
Nieuw peilbesluit

Strategie IJsselmeergebied
Flexibel peilbeheer (hoofdlijn 2) vormt een van de hoofdpunten van de strategie
voor het IJsselmeergebied. Het zorgt ervoor dat ook de komende decennia
voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Er moet een nieuw peilbesluit komen om
deze vorm van beheer mogelijk te maken.

Doel
Het opstellen van een gedragen nieuw peilbesluit voor de meren in het
IJsselmeergebied, dat flexibel peilbeheer zoals bedoeld in de strategie
IJsselmeergebied mogelijk maakt. 

Omschrijving
Uitgangspunt voor het nieuwe peilbesluit zijn de Deltabeslissingen en het aan te
passen Nationaal Waterplan. Het peilbesluit bestaat uit een beschrijving van de
peilen plus de beoogde bandbreedtes hiervoor. Het besluit bevat ook de
mitigerende dan wel compenserende maatregelen die nodig zijn en een
toelichting op het geheel. Het opstellen gebeurt in samenhang met het project
Operationaliseren flexibel peilbeheer (zie elders op deze routekaart).

Initiatiefnemer en betrokkenen 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland stelt het peilbesluit op en doet dit in
samenspraak met de betrokkenen in het IJsselmeergebied. 

Planning 
Eind 2014 worden afspraken gemaakt over de samenwerking, planning en inhoud
van het nieuwe peilbesluit. In de jaren daarna liggen ter inzage de notitie Reikwijdte
en detailniveau onderzoeken (begin 2015), het ontwerp peilbesluit + ontwerp
vergunningen en ontheffingen (2016) en de definitieve versies daarvan (2017).

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat Midden Nederland
Contactpersoon: Patricia Hol, patricia.hol@rws.nl

Jan Hendrik de Bruin

Jan Hendrik de Bruin komt uit Grou in Friesland. Op zijn twaalfde is hij begonnen

met windsurfen. Na zijn achttiende is de klad er in gelopen, tot hij in 2007 zijn

oude hobby weer oppikt.

Tegenwoordig surft hij twee keer per week op het IJsselmeer. Meestal voor de

kuststrook tussen Makkum en Workum, vanwege de stabiele wind en de

weidsheid van het water. Je zit elkaar daar niet in de weg. Bovendien is het veilig,

omdat het ondiep water is. Tot zo’n achthonderd meter voor de kust kan je gewoon

staan. 

Zijn favoriete plek is het water voor Piaam. Dat is door de zandbank die eronder

ligt een stuk vlak water, waarover je de surfplank mooi kan laten scheren. 

De Bruin is zich bewust van de kwetsbaarheid van de Nederlandse delta en de

bijzondere plek die het IJsselmeergebied daarin neemt. De Bruin: ‘Een Fries is zich

sowieso goed bewust van het water en de natuurkrachten die er spelen. 

Als windsurfer voel ik het al wanneer ik bij windkracht zeven of acht op het water

ben. Dan ben ik toch blij dat de afsluitdijk er ligt. Als je gewoon op kantoor zit met

de ramen dicht, dan merk je het niet.’

Operationaliseren flexibel peilbeheer

Strategie IJsselmeergebied
Flexibel peilbeheer (hoofdlijn 2) vormt een van de hoofdpunten van de strategie
voor het IJsselmeergebied. Het zorgt ervoor dat ook de komende decennia
voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Een volledig nieuw peilbeheer vraagt om
nauwe samenspraak en afstemming met alle betrokkenen om de operationele
kaders van die samenwerking uit te werken.

Doel
Het doel van deze maatregel is een modus te vinden in het gezamenlijk uitvoeren,
evalueren en verbeteren van het daadwerkelijk nieuwe operationeel peilbeheer. 

Omschrijving 
Operationaliseren flexibel peilbeheer gaat over hoe het flexibel peilbeheer het
beste in- en uitgevoerd kan worden in het IJsselmeergebied. We beschrijven hoe
we samenwerken en welke criteria we hanteren bij het maken van keuzes in de
dagelijkse praktijk en in extreme situaties. Deze worden opgesteld samen met
direct belanghebbenden als provincies, gemeenten en maatschappelijke
organisaties. Binnen dit project zal ook gebruik gemaakt worden van innovatieve
informatietechnieken om zo slim en efficiënt mogelijk om te gaan met het
beschikbare water (‘Slim Watermanagement’).  

Initiatiefnemer en betrokkenen
Rijkswaterstaat Midden-Nederland in samenwerking met de waterschappen en
provincies uit het IJsselmeergebied.  

Planning 
Dit project loopt parallel met het project ‘Nieuw peilbesluit’. 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat Midden Nederland
Contactpersoon: Jan Albert Kram, janalbert.kram@rws.nl

Waterveiligheid IJssel-Vechtdelta

Strategie IJsselmeergebied
Waterveiligheid in het IJsselmeergebied vormt de basis van de IJsselmeerstrategie.
De strategie richt zich niet alleen op dijkversterking, maar ook op andere
oplossingen om de veiligheid te vergroten. De IJssel-Vechtdelta is een van de
meest kwetsbare plekken in het IJsselmeergebied. Hier wordt ingezet op
meerlaagse veiligheid. (hoofdlijn 5)

Doel
Het doel van de strategie voor de IJssel-Vechtdelta is om de waterveiligheid van
het gebied op orde te houden, door slim te combineren bij investeringen. 

Omschrijving
De regio wil een duurzame ruimtelijke inrichting combineren met waterveiligheid.
Naast maatregelen op het gebied van dijken, kan dan ook gezocht worden naar
maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening en crisisbeheersing.
Uitgangspunt is het opdoen van ervaring door het uitvoeren van projecten.
Daarnaast wil de regio het bewustzijn rond waterveiligheid vergroten. 

Initiatiefnemer en betrokkenen
De gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, waterschap Groot Salland,
Veiligheidsregio IJsselland, de provincie Overijssel, het Deltaprogramma en
maatschappelijke organisaties. 

Planning 
Uitvoering van de projecten loopt van 2014 tot 2018. 

Initiatiefnemer: Provincie Overijssel
Contactpersoon: Menno ten Heggeler, m.t.heggeler@overijssel.nl

Hans Breeveld

Sinds de jaren tachtig is Hans Breeveld boswachter in de Oostvaardersplassen. 

Hij kent het terrein als zijn broekzak.

‘In het begin was dit nog een uitgestrekt rietgebied zonder horizon. Geleidelijk is

het veranderd in een meer open moerasland. Een belangrijke rol spelen de

heckrunderen. Dit is een grote grazer die in West-Europa nog maar weinig

rondloopt. Het rund heeft zich hier prima kunnen handhaven. Ze houden het

terrein open, zodat het geschikt blijft voor de talrijke kolonies trekvogels. 

Het is een imposant beest. Een goede stier kan achthonderd kilo wegen. 

Daar heb je wel respect voor.’

‘Een gebied als de Oostvaardersplassen is eigenlijk heel gewoon. Zo heeft onze

delta er duizenden jaren uitgezien. Totdat de mens het landschap is gaan

cultiveren. Daarom moeten we nu in het landschap weer gebieden laten ontstaan

met een oorspronkelijke natuurlijke dynamiek. Dan komen de dierensoorten

vanzelf. Dat zie je met de terugkeer van de zeearend of de zilverreiger, maar ook de

otter en de bever.’

En wat brengt de toekomst? ‘De vraag is of we onze handen er vanaf kunnen

houden,’ aldus Breeveld. ‘Het komt vast wel goed, zolang we bij inrichting van het

IJsselmeergebied ook de natuur centraal stellen, en niet alleen recreatie of

woningbouw.’

Integrale studie waterveiligheid
IJsselmeergebied
Strategie IJsselmeergebied
De vijf hoofdlijnen van de strategie IJsselmeergebied staan niet los van elkaar. 
De samenhang van de maatregelen is mede gebaseerd op de samenhang tussen
de infrastructuur (Houtribdijk, Ramspolkering en Afsluitdijk) en watersystemen
van het IJsselmeer, Markermeer, randmeren, Amsterdam-Rijnkanaal,
Noordzeekanaal, Vechtboezem, Eem, IJssel-Vechtsysteem etc. Inzicht in de
samenhang en optimale inrichting wordt ook voor toekomstige vraagstukken
steeds belangrijker. 

Doel
Het inzichtelijk maken van het gehele, complexe watersysteem van het
IJsselmeergebied ten behoeve van huidige en toekomstige vraagstukken rondom
waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 

Omschrijving
Centraal staat de vraag wat op de lange termijn de optimale inrichting is van het
IJsselmeergebied, rekening houdend met alle mogelijke oplossingen en alle
relevante kosten en baten. Hiervoor wordt een integrale studie gestart die naar de
volle breedte van het waterbeheer in het IJsselmeergebied zal kijken, inclusief
aangrenzende wateren en een mogelijke andere waterverdeling over de
Rijntakken. 

Initiatiefnemer en betrokkenen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DG Ruimte en Water) is opdrachtgever.

Planning 
2014-2018. 

Initiatiefnemer: DGRW
Contactpersoon: Albert Remmelzwaal, Albert.remmelzwaal@rws.nl

Inleiding

Met gepaste trots presenteer ik u de routekaart van het IJsselmeergebied. 
De routekaart behelst een set maatregelen waarmee men in de regio
IJsselmeergebied nu al van start gaat om invulling te geven aan de Deltabeslissing
en de strategie voor het IJsselmeergebied. De deltacommissaris biedt deze op
Prinsjesdag 2014 aan aan het Kabinet.

De maatregelen zijn door verschillende partijen ingebracht: waterschappen,
provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties. 
Zij kunnen en willen aan de slag. 

We hebben samen een heldere strategie voor een veilig en veerkrachtig
IJsselmeergebied opgesteld. Ik heb er vertrouwen in dat de getoonde
slagvaardigheid binnen de regio ook in de toekomst zal blijven bestaan. 

Herbert Bos
Programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied. 

Erosiebeperking Friese kust

Strategie IJsselmeergebied
Het vergroten van de zoetwatervoorraad gebeurt met een meer flexibel zomerpeil
(hoofdlijn 2). Dit heeft echter invloed op de toch al erosiegevoelige Friese Kust. 
Om deze reden worden mitigerende maatregelen genomen. 

Doel
Het doel van de erosiebeperking is drieledig: a) bescherming van natuurwaarden
in het buitendijks gebied langs de Friese IJsselmeerkust; b) versterking van de
recreatiewaarden (zandstranden); en c) het voorkomen van verzanding van de
vaargeulen. Daarnaast wordt gekeken of maatregelen in de vooroever
(bijvoorbeeld zandsuppleties) de waterveiligheidsopgave kunnen ondervangen. 

Omschrijving
Om het doel te bereiken is een combinatie van harde en zachte maatregelen
nodig. Denk aan zandsuppleties, vooroeverversterking en het plaatsen van
palenrijen. Uitgangspunt vormen de ervaringen met de zachtezandmotor-
projecten bij Workum en Oudemirdum en de modelstudie Hindeloopen. 

Initiatiefnemer en betrokkenen
De Stuurgroep Zachte Zandmotor, Stichting Het Blauwe Hart, provincie Fryslân,
Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeenten Súdwest Fryslân en De Friese
Meren

Planning
Na de zomer van 2014 verwachten het Rijk en de regio afspraken te maken over
de uitvoering van de maatregelen.

Initiatiefnemer: Provincie Friesland
Contactpersoon: Jack van der Wal, jvanderwal@fryslan.nl

Jeroen Baars en Karin van Vliet

Jeroen Baars en Karin van Vliet wonen op een Groninger Tjalk in Enkhuizen. 

De haven heeft een open verbinding met het IJsselmeer. Het historische vrachtschip

uit 1907 ligt achter een kleine dijk die, wanneer het spookt op het IJsselmeer,

bescherming biedt tegen golfslag. Wel horen ze de wind dan razen. Soms trekt

opeens het water weg, als er een onweersbui is, ver weg boven Urk, of bij

zuidenwind. Baars heeft wel eens het water binnen een half uur een halve meter

zien dalen. Gelukkig was hij thuis en kon hij de touwen vieren.

Baars maakt als stuurman in de zeilvaart dagtochten over het IJsselmeer. 

Karin werkt in de kinderopvang. Ze zijn “buitenpoorters”. Ze komen van buiten

Enkhuizen en zullen dus nooit een “binnenpoorter” worden.

‘Het is goed wonen in Enkhuizen. We zijn hier vrij. We hebben geen directe buren.

Als het mooi weer is, gooien we alles los en gaan we ergens op het water liggen.

Het voordeel van Enkhuizen is dat het op een punt ligt, dus ongeacht de

windrichting, is er altijd wel een luwe plek te vinden.’

Hun favoriete plek in het IJsselmeer? Het eiland De Kreupel, een als natuurgebied

aangelegd eiland waar veel vogels broeden.

Natuurgerichte dijkversterking, 
pilot Markermeerdijken

Strategie IJsselmeergebied
Het flexibele peil vraagt om flexibele oeverinrichting. Een voorbeeld is
natuurgerichte dijkversterking. Deze is relatief eenvoudig in te brengen bij de
geplande dijkversterkingen. Op deze wijze wordt bovendien gericht geïnvesteerd
in waterveiligheid (hoofdlijn 5). 

Doel
Het doel van de natuurgerichte dijkversterking is om de veiligheid van het gebied
op een dusdanige manier te verhogen dat vervolgstappen in het flexibiliseren van
het peilbeheer eenvoudiger zijn te zetten.

Beschrijving 
Van de Markermeerdijken moet 33 kilometer worden versterkt. Met de
innovatieve oeverdijk – deze bestaat uit een brede kustzone – worden meerdere
vliegen in één klap geslagen. Door deze dijk aan te leggen blijven archeologische,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden intact. Tevens ontstaat er ruimte
voor nieuwe natuur van helder ondiep water en oevermoerassen, is er meer
ruimte voor recreatie en neemt de beleving toe.

Initiatiefnemer en betrokkenen
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is initiatiefnemer. 
Provincie, HWBP en omgeving zijn nauw betrokken. 

Planning 
In 2015 start de aanbesteding om in 2016 de eerste schop in de grond te kunnen
zetten. In 2021 volgt het sein “dijk veilig”. Er is dan tevens een flinke boost gegeven
aan de natuurlijke en recreatieve beleving van de Markermeerkust.

Initiatiefnemer: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Contactpersoon: Alex Roos, a.roos@hhnk.nl

Waterbestendig Westpoort

Strategie IJsselmeergebied
Gericht investeren in waterveiligheid (hoofdlijn 5) gaat niet alleen over
dijkversterking, maar vooral ook over mogelijkheden tot waterrobuust inrichten.
De Amsterdamse haven (Westpoort) heeft veel vitale infrastructuur en kwetsbare
objecten. De bedrijven moeten zich hiervan bewust worden en de juiste
maatregelen nemen voor een waterrobuuste inrichting. 

Doel
Het doel van de maatregel is een kosteneffectieve verhoging van de waterveiligheid
van een belangrijk economisch gebied. Belangrijke pijlers zijn bewustwording, een
gebiedsgerichte aanpak met aandacht voor keteneffecten en governance. 

Omschrijving
Het project start met de classificatie van de meest kwetsbare objecten in het
gebied, rekening houdend met de keteneffecten die kunnen optreden en de macro
economische gevolgen van een overstroming. Vervolgens wordt een
samenhangend pakket van kansrijke oplossingen en meekoppelkansen opgesteld.
Ook worden er afspraken over de governance gemaakt.

Initiatiefnemers en betrokkenen
Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland, Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, , Provincie Noord-Holland, Vrije Universiteit en het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Planning
De eerste verkennende studies vinden plaats in 2014. Oplevering strategie en
governance: 2016.

Initiatiefnemer: Waternet
Contactpersoon: Rob Koeze, Rob.koeze@waternet.nl

Trees Zetzema

‘Het IJsselmeer is voor Nederland een belangrijk stuk water, voor ons drinkwater,

voor onze ontspanning. Niet alleen voor Nederland, ook voor mij.’ Trees Zetzema is

ondernemer. Ze heeft een jachthaven in Monnickendam, die ze runt met een team

van acht man. Sommige klanten doen de haven aan als passant, andere hebben er

een vaste ligplaats. In totaal 480 plaatsen.

Zetzema heeft het Deltaprogramma met interesse gevolgd. Begrijpelijk, een

verandering van het waterpeil heeft een directe impact op haar onderneming.

Zetzema: ‘Gelukkig gaat het nu over een stijging van maximaal zo’n twintig

centimeter en is het oorspronkelijke idee van anderhalve meter van de baan, want

dan hadden we ons bedrijf kunnen opdoeken.’ 

‘Als je een eigen bedrijf runt, neem je vandaag een beslissing en ga je morgen aan

de slag. Binnen zo’n deltaprogramma liggen de zaken wat ingewikkelder. 

Dat begrijp ik wel, maar toch, voor mijn gevoel gaat het langzaam. Nu is het echt

tijd om ter zake te komen en dit duidelijk te communiceren.’

‘Voor mijn mooiste plek aan het IJsselmeer moet je naar de overkant. Ga maar

eens naar Marken, ’s avonds, als alle toeristen weg zijn, en kijk vanaf de dijk deze

kant op. Wat een uitzicht! De zonsondergang boven Monickendam.’

Flexibel buitendijks bouwen in Flevoland

Strategie IJsselmeergebied
Ondanks de inzet van pompen op de Afsluitdijk (hoofdlijn 1) zullen de
waterstanden in het IJsselmeer en Markermeer bij stormen sterk fluctueren. 
Dat heeft effect op de veiligheid van buitendijkse ontwikkelingen. 
Nieuwe buitendijkse (her)ontwikkelingen in het IJsselmeergebied moeten hierop
voorbereid zijn. In Flevoland ontwikkelt men een manier om te beoordelen wat 
de risico’s bij buitendijkse ontwikkelingen zijn. 

Doel 
De gevolgen van hoogwater in de buitendijkse gebieden beperken, door specifiek
te maken hoe er flexibel kan worden gebouwd en hoe het concept van meerlaagse
veiligheid kan worden toegepast. 

Omschrijving
De provincie Flevoland ontwikkelt een risicobeoordelingsinstrument. 
Hiermee wordt de waterveiligheid van bestaande en nieuwe buitendijkse locaties
inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van het concept van meerlaagsveiligheid en ook
van flexibel bouwen worden concreet passende oplossingen en adviezen
aangereikt, die het risico acceptabel houden en zorgen voor een aantrekkelijk
buitendijkse ontwikkeling.
Samen met de buitendijkse initiatiefnemers leren we door te doen en creëren we
voorbeelden die ook elders in het IJsselmeergebied kunnen worden toegepast.

Initiatiefnemer en betrokkenen
De provincie Flevoland is de initiatiefnemer. Overige partijen uit de BKIJ zijn
betrokken.

Planning
2015 -2028, afhankelijk van het aantal buitendijkse initiatieven.

Initiatiefnemer: Provincie Flevoland
Contactpersoon: Jeroen Doornekamp, Jeroen.doornekamp@flevoland.nl
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eren. D

e w
atervraag beperken w

e m
et

optim
aal w

aterbeheer in en inrichting van de om
liggende regionale w

atersystem
en en

door gebruikers te stim
uleren het w

ater effi
ciënter te benutt

en. Zo voorkom
en w

e dat de
opgave bij één partij kom

t te liggen. 
H

et klim
aat verandert geleidelijk; de m

ate w
aarin is m

oeilijk te voorspellen. D
aarom

nem
en w

e de m
aatregelen stapsgew

ijs. D
oor de sam

enhang kunnen w
e steeds kiezen

voor de m
eest kosteneffectieve m

aatregel en extrem
e m

aatregelen zo lang m
ogelijk

voorkom
en. D

e eerste stap in het hoofdw
atersysteem

 is de opbouw
 van een

buffervoorraad zoetw
ater van 20 cm

 (w
aterpeil tussen -0,1m

 en -0,3m
 N

AP) in het
IJsselm

eer/ M
arkerm

eer. In de Veluw
erandm

eren verandert het peil niet. In de regionale
w

atersystem
en richten w

e ons op het vasthouden van oppervlaktew
ater en bij

gebruikers op besparing en hergebruik. Zo kunnen w
e voor een lange term

ijn de
zoetw

atervoorziening op orde houden. U
itbreiding van het voorzieningsgebied is niet

aan de orde.
Als het klim

aat snel verandert en de vraag naar w
ater toeneem

t, kan een volgende stap in
beeld kom

en. Als het echt niet anders kan, vergroten w
e de buffervoorraad tot m

axim
aal

50 cm
. D
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en en bij gebruikers intensiveren w
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ogelijke
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