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De herijking van de landelijke 
zoetwaterverdeling 
Tientallen wateropgaven zijn dankzij het advies van de Commissie 
Veerman1) en het ontwerp Nationaal Waterplan2) in beeld gebracht. Het 
zijn water probleemoplossende taken voor de komende deelprogramma’s. 
Deze maken straks deel uit van één integraal totaalplan, één duurzaam 
evoluerende inrichting van de kust-, delta- en riviergebieden. De herijking 
van de zoet waterverdeling over het hoofdwatersysteem is officieel afgelopen 
november begonnen en wordt in 2015 afgerond. Deze herijking vormt 
het fundament van het Nationaal Waterplan en van een klimaatbestendig 
Nederland. In dit op te stellen plan prevaleren waterveiligheid en zoetwater-
voorziening. Daarnaast krijgen het gezond maken van de deltawateren en het 
ontwikkelen van estuariene dynamiek veel aandacht.

op de nationale bijeenkomst 
deltaprogramma van 10 juni jl. 
sprak cees veerman de wens uit 

dat lopende waterprojecten onverminderd 
doorgaan en dat de komst van een nationaal 
waterplan niet als zand in de motor mag 
werken. als projecten afhankelijk zijn van een 
nog nader te bepalen inrichting, dan ligt een 
pas op de plaats voor de hand. een voorbeeld 
hiervan is de verzilting van het volkerak-
zoommeer. dit lopend gebiedsproces kan de 
gang naar estuariene dynamiek of watervei-
ligheid frustreren en zou daarom beter even 
kunnen wachten. Mocht bij de landelijke 
herverdeling voldoende zoet water voor 
doorstroming ter beschikking komen, dan 
vervalt de noodzaak van dit verziltingproject. 
de onomkeerbaarheid van de verzilting 
van één van de grootste zoetwaterbuffers 
van nederland, evenals de inrichting van de 
zuidwestelijke delta, zijn cruciaal voor het 
komend integraal landelijk waterbeheer en 
vragen om zorgvuldig afgewogen besluiten.

de reeks aan innovatieve ideeën van 
de afgelopen jaren maakt dat men zich 
gemakkelijk laat afleiden door specta-
culaire nevendoelen, die echter voor de 
hoofddoelen geen zoden aan de dijk zetten. 
een centrale regie met een algemene 
visie maakt een eind aan de verbrok-
keling van waterstaatkundige plannen. 
voor regionale stuurgroepen is het pas 
mogelijk om definitieve deelprogramma’s 
samen te stellen als sprake is van landelijke 
samenhang. alle gebieden krijgen daarom 
een opdracht van de ministeriele stuurgroep 
deltaprogramma. de kern van de opdracht 
is het op een zodanige wijze borgen van de 
waterveiligheid en klimaatbestendigheid 
op de lange termijn en het scheppen van de 
randvoorwaarden voor duurzame zoetwa-
tervoorziening, dat dit op een integrale 
wijze bijdraagt aan een ecologische en 
economische versterking3).
Per deelprogramma zijn daarnaast de 
beschikbare middelen (geld, diensten en 
watergaranties) van belang. bij de verdeling 
van zoetwateraanvoer kan men per 
deelgebied zowel aandacht schenken aan 
de optimale aanvoer als aan de maximaal en 
minimaal toelaatbare aanvoeren. vervolgens 
kan met de uitwerking van samenhangende 
regionale deelplannen begonnen worden. 

grote noodzakelijke beslissingen mogen niet 
langer vooruit worden geschoven4), zodat 
alle gebieden waar maatregelen genomen 
moeten worden, in één keer goed aangepakt 
worden. 

Maatregelen tegen het opkomende 
water
Toen de mens invloed kreeg op het 
nederlandse landschap, werden de 
wordingsprocessen, sedimentatie en 
veenvorming aan banden gelegd en daalde 
het oppervlak door exploitatie van veen en 
ontwatering. Laag nederland is hierdoor 
geen lage delta, maar een veel te lage delta. 
Met de verwachte zeespiegelstijging en de 
sterk wisselende rivierafvoeren nemen de 
kansen op overstroming toe. 
de goedkoopste en meest beproefde manier 
om de strijd tegen het wassende water te 
voeren, is nog altijd het ophogen van de 
dijken5). goede dijken in combinatie met 
degelijke keringen en sluizen geven de beste 
bescherming aan nederland. de tweede 
veiligheidstoetsing primaire waterkeringen 
heeft in 2006 plaatsgevonden. op het 
verbeteren en verhogen van de dijken mag 
men niet bezuinigen. eerst moet nog het 
achterstallig onderhoud worden verricht. 
dijkverhoging geeft niet alleen meer 
veiligheid, maar vergroot ook de afvoercapa-
citeit van rivieren. 
een watersnood kan nog altijd een ramp 
veroorzaken en tegelijk het zorgvuldig 
opgebouwde image van nederland op 
waterstaatkundig gebied wegvagen. de 
randstad loopt hierbij een groot risico. 
nederland ligt voor meer dan de helft 
beneden de zeespiegel en heeft te kampen 
met onder meer de gevolgen van de aanleg 
van de nieuwe waterweg. bij de werking van 
de Maeslantkering is de huidige faalkans van 
1/100 weliswaar op dit moment voldoende, 
maar de marges zijn verdwenen. Met een 
rijzende zeespiegel, toenemende rivierafvoer 
en de onzekerheid of deze faalkans ook in de 
toekomst haalbaar blijft, is het moment dat 
de voornaamste schakel in de beveiliging 
van west-nederland niet meer voldoet, niet 
ver af. goede evacuatie lijkt in dit dichtbe-
volkt gebied onmogelijk en watersnood in de 
randstad kan onze economie voor lange tijd 
ontwrichten. de gevolgen kunnen aanzienlijk 

groter zijn dan die van de watersnoodramp 
van 19536).
het grootste gevaar komt uit zee en heeft 
een voorspeltijd van slechts ongeveer 24 
uur. elke investering in de veiligheid van 
de voordeur, de afsluiting van de nieuwe 
waterweg, betaalt zich dubbel en dwars 
uit. een echt substantiële verbetering vindt 
plaats door de kering in de nieuwe waterweg 
dubbel uit te voeren. een goed uitgevoerde 
zeesluis met twee onafhankelijk werkende 
deuren zou zonder problemen de vereiste 
faalkans kunnen opleveren.
Langzamerhand dringt eveneens het besef 
door dat men niet ongelimiteerd estuarium-
mondingen kan blijven uitdiepen ten 
behoeve van de steeds grotere zeeschepen. 
de toegankelijkheid is ook op andere 
wijzen op te lossen, zoals gebeurt door 
de zeewaartse accentverschuiving naar 
onder meer de europoort en de Maasvlakte. 
stadshavens en oude haventerreinen 
veranderen in jachthavens met woonwijken.
over de wijze waarop de nieuwe waterweg 
wordt afgesloten en de precieze locatie 
zal nog gediscussieerd worden, maar de 
principiële beslissing dat dit gaat gebeuren 
dient spoedig genomen te worden voor een 
tijdige realisatie.

Zoetwatervoorziening
Met het oog op een toekomstig tekort aan 
zoet water is er alvast een nationale verdrin-
gingsreeks in vier categorieën opgesteld. wie 
heeft bij schaarste het meeste recht op zoet 
water? op de vierde en laatste plaats staan 
scheepvaart, landbouw, natuur, industrie, 
waterrecreatie en binnenvisserij. zij zullen 
bij lage rivierafvoeren als eerste moeten 
inleveren.
het ontwerp nationaal waterplan kiest voor 
het langer vasthouden en benutten van het 
zoete water. van de totale rivierwateraan-
voeren van rijn en Maas wordt momenteel 
40 procent gebruikt voor het terugdringen 
van het zout in de nieuwe waterweg. de 
overheid kan het goede voorbeeld geven 
in het zuinig en efficiënt omgaan met zoet 
water door ‘het lek van holland’ te dichten 
met sluizen in de nieuwe waterweg7).
de huidige zomerafvoer van de rijn van 
1.700 kubieke meter per seconde kan deze 
eeuw afnemen naar 700 kubieke meter 
per seconde. van een vrije doorstroom 
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door de nieuwe waterweg is dan absoluut 
geen sprake meer8). ondanks de huidige 
voorkeursbehandeling van de nieuwe 
waterweg bij de zoetwateraanvoer, is zelfs nu 
achterwaartse verzilting van het haringvliet 
via het spui niet altijd te voorkomen. zodra 
de rijnmond gesloten wordt, komt er zoet 
water beschikbaar voor het gezond maken 
van de nederlandse waterhuishouding en 
voor de in het ontwerp nationaal waterplan 
gestelde wateropgaven. de sleutel voor een 
herverdeling van de zoetwateraanvoer ligt 
dan ook in eerste instantie bij het beperken 
van het zoetwaterverlies via de nieuwe 
waterweg. 

naast het zoetwaterverlies via de nieuwe 
waterweg wordt nog eens 40 procent van 
de rivierwateraanvoeren verbruikt voor het 
zoetspoelen van verzilte poldersloten in 
(te) lage landbouwgebieden. wanneer voor 
deze gebieden de werkelijke kosten worden 
doorberekend voor de continue ontwatering 
en het periodiek zoetspoelen, dan ligt veelal 
de keuze voor onder water zetten voor 
de hand. deze besparing levert voorraad-
vorming van zoet water op en deze toplaag 
van zoet water geeft tegendruk aan zoute 
kwel en gaat hierdoor verzilting tegen9).

het ontwerp nationaal waterplan vermeldt 
dat de klimaatverandering vraagt om een 
heroverweging van de huidige strategie 
voor (zoet)watervoorziening en verziltings-
bestrijding. beide hiervoor genoemde 
situaties van grootschalige zoetwaterver-
spilling zijn nog maar nauwelijks in stand te 
houden en op termijn niet te handhaven. 
Maatregelen tegen zoetwaterverlies dienen 
dan ook hier genomen te worden. het 
is verbazingwekkend dat men met het 
resterende zoete water tot nu toe redelijk aan 
de vraag kan voldoen. na een herijking van 

de zoetwateraanvoer hoeft zoetwatertekort 
in nederland geen probleem meer te zijn.

Afvoer van rivierwater
de maatregelen in het kader van ‘ruimte 
voor de rivier’ hebben als gevolg dat 
het rivierwater sneller richting zee wordt 
afgevoerd. de problemen voor tijdelijke 
wateropvang en waterdoorvoer komen 
vervolgens nog meer op het bordje van de 
zuidwestelijke delta. de rijnmond heeft 
geen bergend vermogen en is hierdoor als 
permanente afvoerroute ongeschikt. voor 
tijdelijke berging en noodafvoer worden 
daarom de voormalige zeegaten van de 
zuidwestelijke delta ingezet.
bij normale en geringe afvoeren wordt 70 
tot 80 procent van al het rivierwater naar 
de nieuwe waterweg geleid. de haring-
vlietsluizen worden zodanig bediend dat de 
nieuwe waterweg zo lang mogelijk 1.500 
kubieke meter zoet water per seconde kan 
lozen. jaarlijks gaan zo enkele tientallen 
kubieke kilometers zoet water verloren. 
intussen neemt de rivieropwaartse invloed 
van de zee ons in de tang en dringt via het 
zuidwesten en het noorden steeds verder 
door.
de onderhandelingen tussen verschillende 
sectoren in de delta worden vaak gedicteerd 
door de scheepvaartbelangen. behoud van 
een open verbinding met zee lijkt op korte 
termijn voor rotterdam economisch aantrek-
kelijk. er zitten voor rotterdam en omgeving 
veel voordelen aan zeesluizen; binnenhavens 
zonder getij, behoud van zoet water, geen 
milieuwisselingen, meer stabiliteit voor de  
dijken rond het rijnmondgebied, de volke-
rak sluizen worden wellicht overbodig en 
de bereikbaarheid van het achterland 
blijft langer intact. daarbij kan de rijn-
scheldecorridor zoet blijven en worden de 
huidige milieuproblemen, zoals blauwalgen, 

met doorstroming opgelost. het volkerak-
zoommeer hoeft niet meer te verzilten en de 
zoetwatervoorziening voor het zuidwesten 
van nederland is veiliggesteld. zo’n herziene 
inrichting maakt tevens een einde aan de 
instabiliteit van de dijken langs het spui, de 
dordtsche Kil en de oude Maas vanwege de 
hier na 1970 sterk toegenomen stroomsnel-
heden. ook achterwaartse verzilting van het 
haringvliet wordt hiermee voorkomen.

bij zeer hoge rivierafvoeren en tijden 
waarop men niet in zee kan spuien, zoals 
bij stormvloed, adviseert de deltacom-
missie om het rijnmondgebied tijdelijk af 
te sluiten. dit is voorgesteld in de vorm van 
een afsluitbaar open rijnmond (aor)10). 
al het water aangevoerd door Lek, waal 
en Maas wordt dan richting biesbosch en 
haringvliet geleid (zie afbeelding 1). nu is het 
haringvliet voor tijdelijke wateropvang in de 
zuidwestelijke delta onvoldoende. stagnatie 
van doorstroming in het hollandsch diep 
vergroot bij hoge rivierafvoeren het over-
stromingsrisico in de hele regio. het water 
kan bij de weergegeven afsluiting alleen 
maar stijgen tussen de in de afbeelding met 
geel aangegeven aangepaste en nieuwe 
dijken.

om de maatgevende afvoer van 16.000 
kubieke meter per seconde van het huidige 
rivierverruimingsprogramma te kunnen 
opvangen, is voldoende noodberging, het 
behoud van verval en doorstroming en 
tenslotte meer spuicapaciteit naar zee nodig. 
alleen een maximale berging zal de stijging 
van het water in de delta bij tijdelijk gesloten 
riviermonden aanzienlijk verminderen. de 
deltacommissie adviseert om volkerak-
zoommeer, grevelingen en eventueel de 
oosterschelde in te zetten voor tijdelijke 
noodberging.

Afb. 1: ‘Afsluitbaar Open Rijnmond10). 
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een verbeterde doorvoer via het hollandsch 
diep dankzij trajectverlenging van de 
afvoerroute naar zee valt mee te nemen in 
de afwegingen bij het onderzoek naar een 
afsluitbaar open rijnmond. Met zeesluizen 
hoeven de nieuwe beweegbare hoogwater-
keringen van een aor, op de afbeelding in 
rood, minder vaak dicht, omdat het zeewater 
het rivierwater niet zal opstuwen, en met een 
meanderende afvoer door de delta hoeven 
de dijken minder rigoureus aangepast te 
worden. de dijken in zeeland zijn immers van 
oorsprong zeewerend.

voorspellingen over de gevolgen van de 
klimaatverandering hebben een hoge 
mate van onzekerheid. Met een inrichting 
waarbij men veranderingen stapsgewijs kan 
bijhouden en gefaseerd kan sturen, neemt 
men geen maatregelen die later overbodig 
blijken en kan het voortschrijdend inzicht het 
vervolgtraject bepalen. om kosteneffectief te 
werken, dient elke stap op zich een rendabel 
en afgerond geheel te zijn, passend in de 
visie voor de langere termijn. 
de deltacommissie wil waterproblemen
voorkomen of ongedaan maken. 
oplossingen die samengaan met landschaps-
vormende processen zijn op termijn stabieler 
en goedkoper en hebben de voorkeur boven 
technische oplossingen. hoe kunstma-
tiger de te nemen maatregelen zijn, des 
te hoger zijn doorgaans de investeringen 
en des te meer de blijvende kosten11). zo is 
natuurlijke afvloeiing te prefereren boven 
het oppompen van water. aansluiting bij de 
voortgaande natuurlijke processen draagt 
bij aan de kwaliteit en duurzaamheid. het 
wordt geen strijd tégen het water, maar 
een samenwerking mét het water voor een 
klimaatbestendig nederland.

Ecologische verbetering in de delta 
en de rivieren
de afsluitdijk betekende in 1932 een enorm 
verlies aan trekvissen. deze afsluiting maakte 
het voor veel vissen vrijwel onmogelijk om 
vanuit zee de rivieren te bereiken. Met de 
aanleg van de deltawerken volgde later 
een tweede klap. door de afsluitdijk en de 
deltawerken zijn verbindingen verbroken 
en is vervolgens de kwaliteit van diverse 
geïsoleerde wateren gedaald12). vanwege 
de ecologische gevolgen is het voor de 
nederlandse trekvis inmiddels vijf voor 
twaalf. in de komende planvorming vereisen 
de implementatie van de Kaderrichtlijn water 
en het natura 2000-beleid maatregelen om 
het estuariene karakter van de deltawateren 
te herstellen.
het ‘oorspronkelijke’ estuariene karakter zal 
echter niet op dezelfde  locaties terugkeren, 
omdat zowel de natuur als de inrichting 
van nederland continue veranderen. zo 
komt het einde in zicht van de zoetwater-
getijdengebieden langs de oude Maas 
en in de sliedrechtse biesbosch, die na de 
deltawerken konden voortbestaan vanwege 
het restgetij via de nieuwe waterweg. Met 
de afsluiting van de nieuwe waterweg 
verdwijnen eveneens de enorme zoetwater-
bellen die tweemaal daags in de noordzee 
stromen en die tot ver in de waddenzee 
waarneembaar zijn.

Met een herziening van de zoetwaterver-
deling doet zich een unieke kans voor om 
met open verbindingen de ecologische 
relaties tussen zee en rivieren blijvend te 
herstellen. om hierbij de rivieropwaartse 
invloed vanuit zee terug te dringen, is 
verlenging van de afvoerroutes van het 
rivierwater naar zee of in zee gewenst.
in de stroomgebieden van rijn en Maas is 
tientallen jaren gewerkt aan onder meer 
beekherstel, vispassages, natuurvriendelijke 
oevers en vloeiweiden. deze maatregelen 
worden pas echt effectief bij een blijvende 
overgang van zout naar zoet. als de 
natuurlijke relatie tussen rivieren en zee 
zich kan herstellen, dan kunnen de rivieren 
de ruggengraat gaan vormen van de natte 
component van de ecologische hoofd-
structuur, het netwerk van de nederlandse 
natuur.
de komende waterverdeling bepaalt de 
mogelijkheden voor inrichting. Men kan 
zich afvragen of hierbij gespecificeerde 
formuleringen van natuurdoelstellingen niet 
overbodig zijn, aangezien de morfologische 
voorspellingen, die de basis vormen voor 
de effectvoorspelling voor de natuur, met 
relatief grote onzekerheden zijn omgeven. 
dit geldt in sterke mate voor de betrokken 
natura 2000-gebieden.
waardevolle natuurgebieden zullen van 
karakter veranderen, maar het verlies van 
biotopen wordt ruimschoots gecompen-
seerd door inrichtingen die op termijn het 
beste zijn voor het milieu en het ontstaan 
van nieuwe natuurgebieden. hierbij 
valt te denken aan het gezond maken 
van geïsoleerde deltawateren middels 
doorstroming, de uitbreiding van de 
voorkust en de verlenging van de estuariene 
overgangsgebieden naar zee.
het is vervolgens aan de natuur om aan 
duurzame, kwalitatieve en voortgaande 
processen verdere invulling te geven. 
de mens wordt eerder toeschouwer dan 
spelbepaler en aanschouwt waar en in welke 
vorm de estuariene dynamiek ontstaat.

de baten van de natuur worden vaak 
onderschat. onze economie heeft behoefte 

aan een ecologisch fundament, aangezien 
een gezonde delta voorwaarde is voor 
een gezonde economie13). hiervoor is een 
integrale watersysteembenadering noodza-
kelijk. recreatie, landbouw, scheepvaart, 
industrie, visserij, schelpdiercultuur, natuur 
en milieu varen er wel bij.  het illustratief 
maken, het vergelijken en het combineren 
van landelijke integrale inrichtingsvoor-
stellen dragen bij tot de beeldvorming van 
een klimaatbestendig nederland. 

Inrichtingsvoorstel
de adviesgroep borm & huijgens heeft begin 
dit jaar een inrichtingsvoorstel tot integraal 
landelijk waterbeheer gepresenteerd, 
gebaseerd op voorgaande analyse. door 
het zoete water langer vast te houden en dit 
water meanderend te laten afstromen via de 
zuidwestelijke delta en langs de afsluitdijk, 
kunnen naar alle waarschijnlijkheid de 
zoetwatervoorraden behouden blijven. ook 
worden de ecologische relaties tussen zee en 
rivieren blijvend hersteld, wordt de watervei-
ligheid vergroot en neemt de landinwaartse 
invloed van de zee af. 
voor beide regio’s met een grote meer - 
voudige wateropgave (de zuidwestelijke 
delta en het ijsselmeergebied) worden hier 
globale inrichtingssuggesties gepresenteerd.

Een gezonde zuidwestelijke delta
Met de deltawerken is het zoute getijden-
milieu in de oosterschelde behouden 
gebleven. het meeste rivierwater wordt door 
de nieuwe waterweg naar zee afgevoerd 
en de voormalige zeegaten zijn van elkaar 
gescheiden. de zeeuwse oppervlakte-
wateren zijn kwalitatief minder geworden 
en scoren intussen op veel punten ‘slecht’ 
of ‘ontoereikend’14). de ontstane problemen 
als vermesting, blauwalgen, wisselingen 
en abrupte overgangen van milieu en 
zuurstofgebrek kunnen opgelost worden 
met doorstroming van rivierwater en middels 
getijden. het zoete rivierwater dat nu via een 
korte weg in zee wordt geloosd, kan zoveel 
mogelijk door de wateren van de delta 
stromen, zich mengen met het zoute water 
onder invloed van getijdendynamiek en 

Afb. 2: Schets van het inrichtingsvoorstel voor de zuidwestelijke delta.



27h2o / 25/26 - 2009

opinie

pas bij de stormvloedkering in zee stroomt. 
zo wordt de oosterschelde de levensader 
van een duurzame delta en kan een open 
estuarium gecombineerd worden met een 
korte kustlijn15).

het deltamilieu is gebaat met doorstroming 
bij het oplossen van de huidige problemen. 
de hiervoor te nemen maatregelen zijn 
onder meer een forse doorsteek door 
goeree-overflakkee en een open verbinding 
van de grevelingen met de oosterschelde. 
vervolgens kan het water meanderen, zonder 
hinder voor de scheepvaart. het rivierwater 
zal dan met een grote s-bocht naar zee 
stromen (zie afbeelding 2). het water stroomt 
kronkelend weg via de voormalige zeegaten, 
waardoor de zee relatief verder weg komt 
te liggen. het achterland is hierdoor beter 
beschermd tegen hoge zeewaterstanden en 
opwaaiende westenwind. deze inrichting 
vermindert de gevreesde landinwaartse 
invloed van zee, als gevolg van zeespiegel-
stijging of lage zomerafvoeren, en maakt 
tevens een permanente en geleidelijke 
overgang van zout naar zoet mogelijk. 

het haringvliet blijft zoet, de grevelingen 
krijgt doorstroming met gereduceerd getij en 
de oosterschelde wordt weer een estuarium-
monding16). de draagkracht van de ooster-
schelde, die is afgenomen door het stoppen 
van de aanvoer van nutriënten door het 
rivierwater en het verdwijnen van het brakke 
water, kan zich herstellen. de stroomsnelheid 
zal toenemen zodra de ‘verstopte ader’ wordt 
genezen door een open verbinding met de 
grevelingen. het huidige zoute en stilstaande 
milieu in de grevelingen, vaak met zuurstof-
gebrek voor het bodemleven, ondergaat de 
grootste veranderingen. deze zal veranderen 
in een dynamisch duurzaam systeem, 
een getijdengebied met doorstroming en 
overgangen van zoet naar zout17).

inzet van de grevelingen is nodig als 
noodberging, voor de verlenging van 
de afvoerroute van rivierwater met een 
overgang van zoet naar zout en voor 
het terugdringen van de landinwaartse 
invloed van de zee. gefaseerd kan eerst de 
verbinding met de oosterschelde tot stand 
gebracht komen, gevolgd door een geleide-
lijke toename van zoetwateraanvoer vanuit 
het westelijk haringvliet.

bij extreem hoge rivierafvoeren wordt voor 
de veiligheid van tevoren water vanuit 
haringvliet, grevelingen en oosterschelde 
in zee gespuid, waarna de op dat moment 
maximaal haalbare bergingscapaciteit 
gebruikt kan worden. dit garandeert 
langer de vrije afwatering van onder meer 
het gebied van het waterschap brabantse 
delta. het water van het hollandsch diep 
kan op zo’n tijdstip blijven doorstromen, 
zodat stagnatie van doorstroming met de 
gevreesde peilverhoging in de biesbosch-
regio uitblijft en de kans op overstroming in 
het rijnmondgebied vermindert.

de oosterschelde blijft onder alle omstan-
digheden zout. doorstroming en getijden 
zijn gunstig voor schelpdierculturen. nu 
de kwaliteit van rijn en Maas is verbeterd, 
kunnen de visgronden van de noordzee 
en de delta weer profiteren van de door 
de rivieren meegevoerde voedingsstoffen. 
het aangevoerde sediment kan op de 
lange termijn de onbalans die zandhonger 
veroorzaakt herstellen. bij hoge rivierenaf-
voeren spuien de haringvlietsluizen, en zo 
nodig extra spuisluizen in de brouwersdam, 
alvast het overtollige rivierwater om 
verzoeting van de oosterschelde te 
voorkomen. 

Momenteel wordt nog overwogen om het 
zoommeer-volkerak zout te maken om de 
symptomen van overmatige bemesting te 
bestrijden. bij voldoende beschikbaarheid 
van zoet water kan dit zoete water ook door 
de randmeren stromen om deze te reinigen 
en te verversen. zoet water in de randmeren 
gaat de verzilting tegen. Tholen, west-
brabant en de hoekse waard komen niet in 
de problemen zoals dat bij verzilting zou zijn. 
de binnenvaartroute van de rijn-schelde-
corridor blijft hierbij zoet en getijloos.

Een veilig en duurzaam systeem rond de 
Afsluitdijk
de huidige afsluitdijk voldoet niet meer 
aan de veiligheidseisen18). de veiligheid 
waarborgen is van nationaal belang, maar 
daarnaast spelen milieu en buffering van 
zoet water een grote rol. de voorkeur gaat 
uitnaar een duurzame inrichting, aansluitend 
bij de natuurlijke processen. behoud van een 
natuurlijk verval van ijssel tot waddenzee is 
van belang voor een goede afvloeiing.
het veiligstellen van de zoetwatervoorraden 
van het ijsselmeer en de zuidwestelijke delta 
voorkomt zoetwaterschaarste. daarnaast 
behoren beide regio’s bij hoge afvoeren het 
teveel aan water tijdelijk te kunnen bergen. 
in de zeeuwse delta, waar het meeste 
rivierwater heengaat, kan de waterberging 
aanzienlijk worden vergroot. slechts 15 
procent van het rivierwater stroomt naar het 
noorden en kan opgevangen worden door 
een spontane en tijdelijke verhoging van het 
ijsselmeer.
een permanente en geleidelijke overgang 
van zout naar zoet draagt ertoe bij dat 
de ijssel weer in het natuurlijke systeem 
terugkeert. hierbij dienen milieuwisselingen, 
zoetwaterschokken en abrupte overgangen 
voorkomen te worden. Tevens moet het 
ijsselmeer onder alle omstandigheden 
zoet blijven. dit vraagt om een te reguleren 
verbinding van het ijsselmeer met de 
waddenzeedynamiek.
een combinatie van een voordijk en een 
natuurdijk, aansluitend op het verhoogde 
Makkummerzand, wordt voorgesteld (zie 
afbeelding 3). de aanleg kan samengaan 
met baggerwerkzaamheden elders. op deze 
wijze ontstaat een meegroeiende voorzee-
wering met vooroevers. in de vorm van 
een voordijk met golfbrekers kan deze de 
afsluitdijk tegen het zeewater beschermen 
en tevens een ecologische meerwaarde 
geven aan de waddenzee. een natuurdijk 
aan de binnenzijde van de afsluitdijk staat 
garant voor de opvang van zilte overslag en 
opwaaiing.
de dijken kunnen op ondiepten gesitueerd 
worden en mogen lager blijven dan de 
afsluitdijk. de vorm van afbeelding 3 
voor doorstroming is dan ook slechts 
schematisch. op deze wijze ontstaat een lus 
van vele tientallen kilometers, waarlangs 
het rivierwater wordt afgevoerd via een 
open verbinding met zee, zonder dat er van 
indringing van zout in het ijsselmeer sprake 
is. Met afwisselende kribben gaat het water 
meanderen, waardoor de af te leggen weg 
naar de waddenzee nog eens aanzienlijk 
wordt vergroot en de stroomsnelheid 
afneemt. 

Afb. 3: Schets van het inrichtingsvoorstel voor de Afsluitdijk.
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voor noodsituaties is aanvullend een storm-
vloedkering gewenst. bij hoge rivierafvoeren 
kan de bestaande spuisluis aan de friese kant 
worden ingezet. de bodem en het waterpeil 
van het ijsselmeer mogen, net zoals bij de 
waddenzee, geleidelijk meegroeien met de 
zeespiegelstijging.
de gemotoriseerde scheepvaart blijft gebruik 
maken van de aanwezige schutsluizen. in het 
nieuwe estuariene gebied naast de afsluitdijk 
komen ongekende mogelijkheden voor 
natuurgerichte recreatie en ongemotori-
seerd verkeer. een open verbinding naar zee 
herstelt de visrijkdom met trekvissen die hier 
oorspronkelijk via de zuiderzee onze zoete 
wateren opzochten.

Conclusie
de genoemde inrichtingsuggesties zijn 
beide landelijk samenhangend, gebaseerd 
op voorgaande analyse en sluiten aan bij de 
natuurlijke processen. verder is het opgesteld 
met inachtneming van de verschillende 
belangen. het beperken van het zoetwa-
terverlies door de nieuwe waterweg is als 
belangrijkste randvoorwaarde genomen, 
omdat anders de vraag blijft of na 
maatregelen voor efficiënt gebruik van zoet 
water de minimumafvoeren van de rivieren 
in de zomer voldoende zullen zijn voor beide 
inrichtingen. 
bij deze suggesties is vooral gekeken naar 
het gezond maken en verbinden van de 

geïsoleerd geraakte deltawateren. andere 
mogelijkheden liggen in het zeewaarts 
verlengen van de estuariene overgangsge-
bieden, in combinatie met de uitbreiding 
van de ‘voorkust’19). in de luwte van de 
deltawerken en de Maasvlakte legde de 
natuur de voordelta aan. 

Professor henk saeijs noemt de natuur de 
beste ingenieur. we  moeten dan ook de kans 
om met deze samen te werken met beide 
handen aangrijpen.

Wil Borm
Cor Huijgens
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