen. Voor het 
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IJsselmeer is het voor de langere termijn wenselijk om de mogelijkheid van een grotere 

bandbreedte in het zomer- en winterpeil open te houden (zie hs 6). Van groot belang is het dan om 

te zorgen voor voldoende tijd om daar bij de ruimtelijke inrichting op te kunnen anticiperen. Dat 

lijkt goed mogelijk: een grotere bandbreedte van het zomerpeil dan 20 cm is hoogstwaarschijnlijk 

pas na 2050 aan de orde. Dat geeft ruimte om daar vanuit investeringsritmes op te anticiperen. 

Voor het IJsselmeergebied is het dan van belang om ruimte open houden voor het vergroten van 

de bandbreedte van het zomerpeil tot maximaal ca. 60 cm en vooralsnog ruimte open te houden 

voor een verhoging van het winterpeil van maximaal enkele decimeters. 

 

Dit creëert de mogelijkheid om: 

- Op korte en middellange termijn maatregelen robuuster uit te voeren;  

- Opties open te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen met een looptijd van meer dan 40 jaar. 

 

Integrale uitwerking meekoppelkansen 

Daarmee wordt het zinvol om meekoppelkansen zo integraal mogelijk te beschouwen vanuit een 

lange-termijnperspectief. Uitgaande van de benodigde maatregelen bij een grotere bandbreedte 

van het zomerpeil (zie kader 17) kunnen meekoppelkansen in beeld worden gebracht. Dat is in het 

navolgende uitgewerkt in 2 voorbeelden: 

- meekoppelkansen zachte zandmotoren voor de Friese kust 

- meekoppelkansen oeverdijk en luwtemaatregelen voor de Noord-Hollandse kust 

 

Tenslotte is een toekomstperspectief voor het geheel IJsselmeer geschetst van flexibele inrichting 

bij flexibel peil. 

 

Voor alle voorbeelduitwerkingen geldt dat het om een artist-impression gaat. 
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Kaders HS 7 

 

Kader 15: Kansen ecodynamische ontwikkeling i.r.t. HWBP’s (9)  

In het IJsselmeergebied ligt een scala aan mogelijkheden voor ecodynamische maatregelen. Opvallend hierbij 

is het verschil tussen de westelijke en de oostelijke IJsselmeerkust door het grote verschil in dynamiek. 

Aan de westzijde liggen dijktrajecten die grenzen aan ondiep water met kansen voor buitendijkse 

ecodynamische natuurontwikkeling. De combinaties liggen voor het oprapen. Vooroevers zoals oeverdijken 

bieden mogelijkheden voor synergie tussen natuurontwikkeling, waterveiligheid en recreatie. Aan de 

oostzijde en in het mondingsgebied van de IJssel worden dijktrajecten grenzend aan ondiep water 

gedomineerd door golven en stroming. Daar kunnen natuurlijke land-waterovergangen worden gestimuleerd 

met zachte zandmotoren in combinatie met palenrijen. 

Langs dijktrajecten grenzend aan diep water, zoals de dijken van Flevoland, de Noordoostpolder en de 

Wieringermeerdijk ten zuiden van Zeughoek kunnen (drijvende) moerassen worden aangelegd om golven te 

dempen en tevens nieuwe habitats te creëren. Op verschillende locaties, zoals achter de dijken van de 

Noordoostpolder kunnen juist beter achteroevers worden ontwikkeld. Door het achterland in te richten voor 

waterberging worden slimme functiecombinaties tussen natuurontwikkeling, wonen en werken, recreatie, 

duurzame landbouw en visserij mogelijk. 

Dijken met buitenwaarden zijn waardevolle gebieden door de combinatie van het geleidelijk oplopende 

bodemprofiel en de peildynamiek. In de huidige situatie liggen deze gebieden als kleinschalige, losse 

elementen aan de rand van het IJsselmeer. In een ecodynamisch IJsselmeer zijn de buitenwaarden echter 

versterkt door geleidelijke overgangszones van water naar land en zijn ze bovendien behoorlijk opgeschaald. 

Aan de kust van West-Friesland kunnen locaties met buitenwaarden juist versterkt worden door de aanleg 

van vooroevers waarmee zowel de waterveiliigheid, natuurontwikkeling en recreatie gediend kunnen worden. 

Langs de Afsluitdijk en Houtribdijk kunnen “hockeysticks” en andere groene dammen samen met 

moerasontwikkeling de waterveiligheid en habitatdiversiteit vergroten en de waterkwaliteit verbeteren. 

Achter de dammen ontstaat namelijk luwte waar sedimentatie kan plaatsvinden. Op ondiepe plekken kunnen 

geleidelijke land-waterovergangen ontstaan met strandjes en/of rietruigte. Recreatie wordt gestimuleerd door 

de aanleg van overnachtingshavens, drijvende of op palen staande recreatiewoningen en wandelgebieden. 

Zandlichamen tegen of voor de IJsselmeerzijde van de Houtribdijk verbeteren de waterveiligheid doordat ze 

golfoploop en overslag verlagen. 

In het open water liggen ten zuiden van de lijn Zeughoek-Lemmer gebieden die kansrijk zijn voor 

ecodynamisch baggeren. Hierbij wordt de zandwinning (mede in combinatie met ecodynamische 

ontwikkelingen langs de dijken) zodanig opgepakt dat er dynamische verdiepingen ontstaan, waardoor voor 

vissen interessante habitats ontstaan. 

 

Kader 16: meekoppelkansen waterveiligheid in diverse regio’s 

 

Provincie Friesland. Friesland heeft een groot aantal ambities voor de IJsselmeerkust (zie 1.1). Een deel 

daarvan kan worden gekoppeld aan werkzaamheden die voortvloeien uit de hoogwaterbeschermings-

programma’s en/of werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Zo wordt verkend hoe de vismigratie tussen 

Waddenzee en IJsselmeer kan worden verbeterd in relatie tot aanpassingen aan de spuivoorzieningen op de 

Afsluitdijk. Verder wordt er geëxperimenteerd met een zachte zandmotor langs de Friese kust om de 

veiligheid te verbeteren en (in combinatie met het aanleggen van strekdammen) problemen met het 

dichtslibben van havens en vaarwegen te voorkomen. Friesland signaleert wel een knelpunt: bij 

dijkversterking zijn soberheid en doelmatigheid een voorwaarde om voor subsidie in het kader van het 

nHWBP in aanmerking te komen. Dat vermindert de kans op integrale oplossingen. 

 

Provincie Overijssel. In Overijssel worden de ambities van de regio en de hoogwaterbeschermingsopgave 

gekoppeld in het Lange Termijn Perspectief (zie kader 5). Meekoppelkansen met betrekking tot natuur, 

landschap, recreatie en economische ontwikkeling worden daarbij integraal in beeld gebracht, ook gekoppeld 

aan de mogelijkheden voor Meerlaagsveiligheid. Een voorbeeld van dat laatste is de mogelijke opwaardering 

van een geluidswal bij Noord-Zwolle tot een compartimenteringsdijk. 

 

Provincie Flevoland. Flevoland investeert vooral in verdere vergroting van de veiligheid via preventie. 

Daarbij wordt gekeken of het mogelijk is om benodigde dijkversterkingen zodanig uit te voeren dat het past 

bij de wensen vanuit andere functies. Daarbij kan worden gedacht aan uitvoeringsopties als Deltadijk of een 
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overslagbestendige dijk. 

 

Veluwerandmeren. In de Veluwerandmeren wordt gedacht aan verdieping van de randmeren in combinatie 

met zandwinning. 

 

Zuidelijke randmeren. De hoogwaterbeschermingsopgave wordt aangepakt in het kader van het HWBP2. 

Daarbij wordt direct 20 cm overhoogte gerealiseerd. Hierbij wordt met name langs de Eem voor een deel 

gekoppeld met natuurontwikkeling en cultuurhistorie (Grebbelinie). 

 

Noord-Holland. Inzet van de provincie Noord-Holland is de kust beter te benutten en te beleven. De 

toegankelijkheid wordt verbeterd en er wordt gestreefd naar selectieve ontwikkeling. Zo wordt de 

infrastructuur van Waterland versterkt voor metropolitane recreatie. Bij de aanpak van de dijken tussen 

Hoorn en Amsterdam in het kader van HWPB2 worden meteen oevers ontwikkeld door zand te suppleren, 

zoveel mogelijk in combinatie met het verdiepen van de vaargeulen tussen Hoorn en Volendam. Ook wordt 

hier het concept van de oeverdijk toegepast in combinatie met het creëren van extra buitendijks gebied voor 

natuurontwikkeling en recreatie. Een van de opties die momenteel wordt onderzocht is om langs de hele dijk 

Enkhuizen-Amsterdam luwtemaatregelen te nemen. 

 

Kader17. Benodigde maatregelen bij grotere bandbreedten van het zomerpeil in 2050 

 

1. Bij bandbreedte van -0,40 cm NAP tot +0,10 cm NAP 

Uitgaande van een langere termijn mogelijke bandbreedte van -0,40 cm NAP tot +0,10 cm NAP zal de 

capaciteit van sommige uitlaatgemalen moeten worden vergroot, of zullen deze meer draaiuren moeten 

maken om het water uit het achterland naar het IJsselmeer af te voeren. Bij onderhoud en vervanging van 

gemalen kunnen deze hiervoor robuust worden gemaakt. Bij onderhoud en aanleg van bruggen is het zaak 

voldoende doorvaarhoogte te realiseren.  

 

Daarnaast is het bij de ruimtelijke inrichting van belang om rekening te houden met een mogelijke verhoging 

van het peil tot +0,10 cm NAP. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende hoog aanleggen van kades, 

buitendijkse industrie en nieuwbouw. Ook zullen stranden opgehoogd moeten worden. Dat kan worden 

gekoppeld aan regulier onderhoud op korte en middellange termijn. Nieuwe recreatielocaties kunnen 

voldoende hoog worden aangelegd om ruimte te creëren voor peilopzet. Tenslotte zal ook natuurcompensatie 

nodig zijn. Door dit mee te nemen in ruimtelijke planning en ruimte te reserveren voor compensatie kan op 

korte en middellange termijn ruimte worden gecreëerd voor een toekomstige vergroting van de bandbreedte.  

 

In principe kan het voorjaarspeil worden opgezet tot +0,10 cm NAP zonder extra veiligheidsopgave (3), maar 

mogelijk kan piping wel een knelpunt geven bij een voorjaarspeil boven 0,00 cm NAP (pers. mededeling 

RWS). Dat gegeven kan al worden meegenomen in de nieuwe toetsing. 

 

Om ruimte te creëren om te kunnen uitzakken naar een peil van -0,40 cm NAP moeten inlaatgemalen worden 

aangepast, omdat deze dan niet allemaal meer onder vrij verval kunnen inlaten. Dit moet zoveel mogelijk 

worden meegenomen in het reguliere onderhoudsritme. Bij het reguliere uitbaggeren van de vaargeulen kan 

extra diepte worden gecreëerd om voldoende vaardiepte te creëren.  

2. Bij bandbreedte van -0,50 cm NAP tot +0,00 cm NAP 

Een alternatieve optie voor de lange termijn is een bandbreedte van -0,50 cm NAP tot 0,0 cm NAP. De 

effecten van uitzakken naar -0,50 cm NAP op het risico op aantasting van stabiliteit van gebouwen door 

paalrot en zetting zijn nog omgeven met veel onzekerheden en worden nader onderzocht. Zolang deze 

onzekerheden bestaan is er een voorkeur voor opzetten in plaats voor uitzakken, maar het is te vroeg om al 

definitief afscheid te nemen van de optie op uitzakken tot -0,50 cm NAP. (zie kader 12) Verder moet ook het 

risico van afschuiving van dijken beter worden onderzocht. Hiervoor komen maatregelen als het creëren van 

vooroevers en het verflauwen van het talud of de dijkvoet in beeld, die kunnen worden gecombineerd met de 

ontwikkeling van natuur en/of recreatie op korte en middellange termijn.  

Om ruimte te creëren voor uitzakken tot -0,50 cm NAP gelden de bovenbeschreven aanpassingen aan 

gemalen en vaargeulen in sterkere mate. Verder komen bij uitzakken tot -0,50 cm NAP mogelijk extra 

natuurwaarden rondom IJsselmeer onder druk, waarvoor al compensatie kan worden gereserveerd of 

gecreëerd. Tot slot zullen mogelijk de sluisdrempels van een aantal sluizen aangepast moeten worden voor 

scheepvaart. Voor een flexibele ruimtelijke inrichting kan dit al worden meegenomen bij onderhoud en aanleg 

van sluizen. 
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8. SAMENHANG  DELTAPROGRAMMA    

 
 
De voorkeursstrategie voor het 
IJsselmeer spoort zowel voor de korte 
als de lange termijn met de strategieën 
in de andere deelprogramma’s van het 

Deltaprogramma. 
 

 
 
 
 

 
 

Een belangrijke randvoorwaarde voor kansrijke strategieën voor het IJsselmeer is dat ze matchen 

met de strategieën van de andere deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Vooralsnog spoort 

de in deze notitie uitgewerkte kansrijke strategie voor het IJsselmeer in grote lijnen met de 

voorlopige richtingen in het Deltaprogramma  

 

In een recente brief aan de voorzitters van de regionale stuurgroepen van het Deltaprogramma 

(12) wordt de stand van het denken over de voorlopige richtingen in het Deltaprogramma 

uiteengezet. Voor de Deelprogramma’s waarin er een relatie ligt met het IJsselmeer ziet die stand 

van denken er als volgt uit: 

• Waterveiligheid: van overschrijdingskans naar overstromingskans (risico = kans X gevolg). 

Centraal staat het basisveiligheidsniveau (individueel risico). Op grond van economische 

overwegingen en overwegingen van bevolkingsdichtheid kunnen extra maatregelen worden 

genomen. 

• Ruimtelijke adaptatie: Preventie blijft de basis van het veiligheidsbeleid. Het concept van 

meerlaagsveiligheid wordt gekoppeld aan het restrisico. Alleen in aandachtsgebieden wordt ook 

bekeken of uitwisseling tussen lagen mogelijk  

• Rijn-Maasdelta: Vooralsnog wordt gekozen voor een Nieuwe Waterweg met afsluitbare open 

kering. 

• Afvoerverdeling Rijntakken: Vooralsnog lijkt er geen aanleiding om huidige afvoerverdeling 

te wijzigen. Nader onderzoek loopt nog (KEA Afvoerverdeling Rivieren) 

• Zoetwaterstrategie: Het adagium is “vraag faciliteren waar het kan, aanbod accepteren waar 

het moet”. Inzet is een basisvoorzieningenniveau per gebied. Ook moeten opties voor de lange 

termijn worden openhouden. Vooralsnog gaat het DPZW uit van een maximaal benodigde 

buffer in het IJsselmeer van 20 cm voor de korte termijn, 40 cm voor de middellange termijn 

en 90 cm voor de lange termijn. Het is onwaarschijnlijk dat het IJsselmeer een functie krijgt bij 

de zoetwatervoorziening van West-Nederland. 
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Bijlage 1 

 

Deltaprogramma IJsselmeergebied: Kennisagenda fase 4 
 
Ook voor de laatste fase van het Deltaprogramma IJsselmeergebied is een kennisagenda opgesteld. Deze 
agenda bevat zaken die in fase 4 zullen worden uitgezocht. Het gaat daarbij in de eerste plaats om 
onderbouwing van het advies dat in 2014 wordt uitgebracht. Daarnaast kan er zicht ontstaan op onderwerpen 
die na 2014 verder moeten worden uitgewerkt. 
 
De kennisagenda van fase 4 heeft 7 onderwerpen, die allemaal gerelateerd zijn aan het peilbeheer. De 
aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de eerste stap in flexibilisering van het peilbeheer. Omdat later 
vervolgstappen nodig kunnen zijn en omdat bij extreme omstandigheden afwijkende waterpeilen kunnen 
voorkomen wordt een grotere bandbreedte van waterpeil verkend dan bij deze eerste stap hoort.  
 
Voor alle onderdelen geldt dat de rapportages beschikbaar worden gemaakt voor alle participanten in het DPIJ 
proces. Waar wenselijk worden werkbijeenkomsten georganiseerd om de resultaten gezamenlijk te bespreken. 
 
 
1 Robuust uitvoeren van dijkversterkingen. 

Achtergrond: Onderdeel van de kansrijke strategie is dat, waar de meerkosten daarvan acceptabel zijn, 
projecten rond het IJsselmeer zodanig worden uitgevoerd dat de robuustheid van het systeem toeneemt. Dit 
betekent dat rekening wordt gehouden met een grotere peilfluctuatie dan in de eerste stap van flexibilisering is 
aangegeven. Binnen de hoogwaterbeschermingsprogramma’s worden de komende jaren 
dijkversterkingsprojecten uitgevoerd.  

Vraag: In hoeverre worden dijkversterkingen nu al zo robuust uitgevoerd dat dijken bestand zijn tegen 
fluctuaties in het streefpeil van -50 tot +10 cm en (voor zover dat niet het geval is) wat zijn de meerkosten om 
dijkversterkingen wel zo robuust uit te voeren?  

Uitvoering: Overleg met de programmabureaus van HWBP2 en nHWBP over de uitgangspunten die nu worden 
gehanteerd bij dijkversterkingen en de vraag wat eventuele vergroting van de robuustheid aan meerkosten met 
zich mee zou brengen. Uitvoering door het consortium, i.o.m. Judith Litjens (als trekker van het thema 
veiligheid). Naar aanleiding van het overleg kunnen vervolgstappen worden gedefinieerd. 
 
 
2 Veiligheidstoetsing eerste stap flexibilisering. 

Achtergrond: Er is een voorstel gemaakt voor de eerste stap in flexibilisering van het waterpeil van de meren. 
Het lijkt waarschijnlijk dat deze eerste stap mogelijk is, zonder dat de veiligheid achteruitgaat, wanneer de 
eerste pompen op de Afsluitdijk zijn geïnstalleerd. Dit dient echter getoetst te worden. 

Vraag: Hoe kan flexibilisering van het peilbeheer, na de installatie van pompen op de Afsluitdijk, worden 
uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van veiligheid? 
a) Is peilopzet tot -10 cm NAP aan het einde van de winter mogelijk, rekening houdend met de installatie 

van pompen in de Afsluitdijk en met het niet verhogen van het peil bij voorspelde hoogwatersituaties? 
En zo niet: hoe kan het voorstel dan op dit punt worden aangepast? 

b) Als voorbereiding naar een tweede stap wordt gekeken naar verdergaande opzet in het voorjaar, met 
verschillende pompcapaciteiten in de Afsluitdijk. 

c) Welk protocol moet worden gehanteerd bij het nemen van de beslissing het peil aan het einde van de 
winter niet op te zetten, bij voorspelde hoogwatersituaties? 

d) Welke speelruimte is er voor het handhaven van het winterpeil, binnen de randvoorwaarden van de 
veiligheid? 

Uitvoering: Uitbesteding aan adviesbureau met ervaring met veiligheidsberekeningen in het IJsselmeergebied 
via Deltares. Op deze manier wordt de gezamenlijke expertise van Deltares en het adviesbureau optimaal 
benut. 
 
 
 
3 Optimalisatie peilbeheer winter 

Achtergrond: De installatie van pompen op de Afsluitdijk geeft nieuwe mogelijkheden voor het peilbeheer in de 
winterperiode. Het peilbeheer moet in ieder geval voldoen aan de randvoorwaarden van veiligheid. Vervolgens 
is het van belang dat gezocht wordt naar een optimale balans tussen waterafvoer, wateroverlast en kosten, 
binnen het watersysteem als geheel (meren, Noordzeekanaal, regionale watersystemen). 

Vraag: Wat is, na installatie van pompen op de Afsluitdijk, een optimaal beheersregime voor het peil in de 
winterperiode, rekening houdend met het functioneren van het totale watersysteem (meren, Noordzeekanaal, 
regionale watersystemen). 

Uitvoering: Op basis van de resultaten van de berekeningen bij vraag 2 bespreken deskundigen van alle 
betrokken waterbeheerders de optimale beheersstrategie van het winterpeil, samen met een deskundige van 
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Deltares en van het betrokken adviesbureau. Rijkswaterstaat Midden Nederland organiseert het gesprek en is 
verantwoordelijk voor eventuele vervolgactiviteiten die nodig zijn om de vraag goed te kunnen beantwoorden. 
 
 

4 Natuurtoets eerste stap flexibilisering. 

Achtergrond: Er is een voorstel gemaakt voor een eerste stap in flexibilisering van het peilbeheer. Er is hierbij 
sprake van een “natuurinclusief ontwerp”. De gedachte daarachter is dat dit de beste garantie is om problemen 
met de natuurwetgeving te voorkomen. Er moet echter getoetst worden of het voorstel daadwerkelijk 
uitvoerbaar is binnen de vigerende natuurwetgeving. Het is van belang hierbij rekening te houden met zowel 
een ander verloop van het streefpeil door het jaar heen als met de afwijkingen die in specifieke jaren kunnen 
plaatsvinden. 

Vraag: Is de voorgestelde eerste stap in flexibilisering van het peil uitvoerbaar binnen de natuurwetgeving? Bij 
de toetsing moeten de verschillende elementen van de voorgestelde veranderingen in het peilbeheer zowel 
afzonderlijk als in samenhang worden betekenen. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om nog tot 
aanpassingen in het voorstel te komen. Er wordt daarbij ook gekeken naar iets verdergaande flexibilisering (10 
cm meer voorjaarsopzet, 10 cm dieper uitzakken bij extreme droogte). Het gaat om een juridische toetsing op 
het niveau van een plan-MER. 

Uitvoering: Uitbesteding aan adviesbureau met ervaring op het gebied van toetsing natuurwetgeving en kennis 
van het IJsselmeergebied via Deltares. Op deze manier wordt de gezamenlijke expertise van Deltares en het 
adviesbureau optimaal benut. 
 
 
5 Watervraag en aanbod regio. 

Achtergrond: De behoefte aan een waterbuffer in het IJsselmeergebied is afhankelijk van de ontwikkeling van 
vraag en aanbod van water. Het wateraanbod wordt vooral bepaald door de klimatologische ontwikkelingen 
(rivierafvoer, verdamping). De watervraag is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het totale watersysteem 
(meren, Noordzeekanaal, regionale systemen) en bij de gebruikers. Het is van belang goed zicht te hebben op 
de effecten van de ontwikkelingen. Door het Deltaprogramma Zoetwater zijn hiervoor berekeningen uitgevoerd 
met de zgn. Quick Scan Tool. De resultaten hiervan moeten duidelijk worden samengevat. Bovendien moeten 
mogelijke verschillen in inzichten tussen betrokken partijen worden geanalyseerd. 

Vraag: Analyseer de resultaten van de berekeningen met de Quick Scan tool en vat die samen op een 
overzichtelijke manier. Specifiek: 

a. Wat zijn de afzonderlijke effecten van veranderingen in het aanbod en veranderingen in de vraag 
op de benodigde waterschijf? 

b. Wat zijn de effecten van waterbesparende maatregelen volgens de inventarisatie van de 
waterschappen en volgens de berekeningen van Deltares, waardoor worden eventuele verschillen 
veroorzaakt en wat is het effect op de benodigde waterschijf? 

c. Wat is de benodigde waterschijf, uitgaande van volledig voldoen aan de watervraag en alleen 
voldoen aan de watervraag van de categorieën i en ii van de verdringingsreeks, in een droog en 
zeer droog jaar in 2050 en 2100. 

Uitvoering: Arnold Hebbink en Albert Remmelzwaal bespreken de vragen met DPZ. Ze kunnen waarschijnlijk 
grotendeels beantwoord worden op basis van de rapportage van Deltares. Indien nodig wordt Deltares 
aanvullende informatie gevraagd (onderdeel van de DPZ opdracht). 
 
 
6  Risico’s van verschillende manieren van waterafvoer 

Achtergrond:  Op dit moment wordt het water uit het IJsselmeergebied onder vrij verval gespuid naar de 
Waddenzee. Waarschijnlijk worden voor 2020 pompen geplaatst, waardoor de afvoer door een combinatie van 
pompen en spuien plaatsvindt. Wanneer de zeespiegel sterk stijgt, zal de afvoer uiteindelijk geheel via pompen 

plaatsvinden. Iedere methode van afvoer kent zijn eigen risico’s (faalfactoren).  

Vraag: Wat zijn de risico’s die zijn verbonden aan waterafvoer door pompen, spuien en de combinatie van 
pompen en spuien en wat zijn de mogelijkheden om de risico’s van de nieuwe varianten (pompen en de combi) 
te beheersen? 

Uitvoering: RWS Midden Nederland organiseert een risicosessie met deskundigen (waterbeheerders, technici, 
wetenschappers). Indien nodig worden van daaruit vervolgactiviteiten georganiseerd. 
 
 
7 Uitzakken 
 
Aanleiding: Deltares heeft op verzoek van DPIJ een verkennende studie gedaan naar de effecten van uitzakken 
van het zomerpeil tot -50 cm. Het rapport geeft aan dat als het waterpeil in een droge zomer uitzakt onder -30 
cm NAP lokale negatieve effecten op dijkstabiliteit en funderingen niet kunnen worden uitgesloten. In het 
voorstel voor een eerste stap in flexibilisering van het peilbeheer zakt het peil in principe niet onder de -30 cm 
NAP. Bij een volgende stap zou uitzakken tot -40 cm een optie kunnen zijn. Bovendien is het denkbaar dat in 
de toekomst in extreem droge jaren uitzakken onder de -30 cm NAP niet altijd voorkomen kan worden. Het is 
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daarom van belang meer zicht te krijgen op de effecten van iets dieper uitzakken en de maatregelen die nodig 
zijn om negatieve effecten te voorkomen.  

Vraag: Uitvoering van een verdere analyse van de effecten van uitzakken: 
d. Op welke locaties zijn negatieve effecten van incidenteel uitzakken tot -40 en -50 cm NAP te 

verwachten? 
e. Met welke maatregelen kunnen die worden voorkomen? 
f. Wat zijn de kansen dat bij de eerste stap flexibilisering, het waterpeil (ongewenst) onder de -30 

cm NAP daalt? 

Uitvoering: Voor vraag a en b: het consortium organiseert een werkbijeenkomst met specialisten van Deltares, 
van onze partners en evt. gespecialiseerde adviesbureaus. Hier worden beschikbare rapporten over de effecten 
van uitzakken besproken en gekoppeld aan (ervarings-)kennis van de aanwezigen. Als de bijeenkomst tot 
duidelijke conclusies leidt, wordt de vraag beantwoord met een rapportage over de bijeenkomst. Het kan ook 
zijn dat in de bijeenkomst vervolgactiviteiten worden gedefinieerd. Voor vraag c: het consortium analyseert 
deze vraag met behulp van de berekeningen die in opdracht van DPZ zijn uitgevoerd (zie ook onderdeel 5). 
Uiteindelijk dient er een breed gedragen rapportage te komen over de 3 vragen gezamenlijk te komen. 
 
 
P.M. Bekkenanalyse 
 
Achtergrond: Er is gesuggereerd dat een bekkenanalyse van het IJsselmeer een goed hulpmiddel kan zijn voor 
het berekenen van benodigde pompcapaciteit en optredende waterstanden. Om na te gaan of dit het geval is, 
worden de volgende acties uitgevoerd: 

a. Hoe zijn in het project Afsluitdijk de benodigde pompcapaciteiten berekend? Is daarbij een 
bekkenanalyse uitgevoerd? Zo ja: wat zijn de ervaringen daarmee? Zo nee: zou een 
bekkenanalyse toegevoegde waarde kunnen hebben? 

b. Afhankelijk van de resultaten van stap a wordt met een groepje van specialisten een gesprek 
georganiseerd over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van een bekkenanalyse van het 
IJsselmeergebied. 

c. Afhankelijk van de resultaten van stap b kunnen vervolgactiviteiten worden georganiseerd. 

Uitvoering: Arnold Hebbink voert punt a uit, waarna wordt bezien of hij zal doorgaan met punt b. 
 
 
 

 


