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Hoofdboodschap 
De effecten van de nieuwe inzichten die nu voor het Deltaprogramma Zoetwater gekwantificeerd zijn 

met het Nationaal Water Model (Pouwels et al., 2021), geven aan dat het watertekort in het 

voorzieningsgebied van het IJsselmeer/Markermeer groter is en mogelijk sneller toeneemt dan we 

tot nu toe in beleidsanalyses ten behoeve van het Deltaprogramma Zoetwater hebben berekend 

(Mens et al. 2020a en b). De buffer wordt vaker aangesproken en in 2050 is de kans op uitputten van 

de buffer toegenomen tot eens in de 5 jaar bij het Stoomscenario. Het peilbesluit gaat uit van een 

kans van eens in de 50 jaar. Dit heeft op termijn, zeker bij snelle klimaatverandering,  consequenties 

voor het peilbesluit, als niet aan andere knoppen wordt gedraaid. Dit kan ook consequenties hebben 

voor de houdbaarheid van de conclusies uit het Joint Fact Finding traject van april 2020, namelijk dat 

de IJsselmeerbuffer robuust is onder huidige omstandigheden. In de Joint Fact Finding is een deel 
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van  de nieuwe inzichten benoemd, maar op dat moment was nog geen kwantificering beschikbaar. 

Een ander deel is niet genoemd. 

De nieuwe - op onderzoek en metingen gebaseerde - inzichten zijn (Figuur 1): 

1. Afname van de wateraanvoer via de IJssel als gevolg van autonome rivierbodemdaling, 

waardoor de waterverdeling over de Rijntakken verschuift naar de Waal ten koste van de 

IJssel (Sloff, 2019 en De Jong, 2020);  

2. Een grotere watervraag om verzilting van het IJsselmeer via de sluizen bij de Afsluitdijk te 

voorkomen (Friocourt, 2020);  

3. Een kleinere buffer in het IJsselmeer, doordat het peil niet tijdig kan worden opgezet; 

4. Een grotere watervraag om veenweidegebieden nat te houden, waarmee veenoxidatie en 

CO2 uitstoot kan worden beperkt (Hunink et al., 2021). 

Figuur 1: Gekwantificeerde nieuwe ontwikkelingen in watervraag (oranje) en wateraanbod (groen) 

 

Andere ontwikkelingen die nog niet gekwantificeerd kunnen worden zijn: nieuwe watervragers in het 

voorzieningengebied zoals koelwatervraag voor datacentra, afname van de buffercapaciteit door de 

aanleg van eilanden en ondieptes, afname van de aanvoer via de IJssel als gevolg van 
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landgebruiksveranderingen en droogte-maatregelen bovenstrooms in het Rijnstroomgebied. Deze 

ontwikkelingen kunnen de knelpunten nog verder vergroten. 

 

Grote knoppen waaraan gedraaid kan worden om watertekorten terug te dringen zijn (Figuur 2):  

• Inzetten op reduceren van de regionale watervraag in het hele voorzieningsgebied (onder 

andere: beperkter waterbehoefte veenweidegebied, minder beregenen, efficiënter 

doorspoelen, landgebruik aanpassen); 

• Inzetten op het reduceren van zoutindringing via de sluizen in de Afsluitdijk door lekkage te 

verkleinen en maatregelen te nemen die zout efficiënter afvoeren; 

• Robuuster maken van de water vragende functies voor (tijdelijke) verhogingen van het 

chloridegehalte in het IJsselmeer. Dit betreft met name het drinkwaterinnamepunt Andijk; 

• Inzetten op een herstel van de wateraanvoer over de IJssel door hogere rivierbodemligging 

(via het traject van Integraal Rivier Management); 

• Voorspelhorizon van de rivierafvoeren verbeteren zodat het IJsselmeerpeil tijdig opgezet kan 

worden. Dit vereist gezamenlijk onderzoek; 

• Gezamenlijk verkennen van de mogelijke nieuwe aanvoerroute via het Amsterdam-

Rijnkanaal als onderdeel van de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening 

Hoofdwatersysteem 

 
Als het niet voldoende lukt om aan bovenstaande knoppen te draaien, dan moet rekening worden 

gehouden met een grotere peilfluctuatie in het IJsselmeer tijdens droge zomers, of een permanent 

grotere buffer. Dit betekent aanpassen van het peilbesluit, waarbij het waterpeil nu tussen -0,10 en -

0,30 m NAP mag fluctueren. 
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Figuur 2: Grote knoppen waaraan gedraaid kan worden om watervraag (oranje) te reduceren en wateraanbod 

(groen) te vergroten 

Zoetwaterknelpunt met gekwantificeerde nieuwe inzichten1 

 In het huidige klimaat en met huidig landgebruik en in de scenario’s met weinig klimaat 

verandering is de direct beschikbare bufferschijf niet altijd voldoende om te voorzien in de 

watervraag. Het peil zakt eens in de 20 jaar verder uit dan -0,30 m NAP, met economische en 

ecologische schade tot gevolg. De kans op extreme tekortsituaties waarbij het peil onder de -

0,40 m NAP dreigt te zakken met onomkeerbare schade tot gevolg wordt ingeschat op eens 

in de 50 jaar; 

 Onder invloed van sterke klimaatverandering (scenario Stoom2050) wordt de buffer eens in 

de 5 jaar uitgeput met economische en ecologische schade tot gevolg door tekorten in de 

regionale watervoorziening; 

 Situaties waarbij het peil verder uitzakt dan -0,40 m NAP met risico’s op tekorten voor 

peilbeheer in het voorzieningengebied met onomkeerbare schade tot gevolg, treden in dit 

toekomstscenario eens in de 15-20 jaar op. 

                                                 
1 Dit volgt uit de meest recente analyses met het Nationaal Water Model, de zogenaamde ‘stresstest’, die begin 
2021 is uitgevoerd (zie  Pouwels et al., 2021).  
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In onderstaande tabel staat een samenvatting van de herhalingstijden dat het IJsselmeerpeil uitzakt 

onder -0,30 m NAP en -0,40 m NAP met en zonder de nieuw gekwantificeerde inzichten. 

Tabel 1: Samenvatting herhalingstijd van uitzakking IJsselmeerpeil onder verschillende omstandigheden 

 Herhalingstijd in jaren 

 IJsselmeerpeil  

< -0,30 m NAP 

IJsselmeerpeil  

< -0,40 m NAP 

Huidig en weinig klimaatverandering (2050) 50-100 nvt 

Huidig en weinig klimaatverandering  (2050) met nieuwe inzichten 20 50 

Met sterke klimaatverandering (2050) 15-20 50 - 100 

Met sterke klimaatverandering (2050) met nieuwe inzichten 5 15-20 

Handelingsperspectief 
Dat er knoppen zijn waaraan gedraaid kan worden om het watertekort terug te dringen betekent ook 

dat er handelingsperspectief is.  

 Het Rijk, provincies en de waterbeheerders hebben de mogelijkheid om afspraken te maken 

over de waterbeschikbaarheid en de te nemen maatregelen via het proces 

waterbeschikbaarheid. Dit gebeurt in de context van het Deltaprogramma Zoetwater.  

 De provincies samen met Rijk, gemeenten en de waterbeheerders kunnen de watervraag 

beperken via ruimtelijke keuzes en het wel of niet toestaan van nieuwe watervragers. De 

NOVI biedt daar handvaten toe. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de veenweide 

programma’s. Nat houden van veengebieden om bodemdaling en CO2 uitstoot te 

verminderen vraagt extra water vooral op momenten dat water schaars is. Een keuze in 

landgebruik en bijbehorende vernattingstechnieken bepalen de uiteindelijke watervraag. 

 Door actief te participeren in Slim Watermanagement en het lerend implementeren van de 

strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem kan o.a. de 

alternatieve aanvoerroute via het Amsterdam-Rijnkanaal naar het IJsselmeer verkend 

worden. Ook het gezamenlijk inzetten op onderzoek naar het verbeteren van de 

voorspelhorizon zal uiteindelijk leiden tot het efficiënter benutten van de 

zoetwaterbuffervoorraad binnen de marges van het huidige peilbesluit. 

 Keuzes die in het programma Integraal Riviermanagement (IRM) gemaakt worden, hebben 

invloed op de IJsselafvoer. Dit moet dus goed betrokken worden bij de besluitvorming over 

de rivierbodemligging. 

 Tot slot zal binnen het DPIJ verkend kunnen worden wat deze inzichten en nog nieuw te 

verwachten inzichten zoals de nieuwe KNMI klimaatscenario’s (2023) en de uitkomsten van 

het Kennisprogramma Zeespiegelstijging betekenen voor de herijking van de Deltabeslissing 

in 2027. 


