
Werk aan de grote wateren 
Op weg naar duurzaam beheer en ecologische kwaliteit

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.



Transitie naar duurzaam waterbeheer

Vispassages, natuurlijke oevers, aanpak van verontreinigende  
bronnen, betere zuivering van afvalwater. Nederland werkt hard aan 
een betere waterkwaliteit. De Kaderrichtlijn Water geeft een flinke 
impuls. Toch is de ecologische kwaliteit van de grote wateren niet op 
orde als het programma voor de Kaderrichtlijn Water in 2027 klaar is. 
Rijkswaterstaat zet daarom nu in op duurzaam waterbeheer en nodigt 
overheden en maatschappelijke partners uit om samen te werken aan 
een natuurlijke inrichting van de grote wateren. 

Nederland is klaar voor een nieuwe stap in het waterbeheer. 
Na de waterveiligheid en zoetwatervoorziening vraagt nu 
ook de ecologische kwaliteit om vernieuwende oplossingen. 
De waterstaatswerken uit de vorige eeuw vormen een groter 
knelpunt dan eerder voorzien: ze belemmeren een goede 
ecologische kwaliteit, samen met een aantal hardnekkige 
problemen in de chemische waterkwaliteit.  
De Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater biedt daar 
oplossingen voor.

Waterstaatswerken als dammen, inpolderingen, stuwen en 
vaargeulverruimingen hebben ons land veilig, leefbaar en 
economisch vitaal gemaakt. Maar ze hebben ook een 
keerzijde. De nieuwe inrichting heeft, in combinatie met 
het peilbeheer, de grote wateren uit balans gebracht. 
Natuurlijke stromen van water, zand, slib, zout en voedings-
stoffen zijn verstoord. Subtiele overgangen zijn verdwenen, 
de rijke deltanatuur is afgevlakt. 

Rijkswaterstaat kiest daarom voor duurzaam waterbeheer, 
door waterveiligheid, zoetwatervoorziening en bereikbaar-
heid te combineren met een goede ecologische kwaliteit. 
Dat vraagt meer aandacht voor een natuurlijke inrichting 
van de wateren, naast verdere verbetering van de chemische 
kwaliteit.

Kaderrichtlijn Water: goed, maar niet goed genoeg 
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft veel in gang gezet  
in het Nederlandse waterbeheer. De visstand is op veel 

‘Met de Deltawerken werd Nederland koploper in het ontwikkelen van 
vernieuwende oplossingen voor waterveiligheidsvraagstukken.  
Die koppositie willen we behouden. Daarom zorgen we ervoor dat 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening op orde zijn, en onze grote 
wateren ecologisch weer goed functioneren. Dat biedt kansen voor 
Nederland, de burger en ons bedrijfsleven. Daar zet ik me graag voor in.’

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat
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plaatsen verbeterd door de aanleg van vispassages en 
visvriendelijk spuien. De komst van natuurvriendelijke 
oevers heeft meer variatie in leefgebieden opgeleverd en 
ook zijn natuurgebieden onderling beter verbonden. 
Waterschappen hebben hun zuiveringsinstallaties verbe-
terd, waardoor het water nu schoner is. In nieuwe neven-
geulen langs de grote rivieren vinden vissen, kreeften en 
andere waterdieren weer rustig stromend water. 

Toch blijkt uit onderzoek dat de ecologische kwaliteit van de 
grote wateren onvoldoende is, ook als alle maatregelen zijn 
uitgevoerd en deze wateren in 2027 voldoen aan de doelen 
van de Kaderrichtlijn Water. In sommige wateren gaat de 
ecologische kwaliteit ondanks alle inzet zelfs achteruit.  

In de Oosterschelde verdwijnt bijvoorbeeld in hoog tempo 
het intergetijdengebied, en daarmee essentieel leefgebied 
voor steltlopers. In het IJsselmeergebied en de Eems-
Dollard belemmert het troebele water de algenproductie,  
de motor van het ecosysteem. En in de Grevelingen sterft 
ieder jaar een deel van het onderwaterleven door 
zuurstofgebrek. 

Het lijkt tegenstrijdig: we halen (over het algemeen) de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar de ecologische 
waterkwaliteit is niet goed genoeg. De verklaring is dat bij 
het vaststellen van de doelen de huidige, sterk veranderde 
fysieke inrichting van de grote wateren als uitgangspunt is 
genomen. De gedachte was dat terugkeer naar een (bijna) 
natuurlijke situatie niet te combineren viel met een goede 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Nu blijkt dat de 
huidige inrichting het ecologisch functioneren van de grote 
wateren meer in de weg staat dan gedacht. Daar komt bij 
dat het programma voor de Kaderrichtlijn Water voor een 
aantal grote wateren geen of maar beperkt maatregelen 
bevat, omdat de benodigde maatregelen naar verwachting 
te duur zouden zijn. Voor een goede ecologische waterkwa-
liteit zijn daarom aanpassingen nodig van bijvoorbeeld de 
bestaande dammen en dijken en moeten we anders omgaan 
met baggerspecie.  

De fysieke inrichting knelt
De oorzaken van de ecologische problemen liggen 
grotendeels in de waterstaatkundige werken. De vele 
dammen houden zoet en zout water strikt gescheiden en 
belemmeren de uitwisseling van water, voedingsstoffen  
en vis. Bijna alle grote wateren hebben harde, stenige 
oevers. Dat zorgt voor waterveiligheid, maar de geleidelijke 
overgang van land naar water is hierdoor verdwenen.  
De verruiming van vaargeulen en het bijbehorende onder-
houd verstoren de natuurlijke sedimenthuishouding en 
leiden tot een grotere getijslag. Dat veroorzaakt niet alleen 

Delta-aanpak voor waterkwaliteit

De Tweede Kamer heeft de minister van 
Infrastructuur en Milieu gevraagd de waterkwaliteit 
in ons land te verbeteren, met gezamenlijke 
inspanning van betrokken overheden en maat-
schappelijke organisaties in een delta-brede aanpak. 
De Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater 
bestaat uit drie onderdelen:
• aanpak van de chemische waterkwaliteit (met de 

bestuurlijke prioriteiten meststoffen, gewasbe-
schermingsmiddelen en medicijnen);

• bescherming van grondwater als bron van 
drinkwater;

• verbetering van de ecologische kwaliteit van  
de grote wateren. 

Rijkswaterstaat geeft met de transitie naar  
duurzaam waterbeheer invulling aan het derde  
punt van de delta-aanpak: verbetering van de 
ecologische kwaliteit. 

Ecologisch functioneren van grote wateren 

Top 5 van problemen en oorzaken in de fysieke inrichting:

Probleem

1. verlies zandplaten, slikken, kwelders en schorren

2. verlies zoet-zoutovergangen

3. verlies land-waterovergangen en ondiep water

4. te troebel water 

5. te weinig zuurstof, te veel/te weinig voedingsstoffen

Oorzaken in de fysieke inrichting

stormvloedkering (zandhonger)
diepe vaargeulen (grote dynamiek, verstoorde sedimenthuishouding)
inpolderingen (direct verlies)
dammen (direct verlies)

dammen, stuwen, sluizen en dijken (harde grenzen)

dijken (direct verlies)
oeverbestortingen (verstening)
stormvloedkering (zandhonger)
diepe vaargeulen (grote dynamiek, verstoorde sedimenthuishouding)

inpolderingen (weinig bezinkgebied)
dammen (onnatuurlijk peilverloop, opwerveling slib)
diepe vaargeulen (grotere vloedstroom stuwt slib landinwaarts)
zandwinning en vaargeulonderhoud (opwerveling, verstoorde 
sedimenthuishouding)

dammen (compartimentering, onnatuurlijk peilverloop, geen uitwisseling, 
geen verversing, opwerveling slib)

‘Samen met het Rijk staan we voor de opgave de kwaliteit van de 
leefomgeving te verbeteren. Voor de delta betekent dat voor mij: getij 
terug in de Grevelingen, slim omgaan met zand in de Oosterschelde 
en de Westerschelde en een zout Volkerak-Zoommeer met een betere 
aanvoer voor zoetwater: dit zijn mijn concrete voorstellen voor de 
delta-aanpak!’
Ben de Reu, gedeputeerde water en ruimte provincie Zeeland
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hogere waterstanden, maar ook afkalving van de zandplaten. 
Door inpoldering van kwelders en andere oevergebieden  
zijn er te weinig natuurlijke bezinkingsgebieden voor slib 
overgebleven en is het water veel troebeler geworden.  
Onnatuurlijk peilverloop versterkt dat. Stormvloedkeringen 
dempen het getij en veroorzaken zandhonger. 

Duurzaam waterbeheer betaalt zich terug
Om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren zijn drie 
typen maatregelen mogelijk: harde scheidingen tussen 
watersystemen (dijken, dammen, sluizen en spuien) minder 
hard maken, herinrichting en herstel van verloren leefgebied 
en vermindering van de troebelheid door slibinvang  
en het slimmer storten van baggerspecie. De grote wateren 
worden hiermee natuurlijker zonder in te leveren op 
waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Daarmee 
neemt de uitwisseling van water, voedingsstoffen, zuurstof 
en vis toe, krijgen natuurlijke processen meer kans en komt 
er meer variatie in leefgebieden. 

Rijkswaterstaat heeft voor alle grote wateren in beeld 
gebracht welke maatregelen nodig zijn om de ecologische 
waterkwaliteit te verbeteren. Met die maatregelen wordt  
het ook gemakkelijker om te voldoen aan de doelen van 
Natura 2000. Bovendien ontwikkelen de grote wateren zich 
zo in de richting van de Natuurambitie Grote Wateren. 

Deze maatregelen zijn essentieel om de bijzondere rol  
van de Nederlandse wateren voor natuur veilig te stellen: 
voor de watervogels die hier broeden of overwinteren, de 

trekvogels die Nederland als wegrestaurant niet kunnen 
missen en de trekvissen die via Nederland naar hun 
paaigebieden zwemmen en weer terug. Dat vergroot 
bovendien de mogelijkheden voor het duurzaam gebruik: 
recreatie, scheepvaart, energiewinning, wonen, grondstof-
winning en ga zo maar door. Dat is in ieders belang. 

Stap voor stap
De ontwikkeling naar grote wateren met een goede 
ecologische waterkwaliteit gaat niet van vandaag op morgen 
en dat hoeft ook niet. Het is een transitie die we stap voor 
stap invulling geven, door in te spelen op nieuwe kennis, 
praktijkervaring en de kansen die zich voordoen. Voor 
sommige wateren liggen de plannen al op de plank 
(Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Oosterschelde), voor 
andere wateren is het probleem helder maar de oplossing 
nog niet (Wadden, Eems-Dollard, Westerschelde, 
IJsselmeergebied) en in weer andere gevallen is eerst meer 
inzicht nodig in het probleem en de mogelijke oplossingen 
(Rijntakken, Maas en Haringvliet).

Om de transitie naar duurzaam waterbeheer vorm te geven, 
wil Rijkswaterstaat een programma voorbereiden dat voor 
alle grote wateren voorziet in maatregelen om de ecologische 
waterkwaliteit te verbeteren. Dat programma moet  
er eind 2017 zijn, zodat het vanaf 2018 kan starten.  
De verschillen in kennis, urgentie en de mate waarin de 
besluitvorming is gevorderd, leiden tot een fasering in  
de uitvoering van het programma. Ook de beschikbare 
middelen zullen stap voor stap werken noodzakelijk maken.

‘Goede ecologische kwaliteit gaat prima samen met waterveiligheid  
en zoetwatervoorziening. Kijk naar de Marker Wadden en de 
klimaatbuffers IJsselpoort en Oesterdam. In de Delta-aanpak grote 
wateren zie ik een mooie kans om samen met Rijkswaterstaat te 
werken aan “bouwen met natuur”. Daar doet Natuurmonumenten 
graag aan mee!’
Teo Wams, directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten

Samen verder
De noodzakelijke verbetering van de ecologische kwaliteit 
vraagt een gezamenlijke aanpak door alle partijen die 
betrokken zijn bij het water- en natuurbeheer én het 
gebruik van de grote wateren. Om tot haalbare en betaal-
bare maatregelen te komen zijn allianties nodig die met een 
gezamenlijk doel voor ogen - en met lef - op een nieuwe 
manier aan het water willen werken. In alle delen van het 
land zijn goede voorbeelden te vinden. Zo blijft Nederland 
koploper in het ontwikkelen van vernieuwende oplossingen 
op het gebied van water. 
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Informatie
 
Informatie over de Delta-aanpak grote wateren:  
www.helpdeskwater.nl/programma-grote-wateren


