
Integraal waterbeheer
Water is van levensbelang voor ons land, maar kan ook levensbedreigend zijn. 
Rijkswaterstaat houdt Nederland daarom ‘deltaproof’. We werken dagelijks aan 
bescherming tegen overstromingen en aan voldoende schoon zoetwater voor 
alle gebruikers. Ook richten we ons land klimaatbestendig en waterrobuust in.

Rijkswaterstaat pakt zijn rol van rijkswater-
beheerder breed op. Werken aan water-
veiligheid gaat hand in hand met werken 
aan schoon water en aan de beschikbaar-
heid van voldoende water. Bovendien 
werken we aan een duurzaam, ecologisch 
gezond watersysteem en richten we ons 
waterrijke land klimaatbestendig in. 
Integraal waterbeheer noemen we dat.

Klimaatverandering
De klimaatverandering kan voor ons land 
ingrijpende gevolgen hebben. Te denken 
valt aan extreme wateroverlast en extreme 
droogte. Het gaat vaker en heftiger stormen. 
Ook ontwikkelingen als de zeespiegel-
stijging en de bodemdaling bedreigen de 

veiligheid en de leefbaarheid van onze 
delta. De huidige klimaatscenario’s houden 
rekening met een zeespiegelstijging tot 
85 centimeter in het jaar 2100.

Grilliger weer

Dat het weer grilliger wordt, was in 2018 
beter merkbaar dan ooit. Januari was een 
maand met een aantal forse stormen. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
Rijkswaterstaat hebben we 5 stormvloed-
keringen tegelijk gesloten. In het voorjaar 
kampten grote delen van het land met 
piekbuien. Op meerdere plaatsen kwamen 
wateroverlast en hoge rivierwaterstanden 
voor. Maar het meest opvallend was de 
langdurige en extreem warme en droge 

zomer. 2018 was voor Nederland het warmste 
jaar in 300 jaar tijd. Het was bovendien 
bijna net zo droog als het droogterecordjaar 
1976. Samen met de andere waterbeheerders 
heeft Rijkswaterstaat alle zeilen bijgezet 
om het beschikbare water goed te verdelen 
onder de gebruikers en de sectoren die van 
water afhankelijk zijn.

Werken aan voldoende 
zoetwater
Voldoende zoetwater is belangrijk voor 
bijvoorbeeld de natuur, de scheepvaart en 
de zoetwatervoorziening. Rijkswaterstaat 
werkt hier dagelijks aan. Samen met 
collega-waterbeheerders wordt het water 
met stuwen en gemalen zo goed mogelijk 
verdeeld onder alle watergebruikers.

Droogteproblemen
Op 2 augustus 2018 kregen we in Nederland 
officieel met een watertekort te maken. 
Vooral in de hete julimaand viel heel weinig 
regen, verdampte te veel water en stroomde 
via de grote rivieren nog maar weinig water 
ons land binnen. Daardoor stond er veel 
minder water dan normaal in onze rivieren, 

sloten en meren. Dit leidde tot een 
kwetsbare situatie: 17 procent van onze 
economie is namelijk afhankelijk van 
zoetwater. Dit leidde tot problemen voor  
de landbouw, scheepvaart en industrie. 
Ook voor de natuur en de waterkwaliteit 
had de droogte de nodige gevolgen.

Gevolgen

Begin augustus staken botulisme, vissterfte 
en blauwalg de kop op. Daardoor was het 
op steeds minder plekken veilig om te 
zwemmen. Daarnaast moesten schepen 
rekening houden met hun belading, omdat 
ze door de lage waterstanden zouden kunnen 
vastlopen op de bodem van rivieren en 
kanalen. En door de zoetwaterschaarste in 
de rivieren, meren en kanalen dreigde te 
veel zout water ons land in te dringen.

Waterwet

In de Waterwet is vastgelegd hoe we hier in 
Nederland mee omgaan. Van 2 augustus tot 
28 september coördineerde het Management-
team Watertekorten (MTW) de waterverdeling 
in ons land tussen landbouw, scheepvaart, 
industrie, recreatievaart en natuur. In dit 
team trekken Rijkswaterstaat, waterschappen 
en drinkwaterbedrijven samen op. 
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We hebben alle 
zeilen bijgezet om het 
beschikbare water 
goed te verdelen

| Rijkswaterstaat28 29Jaarbericht 2018 |



De gezamenlijke aanpak bleek in de praktijk 
goed te werken. De drinkwatervoorziening 
is niet in gevaar geweest en ernstige 
onveilige situaties zijn uitgebleven. En al in 
juli besproeiden waterschappen kwetsbare 
veendijken om te voorkomen dat ze zouden 
uitdrogen, scheuren of verzakken.

Zoetwaterverdeling
In juni 2018 is een nieuw Peilbesluit inge-
gaan voor het IJsselmeergebied. Sindsdien 
mag in het IJsselmeer, Markermeer en 
Volkerak-Zoommeer extra zoetwater 
worden vastgehouden. Zo kan het gebied 
dienen als nationaal zoetwaterreservoir. 
In tijden van grote droogte kan het gebied 
rond het IJsselmeer van nu af aan beter 
en langduriger van zoetwater worden 
voorzien.

Omgedraaide waterstromen
Op 24 juli heeft Rijkswaterstaat samen 
met de waterschappen ten westen van het 
Amsterdam-Rijnkanaal de waterstromen 
omgedraaid. Door sluizen en stuwen op 
slimme momenten te openen en te sluiten, 
konden we zoetwater vanuit het IJssel meer-
gebied via rivieren en kanalen naar de 
drogere gebieden in het westen van het land 
leiden. Zo hebben we het oprukkende zilte 
water teruggedrongen richting de zee en 
hebben we ervoor gezorgd dat de veendijken 
beter beschermd waren tegen uitdroging.

Bellenscherm
Rijkswaterstaat heeft ook een slimme, 
nieuwe oplossing ingezet tegen verzilting. 
In het Amsterdam-Rijnkanaal en bij de sluis 
van IJmuiden is namelijk een bellenscherm 
gebruikt om te voorkomen dat het 
Amsterdam-Rijnkanaal te zout zou worden. 
Op de kanaalbodem is een buis met gaatjes 
gelegd, waardoor lucht wordt geperst. 
Daardoor ontstaat in het water een scherm 
van luchtbellen. Met de bellen komt het 
zoute water omhoog. Als het zilte water is 
vermengd met het zoete water kan het 
via het spui- en maalcomplex IJmuiden 
gemakkelijk worden afgevoerd richting zee. 
Dit soort bellenschermen liggen trouwens 
ook in sommige sluizen om te voorkomen 
dat het zoete water zich met het zoute 
mengt bij het openen van de sluisdeuren.

Afnemende droogte
Half september ging het weer regenen. 
Hierdoor nam de droogte in ons land 
geleidelijk af. Op 28 september was de 
droogtecrisis in Nederland voorbij. Het 
Managementteam Watertekorten hoefde 
niet langer bij elkaar te komen. Wel bleef 
de Landelijke Coördinatiecommissie 
Waterverdeling (LCW) de situatie goed in 
de gaten houden. De rivierafvoeren 
bleven namelijk tot half december laag. 
Binnenvaartschepen konden hierdoor niet 
of met veel minder lading varen. Ook de 
grondwaterstanden op de hoge zandgronden 
in het oosten van het land bleven lang laag. 
De waterkwaliteit en verzilting in het 
IJsselmeer waren evenmin direct helemaal 
verholpen. En de waterschappen bleven 
zelfs tot begin december droogtegevoelige 
dijken in hun gebied controleren op 
scheuren en barsten.

Normaal beheer

De periode van droogte in Nederland was op 
20 december 2018 officieel voorbij. Op die 
dag werd het dreigingsniveau afgeschaald 
naar niveau 0: normaal beheer. Dit is vooral 
te danken aan grote regenval in de stroom-
gebieden van de Rijn en de Maas, half 
december. Toch was het grondwater ook 
eind december nog niet op peil. Dat herstelt 
zich pas na langere perioden van neerslag. 
Volledig herstel, ook van de natuur, neemt 
nog geruime tijd in beslag.

Werken aan 
hoogwaterbescherming
Nederland is kwetsbaar voor over-
stromingen. Zonder onze primaire water-
keringen – de duinen, dijken, dammen en 
stormvloedkeringen die Rijkswaterstaat 
beheert – zou bijna 60 procent van ons 
land permanent of regelmatig onder 
water staan.

Rond de jaarwisseling van 2017-2018 raasde 
een storm over ons land die samenging met 
hoge waterstanden langs de Nederlandse 
kust. Op 3 januari werden daarom 5 van 
onze stormvloedkeringen tegelijk gesloten: 
de Maeslantkering, Hartelkering, 
Oosterscheldekering, Ramspolkering en 
Hollandsche IJsselkering.

Ruimte voor rivierwater
Ook de rivieren kampten in 2018 met 
extreme waterstanden. Door zware regenval 
in Duitsland bereikte de Rijn bij Lobith 
op 10 januari 2018 een waterstand van 
14,64 meter boven NAP. De hoogwaterpiek 
verplaatste zich verder via onder meer de 
Nederrijn, Waal en IJssel. Om het water 
zo snel mogelijk af te voeren, opende 
Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn-
Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein. 
En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk 
werd volop gespuid in zee.

Zo’n hoge waterstand komt gemiddeld 
maar eens in de 5 jaar voor. Toch leidde dit 
hoogwater op geen enkele plek tot onveilige 
situaties. Het rivierengebied is nu immers 
beter dan ooit tegen overstromingen 
beschermd. Dit is te danken aan het 
programma Ruimte voor de Rivier. In de 
afgelopen 12 jaar hebben de rivieren hier-
door op meer dan 30 plaatsen in ons land 
meer ruimte gekregen. Rijkswaterstaat en 
de waterschappen hebben hiermee samen 
de maximale waterafvoercapaciteit van de 
Rijn en de Rijntakken vergroot van 15.000 
naar 16.000 kubieke meter per seconde. 
Daarmee is de veiligheid van de 4 miljoen 
mensen die in het rivierengebied wonen 
en werken vergroot. Op dezelfde manier is 
de afgelopen 11 jaar de omgeving van de 
Limburgse Maas water veilig gemaakt. 
Het stroombed van de Maas heeft over een 
lengte van 43 kilometer honderden hectare 
meer ruimte gekregen. Bovendien zijn over 
een traject van 12 kilo meter de dijken van de 
Maas versterkt.

Hoogwaterbescherming
Naast het werken aan een waterveilig 
rivieren gebied met Ruimte voor de Rivier, 
richt Rijkswaterstaat zich vooral op het 
deltaveilig maken van de primaire water-
keringen die ons beschermen tegen de zee 
en de grote open binnenwateren. Alleen al 
tot 2023 werken Rijkswaterstaat en de 
waterschappen aan de versterking van ruim 
922 kilometer aan waterkeringen. Deze 
moeten namelijk allemaal gaan voldoen 
aan de nieuwe, hogere veiligheidseisen van 
het Delta programma. Daarnaast moeten 
470 objecten, zoals sluizen en stuwen, 
worden aangepakt. Eind 2018 hadden 
we 75 kilometer dijk versterkt en zijn 

24 objecten veilig verklaard. Eind 2024 zal 
naar verwachting 368 kilometer dijk veilig 
zijn verklaard.

Dijken
Het verhogen en verbreden van dijken is een 
ingrijpende, kostbare en ingewikkelde klus. 
Hogere en bredere dijken vragen bijvoorbeeld 
om extra ruimte. En die ruimte is in ons 
dichtbevolkte land lang niet overal beschik-
baar. Daarom maken we sommige bestaande 
dijken beter bestand tegen overslaande 
golven. Bij stormvloeden en harde golfslag 
kan dan wat water over de dijk slaan. Maar 
omdat de dijk niet bezwijkt, is de kans op 
een dijkdoorbraak en daarmee de kans op 
een ramp wel veel kleiner. Een van de dijken 
die we overslagbestendig maken, is de 
86-jarige Afsluitdijk, die aan renovatie 
toe is. Meer weten over de renovatie van 
de Afsluitdijk? Lees dan hoofdstuk 5 – 
De grote bouwopgave.

Kustsuppleties
De zandige Nederlandse kust beschermt 
ons land in het westen en noorden tegen 
overstromingen van de zee. Maar stormen, 
sterke stroming en zeespiegelstijging 
kunnen dat zand wegslaan of doen weg-
slijten. Rijkswaterstaat beoordeelt jaarlijks 
of de kustlijn niet te veel is afgekalfd. Waar 
te veel zand is verdwenen, houden we de 
kust op sterkte door er weer zand op te 
spuiten. Deze zogenoemde suppleties 
vinden plaats op het strand of onder water 
voor de kust. In 2018 hebben we in totaal 
10,8 miljoen kubieke meter zand opgespoten. 
Dat is ongeveer 7 keer de inhoud van 
voetbalstadion de Kuip.

Rijkswaterstaat heeft een 
nieuwe, slimme oplossing 
ingezet tegen verzilting: 
een bellenscherm

Bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal

Waterpeilmeter bij de Maeslantkering

Waterpeil

Op 10 januari 2018 bereikte de 
Rijn bij Lobith een waterstand van

14,64 m 
boven NAP
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Zandoevers langs de Houtribdijk
De 30 kilometer lange Houtribdijk tussen 
Lelystad en Enkhuizen is ooit aangelegd om 
het Markermeer in te polderen. De dijk 
beschermt bij storm ook de bewoners van 
de omliggende provincies tegen opstuwend 
hoogwater van het IJsselmeer en Markermeer. 
Half december 2018 is Rijkswaterstaat 
begonnen met het aanbrengen van grote 
pakketten zand tegen de zijkanten van de 
Houtribdijk. Tussen Enkhuizen en Trintel-
haven, dus tot halverwege de dijk, krijgt 
de Houtribdijk hierdoor brede zandoevers. 
Bij storm breekt die zandige oever de kracht 
van de golven van het Markermeer en het 
IJsselmeer. Het stuk dijk tussen Trintelhaven 
en Lelystad versterken we over 25 kilometer 
met asfalt en nieuwe breuksteen: een 
natuurlijke steen met onregelmatige vorm.

Trintelzand

Rijkswaterstaat legt naast de Houtribdijk 
ook het nieuwe natte natuurgebied Trintel-
zand aan: een gebied van 370 hectare, 
bestaande uit dammetjes en ondiepe 
plassen. Een nieuw leefgebied voor mossels, 
slakjes, waterinsecten én een kraamkamer 
voor vissen. De waterdieren zijn op hun 
beurt weer voedsel voor vogels, zoals kuif-
eenden, visdieven en futen. Zo draagt 
Rijkswaterstaat bij aan een betere water-
kwaliteit en aan de versterking van het 
ecologische systeem in het Markermeer. 
In totaal verplaatsen we met alle werkzaam-
heden 10 miljoen kubieke meter zand in 
het Markermeer: evenveel als nu jaarlijks 
op de Nederlandse Noordzeekust wordt 
gesuppleerd. Medio 2020 moet de versterking 
van de Houtribdijk zijn afgerond.

Schoon en gezond water

In 2018 werkte Rijkswaterstaat intensief 
aan een betere waterkwaliteit. Samen 
met collega-waterbeheerders zorgen 
we ervoor dat het oppervlaktewater 
in Nederland in 2027 voldoet aan 
de kwaliteits eisen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW).

De kwaliteit van het Nederlandse grond- en 
oppervlaktewater is de afgelopen decennia 
flink verbeterd. De meeste Nederlandse 
wateren zijn tegenwoordig schoon genoeg 

om er drinkwater van te maken, gewassen 
mee te telen, vee van te laten drinken en 
om in te zwemmen. Toch zijn de concen-
traties chemische stoffen in het milieu nog 
te hoog.

Ecologie
In 2018 waren de rijkswateren nog niet 
goed genoeg ingericht om alle planten en 
dieren een gezond leefgebied te bieden. 
Rijkswaterstaat zoekt daarom continu naar 
nieuwe oplossingen om de leefomgeving 
voor vogels en vissen te verbeteren. 
Bijvoorbeeld door meer natuurlijke 
overgangen tussen land en water te maken. 
Het verbeteren van de waterkwaliteit met tal 
van herstelmaatregelen werpt zijn vruchten 
af. Zo is de sneep de afgelopen jaren terug-
gekeerd, net als een aantal andere vis-
soorten die van stroming houden, zoals 
winde, kopvoorn, barbeel en serpeling. 
Rondom de Nederlandse rivieren is de 
libellesoort rivierrombout weer terug en 
langs de Rijn staat weer zomersneeuw. 
Allemaal voorbeelden van ecologisch 
herstel als gevolg van het Nederlandse 
waterbeleid. 

Haringvlietsluizen op een kier
Op 15 januari 2019 werden de Haring vliet-
sluizen op een kier gezet. Met een druk op 
de knop vermengt zout zeewater zich weer 
met het zoete water van het Haringvliet. 
Daardoor kunnen trekvissen als de zalm voor 
het eerst sinds 1971 de Rijn weer opzwemmen 
tot in de Zwitserse Alpen om daar in kleine 
beekjes te paaien. De Haringvliet sluizen zijn 
onderdeel van de Haringvlietdam: de dam 
tussen de eilanden Voorne-Putten en 
Goeree-Overflakkee. Deze dam vormt sinds 
1970 een harde scheiding tussen zout en 
zoetwater. Het overgangs gebied, waarin zee 
en rivier geleidelijk samenkwamen, ver-
dween. En daarmee ook de dieren die in dit 
gebied leefden. In januari 2019 kwam daar 
dus verandering in. Na het spuien van 
overtollig rivierwater liet Rijkswaterstaat 
een van de 17 deuren van de Haringvliet-
sluizen bij opkomend tij de hele ochtend 
ongeveer een meter open staan: de opmaat 
voor het herstel van de dynamische delta 
tussen de Zuid-Hollandse eilanden. 
Rijkswaterstaat houdt overigens continu in 
de gaten of het zoute water dat via de kier 
het Haringvliet binnenstroomt niet verder 

komt dan de lijn tussen Middel harnis en  
de rivier het Spui.

Samen sterk

Het principebesluit om de sluizen op een 
kier te zetten, werd al op 20 juni 2013 
genomen. Sindsdien hebben waterschap 
Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf 
ervoor gezorgd dat er voldoende zoetwater 
beschikbaar blijft als de Haringvlietsluizen 
op een kier gaan. Zo zijn pompstations en 
inlaatpunten voor landbouw en drinkwater 
aangelegd en zijn sloten en kanalen gegraven 
waarlangs het water naar afnemers wordt 
gebracht. Ook is nieuwe natuur aangelegd, 
zoals een eilandje voor vogels, die nu 
gaan profiteren van visrijker water. 
Verder hebben Natuurmonumenten, het 
Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, 
Vogelbescherming Nederland, ARK Natuur-
ontwikkeling en Sportvisserij Nederland 
zich in de aanloop naar de opening van de 
‘kier’ samen sterk gemaakt voor het herstel 
van de dynamische delta die het Haringvliet 
ooit was. Meer weten over hoe Natuur-
monumenten de opening van de kier 
heeft beleefd? Lees dan het verhaal op 
pagina 34.

Start Kierbesluit uitgesteld

Omdat de lange periode van droogte in 
Nederland tot lage waterstanden leidde, 
werd de officiële startdatum van het 
Kierbesluit diverse keren uitgesteld. Maar 
op 15 november 2018 was dan eindelijk 
zover: met een symbolische handeling 
van minister Van Nieuwenhuizen van 
Infrastructuur en Waterstaat trad het 
Kierbesluit officieel in werking. In december 
2018 vonden vervolgens enkele proef-
openingen plaats. Op 15 januari 2019 ging 
de sluis voor het eerst echt op een kier, 
omdat toen – na een lange periode van 
droogte – de waterafvoer van de rivieren 
weer groot genoeg was.

Marker Wadden
In september 2018 is het eerste eiland 
van de Marker Wadden opengesteld voor 
publiek. Dit is het eerste eiland van een 
serie van 5 die Natuurmonumenten sinds 
2016 samen met Rijkswaterstaat aanlegt in 
het Markermeer. Samen vormen de eilanden 
een nieuw, nat natuurgebied: een eilanden-
archipel met lagunes, rietvelden en slik-

platen. Hiermee ontstaat een gezonde 
leefplek voor vogels, vissen en waterplanten.

Vogels keren terug

Ook met dit project brengt Rijkswaterstaat 
de situatie uit het verleden een beetje terug. 
In 1976 werd het Markermeer namelijk 
afgesloten van het IJsselmeer door de 
aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen 
en Lelystad. Sindsdien is de ecologische 
kwaliteit van het water sterk achteruit-
gegaan. Maar nu de nieuwe eilanden er zijn, 
keren de vogels snel terug. In het broed-
seizoen streken de afgelopen jaren al 
duizenden vogels neer, waaronder zeldzame 
soorten als de dwergstern, strandplevieren 
en de visdief. 

Bouwen met de natuur

Aannemer BAM levert de 5 eilanden 
eind 2020 op. Tot die tijd wordt er zand 
aangevuld, omdat de eilanden nog 
gaan inklinken. Voor de aanleg van de 
Marker Wadden is Rijkswaterstaat in 2014 
een alliantie aan gegaan met Natuur-
monumenten. Met de bouw van de Marker 
Wadden en het onderzoek naar de werking 
ervan versterkt Rijkswaterstaat ook de 
Nederlandse kennis op het gebied van 
bouwen met de natuur. 

Diervriendelijke oevers Maas-Waalkanaal
Rijkswaterstaat heeft van december 2017 tot 
maart 2018 de oevers van het 13,5 kilometer 
lange Maas-Waalkanaal van Weurt naar 
Heumen aangepast. Aan weerszijden van het 
kanaal zijn 3 zogenoemde fauna-uittreed-
plaatsen gemaakt. Door lagen steen aan te 
brengen, zijn 3 plekken gecreëerd waar 
dieren gemakkelijk en veilig van en naar 
het water kunnen gaan. De werkzaamheden 
zijn in maart 2018 afgerond.

Water schoon maken en schoon houden
Op 23 juni 2018 botste de 183 meter lange 
tanker Bow Jubal op de aanlegsteiger van de 
Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied. 
Ruim 200.000 liter brandstof stroomde het 
Rotterdamse havenwater in. Daarop volgde 
een grote schoonmaakoperatie. Een deel 
van de vervuilde oevers moest worden 
vervangen. Ook moesten zo’n 1.000 zwanen 
worden schoongemaakt, omdat ze besmeurd 
raakten met de stookolie. De zwanen werden 
opgevangen in een tijdelijke opvang locatie 

bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. 
Daar zijn ze door een groep vrijwilligers 
intensief gewassen en verzorgd. Daarna 
kregen de zwanen de kans hun verendek 
weer waterdicht te maken in speciale buiten-
zwembaden. Op 14 juli 2018 zijn bij Oude-
Tonge de eerste zwanen 

T

370 ha 
natuurgebied met zandplaten, 

losgelaten uit hun 
tijdelijke opvanglocatie; de rest volgde in de 
maanden daarna.

rintelzand

slikvelden en rietoevers

Breuksteen-
oevers 
De dijk bezwijkt niet bij zeer hoog water, 
ook niet als er water overheen slaat

Zandige  
oevers 
70 m 
bevindt zich boven water, 
70 meter onder water

Houtribdijk

1.000 zwanen 

 moesten worden schoongemaakt
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