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Publicatie

Samenvatting
Dit rapport beschrijft de hydrologische en economische effecten van een deel van het
bestuurlijke Voorkeurspakket en een deel van het Economisch kansrijk pakket van het
Deltaprogramma Zoetwater fase II. Deze effecten zijn berekend met het Nationaal Water
Model en de effectmodules landbouw en scheepvaart, en worden gebruikt als input voor de
maatschappelijke kosten-batenanalyse van het bestuurlijke Voorkeurspakket.
In dit rapport wordt met Voorkeurspakket verwezen naar het deel van het bestuurlijke
Voorkeurspakket dat met het Nationaal Water Model kon worden doorgerekend. Het
bestuurlijke Voorkeurspakket betreft een in een bestuurlijk proces tot stand gekomen selectie
uit de totale lijst met maatregelen die door de Zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat zijn
voorgesteld voor fase II van het Deltaprogramma (periode 2022-2027). Op dezelfde manier
wordt met het Economisch pakket in dit rapport verwezen naar dat deel van het Economisch
kansrijk pakket dat met het Nationaal Water Model kon worden doorgerekend. Het
Economisch kansrijk pakket is een andere selectie uit dezelfde lijst met maatregelen, en
betreft maatregelen die in een eerdere analyse als rendabel uit de bus zijn gekomen.
De hydrologische en economische effecten van deze maatregelpakketten zijn geanalyseerd
voor een scenario met huidig klimaat en zonder socio-economische verandering (Ref2017)
en voor een extreem scenario met sterke klimaatverandering volgens het KNMI’14 Whscenario in combinatie met socio-economische groei (Deltascenario Stoom2050). Het
scenario Ref2017 wordt in de maatschappelijke kosten-batenanalyse tevens gebruikt als
onderkant van de bandbreedte van de effecten in zichtjaar 2050.
Vergrote wateraanvoer naar laag-Nederland
Het doorgerekende Voorkeurspakket in laag-Nederland richt zich hoofdzakelijk op meer
aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem, door de capaciteit van inlaten en/of doorvoerkanalen
te vergroten. In het voorzieningsgebied van IJsselmeer/Markermeer worden de
oppervlaktewatertekorten hierdoor met gemiddeld 4% per jaar verkleind, bij ongewijzigd
landgebruik en huidig klimaat. Het landbouwrisico wordt daardoor teruggebracht met 6
miljoen euro per jaar op een risico van 140 miljoen euro per jaar in deze regio. Met sterke
klimaatverandering en veranderd landgebruik volgens het Stoom2050 scenario is het effect
groter: 14% reductie van het gemiddelde tekort en een risicoreductie van 12 miljoen euro per
jaar voor de landbouw op een risico van 204 miljoen euro per jaar. De extra onttrekkingen uit
het IJsselmeer zorgen er wel voor dat in extreem droge jaren meer knelpunten kunnen
optreden in de bovenregionale waterverdeling, waardoor andere regio’s die afhankelijk zijn
van Rijnwater eerder te maken krijgen met tekorten.
Als in extreem droge jaren extra water vanuit de Waal naar het IJsselmeer wordt aangevoerd
via het Amsterdam-Rijnkanaal (maatregel ARK-route in het Economisch pakket) wordt het
landbouwrisico verder gereduceerd met nog eens bijna 1 miljoen euro per jaar (Stoom2050).
In het huidige klimaat heeft deze maatregel geen effect, simpelweg omdat hij niet hoeft te
worden ingezet. Dan is er immers zelfs in extreem droge jaren nog voldoende water
beschikbaar in de grote meren. Het negatieve welvaartseffect van de ARK-route (in
Stoom2050) op scheepvaart op de Waal is klein: 0,012 miljoen euro per jaar toename van
het scheepvaartrisico op een risico van 230 miljoen euro per jaar. In een extreem droog jaar
kan het negatieve welvaartseffect op scheepvaart 0,25 miljoen euro bedragen. Deze extra
kosten zijn gering in verhouding tot de extra baten voor landbouw in Noord-Nederland van 48
miljoen euro in een simulatiejaar zoals 1976. Daarbij worden ook de tekorten voor
doorspoeling en peilbeheer flink gereduceerd.
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Deze effecten zijn in dit rapport niet gemonetariseerd. De frequentie van significante
watertekorten (>10% van de vraag) wordt met beide pakketten in Stoom2050 teruggebracht
van eens in de 12 naar eens in de 20 jaar.
In het voorzieningsgebied Benedenrivieren worden de tekorten en het landbouwrisico in
beide pakketten verkleind door water aan te voeren via de aanvoerroute Lek-Schieland
(voorheen bekend als de Krimpenerwaardroute). Bij gelijkblijvend landgebruik en klimaat
worden de tekorten in droge en extreem droge jaren hierdoor kleiner (gemiddeld per jaar een
reductie van 40%), wat resulteert in een gemiddeld positief economisch effect op landbouw
van 0,01 miljoen euro per jaar. Bij sterke klimaatverandering en veranderend landgebruik
(volgens Deltascenario Stoom2050) bedraagt de risicoreductie voor de landbouw 0,08
miljoen euro per jaar. De risicoreductie is in het Economisch kansrijk pakket iets kleiner (0,06
miljoen euro per jaar) als gevolg van inzet van de ARK-route, waardoor het water in het
model in extreem droge jaren net iets anders verdeeld wordt tussen regio’s. Bij beide
pakketten worden ook tekorten voor doorspoeling en peilbeheer gereduceerd. De kans op
significante watertekorten (>10% van de vraag) in deze regio wordt in Stoom2050
teruggebracht van eens in de 20 naar eens in de 40 jaar.
De aanvoerroute Lek-Schieland én de grotere watervraag om zoutindringing op de Lek tegen
te gaan zorgt bij lage rivierafvoeren voor grotere debieten door het Betuwepand van het
Amsterdam-Rijnkanaal en een verdere vermindering van de vaardiepte op de Waal bij St.
Andries. De toename van het scheepvaartrisico is begroot op 0,06 miljoen euro per jaar in
Ref2017 en 0,13 miljoen euro per jaar in Stoom2050. Deze extra kosten zijn groter dan de
baten voor landbouw, maar er zijn ook andere baten zoals minder kosten voor de
drinkwatervoorziening langs de Lek, minder peiluitzakking in de polderwateren, en een
minder snelle verslechtering van de waterkwaliteit in de polderwateren. De maatschappelijke
kosten-baten analyse moet uitwijzen of de baten van deze maatregelen opwegen tegen de
kosten.
Meer water vasthouden in de Zuidwestelijke Delta
In de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer is het effect van extra peilopzet (slim regionaal
waterbeheer) en lokale landbouwmaatregelen (Proeftuin Zoetwater) om water beter vast te
houden en zuiniger beregenen (zoals druppelirrigatie, kreekruginfiltratie) berekend voor beide
pakketten. Het landbouwrisico kan hiermee gereduceerd worden met 4,7 miljoen euro per
jaar (Ref2017) tot 11,5 miljoen euro per jaar (Stoom2050).
Meer water vasthouden in de Hoge Zandgronden
De ambitie van de Zoetwaterregio Hoge Zandgronden om grondwaterstanden te verhogen is
in het model geïmplementeerd als het verhogen van de drainagebasis door het peil en de
bodem van primaire, secundaire en tertiaire regionale waterlopen met 30 cm te verhogen, en
het peil van de buisdrainage te verhogen met 10 cm. Dit is een representatie van een deel
van de maatregelen uit de longlist voor de Hoge Zandgronden. De modelimplementatie is in
beide pakketten hetzelfde. Aanvullend is met de Regioscan het effect van
landbouwmaatregelen zoals druppelirrigatie en bodemverbetering geschat. De Gemiddeld
Laagste Grondwaterstand (GLG) wordt door deze maatregelen grofweg 10 tot 25 cm hoger in
het gehele gebied van de Hoge Zandgronden. Het berekende effect is in Ref2017 iets groter
dan in Stoom2050.
Het pakket met maatregelen voor de Hoge Zandgronden verkleint het landbouwrisico in de 6
deelregio’s met circa 24,5 miljoen euro per jaar in de referentie (Ref2017) en met circa 41,4
miljoen euro per jaar in scenario Stoom2050. Bij gedeeltelijke implementatie in de komende 6
jaar zal het effect navenant kleiner uitvallen. Het grootste effect wordt berekend voor het
Zuidelijk Zandgebied (grote delen van Noord-Brabant), waar de maatregelen over het
grootste areaal worden uitgevoerd (in hectares).
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Het maatregelpakket voor de Hoge Zandgronden lijkt niet in staat om nu noch in de toekomst
onherstelbare schade aan grondwaterafhankelijke natuur te voorkomen. Om dit te
kwantificeren is aangenomen dat de grondwaterstand in een extreem droog jaar (zoals 1976)
niet lager mag worden dan de laagste zomergrondwaterstand die nu gemiddeld eens per tien
jaar wordt onderschreden. Uit de analyse blijkt dat ook al in het huidige klimaat de
grondwaterstanden in een extreem droog jaar te ver uitzakken. Die ongewenste situatie
wordt veroorzaakt door de verdroging in de afgelopen 70 jaar (als gevolg van ontwatering en
grondwateronttrekkingen) en wordt in de toekomst versterkt als het klimaat verandert en de
grondwateronttrekkingen toenemen. Het maatregelpakket kan deze grondwaterstandsdaling
in extreem droge zomers met ongeveer 30% (Referentie2017) respectievelijk 20%
(Stoom2050) verminderen.
Tabel S.1 Overzicht van de belangrijkste effecten van de twee maatregelpakketten in scenario’s Ref2017 en
Stoom2050

Voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer

Effect op oppervlaktewatertekort

Welvaartseffect landbouw

Ref2017
VP

EP

VP

EP

Gemiddeld

-4%

-4%

-14%

-21%

Extreem jaar

-12%

-27%

1%

-25%

-6

-6

-12

-13

Gemiddeld
Extreem jaar

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

Voorzieningsgebied Benedenrivieren

Effect op oppervlaktewatertekort

Welvaartseffect landbouw

Gemiddeld
Extreem jaar
Gemiddeld
Extreem jaar

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

Voorzieningsgebied Bovenrivieren

Effect op oppervlaktewatertekort

Welvaartseffect landbouw

EP

VP

EP

0%

-1%

-3%

-8%

-20%

-25%

-5%

-9%

-0.7

-0.7

-1.1

-1.3

-4
-4
Ref2017
3%

Extreem jaar

-1%

Gemiddeld

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

Gemiddeld

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

Gemiddeld
Extreem jaar

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

Hoofdwatersysteem

Gemiddeld
Extreem jaar

miljoen
euro/jaar
miljoen euro

EP

3%

6%

6%

0%

16%

7%

0

0

0

0

0

0

8
5
Stoom2050

VP

EP

VP

EP

-5

-5

-12

-12

-19
-19
Ref2017

-36
-36
Stoom2050

VP

EP

VP

EP

-19

-19

-29

-29

-134
-134
Ref2017

-160
-160
Stoom2050

VP

EP

VP

EP

0,06

0,06

0,13

0,14

0,14

0,21

13,7

14,0
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-3
-8
Stoom2050
VP

Ref2017

Hoge Zandgronden
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VP

Gemiddeld

Extreem jaar

Welvaartseffect scheepvaart

-61
-109
Stoom2050

EP

Zuidwestelijke Delta

Welvaartseffect landbouw

-46
-48
Ref2017

VP

Extreem jaar

Welvaartseffect landbouw

Stoom2050
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1

Inleiding

1.1

Deltaprogramma Zoetwater
In het Deltaprogramma Zoetwater fase II wordt toegewerkt naar een regeringsbesluit in 2021.
Dit loopt via een iteratief proces van het maken van een eerste beeld (2017/2018), naar het
selecteren van mogelijke (2018) en kansrijke (2019) maatregelen en adaptatiepaden, en een
voorkeursbesluit in 2020. In 2021 neemt de regering een besluit over de herijkte
Deltabeslissingen, voorkeursstrategieën en het uitvoeringsprogramma voor de periode 20222028 (Figuur 1.1).

Figuur 1.1 De routekaart van het Deltaprogramma Zoetwater fase 2.

In najaar 2020 wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd van het
bestuurlijke Voorkeurspakket Zoetwater, om bijdrage uit het Deltafonds te verantwoorden. Dit
Voorkeurspakket Zoetwater is door de zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat gezamenlijk
voorgesteld voor fase II van het Deltaprogramma. Als input voor deze MKBA is het
hydrologische en economische effect van een pakket met een aantal van de maatregelen in
het Voorkeurspakket Zoetwater met het Nationaal Water Model (NWM) en effectmodules
bepaald. Behalve een deel van het Voorkeurspakket is een deel van het Economisch kansrijk
pakket doorgerekend. Dit pakket bevat alle uitvoeringsmaatregelen die op basis van een
eerder uitgevoerde kentallen kosten-batenanalyse als rendabel uit de bus zijn gekomen
(Stratelligence, 2020), en dient in de MKBA als vergelijkingsmateriaal van het
Voorkeurspakket.
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1.2

Focus van dit rapport
Deze rapportage richt zich op het beschrijven van de hydrologische en economische effecten
van het Voorkeurspakket en het Economisch pakket ten opzichte van die in het nulalternatief,
zoals berekend met het Nationaal Water Model en de effectmodules landbouw en
scheepvaart (Schasfoort et al., 2019). Rekenresultaten van het nulalternatief zijn eerder
gerapporteerd in Mens et al. (2019). De implementatie van de twee maatregelpakketten in
het Nationaal Water Model is beschreven door Hunink et al. (2020).

1.3

Regio-indeling
In deze rapportage wordt gebruik gemaakt van een regio-indeling in 5 hoofdregio’s en 17
deelregio’s die ook in de geactualiseerde knelpuntenanalyse is gebruikt (Mens et al., 2019).
De hoofdregio’s delen Nederland in naar voorzieningsgebied (Figuur 1.2):
I.

Voorzieningsgebied IJsselmeer (Noord-Holland Noord, Flevoland, Friesland, Groningen,
Drenthe, en delen van Gelderland en Overijssel die voorzien worden vanuit de IJssel en
Twentekanalen),
II. Voorzieningsgebied Benedenrivieren (onder meer: Rijnland, Delfland, Schieland, WestBrabant, Tholen),
III. Voorzieningsgebied Bovenrivieren(onder meer: Rivierengebied, Stichtse Rijnlanden en
Amstelland),
IV. Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer (grootste deel van Zeeland),
V. Hoge Zandgronden (grote delen van Utrecht, Gelderland, Twente, Brabant, Limburg).
Merk op dat deze indeling in voorzieningsgebieden niet precies overeenkomt met de
bestuurlijke indeling in zoetwaterregio’s.
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Figuur 1.2 Indeling in hoofd- en deelregio’s op basis van watersysteemkenmerken.
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2

Voorkeurspakket en Economisch pakket

2.1

Inleiding
Het doel van de MKBA voor het Deltaprogramma Zoetwater is om het bestuurlijke
Voorkeurspakket, dat in een bestuurlijk proces is ontwikkeld, te onderbouwen ter
verantwoording van uitgaven uit het Deltafonds. In de MKBA worden de (positieve en
negatieve) effecten van het Voorkeurspakket op de welvaart van Nederland zo volledig
mogelijk geschat. Hiervoor worden de effecten zoveel mogelijk uitgedrukt in euro’s. Sommige
effecten, zoals die op natuur, waterkwaliteit of de leefomgeving, vergen een kwalitatieve
aanpak.
De MKBA wordt uitgevoerd voor alle maatregelen uit het Voorkeurspakket Zoetwater die door
de zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat gezamenlijk zijn voorgesteld voor fase II van het
Deltaprogramma. Het economisch kansrijk pakket dient in de MKBA als
vergelijkingsmateriaal voor het Voorkeurspakket. Begin 2020 is per individuele maatregel een
analyse gedaan van de kosteneffectiviteit per maatregel (Stratelligence, 2020). Hierbij is
gebruikgemaakt van kentallen en informatie aangeleverd door zoetwaterregio’s en waar
mogelijk van aanvullende berekeningen met het Quick Scan Instrumentarium of al
beschikbare studies. Deze analyse heeft geresulteerd in een ‘economisch kansrijk pakket’:
alle uitvoeringsmaatregelen die op basis van de kosten-batenanalyse als rendabel uit de bus
zijn gekomen.
Ten behoeve van de MKBA zijn aanvullende analyses gedaan met het Nationaal Water
Model en met de Regioscan Zoetwater (Delsman et al., 2018). De uitkomsten hiervan worden
beschreven in onderliggend rapport. Niet alle maatregelen uit het voorkeurspakket kunnen
worden geschematiseerd in deze modellen. Dat kan een of meerdere van de volgende
oorzaken hebben:
•
•
•

Er is te weinig informatie beschikbaar over hoe de maatregel fysiek werkt (bijv.
internationale samenwerking met Duitsland);
De maatregel is te lokaal om in een landelijk instrumentarium te kunnen modelleren (bijv.
verbeteren infrastructuur Noordkop);
De maatregel werkt in op een fysiek proces dat niet met het model kan worden
beschreven (bijv. afkoppelen verhard oppervlak).

In dit rapport wordt met Voorkeurspakket (VP) verwezen naar het deel van het
Voorkeurspakket dat met NWM kon worden doorgerekend. Dit pakket bevat minder
maatregelen dan het ‘bestuurlijke’ Voorkeurspakket. Op dezelfde manier wordt met het
Economisch pakket (EP) verwezen naar dat deel van het economisch kansrijk pakket dat met
NWM kon worden doorgerekend.

2.2

Samenstelling pakketten
Tabel 2.1 geeft de samenstelling van de maatregelpakketten Voorkeurspakket en
Economisch pakket. En welke maatregelen daarvan zijn opgenomen in de berekeningen met
het Nationaal Water Model. Merk op dat de samenstelling van het voorkeurspakket sinds
maart nog veranderd is. In de rest van dit rapport wordt met de aanduiding VP en EP de
combinatie van maatregelen (modelpakketten) bedoeld zoals geïmplementeerd in het
Nationaal Water Model.
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Tabel 2.1

Overzicht van uitvoeringsmaatregelen uit het Voorkeurspakket (stand van zaken 31 maart 2020),

of ze als economisch kansrijk zijn beoordeeld (Stratelligence, 2020) en of de maatregel is opgenomen in de
NWM berekeningen.
M-ID

Regio

Naam

VP

EP

NWM

M-2

HWS

Hevelend schutten

1

1

0

M-3

HWS

Schutten met spaarbekkens

1

0

0

M-4

HWS

Circulair pompen

1

0

0

M-5b

HWS

Verkenning naar spaarbekkens langs de Grensmaas

0

1

0

(uitvoering)
M-6

HWS

Internationale samenwerking met Duitsland (afvoer Roer)

1

1

0

M-7

HWS

Internationale samenwerking met België (afvoer Maas)

1

1

0

M-15

HWS

Vergroten debiet Hagestein

1

1

1

M-16b

HWS

Verkenning ARK-route (uitvoering)

0

1

1

M-18

HWS

Beperken externe verzilting Afsluitdijk

1*

0*

1*

M-20

HWS

Voorstudie Twentekanalen

1*

0*

1*

M-25

HWS

Optimaliseren doorspoelen met zoetwater bij

1

1

1

Zeescheepvaartsluizen Delfzijl
M-40

NOORD

Verbetering infrastructuur Noordkop

1

0

0

M-42

NOORD

Stimuleren implementatie waterbeschikbaarheidsmaatregelen

0

1

0

op bedrijfsniveau: antiverziltingsdrainage
M-44

NOORD

Verbeteren bodemstructuur kleigronden

1

0

0

M-45

NOORD

Klimaatbuffer Noord-Kennemerland

1

1

0

M-83

NOORD

(Pilot + uitvoering) Ondergrondse drinkwateropslag

1

0

0

M-85

NOORD

Hergebruik RWZI effluent Garmerwolde

1

0

0

M-86

NOORD

Uitbreiding inlaat Hoogland **

0

1

1

M-87

NOORD

Vergroten aanvoergemalen; Uitbreiding aanvoercapaciteit

1

1

1

van kanalen en gemalen naar de oostelijke hoger gelegen
regio's Hunze en Aa's en Vechtstromen en DOD
M-89

RIV

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs

1

0

0

M-90

RIV

Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling

1*

1*

1*

M-93

WEST

Aanvoerroutes: inlaatwerk Kromme Rijn

1*

1*

1*

M-95

WEST

COASTAR: Case 2 brakwaterwinning kust(duinen)

1

1

0

M-96

WEST

COASTAR: Case 3 Westland droge voeten, voldoende

?

1

0

gietwater
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M-98

WEST

Opschalen temmen van brakke kwel

1

1

0

M-101

WEST

Hergebruik Effluent - Harnaschpolder

1

0

0

M-102

WEST

Hergebruik Effluent: Realisatie Zoetwaterfabriek Kortenoord

1

0

1

M-104

WEST

Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland

1

0

1***
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M-ID

Regio

Naam

VP

EP

NWM

M-106

WEST

Aanvoerroutes: Vervolgmaatregel Brielse Meer

0

1

0

M-111

ZWD

Slim regionaal waterbeheer

1

1

1

M-112

ZWD

Slimmer doorspoelen zoute polders

0

1

0

M-113

ZWD

Hergebruik effluent ZWD

1

1

0

M-114

ZWD

Wetland

0

1

0

M-116

ZWD

Externe aanvoer Zeeuws-Vlaanderen

0

1

0

M-118

ZWD

Uitrollen Proeftuin

1

1

0

M-120

ZWD

Optimalisatie watersysteem

0

1

0

M-121

ZWD

Krekenvisie West-Brabant fase 2

0

1

0

M-123

ZWD

Maatregel D4, alt. Aanvoer Oost-Flakkee

0

1

1

M-124

ZWD

Maatregel D8, Reigersbergse polder

0

1

0

M-129

HZZ

Regelbare drainage

1

1

1****

M-131

HZZ

Sloten dempen

1

1

1****

M-132

HZZ

Sloten verondiepen of afdammen

1

1

1****

M-133

HZZ

Greppels afsluitbaar maken

1

1

1****

M-134

HZZ

Duikers verhogen

1

1

1****

M-135

HZZ

Plaatsen stuwen detailwaterlopen

1

1

1****

M-155

HZO

Regelbare drainage

1

1

1****

M-157

HZO

Sloten dempen

1

1

1****

M-158

HZO

Sloten verondiepen of afdammen

1

1

1****

M-159

HZO

Greppels afsluitbaar maken

1

1

1****

M-160

HZO

Duikers verhogen

1

1

1****

M-161

HZO

Plaatsen stuwen detailwaterlopen

1

1

1****

* Deze maatregelen maken al deel uit van het nulalternatief (schematisatie NWM). Dit is overgenomen in VP en EP;
zodoende wordt hiervan geen effect berekend.
** Uitbreiding inlaat Hoogland is in de praktijk reeds uitgevoerd, en is daarom geen onderdeel van het VP. De
inlaatcapaciteit is in NWM wel vergroot in beide pakketten.
*** Zowel voor Voorkeurspakket als Economisch pakket opgenomen in NWM (Hunink et al., 2020).
**** In NWM opgenomen als een samengesteld pakket (Hunink et al., 2020).

2.3

Modelinstrumentarium

2.3.1

Nationaal Water Model
Het Nationaal Water Model is geschikt voor het doorrekenen van scenario’s en maatregelen
op het gebied van waterverdeling en waterbeschikbaarheid ter ondersteuning van langetermijn beleidsvorming op landelijk niveau. Het model berekent onder andere de
hydrologische processen (in bodemvocht, grondwater, en oppervlaktewater), en afvoeren,
waterstanden en watertemperatuur in het hoofdwatersysteem. Het modelinstrumentarium
bestaat uit een modellentrein van meerdere gekoppelde modellen.
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Het Nationaal Water Model bestaat uit de volgende deelmodellen: het Landelijk Hydrologisch
Model (LHM3.4) voor grondwater, onverzadigde zone en oppervlaktewater, het Sobek-model
van het Noordelijk Deltabekken (SOBEK-NDB) voor externe verzilting in de RijnMaasmonding, het Landelijk Sobek-model (LSM-light) voor hydrodynamica van het
hoofdwatersysteem en het Landelijk Temperatuurmodel (LTM). De eerste stappen tot en met
SOBEK-NDB leveren de benodigde randvoorwaarden voor de LHM-berekening, die op zijn
beurt de randvoorwaarden levert voor LSM-light. Tot slot levert LSM-light de invoer voor het
Landelijk temperatuurmodel (LTM). Dit laatste model is voor de analyse in deze rapportage
niet gebruikt.
Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) bestaat uit de volgende, gekoppelde, deelmodellen:
1
2
3
4

DM (DistributieModel), oppervlaktewatermodel die de landelijke waterverdeling berekent
op basis van beschikbaarheid en vraag;
MOZART, oppervlaktewatermodel van het regionale watersysteem;
MODFLOW, grondwatermodel;
MetaSWAP, model van de onverzadigde zone.

Voor een beschrijving van de verschillende modellen verwijzen we naar de website van de
Helpdesk water (https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicatiesper/watermanagement/watermanagement/nationaal-water/).
2.3.2

De uitgangspunten voor implementatie van de maatregelen in NWM
De uitgangspunten voor implementatie van de maatregelen in het NWM worden uitgebreid
beschreven in Hunink et al. (2020). De maatregelen zijn geïmplementeerd uitgaande van de
modelschematisatie uit de basisprognose-berekeningen (Hunink et al., 2018). De volgende
uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd:
•

•
•

•

•

Maatregelen met de typering ‘uitvoering’ of ‘onderzoek/uitvoering’ zijn in principe
geschematiseerd, mits ze goed geschematiseerd kunnen worden in het Nationaal Water
Model én er voldoende informatie beschikbaar is over de maatregel.
Maatregelen met typering ‘onderzoek’, ‘operationeel’, of ‘pilot of proeftuin’ zijn niet
geschematiseerd.
Naast het Voorkeurspakket worden ook de (uitvoerings)maatregelen van het Economisch
pakket zoveel mogelijk ingebouwd in het Nationaal Water Model. De overlap tussen de
pakketten is groot.
Naast ‘pakketmaatregelen’ is geïnventariseerd of er sprake is van ‘regionale maatregelen
met een bovenregionaal effect’. Bij regionale maatregelen gaat het om investeringen die
door de regio zelf worden gedaan, maar niet worden voorgedragen voor een bijdrage uit
het Deltafonds. Deze maatregelen kunnen wel invloed hebben op de effectiviteit van de
pakketten.
Tot slot zijn er maatregelen opgenomen in het Voorkeurspakket die in de modellering
verwerkt zijn in het nulalternatief, waarvoor de berekeningen al in 2018 zijn uitgevoerd.
Als hier sprake van is wordt dat duidelijk aangegeven.

De meeste maatregelen zijn hierbij ingebouwd in deelmodel DM en/of deelmodel LSM-light,
enkele maatregelen in de deelmodellen MOZART en MODFLOW. SOBEK-NDB is niet
aangepast.
Het samengestelde Voorkeurspakket en Economisch pakket zijn met het Nationaal Water
Model doorgerekend voor de Deltascenario’s Ref2017 en Stoom2050. Deze twee scenario’s
kunnen worden beschouwd als de bandbreedte omspannend van mogelijke omstandigheden
in 2050.
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2.3.3

Effectmodules voor economische analyse
De hydrologische effecten, berekend met het Nationaal Water Model, zijn doorvertaald naar

economische effecten met behulp van de Effectmodule Landbouw en de Effectmodule
Scheepvaart (Schasfoort et al., 2019). De effectmodule Landbouw bestaat uit Agricom en de
Prijstool. Agricom vertaalt verdampingsreductie uit MetaSwap naar opbrengstderving (kg/ha)
en beregeningskosten (euro) voor 16 gewastypes. De Prijstool vertaalt deze gegevens
vervolgens in een economisch effect, rekening houdend met prijselasticiteit als gevolg van
schaarste op de markt. De Effectmodule Scheepvaart bestaat uit BIVAS en een economische
module ontwikkeld door Ecorys (2018) om vaarkosten en wachttijden te vertalen naar een
economisch effect voor Nederland.
Tot slot is de Regioscan (Delsman et al., 2018) gebruikt als alternatief voor LHM/Agricom
voor specifieke landbouwmaatregelen (zoals druppelirrigatie) die niet (goed) in het Nationaal
Water Model konden worden geschematiseerd. De uitvoer van de Regioscan
(opbrengstderving en beregeningskosten) is geïntegreerd met de uitvoer van Agricom en
daarna met de Prijstool vertaald in een economisch effect op de landbouw.
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3

Landelijk beeld

3.1

Effect op watertekort
Het langjarig gemiddelde van de totale watervraag en het totale wateraanbod per
zomerhalfjaar is voor de vijf hoofdregio’s weergegeven in Figuur 3.1 voor Ref2017 en Figuur
3.2 voor Stoom2050. In de regio IJM (voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer) nemen de
langjarig gemiddelde oppervlaktewatertekorten af in zowel het Voorkeurspakket (afname met
5% in Ref2017 en 14% in Stoom2050) als het Economisch pakket (5% in Ref2017 en 21% in
Stoom2050). Het Voorkeurspakket brengt de watertekorten met name terug in de droge jaren
(herhalingstijd Stoom2050 ~ 15 jaar) door verbeterde doorvoermogelijkheden richting het
Veenkoloniale gebied. In het Economisch pakket nemen tekorten ook in extreem droge jaren
af, door de mogelijkheid van extra wateraanvoer naar het Markermeer via het AmsterdamRijnkanaal.
Langjarig gemiddelde oppervlaktewatertekorten in het voorzieningsgebied Benedenrivieren
(BenRIV) blijven in het Voorkeurspakket gelijk in Ref2017, en nemen met 3% af in
Stoom2050. In het Economisch pakket nemen oppervlaktewatertekorten af met 2% in
Ref2017 en 8% in Stoom2050. Deze afname wordt voornamelijk verklaard door een
verbeterde wateraanvoer naar West-Nederland tijdens droge periode waarin de
Klimaatbestendige wateraanvoer voor west-Nederland (KWA) wordt ingezet (zie paragraaf
6.4).
In de regio’s Hoge Zandgronden (HZ Zuid en HZ Oost) en de Zuidwestelijke Delta (ZWD)
nemen de watertekorten als gevolg van de maatregelpakketten licht toe ten opzichte van het
nulalternatief. In ZWD komt dit doordat de watervraag voor peilbeheer toeneemt door een
hogere peilopzet in de perceelsloten, terwijl er daarbij niet meer water beschikbaar is. Het
berekende watertekort neemt daarom toe. Dit is vanuit het oogpunt van de waterbeheerder
echter geen probleem: de peilopzet is bedoeld als een extra buffer om uit te kunnen putten
gedurende het zomerhalfjaar, het peil hiervan hoeft niet te worden gehandhaafd.
In het voorzieningsgebied Bovenrivieren (RIV) zijn geen maatregelen geïmplementeerd in de
NWM berekeningen. Er worden daarom geen verschillen verwacht in tekorten in de
maatregelpakketten ten opzichte van het nulalternatief. De berekende kleine toename van
tekorten in Stoom2050 blijkt het gevolg van terugkoppelingseffecten van maatregelen in de
andere regio’s, waardoor in extreme jaren gedurende sommige tijdstappen minder water
beschikbaar is voor voorzieningsgebied Bovenrivieren. Dit wordt verder besproken in paragraaf
7.3.

Het landelijk beeld is dat de maatregelpakketten de gemiddelde tekorten nauwelijks
terugbrengen. Maar de effecten in extreem droge jaren kunnen relatief groot zijn. De
gemiddelde tekorten worden namelijk sterk beïnvloed door berekende tekorten in natte en
normale jaren, die in de praktijk niet optreden maar wel door het model worden berekend,
waar ze waarschijnlijk veroorzaakt worden door beperkte capaciteit van het lokale
watersysteem (slootjes) en niet door beperkingen in waterbeschikbaarheid en
wateraanvoersysteem (kanalen en boezems).
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Figuur 3.1 Langjarig gemiddelde totale watervraag en wateraanbod per zomerhalfjaar voor de hoofdregio’s
voor het nulalternatief, Voorkeurspakket en Economisch pakket voor scenario Ref2017. De getallen boven de
staven geven het percentage watertekort ten opzichte van de vraag.

Figuur 3.2 Langjarig gemiddelde totale watervraag en wateraanbod per zomerhalfjaar voor de hoofdregio’s
voor het nulalternatief, Economisch pakket en Voorkeurspakket voor scenario Stoom2050. De getallen boven
de staven geven het percentage watertekort ten opzicht van de vraag.

3.2

Economisch effect landbouw
De maatregelpakketten verkleinen het droogterisico in het huidige klimaat (Ref2017) met
ongeveer 30 miljoen euro per jaar. In scenario Stoom2050 bedraagt de risicoreductie
54 miljoen euro per jaar voor het voorkeurspakket en 55 miljoen euro per jaar voor het
economisch pakket (Figuur 3.3). De verschillen tussen de twee pakketten zijn heel klein. Dit
is te verklaren doordat 7 van de 11 ingebouwde maatregelen in beide maatregelpakketten
voorkomen.
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In extreme jaren zijn er wel zichtbare verschillen tussen de twee pakketten (Figuur 3.4). Dit
kan vooral worden verklaard door de extra aanvoer vanuit de Waal naar Noord-Nederland via
de ARK-route (zie Hoofdstuk 5). In gemiddelde en minder extreme jaren wordt deze route
niet ingezet en zijn de verschillen tussen de pakketten klein (Figuur 3.5). Beide
maatregelpakketten verkleinen het landbouwrisico in Deltascenario Stoom2050 met
ongeveer 12,5%.

Figuur 3.3 Het droogterisico voor landbouw in het nulalternatief, voorkeurspakket (VP) en economisch pakket
(EP), in de referentie (Ref2017) en in het Deltascenario Stoom2050. Beide pakketten verkleinen het
droogterisico voor de landbouw.

Figuur 3.4 Het negatief economisch effect van een extreem droog jaar (1976) op landbouw in het
nulalternatief en na implementatie van het voorkeurspakket (VP) en economisch pakket (EP).
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Figuur 3.5 Het negatief economisch effect van een droog jaar (1989) in het nulalternatief en na implementatie
van het voorkeurspakket (VP) en het economisch pakket (EP).

3.3

Economisch effect scheepvaart
Tabel 3.1 geeft het overzicht van de maatregelen die invloed hebben op de vaardiepte in de
Beneden-Waal (Hunink et al, 2020). Het verwachte effect van de gemodelleerde maatregelen
is in alle gevallen negatief, oftewel er worden voor beide maatregelpakketten hogere
transportkosten verwacht door implementatie van deze maatregelen. Alle maatregelen
zorgen voor een extra onttrekking uit de Waal via het ARK-Betuwepand. Dit zorgt voor een
geringere vaardiepte. Slechts een zeer klein deel van de scheepvaart heeft hier last van
omdat de vaardiepte bij lage afvoeren bij Nijmegen nog altijd kleiner is dan nu bij St. Andries
(bij extreem lage afvoer). De hogere vaarkosten worden dan ook slechts gevoeld door
schepen die wel langs St. Andries moeten, maar niet langs Nijmegen komen.
De hogere stroomsnelheid bij de Prins Bernhardsluizen kan zorgen voor een afname van de
nautische veiligheid. Het is echter niet bekend vanaf welke stroomsnelheid (en afvoer) de
nautische veiligheid dusdanig wordt beïnvloed dat deze stremming veroorzaakt. Dit is
daarom niet meegenomen in de modellering.
Zie Bijlage 0 voor een uitgebreidere analyse van waterdieptes en uitsplitsing van de
economische effecten op scheepvaart.
Tabel 3.1 Gemodelleerde maatregelen met effect op de scheepvaart.
Maatregel ID

Maatregelomschrijving

VP

EP

M-15

Vergroten debiet Hagestein

1

1

M-16

Verkenning ARK-route*

0

1

M-104

Aanvoerroute Krimpenerwaard (5.5 m3/s)

1

1

*In het economisch pakket is uitgegaan van volledige uitvoering van de ARK-route
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Figuur 3.6 en Tabel 3.2 presenteren het droogterisico voor scheepvaart, dus de gemiddelde
extra transportkosten als gevolg van lage afvoeren, in Ref2017 en Stoom2050 met en zonder
de maatregelpakketten. Het effect in een extreem droog jaar wordt gegeven in Tabel 3.3. De
structurele kosten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten (zie 0). De maatregelpakketten
vergroten het droogterisico voor scheepvaart in zowel referentie als scenario Stoom2050,
maar het effect is klein. In Ref2017 neemt het risico toe met 60,000 euro per jaar op een
risico van circa 110 miljoen euro per jaar. In Stoom2050 neemt het risico toe met ruim
130,000 euro per jaar op een risico van circa 230 miljoen euro per jaar. De extra
transportkosten door de maatregelpakketten verdubbelen ten opzichte van die in het
nulalternatief, maar relatief ten opzichte van het totale droogterisico blijft het beperkt.
Het berekende scheepvaarteffect van het economisch pakket is iets kleiner dan het effect
van het voorkeurspakket. Dit is onverwacht, omdat er in het economisch pakket meer water
uit de Waal wordt onttrokken ten behoeve van de ARK-route. Nadere beschouwing leert dat
er ten onrechte kleine positieve effecten (afname van de vaarkosten) worden berekend in
normale tot droge jaren als gevolg van instellingen in BIVAS (zie Bijlage 0). Hiervoor is
daarom gecorrigeerd door alleen het effect in extreme jaren mee te nemen, waarin naar
verwachting de ARK-route wordt ingezet. Met deze correctie neemt het scheepvaartrisico in
EP toe met €12,167 per jaar in Stoom2050. In Ref2017 is er geen extra effect, omdat op
basis van de berekende tekorten verondersteld wordt dat inzet van de ARK-route in geen
enkel jaar nodig is.

Figuur 3.6 Gemiddelde extra scheepvaartkosten door vaardieptebeperkingen als gevolg van droogte per
jaar. De transportkosten zonder droogte zijn ongeveer 2,3 miljard euro per jaar in het huidige klimaat en
3,7 miljard euro per jaar in Stoom2050 als gevolg van economische groei.

Tabel 3.2 Droogterisico scheepvaart (in miljoen euro / jaar) met en zonder maatregelpakketten (het effect van
de maatregelen wordt tussen haakjes gegeven).
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Scenario/maatregel

Droogterisico scheepvaart (Meuro/jaar)

Ref2017

110

Ref2017VP

110 (+0,06)

Ref2017EP

110 (+0,06)

Stoom2050

230

Stoom2050VP

230 (+0,13)

Stoom2050EP

230 (+0,14)
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Tabel 3.3 Droogte-gerelateerde scheepvaartkosten in een extreem jaar (1976) met en zonder de
maatregelpakketten (het effect ten opzichte van het nulalternatief wordt tussen haakjes gegeven).
Scenario/maatregel

Scheepvaartkosten als gevolg van laagwater
(miljoen euro)

3.4

Ref2017

338

Ref2017VP

338 (+0,14)

Ref2017EP

338 (+0,21)

Stoom2050

689

Stoom2050VP

703 (+13,73)

Stoom2050EP

703 (+13,99)

Effect op categorie 1 natuurgebieden
Veel veengebieden zijn aangemerkt als ‘categorie 1’ natuurgebieden. Dit wil zeggen dat deze
gebieden in tijden van watertekort hoge prioriteit krijgen in de landelijke en regionale
waterverdeling, omdat verwacht wordt dat hier anders onomkeerbare schade optreedt. In het
kader van de Beleidstafel Droogte, naar aanleiding van de 2018 droogte, is een kaart
gemaakt met de locaties van categorie 1 natuurgebieden, zie
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/themas/watertekort/verdringingsreeks. Deze kaart is in de navolgende analyse gebruikt.
Veengebieden zijn erg gevoelig voor verlaging van de grondwaterstanden. Bij langdurige
verlaging van de grondwaterstand treedt onomkeerbare schade op door veenoxidatie. Bij
sterke klimaatverandering en toename van de watervraag zullen de grondwaterstanden in
veengebieden verder en vaker uitzakken. Indien mogelijk wordt water aangevoerd om het
oppervlaktewaterpeil te handhaven. Gebiedsvreemd water kan echter negatieve gevolgen
hebben voor de waterkwaliteit. Daarnaast is wateraanvoer ten behoeve van peilbeheer niet
voldoende om te voorkomen dat grondwaterstanden in het midden van het perceel uitzakken.
De gemiddelde verlaging van zomergrondwaterstanden en de mate van uitzakking in een
extreem droog jaar is een indicatie voor de kans op onomkeerbare schade in veengebieden
ten gevolge van droogte.
De knelpuntenanalyse (Mens et al., 2019) liet zien dat voor de scenario’s Rust en Druk
weinig veranderingen in de grondwaterstanden worden verwacht. Voor de scenario’s Warm
en Stoom kunnen wel grote veranderingen van de grondwaterstanden optreden. In de
gebieden met ondiepe grondwaterstanden wordt grotendeels een verlaging van de
grondwaterstanden in de zomer berekend.

3.4.1

Voorbeeld Fochteloërveen
Het natuurgebied Fochteloërveen in Friesland is een voorbeeld van een veengebied met de
categorie 1-status. Figuur 3.7 toont de berekende laagste grondwaterstand per jaar (LG31)
voor de periode 1930-2011 en de verandering als gevolg van het scenario Stoom2050. De
LG3 laat een grote variatie tussen de jaren zien als gevolg van de weersvariatie. Als gevolg
van het scenario Stoom2050 dalen de zomergrondwaterstanden in bijna alle jaren, maar het
effect varieert ook sterk van jaar tot jaar. Gemiddeld gezien bedraagt de daling circa 15 cm,
met uitschieters tot 30 cm. Zoals verwacht dalen de zomergrondwaterstanden in de meeste
jaren, ondanks de mogelijkheid van wateraanvoer.
——————————————
1

LG3 = laagste grondwaterstand in een jaar, berekend als het gemiddelde van de drie laagste waardes van 24
waardes in een jaar (de grondwaterstanden op de 14e en 28e dag van de maand)
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Het effect in extreem droge jaren is klein, omdat de grondwaterstand in de referentie al
gedaald is. Een groter neerslagtekort heeft dan relatief minder effect. In het scenario Stoom
2050 komen vaker droge jaren voor waarin de zomergrondwaterstand daalt. Figuur 3.8 toont
de extra daling in extreem droog jaar 1976 ten opzichte van de GLG voor beide scenario’s.
Het beeld is hetzelfde voor de huidige klimaat en scenario Stoom2050.
Om doorwerking op de mate van bodemdaling/veenafbraak en natuurwaarde te schatten is
meer informatie nodig, bijvoorbeeld een gebieds-specifieke drempelwaarde. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met het feit dat de grondwaterstanden berekend zin op een
resolutie van 250x250 en dat de berekende verlaging gemiddeld is over een natuurgebied.
Lokaal kunnen de effecten anders zijn.

Figuur 3.7 Verandering van de laagste zomergrondwaterstand per jaar (in meters) in natuurgebied
Fochteloërveen, in de huidige situatie (Referentie) en in scenario Stoom2050 (boven). Bovenste figuur geeft
de waarde ten opzichte van maaiveld; de onderste figuur geeft het verschil tussen de scenario’s

Figuur 3.8 Extra daling van de zomergrondwaterstand (in meters) ten opzichte van de GLG in natuurgebied
Fochterloërveen, voor de Referentie en scenario Stoom2050
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3.4.2

Resultaat per deelregio
Voor alle gebieden waarin categorie 1 natuur voorkomt is de grondwaterstandsdaling in een
extreem droog jaar (1976) berekend ten opzichte van de langjarig gemiddelde laagste
grondwaterstand, in dit geval berekend over de periode 1986-2011 (huidig klimaat). We gaan
er hierbij vanuit dat een afwijking van de gemiddeld laagste zomergrondwaterstand zoals
optreedt in een zeer droog jaar tot veenafbraak zal leiden.
De grondwaterstandsdaling is berekend als een gemiddelde over alle natuurcellen die
gelabeld zijn als categorie 1 natuur binnen elk van de 17 deelregio’s. Dit is gedaan voor de
Referentie, scenario Stoom2050 en scenario Stoom2050 met de maatregelen uit het
voorkeurspakket (Stoom2050VP). Merk op dat in het Voorkeurspakket geen maatregelen zijn
opgenomen die specifiek gericht zijn op het beperken van uitzakken van
zomergrondwaterstanden in de veengebieden.
Uit de resultaten (Figuur 3.9 en Figuur 3.10) blijkt het volgende voor de categorie 1natuurgebieden:
-

-

In de huidige situatie is er tijdens extreme droogte al sprake van een
grondwaterstandsdaling van 10-85 cm;
In het scenario Stoom 2050 wordt deze daling groter.
Maatregelen in het voorkeurspakket, in laag-Nederland voornamelijk gericht op het
verbeteren van de wateraanvoer, veranderen het beeld nauwelijks.

Figuur 3.9 Extra daling van de zomergrondwaterstand in een extreem droog jaar ten opzichte van de GLG
voor de categorie 1-natuurgebieden, in de Referentie (links) en in Stoom2050 (rechts)
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Figuur 3.10 Extra daling van de zomergrondwaterstand in een extreem droog jaar ten opzichte van de GLG,
gemiddeld over de categorie-1 natuurgebieden per deelregio, voor de Referentie, Stoom2050, en Stoom2050
met voorkeurspakket (Stoom2050 VP).

3.5

Wateraanvoer Waal – Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal
Verschillende maatregelen in het Voorkeurspakket en het Economisch pakket vergroten de
watervraag via het Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal aan de Waal. Figuur 3.11 geeft en
voorbeeld van het effect op het debiet door het Betuwepand. Het maximale debiet in het
Betuwepand is in de NWM berekeningen ingesteld op 100 m3/s (Hunink et al., 2020). De
daadwerkelijke maximumcapaciteit van het Betuwepand is onbekend, maar wordt
vermoedelijk beperkt door stabiliteit van kades. In de zomer van 2018 bleken debieten van 70
m3/s nog niet te leiden tot stabiliteitsproblemen of problemen voor de scheepvaart.
In het debiet door het Betuwepand is de extra watervraag voor het zoethouden van de Lek
(maatregel Vergroten debiet Hagestein) zichtbaar in het Voorkeurspakket en het Economisch
pakket van 1 mei tot 11 oktober. Daarbovenop is in het Economisch pakket een extra vraag
van maximaal 40 m3/s zichtbaar voor water dat via het Amsterdam-Rijnkanaal wordt
doorgevoerd naar het Markermeer (maatregel Verkenning ARK-route). Deze additionele
vraag leidt ertoe dat in het scenario Stoom2050 in een vijftal decaden in juli en augustus
1976 het maximumdebiet in het Betuwepand van 100 m3/s wordt bereikt. Dit maximum wordt
niet bereikt in Ref2017, en ook niet in Stoom2050 in het nulalternatief of Voorkeurspakket.

Figuur 3.11 Debiet door het Betuwepand ARK voor het extreem droge jaar 1976 in Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor het nulalternatief, Voorkeurspakket en Economisch pakket.
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3.6

Deelconclusies
De positieve welvaartseffecten van beide maatregelpakketten liggen voor de landbouw
tussen de 30 miljoen euro per jaar in het referentiescenario en 55 miljoen euro per jaar in
scenario Stoom2050. Voor de scheepvaart daarentegen zijn de welvaartseffecten negatief;
de maatregelenpakketten zorgen voor een toename van de transportkosten tussen de 0,06
miljoen euro per jaar in de referentie en 0,13 miljoen euro per jaar in scenario Stoom2050.
De verschillen tussen het voorkeurspakket en economisch pakket zijn klein. Voor de
landbouw is het positieve welvaartseffect in scenario Stoom2050 gemiddeld per jaar
ongeveer 1 miljoen euro hoger in het economisch pakket dan in het voorkeurspakket. In
Ref2017 zijn de verschillen tussen de pakketten te verwaarlozen. De additionele
transportkosten voor scheepvaart van het economisch pakket zijn een fractie hoger dan van
het voorkeurspakket in scenario Stoom2050.
In extreem droge jaren hebben de maatregelpakketten een groot effect. Voor landbouw ligt
het welvaartseffect van beide maatregelpakketten in het extreme jaar 1976 rond de 200
miljoen euro, in scenario Stoom2050 loopt dit op tot bijna 300 miljoen euro. Ook de
verschillen tussen maatregelpakketten nemen toe in extreem droge jaren. In het extreme jaar
1976 in Ref2017 is het verschil tussen het economisch en voorkeurspakket 2 miljoen euro
voor landbouw, terwijl dit oploopt tot meer dan 50 miljoen euro in scenario Stoom2050. Voor
de scheepvaart is het negatieve welvaartseffect van de maatregelpakketten kleiner dan het
positieve welvaartseffect voor landbouw in extreem droge jaren; de scheepvaartkosten in het
economisch pakket zijn 0,07 miljoen euro (Ref2017) en 0,26 miljoen euro (Stoom2050) hoger
dan in het Voorkeurspakket.
Voor de gebruiksfunctie natuur is gekeken naar de mate van grondwaterstandsdaling in
categorie 1-natuurgebieden. De analyse laat zien dat de zomergrondwaterstanden in deze
gebieden in extreem droge jaren 10-85 cm kunnen dalen onder de langjarig gemiddelde
zomergrondwaterstand van de huidige situatie. Bij langdurig lage grondwaterstanden zal het
onomkeerbare proces van veenoxidatie versnellen. Het voorkeurspakket verandert daar
nauwelijks iets aan.
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4

Hoge Zandgronden

4.1

Systeembeschrijving
De zoetwaterregio Hoge Zandgronden (Figuur 4.1) is in de analyse onderverdeeld in de
Centrale en Oostelijke Hoge Zandgronden (Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en Oost Nederland)
en de Zuidelijke Hoge Zandgronden (Noord-Brabant, Noord-Limburg). De Veluwe en de
Utrechtse Heuvelrug zijn vrijwel geheel vrij-afwaterend en bestaan voor een groot deel uit
natuur. Het overige gebied kenmerkt zich door een afwisseling van landbouw- en
natuurgebieden en bebouwd gebied. De grootste bron van zoet water in dit gebied is het
grondwater. In het model is aangenomen dat beregening uit grondwater altijd geleverd kan
worden, zodat het effect hiervan op grondwaterstanden, stijghoogte, kwelfluxen en
beekafvoeren zichtbaar wordt. In Noord-Brabant wordt deels beregend uit oppervlaktewater
dat wordt aangevoerd vanuit de Maas. In Oost- Nederland is plaatselijk wateraanvoer
mogelijk via de Twentekanalen. Sommige delen van de Centrale en Oostelijke Hoge
Zandgronden kunnen water aanvoeren vanaf hoger gelegen delen of via regionale inlaten uit
de Veluwerandmeren.
In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de hogere zandgebieden van NoordNederland (o.a. Drents Plateau), waarvoor op dezelfde wijze grondwatermaatregelen zijn
doorgerekend met het modelinstrumentarium.
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Figuur 4.1 Belangrijkste kenmerken van de hoofdregio Hoge Zandgronden in de vijf deelregio’s: Hoge zandgronden Zuid –MLNBK (2), Hoge zandgronden Zuid – overig (3),
Centrale hoge zandgronden (4), Zandgronden Oost (5) en Zuid-Limburg (14)
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4.2

Modelimplementatie van de maatregelen
Voor de regio’s Hoge Zandgronden is de modelimplementatie van het voorkeurspakket exact
gelijk aan die van het economisch kansrijke pakket. In de praktijk hebben de regio’s een
lange lijst met mogelijke maatregelen (bouwstenen) samengesteld, waarvan op voorhand niet
bekend is welke maatregel waar zal worden uitgevoerd. Een deel van de maatregelen zal
typisch een effect hebben op grondwaterstanden, door minder te ontwateren en langduriger
te infiltreren. Een ander deel van de maatregelen grijpt direct in op het bodemvocht (bijv.
druppelirrigatie en bodemverbetering) waardoor landbouwopbrengsten toe zullen nemen. Het
LHM (onderdeel van het Nationaal Water Model) is gebruikt om een indruk te verkrijgen van
het effect op het grondwaterregime als op 50 tot 80% van het potentieel geschikte
landbouwareaal en op 100% van het natuurareaal maatregelen worden geïmplementeerd.
Voor de selectie van geschikte locaties voor deze maatregelen zijn geschiktheidskaarten
gebruikt die met de Regioscan zijn gegenereerd (zie ook Hunink et al., 2020). De Regioscan
is daarnaast gebruikt om een indruk te krijgen van de effecten op de landbouwopbrengst van
een pakket landbouwbouwmaatregelen die direct het bodemvocht beïnvloeden.
Bij de keuze van de implementatiegraad in LHM is getracht zo goed mogelijk aan te sluiten
bij de ambitie van de regio’s Hoge Zandgronden voor 2050. De modelimplementatie betreft
het verhogen van de drainagebasis door het peil en de bodem van primaire, secundaire en
tertiaire regionale waterlopen met 30 cm te verhogen, en het peil van de buisdrainage te
verhogen met 10 cm. Dit is een representatie van een deel van de maatregelen uit de longlist
voor de Hoge Zandgronden (Tabel 4.1). Locaties van de maatregelen zijn geselecteerd door
van elke maatregel de meest gunstige verhouding in kosten/baten te bepalen met behulp van
de Regioscan, wat resulteerde in een geschiktheidskaart per maatregel. M-129 kan
gecombineerd worden met de andere maatregelen, maar M-131 t/m M-135 sluiten elkaar uit
(geen overlap in de locaties). Voor het bepalen van de maatregellocaties is dus wel per
maatregel gekeken naar de meest geschikte locaties, terwijl de modelimplementatie
technisch gezien dezelfde is. Voor meer details over de modelimplementatie wordt verwezen
naar Hunink et al. (2020).
De aannames resulteren in een totale toepassing van maatregelen op grofweg 600.000
hectare landbouwgrond en 380.000 hectare natuurgebied. In het scenario Stoom2050 valt de
totale implementatiegraad en de verdeling tussen landbouw en natuur iets anders uit, doordat
de landgebruikskaart anders is (minder landbouw en meer natuur). Waar en in hoeverre
maatregelen zijn geïmplementeerd wordt per regio getoond in Figuur 4.2, en specifiek per
scenario vanwege de verschillen in landgebruik.
In de berekening met de Regioscan zijn druppelirrigatie en bodemverbetering aanvullend
meegenomen ten opzichte van het met LHM doorgerekende pakket. Het totale
landbouwareaal waar maatregelen worden getroffen is hetzelfde gehouden als in LHM, maar
de verdeling van maatregelen is bepaald op basis van relatieve kosteneffectiviteit (zie Bijlage
B). Dit wil dus niet zeggen dat het totaalpakket kosteneffectief is.

30 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Tabel 4.1 Slechts een deel van het totale pakket voor de Hoge Zandgronden kan worden geïmplementeerd in
NWM en de Regioscan, maar wel op een totaal areaal dat overeenkomt met de ambitie van de
Zoetwaterregio’s voor zichtjaar 2050.
Maatregel ID

Maatregel

Modelimplementatie NWM

Modelimplementatie
Regioscan

M-129

Regelbare drainage

zomerpeil van de buisdrainage
verhoogd met 10 cm

Regelbare drainage

drainagebasis in waterlopen
verhoogd met 30 cm

Slootbodemverhoging

M-131

Sloten dempen

M-132

Sloten verondiepen of
afdammen

M-133

Greppels afsluitbaar
maken

nvt

M-134

Duikers verhogen

nvt

M-135

Plaatsen stuwen in
detailwaterlopen

Perceelstuwen

M-142

verbeteren
bodemstructuur

nvt

Bodemverbeteringsmaatregelen

M-143

druppelirrigatie

nvt

Druppelirrigatie
(waar in de uitgangssituatie
wordt beregend)

Figuur 4.2 Landbouwareaal (boven) en natuurareaal (onder) (beide x1000 hectare) waar maatregelen in LHM
zijn geïmplementeerd per deelregio. Het verschil tussen de scenario’s is het gevolg van verschillend
landgebruik
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4.3

Grondwaterstanden

4.3.1

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand
Figuur 4.3 geeft het effect van de pakketten op de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand
(GLG), berekend over de simulatiejaren 1930 tot 2011. De GLG wordt met grofweg met 10
tot 25 cm verhoogd in alle Hoge Zandgronden, als gevolg van het maatregelpakket. Het
berekende effect is vergelijkbaar tussen beide scenario’s (Ref2017 en Stoom2050), waarbij
de effecten in Ref2017 iets groter zijn dan die in Stoom2050. Dit verschil komt doordat er in
het huidige klimaat in de zomer meer neerslag beschikbaar is om vast te houden; in
Stoom2050 wordt een toename van het neerslagtekort in het zomerhalfjaar verwacht. Het
berekend effect is vermoedelijk een overschatting, omdat het model de neiging heeft om
water in de hogere delen van een stroomgebied langer vast te houden dan in de
werkelijkheid mogelijk is.
Op de flanken van de Veluwe worden ook maatregelen geïmplementeerd en leiden daar tot
een verhoging van de GLG. Deze verhoging straalt ook uit naar het midden van de Veluwe.
Maatregelen aan de zuidflank hebben een veel kleiner uitstralingseffect, doordat daar minder
maatregelen zijn genomen en omdat daar de ondiepe ondergrond minder goed doorlatend is.
In de Achterhoek, Twente en Midden-Brabant verschilt de grootte van de effecten lokaal
sterk; ook hier komt dit door verschillen in de hoeveelheid ontwateringsmiddelen. De hoger
gelegen gebieden kennen minder sloten en beken, bovendien vallen beken in de
uitgangssituatie al snel droog, waardoor maatregelen weinig effect hebben.
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Figuur 4.3 Effect van het Voorkeurspakket (links) en het Economisch pakket (rechts) op de Gemiddeld
Laagste Grondwaterstand (GLG), voor Ref2017 (boven) en Stoom2050 (onder).
N.B. De effecten in Zuid-Nederland en Zeeland zijn het gevolg van andere maatregelen in die regio’s.

4.3.2

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
Figuur 4.4 geeft het effect van de twee pakketten op de Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG). De stijging bedraagt grofweg 10-25 cm in het hele gebied waar
maatregelen zijn geïmplementeerd. Deze stijging is vergelijkbaar met de stijging in de GLG
(Figuur 4.3), doordat is gekozen voor maatregelen waarbij de gehele ontwateringsbasis
(hetzij de sloot, hetzij de buisdrainage) jaarrond is verhoogd (Hunink et al., 2020).
Zowel de verhoging van de GHG als de GLG zijn hierbij te beschouwen als een
bovenschatting, omdat peilbeheer in werkelijkheid wordt afgesteld op de
weersomstandigheden. Bij erg natte omstandigheden zal de ontwateringsbasis worden
verlaagd (verlagen stuwpeil, verlagen niveau regelbare buisdrainage) om wateroverlast te
voorkomen.
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Figuur 4.4 Verandering van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) als gevolg van het
Voorkeurspakket (links) en het Economisch pakket (rechts), voor Ref2017 (boven) en Stoom2050 (onder).

4.3.3

Effect maatregelen ten opzichte van klimaateffect in Deltascenario Stoom2050
Het Deltascenario Stoom2050 gaat uit van grote sociaaleconomische veranderingen én
sterke klimaatverandering. Het is interessant om te onderzoeken of de voorgestelde
maatregelen de prognose van daling van grondwaterstanden in het zomerhalfjaar kunnen
compenseren of beperken. In Figuur 4.5 en Figuur 4.6 wordt de verandering van gemiddelde
zomergrondwaterstanden (GLG) weergegeven tussen nu en 2050 in scenario Stoom, voor
zowel de situatie zonder als met maatregelen. In de situatie zonder maatregelen dalen de
zomergrondwaterstanden in het scenario Stoom2050 in de zandgronden met 5 tot meer dan
50 cm, behalve in de infiltratiegebieden met hele diepe grondwaterstanden (bijv. de Veluwe)
(Figuur 4.6, boven)2. Door de implementatie van het maatregelpakket Hoge Zandgronden
wordt de verlaging van de GLG in sommige gebieden gecompenseerd: het berekende netto
effect van klimaatverandering en de maatregelen op de GLG is in deze gebieden ongeveer
nul (grijze gebieden in Figuur 4.6,). In de gebieden met (beperkte)
wateraanvoermogelijkheden vanuit het hoofdwatersysteem (zoals delen van het waterschap
Aa en Maas en het aanvoergebied van de Twentekanalen) kunnen de maatregelen vaker de
gevolgen van het scenario Stoom2050 compenseren dan in de andere gebieden. In een
groot deel van de Hoge Zandgronden is de verhoging van de grondwaterstanden in de zomer
als gevolg van het maatregelpakket niet voldoende om de daling in de zomer als gevolg van
het sterk veranderde klimaat én de toename van onttrekkingen in scenario Stoom2050 te
compenseren.
Ook is zichtbaar dat het maatregelpakket de GHG in grote delen van de Hoge Zandgronden
kan verhogen, naast de verhoging die autonoom al op kon treden. Niet overal wordt een
verhoging berekend. De gebieden waar de grondwaterstand beïnvloed word door een
toename van de drinkwateronttrekkingen (35%) is het effect van het maatregelpakket niet
voldoende om de verlaging van de GHG te compenseren.
——————————————
2

In de infiltratiegebieden wordt de stijging in GLG veroorzaakt door een toename van het jaarlijks gemiddeld
neerslagoverschot in scenario Stoom. Dit in tegenstelling tot ontwaterde gebieden waar het neerslagoverschot in de
winter efficiënt wordt afgevoerd. Een toename van het neerslagoverschot in de winter leidt hierdoor voor deze
gebieden nauwelijks tot een toename van de wintergrondwaterstand terwijl door een toegenomen neerslagtekort in
het zomerhalfjaar de grondwaterstand wel verder daalt. Voor meer uitleg wordt verwezen naar de knelpuntenanalyse
zoetwater (Mens et al., 2019).
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Figuur 4.5 Verandering van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG, links) en Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG, rechts) tussen Ref2017 en scenario Stoom2050 (nulalternatief).

Figuur 4.6 Verandering van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG, links) en Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG, rechts) tussen Ref2017 (zonder maatregelen) en scenario Stoom2050 na uitvoering
van het Voorkeurspakket.

4.4

Economisch effect landbouw
Het maatregelpakket Hoge Zandgronden verkleint het landbouwrisico in de 6 deelregio’s met
circa 24,5 miljoen euro per jaar in de referentie (Ref2017) en met circa 41,4 miljoen euro per
jaar in Deltascenario Stoom2050. Mogelijke toename van natschade door hogere
grondwaterstanden in de winter is hierin niet meegenomen. Het grootste effect treedt op in
het Zuidelijk Zandgebied (grote delen van Noord-Brabant). Dit is deels te verklaren doordat
hier de meeste maatregelen worden uitgevoerd (in hectares). Tevens lijkt hier de
problematiek het grootst, aangezien hier de grootste daling in zomergrondwaterstanden
tussen nu en 2050 (in scenario Stoom) is berekend.
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Figuur 4.7 Landbouwrisico (miljoen euro per jaar) in de regio’s waar het maatregelenpakket Hoge
Zandgronden is geïmplementeerd. In blauwtinten het risico in Ref2017 (huidige inrichting en huidig klimaat)
met en zonder maatregelpakketten; in roodtinten de situatie in Deltascenario Stoom2050 met en zonder
maatregelpakketten. De modelimplementatie van het Voorkeurspakket (VP) en Economisch pakket (EP) is in
deze regio’s gelijk.
NB. Regio Zuid-Limburg is hier achterwege gelaten, omdat LHM hier niet betrouwbaar is.

Tabel 4.2 Effect van het voorkeurspakket op het landbouwrisico (miljoen euro/jaar) voor de deelregio’s waar
het maatregelpakket Hoge Zandgronden is geïmplementeerd. VP=voorkeurspakket; Ref2017 = huidige
situatie; S2050 = Deltascenario Stoom2050.
Effect op
landbouwrisico
(miljoen
euro/jaar)

Deelregio
2

3

4

5

8

16

17

4.5

Drents plateau

IJssel-Vecht

Fries Gronings kustgebied

Oostelijk zandgebied

Centrale hoge zandgebieden

Zuidelijk zandgebied - overige

totaal

Zuidelijk zandgebied - MLNBK

Scenario/pakket

Ref2017VP

-5.3

-6.8

-2.0

-4.2

-2.1

-1.3

-2.7

-24.5

S2050VP

-8.0

-10.3

-2.1

-8.6

-4.9

-2.5

-5.0

-41.4

Effect op grondwaterafhankelijke natuur
Uit recente evaluaties en monitoringsgegevens van natuurorganisaties (Witte et al., 2020;
Natuurmonumenten, 2020) volgt dat (meteorologische) droogte, en in het bijzonder
meerjarige droogte (2018-2020), een sterk negatief, soms onomkeerbaar, effect heeft op de
(grond)waterafhankelijke natuur in Nederland. De voorgestelde maatregelen voor de Hoge
Zandgronden hebben naar verwachting een positief effect op de grondwaterafhankelijke
natuur, omdat de grondwaterstanden stijgen. Maar dit zegt onvoldoende over de kans op
onherstelbare schade.
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In een apart traject (zie Bijlage D) is daarom een indicator ontwikkeld om de kwetsbaarheid
van grondwaterafhankelijke natuur voor droogte te kwantificeren op basis van gemodelleerde
grondwaterstanden. Met deze indicator is de opgave gedefinieerd als de mate van
grondwaterstandstijging die nodig is om onherstelbare schade aan natuurgebieden te
voorkomen, zie Figuur 4.8.

Figuur 4.8 Schematische weergave van de definitie van de opgave voor natuur. Klimaatverandering en
landgebruiksverandering kan de opgave vergroten dan wel verkleinen (het Deltascenario Stoom2050 gaat in
sommige gebieden gepaard met een verhoging van de GLG).
GG10 = 10-percentiel van de jaarlijkse LG3, gebruikt als kritische drempelwaarde waaronder onherstelbare
schade aan natuur kan ontstaan.
LG3 = laagste zomergrondwaterstand van een specifiek jaar.

Door de betrokken experts is een kritische drempelwaarde van zomergrondwaterstanden
gedefinieerd. De mate van uitzakking van de grondwaterstand in een droge zomer is
gekozen als maat voor de ‘klap’ van een droogte: hoe ver dalen zomergrondwaterstanden
onder deze kritische drempelwaarde? Net als Runhaar et al. (2009) is verondersteld dat voor
een optimale ontwikkeling van natuurtypen de laagste grondwaterstand niet dieper mag
wegzakken dan de 10% laagste LG3. Anders gezegd: we nemen aan dat natuur zich nog wel
kan herstellen van tijdelijke schokken die gemiddeld eens in de 10 jaar of vaker voorkomen.
Droogtes waarbij de laagste grondwaterstand verder uitzakt dan deze drempelwaarde
worden verondersteld onherstelbare schade te veroorzaken.
Door te kiezen voor een drempelwaarde die berekend wordt over een 25-jarige
simulatieperiode (1986-2011) wordt impliciet verondersteld dat de vegetatie bij deze
gemodelleerde condities in het huidige klimaat goed kan gedijen. Door deze veronderstelling
is het verdrogingsprobleem wat de afgelopen 70 jaar is ontstaan ‘geparkeerd’ en worden de
condities voor natuur geanalyseerd die niet noodzakelijkerwijs in het veld voorkomen.
Naast de mate van grondwaterstandsdaling in een extreem droog jaar is tevens berekend
wat de kans is op uitzakking onder de kritische drempelwaarde. Als de frequentie van
droogte en daarmee de kans op meerjarige droogte te groot wordt krijgt de vegetatie na een
droogte te weinig kans om te herstellen.
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De grondwaterstandsdaling in een droog jaar ten opzichte van de gekozen drempelwaarde is
gemiddeld voor elke deelregio van de hoge zandgronden, waarbij alleen de
grondwaterafhankelijke natuur is meegenomen. Dit is gedaan voor Ref2017, Warm2050 en
Stoom2050 met en zonder maatregelpakket. De modelresultaten laten het volgende zien
(Figuur 4.9 en Tabel 4.3):
•

De huidige opgave in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur bedraagt 20-40 cm
(afhankelijk van de regio) op basis van de freatische grondwaterstand
De opgave wordt naar de toekomst toe iets groter (27-46 cm op basis van de freatische
grondwaterstand), uitgaande van Deltascenario’s Warm en Stoom;
Gemiddeld over de regio’s is het effect van het maatregelpakket klein in verhouding tot
de opgave (circa 30% in de huidige situatie en 20% in scenario Stoom2050). Dit betekent
dat aanvullende (ingrijpender) maatregelen nodig zijn om onherstelbare schade aan
grondwaterafhankelijke natuur te vergroten. Denk hierbij aan herinrichting van het
watersysteem, vermindering van grondwateronttrekkingen en het beter vasthouden van
winterneerslag.

•
•

Figuur 4.9 Opgave en effect van het Voorkeurspakket gemiddeld over areaal grondwaterafhankelijke natuur
per regio, gedefinieerd als de grondwaterstandsdaling in 1976 ten opzichte van een kritische drempelwaarde:
het 10-percentiel van de jaarlijkse LG3 (GG10). Ter vergelijking is ook de (kleinere) opgave voor
Deltascenario Warm weergegeven.

Tabel 4.3 Opgave en effect van voorkeurspakket gemiddeld over areaal grondwaterafhankelijke natuur per
regio, gedefinieerd als de grondwaterstandsdaling in 1976 ten opzichte van een kritische drempelwaarde: het
10-percentiel van de jaarlijkse LG3 (GG10). Het effect is uitgedrukt in cm en in % van de opgave.
Regio
ID
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naam

Ref2017

Stoom2050

opgave
(cm)

effect
(cm)

effect
(%)

opgave
(cm)

effect
(cm)

effect
(%)

2

Zuidelijk zandgebied MLNBK

0.22

0.12

55%

0.31

0.09

29%

3

Zuidelijk zandgebied overige

0.36

0.08

22%

0.43

0.07

16%

4

Centrale hoge
zandgebieden

0.40

0.09

22%

0.35

0.08

22%

5

Oostelijk zandgebied

0.40

0.08

19%

0.46

0.07

14%

8

Fries Gronings kustgebied

0.20

0.08

40%

0.29

0.06

21%

16

IJssel-Vecht

0.22

0.06

28%

0.27

0.05

19%

17

Drents plateau

0.26

0.11

40%

0.37

0.09

23%
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Ref2017

Stoom2050

Stoom2050VP

Figuur 4.10 Jaarlijkse kans (per gridcel met grondwaterafhankelijke natuur) dat de grondwaterstand in de
zomer verder uitzakt dan de kritische drempelwaarde, voor Ref2017, Stoom2050 en Stoom2050 met
maatregelpakket.
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4.6

Kanttekeningen
De precieze samenstelling van het maatregelpakket voor de Hoge Zandgronden is
onbekend. Het gemodelleerde maatregelpakket is een representatie van hoe het pakket eruit
zou kunnen zien als uit wordt gegaan van de ambitie ’50-80% van het geschikte areaal’,
afhankelijk van de maatregel, en met slechts een deel van de maatregelen. De
modelberekening richt zich hierbij op maatregelen in het watersysteem (sloten dempen en/of
verhogen van het oppervlaktewaterpeil en/of drainagebasis verhogen). In de praktijk zal een
groter variatie in maatregelen worden ingezet. Als gevolg hiervan én wetende dat het model
de neiging heeft om water in de zomer te lang vast te houden, moeten de gesimuleerde
grondwatereffecten gezien worden als een bovenschatting.
De berekende effecten zijn representatief voor een situatie waarin het grondwatersysteem
met maatregelen een nieuw evenwicht heeft bereikt. In de werkelijkheid zal het een aantal
jaar duren voordat dit maximale effect is bereikt. In gebieden met hele diepe
grondwaterstanden kan dit zelfs tot 20 jaar duren.
De berekening met de Regioscan richt zich op de landbouwmaatregelen die inwerken op het
bodemvocht (druppelirrigatie en bodemverbetering). Hiermee wordt het potentiele effect op
landbouwopbrengsten ingeschat. Deze schatting is onzeker en kan twee kanten op afwijken.
In de praktijk wordt mogelijk een grotere variatie aan maatregelen geïmplementeerd, met
gezamenlijk een kleiner effect. Daar staat tegenover dat ook minder effectieve maatregelen
zijn meegenomen, door het uitgangspunt van een vooraf vastgesteld areaal waar
maatregelen worden geïmplementeerd. Het gemiddelde effect per hectare is hierdoor in de
berekening naar verwachting groter dan wanneer een kleinere implementatiegraad was
gekozen.
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5

Voorzieningsgebied IJsselmeer en Markermeer

5.1

Systeembeschrijving
Het voorzieningsgebied van het IJsselmeer (kortweg IJsselmeergebied) omvat de volgende
deelgebieden, die alle voor de oppervlaktewatervoorziening afhankelijk zijn van het
IJsselmeer en Markermeer (Figuur 5.1):
•
•
•
•
•

Fries-Gronings kustgebied: De grootste watervrager in dit gebied is peilbeheer, daarna
doorspoeling.
Noord-Holland Noord: Doorspoeling is de grootste watervrager, daarna volgt peilbeheer.
IJsselmeerpolders: De belangrijkste watervrager is beregening. Omdat er veel kwelwater
is, is de watervraag voor peilbeheer relatief gering.
IJssel-Vechtgebied: Dit gebied is voor oppervlaktewateraanvoer voornamelijk afhankelijk
van de IJssel en de Vecht. De watervraag voor peilbeheer is het grootst.
Drents Plateau: De watervraag voor peilbeheer is het grootst.

Het IJsselmeer, het Markermeer en de randmeren vormen een belangrijke buffer om in de
waterbehoefte van de noordelijke regio’s te voorzien. De waterbuffer wordt gebruikt voor:
•
•
•
•
•

Het op peil houden van meren, kanalen, boezems en kleine regionale wateren;
Doorspoeling ten behoeve van waterkwaliteitsbeheer en het tegengaan van
zoutindringing;
Beregening vanuit oppervlaktewater;
Onttrekkingen voor drinkwater- en industriewatervoorziening;
Om verdamping van de meren zelf te compenseren.

Het streefpeil van het IJsselmeer en Markermeer is in de winter 40 cm beneden NAP en in de
zomer 20 cm beneden NAP. In de zomer worden de waterstanden hoog gehouden om als
buffer te dienen voor wateraanvoer naar de regio. In 2018 is een nieuw peilbesluit
vastgesteld door Rijkswaterstaat, waardoor een flexibel peilbeheer mogelijk is. Het streefpeil
is nog steeds -0,20 m NAP, maar bij dreigend zoetwatertekort gedurende het zomerhalfjaar
mag het peil tijdelijk opgezet worden tot -0,10 m NAP. Mits het peil tijdig kan worden opgezet,
is de direct beschikbare bufferschijf hiermee vergroot van 10 naar 20 cm. Verder uitzakken
tot onder -0,30 m NAP vergt namelijk een beslissing van de Landelijke Coördinatiecommissie
Waterverdeling (LCW) en wordt daarom niet gerekend tot de ‘direct beschikbare buffer’.
Wanneer IJsselmeerpeilen toch onder het afgesproken minimumpeil zakken (’s zomers -0,30
m +NAP), treedt de verdringingsreeks in werking om verdere uitzakking zoveel mogelijk te
voorkomen. Hierbij ontstaan tekorten voor de watervragers. Gevolgen zijn bijvoorbeeld
landbouwopbrengstderving of verslechterde waterkwaliteit als gevolg van verminderde
doorspoeling.
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Figuur 5.1 Belangrijkste kenmerken van voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer in de 5 deelregio’s
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5.2

Relevante maatregelen in de pakketten
Tabel 5.1 geeft voor het voorzieningsgebied van IJsselmeer en Markermeer de relevante
maatregelen in het Voorkeurspakket en in het Economisch pakket die zijn opgenomen in de
NWM-berekeningen. Voor de maatregel Beperken externe verzilting Afsluitdijk, waarbij de
doorspoelvraag van de sluizen in de Afsluitdijk wordt teruggebracht van 70 m3/s naar
10 m3/s, is een aparte berekening uitgevoerd, omdat in de referentieberekeningen al was
uitgegaan van 10 m3/s doorspoelvraag. Het effect van deze maatregel maakt dus geen
onderdeel uit van de hierna gepresenteerde effecten per pakket, maar wordt apart besproken
in Paragraaf 5.4. De maatregel Uitbreiding inlaat Hoogland is in beide pakketten opgenomen,
omdat deze inmiddels al is uitgevoerd. Het verschil tussen de twee pakketten is in deze
hoofdregio toe te schrijven aan de maatregel Verkenning ARK-route.
Tabel 5.1 Relevante maatregelen voor voorzieningsgebied IJsselmeer en Markermeer zoals opgenomen in
NWM-berekeningen.
M-ID

Naam

VP

EP

VP
in
NWM

EP
in
NWM

M-16b

Verkenning ARK-route (uitvoering)

0

1

0

1

M-18

Beperken externe verzilting Afsluitdijk*

1

0

1

1

M-25

Optimaliseren doorspoelen met zoetwater bij
Zeescheepvaartsluizen Delfzijl

1

1

1

1

M-86

Uitbreiding inlaat Hoogland **

0

1

1

1

M-87

Vergroten aanvoergemalen; Uitbreiding aanvoercapaciteit van
kanalen en gemalen naar de oostelijke hoger gelegen regio's
Hunze en Aa's en Vechtstromen en DOD

1

1

1

1

* Deze maatregel is al onderdeel van het nulalternatief. Het effect hiervan is apart berekend, zie Paragraaf 5.4
** Uitbreiding inlaat Hoogland is reeds uitgevoerd, en is daarom geen onderdeel van het VP. De inlaatcapaciteit is in
NWM wel aangepast voor de berekeningen voor beide pakketten.

5.3

Effect op watertekort en landbouwrisico
Beide pakketten hebben in de huidige situatie (Ref2017) een zeer klein effect op het
reduceren van de gemiddelde watertekorten (Tabel 5.2). In zeer droge jaren zijn de effecten
in Ref2017 groter: 12% (VP) en 27% (EP) reductie van het watertekort. Met name de
beregeningstekorten worden hiermee teruggedrongen en in het EP ook de
doorspoeltekorten. De afname van beregeningstekort vertaalt zich in beide pakketten in
simulatiejaar 1976 in een reductie van het economisch effect op landbouw met 46 tot 48
miljoen euro. De landbouwrisicoreductie in Ref2017 bedraagt circa 6 miljoen euro per jaar.
In Stoom2050 worden de tekorten met gemiddeld 14% (VP) en 21% (EP) gereduceerd. De
frequentieverdeling van het percentage watertekort ten opzichte van de watervraag in
Stoom2050 (Figuur 5.2) laat zien dat het voorkeurspakket vooral in normale tot droge jaren
effect heeft, terwijl het economisch pakket ook in de extreme jaren effect heeft. Dit komt
omdat de betreffende maatregelen weliswaar de inlaatcapaciteit vanuit het IJsselmeer en de
doorvoercapaciteit naar de regio vergroten, maar dat heeft alleen effect als er nog voldoende
water beschikbaar is. In extreem droge jaren is dat niet het geval. Uitvoering van het
economisch pakket brengt de kans op significante watertekorten (>10% van de vraag) terug
van eens in de circa 12 naar eens in de 20 jaar. De landbouwrisicoreductie in Stoom2050
bedraagt circa 12 (VP) en 13 (EP) miljoen euro per jaar.
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Dat zelfs in normale/natte jaren een oppervlaktewatertekort wordt berekend is toe te schrijven
aan modelinstellingen, zoals lokale inlaatcapaciteiten en lage prioriteit van bepaalde
doorspoelvragen.
Tabel 5.2 Effect van de modelpakketten op het watertekort (totaal en uitgesplitst naar type gebruiker) en op
het landbouwrisico, gemiddeld over alle jaren (boven) en in een extreem droog jaar (onder).
NB. Een positief welvaartseffect betekent een afname van het landbouwrisico.
Regio

Noord

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Regio
jaar

Noord
1976

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Verandering gemiddeld watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Meuro/jaar
-0.5
-4%
0.0
-2%
-0.3
-3%
-0.2
-5%
6.11
-0.5
-4%
0.0
-2%
-0.3
-4%
-0.2
-5%
6.12
-14.5
-14%
1.7
46%
-11.2
-15%
-5.0
-18%
12.25
-22.2
-21%
-2.3
-65%
-12.1
-17%
-7.8
-29%
13.02
Verandering watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Meuro
-5.2
-12%
0.0
1%
0.7
4%
-5.9
-32%
46.00
-11.2
-27%
0.0
1%
-5.3
-25%
-5.9
-32%
47.52
7.3
1%
61.6
112%
-48.6
-15%
-5.6
-2%
61.35
-189.6
-25%
-48.3
-88%
-73.6
-22%
-67.6
-18%
108.91

Figuur 5.2 Frequentieverdeling van het jaarlijks oppervlaktewatertekort in percentage van de watervraag in
het voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer in Ref2017 (boven) en in Deltascenario Stoom2050 (onder),
voor het nulalternatief (BP18), het Voorkeurspakket (VP) en het Economisch pakket (EP).
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5.4

Beperken externe verzilting Afsluitdijk
De maatregel Beperken zoutindringing Afsluitdijk (M-18) kan de benodigde doorspoelvraag
door de Afsluitdijk terugbrengen van 70 m3/s tot 10 m3/s. In de Basisprognose 2018
berekeningen (Mens et al., 2019) die gelden als het nulalternatief voor de maatschappelijke
kosten-baten analyse van het Voorkeurspakket wordt echter al een doorspoelvraag over de
Afsluitdijk van 10 m3/s aangenomen. De maatregel is dus verwerkt in het nulalternatief. Om
het effect van deze maatregel op watertekort en landbouwschade te analyseren zijn daarom
maatwerkberekeningen uitgevoerd met het Nationaal Watermodel (NWM). In deze
berekeningen is een doorspoelvraag over de Afsluitdijk aangenomen van 70 m3/s. Deze
berekeningen zijn uitgevoerd voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050, voor het
nulalternatief en het EP. De uitgangspunten en resultaten worden uitgebreider besproken in
Bijlage E.
Als geen structurele maatregel wordt getroffen om zoutindringing via de Afsluitdijk tegen te
gaan, dan is er in de huidige situatie ten opzichte van het nulalternatief vaker sprake van
significante watertekorten in het voorzieningsgebied van het IJsselmeer/Markermeer. De
oppervlaktewatertekorten in de twee droogste jaren in Ref2017 nemen flink toe (Figuur 5.3).
Het gemiddelde tekort neemt hierdoor toe met 50%. De kans op significante watertekorten
neemt toe naar eens in de circa 40 jaar. In een extreem jaar zoals 1976 leidt dit tot een
negatief welvaartseffect op landbouw van 27 miljoen euro. Andersom geredeneerd kan de
maatregel Beperken zoutindringing Afsluitdijk in de huidige situatie bijdragen aan een
reductie van het gemiddelde watertekort van 6,3 Mm3/jaar, en een afname van het
landbouwrisico met 0,7 miljoen euro per jaar.
In Stoom2050 zijn de effecten groter. Met een grotere doorspoelvraag neemt de kans op
significante watertekorten toe van eens in de 10 jaar naar eens in de 5 jaar. De tekorten zelf
nemen ook significant toe: gemiddelde tekorten nemen toe met 32%, tekorten in extreme
jaren (1976) nemen toe met 55%. De maatregel Beperken zoutindringing Afsluitdijk kan in
Stoom2050 bijdragen aan een reductie van het gemiddelde watertekort van 33 Mm3/jaar, en
een afname van het landbouwrisico met 2,4 miljoen euro per jaar.
Tabel 5.3 Effect van een grotere doorspoelvraag door de Afsluitdijk op het watertekort (totaal en uitgesplitst
naar type gebruiker) en op het landbouwrisico, gemiddeld over alle jaren (boven) en in een extreem droog
jaar (onder).
NB. Een positief welvaartseffect betekent een afname van het landbouwrisico.
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Regio

Noord

REF2017
S2050

afsl
afsl

Regio
jaar

Noord
1976

REF2017
S2050

afsl
afsl

Verandering gemiddeld watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Meuro/jaar
6.3
49%
0.0
1%
2.8
34%
3.5
82%
-0.66
32.9
32%
8.6
238%
12.6
17%
11.7
43%
-2.41
Verandering watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Meuro
214.6
512%
-0.1
-6%
87.9
416%
126.9
679%
-26.68
413.1
55%
280.7
510%
8.3
2%
124.2
34%
-95.91
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Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur 5.3 Herhalingstijd optredende oppervlaktewatertekorten in voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer
als percentage van de watervraag, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor het nulalternatief (BP18)
en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).
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6

Voorzieningsgebied Benedenrivieren

6.1

Systeembeschrijving
Het voorzieningsgebied van de benedenrivieren (kortweg: Benedenrivierengebied) omvat de
volgende deelgebieden, die afhankelijk zijn van aanvoer van zoet water vanuit de Rijntakken
en de Maas, en die te maken kunnen krijgen met externe verzilting (zie Figuur 6.1):
•

•
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Midden-West Nederland – extern verzilt. Dit omvat het West-Nederlands
droogmakerijengebied van Rijnland, Delfland en Schieland. Dit gebied is voor de
oppervlaktewateraanvoer grotendeels afhankelijk van rivierwater, in het bijzonder de
Nederrijn/Lek en de Waal. De belangrijkste watervragers zijn peilbeheer en doorspoeling.
Bij verzilting van de aanvoerroute Hollandse IJssel wordt overgeschakeld op de
Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA).
Zuid-West Nederland (Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Tholen). Dit gebied is
voor de oppervlaktewatervoorziening grotendeels afhankelijk van het Hollandsch Diep,
het Volkerak-Zoommeer en het Brielse Meer. Doorspoeling is de belangrijkste regionale
watervraag in dit gebied, gevolgd door beregening en peilbeheer. Daarnaast speelt het
Brielse Meer een belangrijke rol voor de industriewatervoorziening in Rijnmond.

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
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11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur 6.1 Belangrijkste kenmerken van het voorzieningsgebied Benedenrivieren in de deelregio’s: Midden-West Nederland - extern verzilt (10), Zuidwest Nederland – met
aanvoer (12)
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De watervoorziening van Rijnland, Delfland en Schieland vindt plaats vanuit de Hollandsche
IJssel. De Hollandsche IJssel kan verzilten als de monding permanent verzilt is (dat wil
zeggen dat zowel bij eb als bij vloed verhoogde chlorideconcentraties optreden), waarna het
zoute water langzaam optrekt richting Gouda (dispersief transport). Bij verzilting van de
monding van de Hollandsche IJssel wordt de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA)
ingezet, waarbij maximaal 15 m3/s via meerdere watergangen kan worden doorgevoerd naar
West-Nederland (Rijnland / Delfland / Schieland). De KWA-capaciteit is als maatregel in
Deltaprogramma Zoetwater fase 1 uitgebreid naar 15 m3/s (doorvoer richting Rijnland). Het
gaat om vergrote capaciteit Doorslagsluis (vanuit Amsterdam-Rijnkanaal) van 7 naar 9,6
m3/s, vergrote capaciteit gemaal Koekoek (vanuit de Lek): van 4,9 naar 8,5 m3/s en inzet
Waaiersluis (gekanaliseerde Hollandsche IJssel) met een capaciteit van 4,0 m3/s.

6.2

Relevante maatregelen
Tabel 6.1 geeft voor het voorzieningsgebied Benedenrivieren de relevante maatregelen in het
Voorkeurspakket en in het Economisch pakket die zijn opgenomen in de NWMberekeningen.
De maatregel Hergebruik Effluent: Realisatie Zoetwaterfabriek Kortenoord is in het model
geïmplementeerd als een jaarronde lozing van 0,28 m3/s op de Ringvaartboezem. Dit
verkleint in droge jaren de hoeveelheid water die vanuit de Hollandsche IJssel (of via de
KWA-route) moet worden aangevoerd. Omdat de watervraagreductie zo klein is in
verhouding tot de totale watervraag voor de deelregio, is dit effect niet terug te zien in
resultaten.
Tabel 6.1 Relevante maatregelen voor voorzieningsgebied Benedenrivieren zoals opgenomen in het
Nationaal Water Model.
M-ID

Zoetwaterregio

Naam

VP

EP

VP
in
NWM

EP
in
NWM

M-15

HWS

Vergroten debiet Hagestein

1

1

1

1

M-16b

HWS

Verkenning ARK-route (uitvoering)

0

1

0

1

M-102

WEST

Hergebruik Effluent: Realisatie Zoetwaterfabriek
Kortenoord

1

0

1

0

M-104

WEST

Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland

1

0

1**

1**

M-111

ZWD

Slim regionaal waterbeheer

1

1

1

1

M-123

ZWD

Maatregel D4, alt. Aanvoer Oostflakkee

0

1

0

1

** De maatregel ‘Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland’ is in de NWM berekeningen opgenomen in zowel VP als
in EP, hoewel de maatregel geen onderdeel uitmaakt van het EP.

6.3

Effect op zoutindringing in de Rijn-Maasmonding
Figuur 6.2 geeft de berekende herhalingstijd van de overschrijdingsduur van 200 mg/l voor
de locaties Krimpen aan den IJssel en Kinderdijk. De locatie Krimpen aan den IJssel is
representatief voor verzilting van de Hollandse IJssel; overschrijding van de norm van 200
mg/l chloride op deze locatie leidt tot het instellen van een alternatieve wateraanvoerroute
(KWA) voor West-Nederland. De locatie Kinderdijk is indicatief voor mogelijke verzilting van
drinkwaterinnamepunten langs de Lek.
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De verziltingsduur verandert op beide locaties in beide maatregelpakketten nauwelijks ten
opzichte van het nulalternatief. Als gevolg van de maatregel Vergroten debiet Hagestein,
opgenomen in beide maatregelpakketten, waardoor meer water wordt aangevoerd over de
Lek, wijzigt de waterverdeling tussen de noord- en zuidrand van de Rijn-Maasmonding en
ontstaat er iets meer tegendruk in de Nieuwe Waterweg. Dit heeft een licht gunstig effect op
de zoutindringing. In extreem droge jaren neemt de verziltingsduur in het Economisch pakket
juist iets toe als gevolg van de maatregel Verkenning ARK-route, waarbij extra water aan het
middenrivierengebied wordt onttrokken richting het Markermeer. Het gezamenlijke effect is
nog steeds licht positief.

Figuur 6.2 Herhalingstijd overschrijdingsduur van 200 mg/l chloride voor locaties Krimpen aan de IJssel (links)
en Kinderdijk (rechts), voor nulalternatief Ref2017, en voor het nulalternatief, Voorkeurspakket en
Economisch pakket voor Stoom2050.

6.4

Effect op watertekort en landbouwrisico
In deelregio 10 (West-Nederland extern verzilt) zal met name het effect van maatregel
Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland zichtbaar zijn, die in extreme jaren voor extra
aanvoer zorgt. De maatregel Vergroten debiet Hagestein heeft alleen invloed op verzilting
van de Lek zelf. Daarnaast leiden beide maatregelen tot het bereiken van de
maximumcapaciteit van het Betuwepand in extreme jaren.
Beide pakketten hebben in de huidige situatie (Ref2017) een klein effect op het reduceren
van de gemiddelde watertekorten in deelregio 10 (Tabel 6.2). In een extreem droog jaar in
Ref2017 worden de tekorten gereduceerd met 60%. Het kleinere beregeningstekort vertaalt
zich in beide pakketten (voor een zeer droog simulatiejaar 1976) in een reductie van de
landbouwschade met circa 1,5 miljoen euro. Het landbouwrisico wordt in Ref2017 met beide
pakketten gereduceerd met circa 0,01 miljoen euro per jaar.
In Stoom2050 worden de gemiddelde tekorten met 40% (VP) en 36% (EP) gereduceerd. De
frequentieverdeling van het percentage watertekort ten opzichte van de watervraag in
Stoom2050 (Figuur 6.3) laat zien dat beide pakketten in zowel droge als extreem droge jaren
effect hebben, waarbij het effect van VP in droge jaren iets groter is. Dit heeft te maken met
indirecte effecten van de maatregel Verkenning ARK-route (uitvoering), die maakt dat
waterlevering West-Nederland mede afhankelijk wordt van het peilbeheer van de grote
meren. In het EP wordt hierdoor in droge jaren soms iets meer water geleverd (via ARKroute) aan de grote meren, ten koste van levering aan de KWA. De kans op significante
watertekorten (>10% van de vraag) wordt in beide pakketten iets kleiner dan in het
nulalternatief. Het landbouwrisico wordt in Stoom2050 gereduceerd met 0,08 (VP) en 0,06 (EP)
miljoen euro per jaar. Dit kan in zijn geheel worden toegeschreven aan de maatregel
Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland.
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Tabel 6.2 Effect van de modelpakketten op het watertekort (totaal en uitgesplitst naar type gebruiker) en op
het landbouwrisico in deelregio 10, gemiddeld over alle jaren (boven) en in een extreem droog jaar (onder).
Regio

WNev

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Regio
jaar

WNev
1976

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Verandering gemiddeld watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Meuro/jaar
-0.2
-40%
0.0
-4%
-0.1
-73%
-0.1
-51%
0.01
-0.2
-38%
0.0
-4%
-0.1
-69%
-0.1
-50%
0.01
-1.9
-40%
-0.2
-53%
-1.2
-40%
-0.4
-33%
0.08
-1.7
-36%
-0.2
-52%
-1.1
-36%
-0.3
-29%
0.06
Verandering watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Meuro
-9.0
-63%
-0.7
-71%
-3.0
-55%
-5.3
-67%
1.51
-8.4
-58%
-0.7
-71%
-2.5
-45%
-5.1
-65%
1.44
-19.2
-26%
-9.0
-86%
-7.4
-18%
-2.9
-12%
0.52
-18.5
-25%
-8.9
-85%
-7.0
-17%
-2.6
-11%
0.22

Figuur 6.3 Herhalingstijd van het jaarlijkse oppervlaktewatertekort in percentage van de watervraag in
deelregio 10 (West-Nederland extern verzilt) in Ref2017 (boven) en in Deltascenario Stoom2050 (onder), voor
het nulalternatief (BP18), het Voorkeurspakket (VP) en het Economisch pakket (EP).

In deelregio 12 (Zuidwestelijke Delta met aanvoer) leiden de maatregelen tot enerzijds een
grotere watervraag voor peilbeheer en anderzijds een kleinere watervraag voor beregening
(beide als gevolg van de peilopzet in maatregel Slim regionaal waterbeheer). Netto nemen de
gemiddelde watertekorten in VP hierdoor iets toe. Ondanks de kleine toename van
beregeningstekort neemt het landbouwrisico in Ref2017 af met 0,7 miljoen euro per jaar (=
een positief welvaartseffect). Ook in Stoom2050VP is het gemiddelde beregeningstekort 3%
groter, maar het landbouwrisico circa 1 miljoen euro per jaar kleiner.
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Dit heeft te maken met de beregeningskosten die onderdeel uitmaken van het
landbouwrisico. Als er minder wordt beregend, is er minder gewasopbrengst, maar ook
minder beregeningskosten. Blijkbaar nemen de beregeningskosten meer af dan de
opbrengst, wat resulteert in een netto positief effect.
In het economisch pakket zit een extra maatregel D4, alt. Aanvoer Oost-Flakkee, die water
aanvoert naar Oost-Flakkee vanuit het Haringvliet in plaats van uit het Volkerak-Zoommeer.
De tekorten in Oost-Flakkee worden hiermee opgelost. In Ref2017 zijn de verschillen met VP
klein. In Stoom2050 zorgen de maatregelen in EP voor een grotere afname in gemiddelde
watertekorten (5%) en een reductie van het landbouwrisico met 1,2 miljoen euro per jaar. In
het extreme jaar 1976 nemen de peilbeheertekorten en doorspoeltekorten toe, maar de
beregeningstekorten af.
Tabel 6.3 Effect van de modelpakketten op het watertekort (totaal en uitgesplitst naar type gebruiker) en op
het landbouwrisico in deelregio 12 (Zuidwestelijke Delta met aanvoer), gemiddeld over alle jaren (boven) en in
een extreem droog jaar (onder).
Regio

ZWNma

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Regio
jaar

ZWNma
1976

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Verandering gemiddeld watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Meuro/jaar
0.3
2%
0.2
26%
0.1
0%
0.1
4%
0.66
0.1
1%
0.2
26%
0.1
0%
-0.1
-7%
0.66
0.5
1%
0.2
21%
0.0
0%
0.3
3%
0.99
-2.0
-5%
0.2
21%
0.0
0%
-2.2
-23%
1.21
Verandering watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Meuro
0.7
3%
0.4
15%
0.0
0%
0.3
4%
2.83
-2.1
-8%
0.4
15%
0.0
0%
-2.5
-28%
2.93
10.3
11%
0.8
15%
8.3
15%
1.1
3%
2.90
4.1
4%
1.0
17%
8.7
16%
-5.6
-17%
7.87

Figuur 6.4 Herhalingstijd van het jaarlijkse oppervlaktewatertekort in percentage van de watervraag in
deelregio 12 (Zuidwestelijke Delta met aanvoer) in Deltascenario Stoom2050, voor het nulalternatief (BP18),
het Voorkeurspakket (VP) en het Economisch pakket (EP).
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7

Voorzieningsgebied Bovenrivieren

7.1

Systeembeschrijving
Het voorzieningsgebied Bovenrivieren (kortweg: Rivierengebied) (Figuur 7.1) is het
peilgestuurde gebied grenzend aan de Maas, Waal en Nederrijn-Lek, en het deel van West
Nederland dat zoet water vanuit de Lek aanvoert.
Deze regio kan worden onderverdeeld in 3 delen:
•
•
•

Rivierengebied-Zuid. Het deel van het gebied dat voor de wateraanvoer vooral
afhankelijk is van de Maas.
Rivierengebied-Noord. Het deel van het gebied dat voor de wateraanvoer vooral
afhankelijk is van de Nederrijn/Lek en het Pannerdensch kanaal (via inlaat Pannerling).
West-Nederland niet extern verzilt. Dat deel van Holland en Utrecht dat niet wordt gevoed
met water dat via Gouda wordt ingelaten en dus geen invloed ondervindt van de externe
verzilting van de Rijn-Maasmonding.

Het Rivierengebied-Zuid en Rivierengebied-Noord bevat veel fruitteelt met een grote
beregeningsvraag in het voorjaar bij (nacht)vorst. Aan de watervraag voor beregening wordt
zowel uit het oppervlaktewater als uit grondwater voorzien. De verdeling tussen grond- en
oppervlaktewater is ongeveer 50/50. Het regionale watersysteem wordt niet doorgespoeld.
West-Nederland bestaat vooral uit veenweidegebied, met een grote watervraag voor
peilbeheer om bodemdaling tegen te gaan. Het landgebruik is overwegend grasland, met
plaatselijk fruitteelt en mais. De boezem wordt doorgespoeld, de peilgebieden niet.
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Figuur 7.1 Belangrijkste kenmerken van het voorzieningsgebied Bovenrivieren in de drie deelregio’s: Midden-West Nederland – niet extern verzilt (11), Rivierengebied Noord
(6) en Rivierengebied Zuid (7)

54 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

7.2

Relevante maatregelen
Binnen deze regio zijn in het NWM geen maatregelen geïmplementeerd (Tabel 7.1). De
maatregelen Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariër en Opschalen
temmen van brakke kwel konden niet goed genoeg gemodelleerd worden. De maatregelen
Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling en Aanvoerroutes: inlaatwerk Kromme Rijn maakten
reeds deel uit van het nulalternatief. Van deze maatregelen wordt dan ook geen effect
berekend. Wel zijn kleine indirecte effecten berekend als gevolg van maatregelen elders in
het systeem die invloed hebben op de afvoerverdeling over de Rijntakken en op de verdeling
van water vanuit de Nederrijn tussen watergebruikers langs de Nederrijn en Lek zelf. Deze
hebben indirect gevolgen voor het Rivierengebied.
Tabel 7.1 Relevante maatregelen voor voorzieningsgebied Bovenrivieren.
M-ID

Zoetwaterregio

Naam

VP in
NWM

EP in
NWM

M-15

HWS

Vergroten debiet Hagestein

1

1

M-16b

HWS

Verkenning ARK-route (uitvoering)

0

1

M-89

RIV

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen
agrariërs

0

0

M-90

RIV

Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling

1*

1*

M-98

WEST

Opschalen temmen brakke kwel

0

0

M-93

WEST

Aanvoerroutes: inlaatwerk Kromme Rijn

1*

1*

* Deze maatregelen maken in het model al deel uit van het nulalternatief. Dit is overgenomen in VP en EP;
zodoende wordt hiervan geen effect berekend.

7.3

Effect op watertekort en landbouwrisico
Figuur 7.2 geeft de herhalingstijd van het optredende watertekort in het voorzieningsgebied
Bovenrivieren voor Ref2017 en Stoom2050. Omdat er geen maatregelen zijn
geïmplementeerd in de doorgerekende maatregelpakketten wordt er geen direct effect
verwacht op de berekende watertekorten in deze regio. Het berekende tekort in deze regio
neemt echter iets toe in zowel het Voorkeurspakket als het Economisch pakket in het
Stoom2050 scenario ((Tabel 7.2 en Figuur 7.2), doordat maatregelen elders leiden tot een
andere verdeling van het beschikbare water in het hoofdwatersysteem (grote rivieren). Het
effect is tweeledig:
1) Als gevolg van de maatregelen in het voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer wordt er
meer water uit de grote meren onttrokken. Hierdoor wordt het minimum meerpeil eerder
bereikt dan in het nulalternatief. In het NWM wordt er als gevolg daarvan gekort op de
innamemogelijkheden van de Linge uit het Pannerdens kanaal, zodat er (iets) meer water
overblijft voor de IJssel en het IJsselmeer. Dan wordt bijvoorbeeld de beregening in het
Rivierengebied gekort ten gunste van peilbeheer IJsselmeer. Dit zorgt voor iets grotere
tekorten in extreme jaren in de deelregio Rivierengebied Noord. In het Economisch pakket
zakt het IJsselmeerpeil niet zover uit door de additionele aanvoer naar het Markermeer /
IJsselmeer via het Amsterdam-Rijnkanaal, en is geen sprake van dit terugkoppelingseffect.
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2) De maatregelen in voorzieningsgebied Benedenrivieren (Vergroten debiet Hagestein en
Aanvoerroutes: Doorvoer Lek-Schieland) zorgen voor een grotere watervraag van de Lek. In
het model concurreren de Lek en de Kromme Rijn om water uit de Nederrijn, waardoor
tekorten toenemen in deelregio West-Nederland niet-extern verzilt. In de praktijk zal dit echter
via het Betuwepand kunnen worden aangevuld en treden deze tekorten niet op.
Hoewel deze berekende effecten primair te verklaren zijn door modelinstellingen, geeft het wel
aan dat na uitvoering van het voorkeurspakket in extreme jaren meer knelpunten kunnen optreden
in de bovenregionale waterverdeling. De baten die voor het voorzieningsgebied
IJsselmeer/Markermeer zijn berekend gaan voor een klein deel ten koste van andere gebieden.
Tabel 7.2 Effect van de modelpakketten op het watertekort (totaal en uitgesplitst naar type gebruiker) en op
het landbouwrisico, gemiddeld over alle jaren (boven) en in een extreem droog jaar (onder).
NB. Een positief welvaartseffect betekent een afname van het landbouwrisico.
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Regio

Rivierengebied

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Regio
jaar

Rivierengebied
1976

REF2017
REF2017
S2050
S2050

VP
EP
VP
EP

Verandering gemiddeld watertekort ten opzichte van het nulalternatief
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
Mm3/jaar
%
0.1
3%
0.0
0%
0.0
54%
0.0
0.1
3%
0.0
0%
0.0
58%
0.0
0.6
6%
0.0
0%
0.2
70%
0.4
0.6
6%
-0.1
-2%
0.3
81%
0.5

2%
2%
7%
9%

welvaartseffect
landbouw
Meuro/jaar
0.05
0.05
-0.12
-0.13

Verandering watertekort ten opzichte van het nulalternatief
welvaartseffect
totaal
peilbeheer
doorspoeling
beregening
landbouw
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Mm3
%
Meuro
-0.3
-1%
0.0
0%
0.0 #DIV/0!
-0.4
-4%
0.28
0.1
0%
0.1
0%
0.4 #DIV/0!
-0.4
-4%
0.27
16.4
16%
0.5
1%
4.1
89%
11.8
26%
-8.05
7.1
7%
-2.4
-5%
3.8
82%
5.7
12%
-5.22
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Figuur 7.2 Frequentieverdeling van het jaarlijks oppervlaktewatertekort in percentage van de watervraag in
voorzieningsgebied Bovenrivieren in Ref2017 (boven) en Deltascenario Stoom2050 (onder) voor het
nulalternatief (BP18), het Voorkeurspakket (VP) en het Economisch pakket (EP).
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8

Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer

8.1

Systeembeschrijving
Het gebied ‘Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer’ beslaat het grootste gedeelte van de
Provincie Zeeland, uitgezonderd de gebieden waar oppervlaktewater kan worden
aangevoerd (Tholen, St. Philipsland, Reigersbergsche polder), evenals een klein stukje van
de provincie Noord-Brabant, rondom Hoogerheide (Figuur 8.1). Het deel van de
Zuidwestelijke delta waar water aangevoerd kan worden is onderdeel van
voorzieningsgebied Benedenrivieren (Hoofdstuk 6).
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Figuur 8.1 Belangrijkste kenmerken van de hoofdregio Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer
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Het gebied is grotendeels agrarisch in gebruik (70% akkerbouw, 5% fruitteelt, 25% overig).
Op de meer zandige gronden, de kreekruggen, vindt veelal groente- en fruitteelt plaats, de
kleiige gronden kennen meer akkerbouw en veeteelt.
De Zeeuwse (schier)eilanden worden omgeven door brak tot zout oppervlaktewater.
Mogelijkheden om direct zoet oppervlaktewater in te laten zijn er in het gebied niet. Sinds
1992 voorziet Evides via de landbouwwaterleiding met name fruittelers in Zuid-Beveland van
zoet water dat wordt aangevoerd vanuit de Biesbosch. Vanuit Vlaanderen is wel sprake van
enige aanvoer van zoet water naar Zeeuws-Vlaanderen. Het grondwater is op geringe diepte
al veelal zout (Van Baaren et al., 2018). In de kleigronden is vaak maar een dunne
regenwaterlens van een à twee meter aanwezig boven het zoute grondwater (De Louw et al.,
2013). In de zandige kreekruggen hebben zich zoetwatervoorraden gevormd van zo’n tien tot
enkele tientallen meters diep (Van Baaren et al., 2018). Alleen uit de diepere
zoetwatervoorraden onder kreekruggen mag grondwater worden onttrokken voor beregening.

8.2

Relevante maatregelen
In deze regio is met NWM één maatregel doorgerekend: M-111 Slim regionaal waterbeheer
(Tabel 8.1). Deze maatregel omvat onder andere het automatiseren van kunstwerken
waardoor slootpeilen sneller en langer opgezet kunnen worden. In het model is dit
geïmplementeerd door het streefpeil in het zomerhalfjaar met 10 cm te verhogen.
Tabel 8.1 Relevante maatregelen voor deelgebied Zuidwestelijke Delta zonder wateraanvoer zoals
opgenomen in NWM-berekeningen.
M-ID

Regio

Naam

VP

EP

M-111

ZWD

Slim regionaal waterbeheer

1

1

Daarnaast is met de Regioscan een schatting gedaan van het effect van de maatregel M-118
Uitrollen Proeftuin Zoetwater op het landbouwrisico. Hiervoor zijn de volgende
landbouwmaatregelen beschouwd:
•
•
•
•
•
•

Druppelirrigatie (alleen waar in de uitgangssituatie wordt beregend)
Kreekruginfiltratie
Freshmaker
Drains2buffer
Anti-verziltingsdrainage
Water lokaal opvangen en opslaan

Met behulp van de Regioscan is bepaald waar elk van deze maatregelen rendabel is voor de
agrariër. Hieronder wordt verstaan dat de verwachte baten (vermindering droogte- en
zoutschade) hoger zijn dan de kosten, waarbij de kosten zijn verminderd met een 40%
investeringssubsidie. Merk op dat deze aanpak verschilt van de Regioscan-aanpak voor de
Hoge Zandgronden. De totale gemodelleerde implementatiegraad is 13.775 hectare in
Ref2017 en 33.619 hectare in Stoom2050 (zie Bijlage B).

8.3

Effect op grondwater
De slootpeilopzet van 10 cm (Slim regionaal waterbeheer) zorgt voor een lokale stijging van
de gemiddelde laagste zomergrondwaterstand (GLG) met enkele centimeters (Figuur 8.2).
Door de afwezigheid van wateraanvoermogelijkheden zal het waterpeil gedurende de zomer
uitzakken. Het effect op de zomergrondwaterstand is daarom beperkt. Desalniettemin is er
door de maatregel iets meer water beschikbaar voor de gewassen.
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Het verdampingstekort (transpiratiereductie) neemt in het extreem droge jaar 1976 in
Stoom2050 af met één tot enkele millimeters, in beide pakketten.

Figuur 8.2 Effect van het Voorkeurspakket op de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG), voor Ref2017
(links) en Stoom2050 (rechts).Het economisch pakket heeft hetzelfde effect in deze regio.

De Zeeuwse eilanden worden in het NWM vanwege hun hydrologische kenmerken als
polders gemodelleerd, waarbij tekorten worden berekend indien een streefpeil niet kan
worden gehaald. Dit zijn voor deze regio geen realistische tekorten, omdat er geen water kan
worden aangevoerd en waterpeilen gedurende het groeiseizoen altijd al uitzakken.
Berekende watertekorten worden in dit hoofdstuk daarom niet gepresenteerd.

8.4

Effect op het landbouwrisico
Het totaaleffect van de twee maatregelen op het landbouwrisico in deze regio is berekend
door opbrengstderving (kg/ha) berekend met NWM-Agricom te combineren met de
opbrengstderving zoals berekend met de Regioscan, en deze gezamenlijk door de Prijstool
te halen. Door deze aanpak is in dit geval het effect van de afzonderlijke maatregelen ook
bekend (Tabel 8.2). Het voorkeurspakket en het economisch pakket hebben in deze regio
hetzelfde effect. De landbouwmaatregelen in de Proeftuin Zoetwater bepalen het grootste
deel van de reductie in het landbouwrisico.
Tabel 8.2 Verandering landbouwrisico (miljoen euro/jaar) in regio Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer als
gevolg van de maatregelen Slim regionaal waterbeheer en Proeftuin Zoetwater.
Maatregel
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Ref2017

Stoom2050

Proeftuin Zoetwater

-3,95

-10,54

Slim regionaal waterbeheer

-0,75

-0,97

Totaal (VP en EP)

-4,71

-11,51
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9

Conclusies en aanbevelingen

9.1

Conclusies
Met het Nationaal Water Model (NWM) zijn twee maatregelpakketten doorgerekend: het
Voorkeurspakket (VP) en het Economisch kansrijk pakket (EP). Het Voorkeurspakket
representeert het deel van het bestuurlijke Voorkeurspakket (voorgesteld voor fase II van het
Deltaprogramma, periode 2022-2027), dat met het Nationaal Water Model kon worden
doorgerekend. Het Economisch kansrijk pakket is een andere selectie uit dezelfde
maatregellijst, en betreft maatregelen die in een eerdere analyse als rendabel uit de bus zijn
gekomen. Ook hiervan is alleen het deel geanalyseerd dat met het NWM kon worden
doorgerekend. Het hydrologische en economische effect van deze maatregelpakketten is
berekend voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050, en wordt vergeleken met de effecten
van dezelfde scenario’s zonder nieuw beleid (het nulalternatief). De effecten van de
Deltascenario’s zonder nieuw zoetwaterbeleid zijn gerapporteerd in Mens et al. (2019) en
Stratelligence (2019).
Vergrote wateraanvoer naar laag-Nederland
Het doorgerekende Voorkeurspakket in laag-Nederland richt zich hoofdzakelijk op meer
aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem, door de capaciteit van inlaten en/of doorvoerkanalen
te vergroten. In het voorzieningsgebied van IJsselmeer/Markermeer worden de
oppervlaktewatertekorten hierdoor met gemiddeld 4% per jaar verkleind, bij ongewijzigd
landgebruik en huidig klimaat. Het landbouwrisico wordt daardoor teruggebracht met 6
miljoen euro per jaar op een risico van 140 miljoen euro per jaar in deze regio. Met sterke
klimaatverandering en veranderd landgebruik volgens het Stoom2050 scenario is het effect
groter: 14% reductie van het gemiddelde tekort en een risicoreductie van 12 miljoen euro per
jaar voor de landbouw op een risico van 204 miljoen euro per jaar. De extra onttrekkingen uit
het IJsselmeer zorgen er wel voor dat in extreem droge jaren meer knelpunten kunnen
optreden in de bovenregionale waterverdeling, waardoor andere regio’s die afhankelijk zijn
van Rijnwater eerder te maken krijgen met tekorten.
Als in extreem droge jaren extra water vanuit de Waal naar het IJsselmeer wordt aangevoerd
via het Amsterdam-Rijnkanaal (maatregel ARK-route in het Economisch pakket) wordt het
landbouwrisico verder gereduceerd met nog eens bijna 1 miljoen euro per jaar (Stoom2050).
In het huidige klimaat heeft deze maatregel geen effect, simpelweg omdat hij niet hoeft te
worden ingezet. Dan is er immers zelfs in extreem droge jaren nog voldoende water
beschikbaar in de grote meren. Het negatieve welvaartseffect van de ARK-route (in
Stoom2050) op scheepvaart op de Waal is klein: 0,012 miljoen euro per jaar toename van
het scheepvaartrisico op een risico van 230 miljoen euro per jaar. In een extreem droog jaar
kan het negatieve welvaartseffect op scheepvaart 0,25 miljoen euro bedragen. Deze extra
kosten zijn gering in verhouding tot de extra baten voor landbouw in Noord-Nederland van 48
miljoen euro in een simulatiejaar zoals 1976. Daarbij worden ook de tekorten voor
doorspoeling en peilbeheer flink gereduceerd. Deze effecten zijn in dit rapport niet
gemonetariseerd. De frequentie van significante watertekorten (>10% van de vraag) wordt
met beide pakketten in Stoom2050 teruggebracht van eens in de 12 naar eens in de 20 jaar.
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In het voorzieningsgebied Benedenrivieren worden de tekorten en het landbouwrisico in
beide pakketten verkleind door water aan te voeren via de aanvoerroute Lek-Schieland
(voorheen bekend als de Krimpenerwaardroute). Bij gelijkblijvend landgebruik en klimaat
worden de tekorten in droge en extreem droge jaren hierdoor kleiner (gemiddeld per jaar een
reductie van 40%), wat resulteert in een gemiddeld positief economisch effect op landbouw
van 0,01 miljoen euro per jaar. Bij sterke klimaatverandering en veranderend landgebruik
(volgens Deltascenario Stoom2050) bedraagt de risicoreductie voor de landbouw 0,08
miljoen euro per jaar. De risicoreductie is in het Economisch kansrijk pakket iets kleiner (0,06
miljoen euro per jaar) als gevolg van inzet van de ARK-route, waardoor het water in het
model in extreem droge jaren net iets anders verdeeld wordt tussen regio’s. Bij beide
pakketten worden ook tekorten voor doorspoeling en peilbeheer gereduceerd. De kans op
significante watertekorten (>10% van de vraag) in deze regio wordt in Stoom2050
teruggebracht van eens in de 20 naar eens in de 40 jaar.
De aanvoerroute Lek-Schieland én de grotere watervraag om zoutindringing op de Lek tegen
te gaan zorgt bij lage rivierafvoeren voor grotere debieten door het Betuwepand van het
Amsterdam-Rijnkanaal en een verdere vermindering van de vaardiepte op de Waal bij St.
Andries. De toename van het scheepvaartrisico is begroot op 0,06 miljoen euro per jaar in
Ref2017 en 0,13 miljoen euro per jaar in Stoom2050. Deze extra kosten zijn groter dan de
baten voor landbouw, maar er zijn ook andere baten zoals minder kosten voor de
drinkwatervoorziening langs de Lek, minder peiluitzakking in de polderwateren, en een
minder snelle verslechtering van de waterkwaliteit in de polderwateren. De maatschappelijke
kosten-baten analyse moet uitwijzen of de baten van deze maatregelen opwegen tegen de
kosten.
Meer water vasthouden in de Zuidwestelijke Delta
In de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer is het effect van extra peilopzet (slim regionaal
waterbeheer) en lokale landbouwmaatregelen (Proeftuin Zoetwater) om water beter vast te
houden en zuiniger beregenen (zoals druppelirrigatie, kreekruginfiltratie) berekend voor beide
pakketten. Het landbouwrisico kan hiermee gereduceerd worden met 4,7 miljoen euro per
jaar (Ref2017) tot 11,5 miljoen euro per jaar (Stoom2050).
Meer water vasthouden in de Hoge Zandgronden
De ambitie van de Zoetwaterregio Hoge Zandgronden om grondwaterstanden te verhogen is
in het model geïmplementeerd als het verhogen van de drainagebasis door het peil en de
bodem van primaire, secundaire en tertiaire regionale waterlopen met 30 cm te verhogen, en
het peil van de buisdrainage te verhogen met 10 cm. Dit is een representatie van een deel
van de maatregelen uit de longlist voor de Hoge Zandgronden. De modelimplementatie is in
beide pakketten hetzelfde. Aanvullend is met de Regioscan het effect van
landbouwmaatregelen zoals druppelirrigatie en bodemverbetering geschat. De Gemiddeld
Laagste Grondwaterstand (GLG) wordt door deze maatregelen grofweg 10 tot 25 cm hoger in
het gehele gebied van de Hoge Zandgronden. Het berekende effect is in Ref2017 iets groter
dan in Stoom2050.
Het pakket met maatregelen voor de Hoge Zandgronden verkleint het landbouwrisico in de 6
deelregio’s met circa 24,5 miljoen euro per jaar in de referentie (Ref2017) en met circa 41,4
miljoen euro per jaar in scenario Stoom2050. Bij gedeeltelijke implementatie in de komende 6
jaar zal het effect navenant kleiner uitvallen. Het grootste effect wordt berekend voor het
Zuidelijk Zandgebied (grote delen van Noord-Brabant), waar de maatregelen over het
grootste areaal worden uitgevoerd (in hectares).
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Het maatregelpakket voor de Hoge Zandgronden lijkt niet in staat om nu noch in de toekomst
onherstelbare schade aan grondwaterafhankelijke natuur te voorkomen. Om dit te
kwantificeren is aangenomen dat de grondwaterstand in een extreem droog jaar (zoals 1976)
niet lager mag worden dan de laagste zomergrondwaterstand die nu gemiddeld eens per tien
jaar wordt onderschreden. Uit de analyse blijkt dat ook al in het huidige klimaat de
grondwaterstanden in een extreem droog jaar te ver uitzakken. Die ongewenste situatie
wordt veroorzaakt door de verdroging in de afgelopen 70 jaar (als gevolg van ontwatering en
grondwateronttrekkingen) en wordt in de toekomst versterkt als het klimaat verandert en de
grondwateronttrekkingen toenemen. Het maatregelpakket kan deze grondwaterstandsdaling
in extreem droge zomers met ongeveer 30% (Referentie2017) respectievelijk 20%
(Stoom2050) verminderen.

9.2

Aanbevelingen
Met betrekking tot de doorontwikkeling van het zoetwaterinstrumentarium ter ondersteuning
van analyse van strategieën voor de zoetwatervoorziening, wordt het volgende aanbevolen:
•

•
•
•

•

64 van 117

Ontwikkel het Landelijk Hydrologische Model (LHM) zodanig door, dat een breder
assortiment aan landbouwmaatregelen, zoals druppelirrigatie en bodemverbetering,
realistisch doorgerekend kan worden;
Verbeter het LHM met betrekking tot waterverdeling in het midden-rivierengebied;
Verbeter de effectmodule scheepvaart, zodat deze minder gevoelig wordt voor kleine
variaties in waterstanden, en daarmee de nauwkeurigheid vergroot wordt;
Verbreed de effectmodules zodat, naast economische effecten op landbouw en
scheepvaart, ook de maatschappelijke effecten van peilbeheertekorten en
doorspoeltekorten gekwantificeerd kunnen worden;
Ontwikkel een methode om droogterisico van grondwaterafhankelijke natuur te
kwantificeren.
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A

Uitgebreide analyse scheepvaarteffecten

A.1

Overzicht gemodelleerde maatregelen
Tabel A.1 geeft het overzicht van de maatregelen die mogelijk invloed hebben op de
vaardiepte in de Beneden-Waal (Hunink et al, 2020). Het verwachte effect van de
gemodelleerde maatregelen is in alle gevallen negatief, oftewel er wordt voor beide
maatregelpakketten een toename van de scheepvaartkosten verwacht door implementatie
van deze maatregelen. Alle maatregelen zorgen voor een extra onttrekking uit de Waal via
het ARK-Betuwepand. Dit zorgt voor een afname in de vaardiepte. Niet alle scheepvaart
heeft hier last van omdat de vaardiepte bij lage afvoeren bij Nijmegen nog vele malen kleiner
is dan nu bij St. Andries (bij extreem lage afvoer). De hogere vaarkosten wordt dan ook
vooral gevoeld door schepen die wel langs St. Andries moeten, maar niet langs Nijmegen
komen.
De toename in stroomsnelheid kan zorgen voor een afname van de nautische veiligheid bij
de Prins Bernhardsluizen. Het is echter niet bekend vanaf welke stroomsnelheid (en afvoer)
de nautische veiligheid dusdanig wordt beïnvloed dat deze stremming veroorzaakt. Dit is
daarom niet meegenomen in de modellering.
Tabel A.1 Gemodelleerde maatregelen met effect op de scheepvaart.
Maatregel ID

Maatregelomschrijving

VP

EP

M-15

Vergroten debiet Hagestein

1

1

M-16

Verkenning ARK-route

0

1

1

1

M-104

A.2

3

Aanvoerroute Krimpenerwaard (5.5 m /s)

Analyse waterverdeling en waterstanden (LSM)
In Tabel A.1 is te zien hoe in de maatregelpakketten VP en EP de onttrekking door het
Betuwepand toe neemt tijdens de droogte van 1976. In het EP neemt deze afvoer toe door
maatregelen M-15 (Hagestein) en M-104 (Krimpenerwaard), in het VP neemt dit nog verder
toe door maatregel M-16 (ARK Route). Een afvoer door het Betuwepand is enkel mogelijk als
de Prins Bernhardsluizen geopend zijn (vanaf een waterstand lager dan 3 m+NAP bij Tiel).
De lengte van deze periode neemt door de maatregelen niet toe, wel de grootte van de
afvoer door de geopende sluizen. Dit inzet van maatregel M-16 is maar gedurende korte
perioden, waardoor de resultaten van VP en EP grotendeels identiek zijn. In Figuur A.2 is ook
te zien dat er maar een paar jaren zijn dat er verschillen zijn tussen VP en EP, maar ook is te
zien dat deze verschillen groter zijn in het S2050 scenario. In S2050 is in beide
maatregelpakketten de onttrokken afvoer ruim tweemaal zoveel als in het scenario zonder
maatregelen.
Een afvoer van ruim 100 m3/s door de Prins Bernhardsluizen bij Tiel is nooit eerder
gerealiseerd. De consequenties voor de nautische veiligheid dienen nader onderzocht te
worden.
De afvoeronttrekking heeft geen effect op de afvoer en waterdiepte bij de knelpunten bij
Nijmegen en Erlecom, maar wel verder stroomafwaarts. Als indicator hiervoor is gekeken
naar de afvoer en waterstand bij St. Andries. De afvoer (Figuur A.3) laat zien dat juist tijdens
de laagste afvoeren in juli/augustus 1976 het extra water wordt onttrokken, terwijl extra
kosten voor de scheepvaart per m3 onttrekking juist het hoogst zijn tijdens deze laagste
afvoeren. De verlaging van de waterstanden (Figuur A.4) varieert tussen 5 en 10 cm.

67 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur A.1 Afvoer door het ARK (Betuwepand) in het hydrologische jaar 1976.

Figuur A.2 Totale afvoer door het ARK (Betuwepand) in alle 100 jaar voor Ref2017 (boven) en S2050 (onder).

Figuur A.3 Afvoer bij St. Andries in het hydrologische jaar 1976.
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Figuur A.4 Waterstand bij St. Andries in het hydrologische jaar 1976.

A.3

Effect op transportkosten per jaar
In Figuur A.5 zijn in de bovenste figuur per maatregelpakket de variabele vaarkosten per jaar
weergegeven (inclusief “modal shift” en “tijdelijk opslag en alsnog varen”). Omdat deze
figuren vrijwel identiek lijken is in Figuur A.5 de toename per jaar gegeven. Het effect van de
pakketten is relatief klein ten opzichte van de extra transportkosten als gevolg van lage
rivierafvoeren. Bijvoorbeeld in 1976 (Ref2017) bedragen de extra transportkosten als gevolg
van lage afvoeren circa 340 miljoen euro. Deze kosten worden door het maatregelpakket
verhoogd met circa 0,2 miljoen euro.
De studie is in Figuur A.6 herhaald voor scenario Stoom. In een jaar als 1976 zijn de extra
transportkosten door lage rivierafvoeren nu 700 mln euro en neemt dit toe met circa 0,3 tot
0,6 mln euro door de maatregelpakketten.
De figuren laten enkele resultaten zien die afwijken van de verwachtingen:
•

•

•

Opvallend is dat de kosten in het eerste simulatiejaar 1911 voor het Economisch pakket
onrealistisch hoog zijn. Nadere inspectie heeft uitgewezen dat er een behoorlijke variatie
in modelresultaten op 1 jan is, waarschijnlijk door de initiële condities van het model.
Doordat de verschillen tussen de simulaties zo klein zijn, valt een verschil in initiële
condities nu erg op en heeft dit negatieve impact op de resultaten. In de verdere
analyse van de variabele kosten wordt 1911 buiten beschouwing gelaten.
Ook opvallend is de grote afname in kosten in 1930 in de referentiesituatie inclusief het
voorkeurspakket. Nadere inspectie heeft uitgewezen dat op 1 dag (21 oktober 1930) het
economisch effect in dit scenario plots met ongeveer 0,2 mln euro afneemt. Op de Waal
worden op deze dag geen verschillen gevonden in waterstanden en afvoeren tussen
BP18 en VP. Er is niet verder gezocht waar deze verschillen wel zouden kunnen zitten
omdat het maar om een klein verschil gaat.
In S2050 heeft het simulatiejaar 1950 een grote afname in de vaarkosten. Dit wordt
veroorzaakt doordat in de LSM simulatie gedurende enkele weken in mei het stuwpand
Hagestein geen sluitende waterbalans heeft waardoor de waterstanden hier gestaag
dalen van 3 m+NAP naar 1,2 m+NAP. Gedurende deze periode zijn de Prins
Bernhardsluizen gesloten.3 Ook 1950 wordt in de verdere studie buiten beschouwing
gelaten.

——————————————
3

Het is opvallend dat een verlaging van de waterstanden zorgt voor een verlaging van de vaarkosten (bij eenzelfde
hoeveel vervoerde vracht). Dit kan enkel verklaard worden doordat schepen in BIVAS 4.4 niet altijd de meest
gunstige vaarbewegingen maken doordat er geen afweging gemaakt wordt tussen afladen en omvaren. Hierdoor
zien we soms een paar grote schepen vanaf Rotterdam via Amsterdam-Delfzijl naar Duitsland varen. Door de lagere
diepte op stuwpand Hagestein moeten ze nu verder af laden en is de route via Lobith korter maar moet er wel vaker
gevaren worden. Blijkbaar resulteert dit in een lagere [Vaarkosten x aantal vaarbewegingen] waardoor deze route
goedkoper is. Vanaf BIVAS 4.8 wordt de afweging ‘afladen t.o.v. omvaren’ wel gemaakt.
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Figuur A.5 Totale extra transportkosten door droogte in het huidige klimaat (boven), en het verschil met
Ref2017BP18 (onder).

Figuur A.6 Totale extra transportkosten door droogte in het huidige klimaat (boven), en het verschil met
S2050BP18 (onder).

Om het effect van de maatregelen in de extreem droge jaren extra uit te lichten zijn in Figuur
A.7 de uitkomsten gesorteerd op de toename in EP. Uit deze analyse blijkt dat in de
referentie de toename in vaarkosten tussen VP en EP verschilt, maar de verschillen zijn zeer
klein.
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In scenario Stoom zijn de maximale toenamen van de transportkosten veel groter (een factor
4) dan in de referentie en de transportkosten in het EP zijn altijd hoger dan in het VP. Deze
hogere transportkosten in droge jaren (ongeveer +0.2 tot +0.3 mln) worden vooral
veroorzaakt door de grotere afvoer door het Betuwepand ten behoeve van de ARK-route.

Figuur A.7 Toename in transportkosten (gelijk aan Figuur A.6, behalve 1911 en 1950) gesorteerd op de
vaarkosten in het EP.

A.4

Nadere beschouwing structurele kosten
Naast de variabele kosten per jaar worden ook structurele kosten berekend. Dit is de
benodigde investering om de structurele opslagcapaciteit en model-shift-capaciteit
(weg+spoor) te vergroten. In Figuur 10.8 zijn deze bij de eerdere resultaten opgeteld. De
resultaten laten zien dat er een toename wordt verwacht in de structurele kosten als gevolg
van de maatregelpakketten. In scenario Stoom is er geen toename meer te zien en is er zelfs
een kleine afname in structurele kosten.
Het uitgangspunt van de berekeningswijze van de structurele kosten is dat in het huidige
klimaat voldoende opslag, weg- en spoorcapaciteit aanwezig is voor het omgaan met de
huidige klimaatvariabiliteit. In een toekomstig klimaat kan vaker en meer vracht achterblijven
door droogte waardoor extra geïnvesteerd dient te worden in onder andere opslagcapaciteit
en modal shift capaciteit. De benodigde extra capaciteit wordt bepaald door de toename van
de achtergebleven vracht te berekenen ten opzichte van de periode met de meeste
achtergebleven vracht in de tijdserie van Ref2017.
In de referentie leiden de maatregelen er toe dat in de 100-jarige tijdreeks er een 30-daagse
periode is met meer achtergebleven vracht dan zonder de maatregelen; dit zorgt voor grotere
benodigde investeringen in opslagcapaciteit, wegcapaciteit en spoorcapaciteit.
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Het is verrassend dat een vergelijkbare toename in structurele kosten niet is waar te nemen
in scenario Stoom, ondanks dat in dit scenario de vaarkosten, tijdelijke opslag en tijdelijke
modal shift kosten sterker toenemen dan in de referentie. Dit is mogelijk omdat de
berekening enkel gebaseerd is op een 30-daagse periode. Kleine afwijkingen in de
modelresultaten, bijvoorbeeld veroorzaakt door een niet-sluitende waterbalans in LSM in
1950, kunnen hierdoor direct doorwerken in de structurele kosten. Dit zit echter in de
foutmarge van het model. Verder is er in werkelijkheid geen dergelijk groot verschil te
verwachten tussen de referentie en scenario Stoom op basis van deze maatregelpakketten.
Hieruit kunnen we concluderen dat er onvoldoende vertrouwen is in het effect van de
maatregelpakketten op de structurele kosten om deze resultaten mee te nemen in de MKBA.
Het effect van de pakketten op de structurele kosten is daarom in de verdere analyse van
droogterisico niet meegenomen.

Figuur 10.8 Toename in transportkosten ten opzichte van Ref2017 en Stoom2050.

A.5

Effect op het droogterisico
Figuur A.9 presenteert het droogterisico voor scheepvaart, dus de gemiddelde extra
transportkosten als gevolg van lage afvoeren in Ref2017 en Stoom2050 met en zonder de
maatregelpakketten. De structurele kosten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De
maatregelpakketten vergroten het droogterisico voor scheepvaart in zowel referentie als
scenario Stoom2050, maar het effect is klein.
Figuur A.10 presenteert het effect van de maatregelpakketten op de gemiddelde variabele
transportkosten als gevolg van lage afvoeren. In de referentie bedraagt dit 60,000 euro per
jaar op een risico van circa 110 miljoen euro per jaar. In S2050 bedraagt het effect ruim
130,000 euro per jaar op een risico van circa 230 miljoen euro per jaar. De extra
transportkosten door de maatregelpakketten verdubbelen ten opzichte van het huidige
klimaat, maar relatief ten opzichte van het totale droogterisico blijft het beperkt.
Opvallend is het hogere risico (hogere gemiddelde transportkosten) voor VP ten opzichte van
EP, terwijl juist in EP extra transportkosten verwacht worden door de ARK route. Vooral in
extreem droge jaren leidt dit tot een toename in transportkosten (zie Figuur 3.5), gemiddeld
over de hele reeks vallen deze paar extreem droge jaren weg.
In scenario Stoom2050 stijgen de transportkosten door een tijdelijke modal shift (groene
balkjes). Deze kosten ontstaan wanneer achtergebleven vracht langer dan 3 dagen niet
vervoerd kan worden.
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De maatregelpakketten zorgen er mogelijk voor dat door de lagere vaardiepte in extreem
droge jaren net iets meer vracht over een langere periode niet vervoerd kan worden (een
toename van 0.05%). Dit drijft de berekende kosten van een tijdelijke modal shift op.

Figuur A.9 Gemiddelde transportkosten door droogte per jaar. De transportkosten zonder droogte zijn
ongeveer 2.3 miljard euro per jaar in het huidige klimaat en 3.7 miljard euro per jaar bij grote economische
groei in S2050.

Figuur A.10 Toename in transportkosten ten opzichte van Ref2017BP18 (voor Ref2017VP en Ref2017EP) en
S2050BP18 (voor S2050VP en S2050EP).

A.6

Correctie van het effect van het economisch pakket
De ARK-route is de enige maatregel met effect op de scheepvaart die in het economisch
pakket zit en niet in het voorkeurspakket. Het effect van de ARK route is dus (in principe) het
verschil tussen het voorkeurspakket en economisch pakket. Het effect is zowel in de
referentie (+/- 13,000 euro) als in scenario stoom (+/- 1200 euro) positief (dus lagere
vaarkosten voor de scheepvaart). De verwachting was een negatief effect, aangezien
waterstanden dalen.
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Dat lagere waterstanden in de effectmodule toch leiden tot lagere vaarkosten kan
veroorzaakt worden door instellingen van BIVAS. Bij vaarbeperkingen gaat BIVAS 4.4 er van
uit dat schepen eerst gaan omvaren, als dat niet meer kan minder laden en als dat ook niet
meer kan later varen. Omvaren is niet altijd het economisch meest gunstige alternatief. Bij
lagere waterstanden kan het dus zijn dat schepen gaan omvaren tegen hogere kosten. Als
de waterstanden vervolgens nog lager worden dan kan het zijn dat ze niet meer kunnen
omvaren, maar minder gaan laden en vaker gaan varen. De kosten van minder laden en
vaker varen kunnen lager zijn dan wanneer wordt omgevaren. Dan kan het dus zijn dat bij
iets hogere waterstanden je meer vaarkosten hebt dan bij lagere waterstanden. Dit is veelal
het geval bij kleine dalingen van de waterstand. Dit effect zien we terug bij de maatregel ARK
route en dan vooral in jaren dat hij naar verwachting in de praktijk niet wordt ingezet.
Daarnaast geldt dat in het model de ARK-route bijna elk jaar wordt ingezet. In de praktijk is
het aantal jaren dat inzet nodig is een stuk kleiner. De rekenresultaten van de effectmodule
scheepvaart zijn daarom gecorrigeerd op basis van een schatting van in welke jaren de ARKroute naar verwachting wordt ingezet. De volgende drempelwaarde is hiervoor gehanteerd:
Watertekort regio Noord in Stoom > 10% van de watervraag. In de referentie wordt deze
drempelwaarde in geen enkel jaar overschreden. Ofwel, we verwachten dat in geen enkel
jaar de ARK-route daadwerkelijk nodig is. Hiermee is het effect van de ARK-route op
scheepvaart in de referentie € 0.
In scenario Stoom wordt de ARK-route op basis van dit criterium ingezet in jaren zoals de
volgende: 1921,1976, 1949, 1934, 1947, 2003 en 1959. Het verschil in transportkosten
tussen VP en EP is weergegeven in Tabel A.2. Een positief getal betekent dat de vaarkosten
in EP toenemen ten opzichte van VP. Het jaar 1959 springt eruit omdat deze als enige
negatief is (afname van de transportkosten). Omdat dit effect toe te schrijven is aan een
BIVAS-artefact, is dit jaar weggelaten in de verdere berekening.
Om vervolgens de verandering in scheepvaartrisico te bepalen, zijn de effecten per jaar
gesommeerd en gedeeld door 101 (totaal aantal jaren in de modellering). Het welvaartseffect
van de ARKroute in het Deltascenario Stoom komt hiermee uit op ruim € 12.000 per jaar
toename van het scheepvaartrisico. Deze schatting kan worden gezien als het minimale
effect van de ARK-route op de scheepvaart omdat ook in deze extreme jaren geldt dat lagere
waterstanden in BIVAS ten onrechte kunnen leiden tot lagere vaarkosten.
Tabel A.2 Effect van de ARK-route op scheepvaartkosten (x 1000 euro) in Deltascenario Stoom2050 voor de
jaren waarin de maatregel naar verwachting zou worden ingezet.

A.7

Simulatiejaar

1921

1934

1947

1949

1959

1976

2003

Economisch effect
ARK-route (x 1000
euro)

199

98

458

179

-18

260

23

Aanbeveling
De relatief kleine verschillen tussen de maatregelpakketten, maken dat kleine
onregelmatigheden in de hydrologische modelresultaten hard kunnen doorwerken in de
berekende economische effecten. Mede daarom wordt aangeraden de berekende additionele
structurele kosten als gevolg van de effecten van de maatregelpakketten op de scheepvaart
niet mee te nemen in de MKBA. Verder dient uit te worden gegaan van een
onzekerheidsmarge van ten minste 50% op de resultaten.
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B

Toelichting berekeningen met de Regioscan

B.1

Hoge Zandgronden
Het effect van het pakket voor de Hoge Zandgronden zoals dat in NWM is geïmplementeerd,
geeft geen volledig beeld van de mogelijke landbouwbaten, omdat niet alle
landbouwmaatregelen (zoals bodemverbetering en druppelirrigatie) technisch kunnen worden
geschematiseerd en omdat de modelresolutie van het NWM te grof is om de landbouwbaten
goed te bepalen.
De landbouwbaten van het HZ maatregelpakket worden daarom berekend met behulp van de
Regioscan Zoetwatermaatregelen. De met de Regioscan berekende gewasopbrengst
vervangt voor de betreffende modelcellen de gewasopbrengst die door NWM met Agricom
wordt berekend. Ruimtelijke combinatie van NWM-Agricom en Regioscan (tussen)uitkomsten
is mogelijk omdat de Regioscan intern ook een Agricom berekening maakt en de
uitgangssituatie voor NWM en Regioscan exact gelijk is.
Het totale landbouwareaal waar maatregelen worden getroffen is in de Regioscanberekening hetzelfde gehouden als in LHM, maar de locatie en verdeling van maatregelen is
bepaald op basis van relatieve kosteneffectiviteit. De volgende maatregelen zijn
meegenomen:
•
•
•
•
•

Druppelirrigatie (alleen waar in de uitgangssituatie wordt beregend)
Bodemverbeteringsmaatregelen
Perceelstuwen
Slootbodemverhoging
Regelbare drainage.

De verdeling van de verschillende maatregelen over het totale door Hoge Zandgronden
aangegeven areaal is als volgt bepaald (Tabel B.3):
•
•

per modelcel de economisch (kosten / baten) meest interessante maatregel,
waarbij de watervraag niet mag toenemen. Er wordt dus geen beregening of
druppelirrigatie geïntroduceerd op percelen waar in de uitgangssituatie ook niet werd
beregend.

De geselecteerde maatregel hoeft dus geen positief kosten/batensaldo te hebben.
Per modelcel worden vervolgens de voor de geselecteerde maatregelen geldende
gewasopbrengst (in kilo’s) en beregeningskosten bepaald. Deze vervangen de Agricomuitvoer van de NWM berekening voor de betreffende modelcellen. De ruimtelijke combinatie
van NWM- en Regioscan resultaten is invoer voor de Prijstool.
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Tabel B.3 Verdeling van de maatregelen over totale landbouwareaal waar maatregelen in de Hoge
Zandgronden regio’s zijn geïmplementeerd in de Regioscan.
Implementatie Regioscan (hectare)

B.2

Maatregel

Ref2017

Stoom2050

Druppelirrigatie

38475

6%

58688

11%

Regelbare drainage

142175

24%

111694

21%

bodemverbetering

140406

23%

97150

18%

perceelstuwen

234388

39%

245444

45%

slootbodemverhoging

46863

8%

27538

5%

totaal

602306

540513

Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer (Proeftuin)
Met de Regioscan is een schatting gedaan van het effect van de maatregel M-118 Uitrollen
Proeftuin Zoetwater op het landbouwrisico. Hiervoor zijn de volgende landbouwmaatregelen
beschouwd:
•
•
•
•
•
•

Druppelirrigatie (alleen waar in de uitgangssituatie wordt beregend)
Kreekruginfiltratie
Freshmaker
Drains2buffer
Anti-verziltingsdrainage
Water lokaal opvangen en opslaan.

Deze aanpak wijkt af van die voor de Hoge Zandgronden. Eerst is met de Regioscan bepaald
waar elk van deze maatregelen rendabel is voor de agrariër. Hieronder wordt verstaan dat de
verwachte baten (vermindering droogte- en zoutschade) hoger zijn dan de kosten, waarbij de
kosten zijn verminderd met een 40% investeringssubsidie. Enkel maatregelen waarbij de
watervraag niet toeneemt worden geïmplementeerd. Er wordt dus geen beregening of
druppelirrigatie geïntroduceerd op percelen waar in de uitgangssituatie ook niet werd
beregend. Dit leidt tot een verdeling van de maatregelen zoals weergegeven in Tabel B.4.
Per modelcel waar een maatregel is geïmplementeerd zijn vervolgens gewasopbrengst (in
kilo’s) en beregeningskosten bepaald. In de effectmodule landbouw is voor deze modelcellen
de Agricom-uitvoer vervangen waarna de Prijstool is gedraaid.
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Tabel B.4 Areaal landbouwmaatregelen in de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoer, zoals berekend met de
Regioscan voor Ref2017 en Stoom2050.
Implementatie Regioscan (hectare)
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Maatregel

Ref2017

Stoom2050

Freshmaker met druppelirrigatie

88

1%

506

2%

Freshmaker met reguliere beregening

2013

15%

1625

5%

Kreekruginfiltratie met reguliere beregening

519

4%

813

2%

Kreekruginfiltratie met druppelirrigatie

244

2%

375

1%

Drains2buffer

4944

36%

12450

37%

Anti-verziltingsdrainage

4781

35%

16513

49%

Lokale opslag zandperceel

206

1%

175

1%

Druppelirrigatie aan de oppervlakte

981

7%

1063

3%

Druppelirrigatie verdiept aangelegd

0

0%

100

0%

totaal

13775

100%

33619

100%
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C

Peilverloop IJsselmeer/Markermeer in een jaar
zoals 1976
Figuur C.11 geeft het verloop van het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer in een
extreem droge jaar zoals 1976 voor Ref2017 en Stoom2050. Beide meren laten een gelijk
peilverloop zien. In Ref2017 blijft het waterpeil boven of net op de grens van -0.3 m NAP.
Onder deze grens treedt de verdringingsreeks in werking en worden watervragers in de regio
gekort. In Stoom2050 kan deze grens voor een langere periode niet worden gehandhaafd en
zakt het waterpeil verder uit tot het minimumpeil van -0.4 m NAP.
Het moeten korten van de waterlevering aan de regio bij waterpeilen op of onder -0.3 m NAP
is terug te zien in Figuur C.12. Voor deze tijdstappen kan de vraag uit de regio niet worden
voldaan en treden tekorten op. Deze zijn groter in het nulalternatief dan in de
maatregelpakketten. Door de grotere aanvoercapaciteit naar de regio is de waterlevering aan
de regio in beide pakketten groter dan in het nulalternatief. Daarnaast is de watervraag uit de
regio juist wat kleiner, door de verminderde doorspoelvraag op het Eemkanaal (maatregel
‘Optimaliseren doorspoelen met zoetwater bij Zeescheepvaartsluizen Delfzijl’). Deze
verminderde vraag wordt niet getoond in Figuur C.12. Door extra aanvoer via de ARK-route
is er in het Economisch pakket meer water beschikbaar in het IJsselmeergebied, zodat er
meer water aan de regio kan worden geleverd, terwijl ook het waterpeil hoger gehandhaafd
kan worden. Door de kleinere watervraag kan het waterpeil zich eind september in de
maatregelpakketten sneller herstellen dan in het nulalternatief.

Figuur C.11 Verloop waterpeil IJsselmeer (boven) en Markermeer (onder) in een jaar zoals 1976 voor
Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor het nulalternatief, het Voorkeurspakket en het Economisch
pakket.
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Figuur C.12 Verloop waterlevering IJsselmeergebied in 1976 voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts),
voor het nulalternatief, het Voorkeurspakket en het Economisch pakket. De getoonde vraag is de watervraag
in het nulalternatief.

Door de maatregel ARK-route in het Economisch pakket kan er bij het uitzakken van het
waterpeil van IJsselmeer en Markermeer tot maximaal 40 m3/s extra water worden
aangevoerd naar het Markermeer via het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Dit debiet is
zichtbaar in de verbindingstak tussen het ARK en het Markermeer (Figuur C.13), en ook in
additionele aanvoer naar het ARK via de Irenesluizen (Figuur C.14). In Stoom2050 wordt in
een jaar zoals 1976 in de periode juli – september bijna maximaal aangevoerd. Dit water
komt niet volledig ten goede aan de regionale watervraag (de extra waterlevering aan de
regio is in de orde 20 – 30 m3/s, zie Figuur C.12), maar wordt ook gebruikt voor
peilhandhaving van de meren zelf.

Figuur C.13 Verloop debiet verbinding ARK – Markermeer in 1976 voor Ref2017 (links) en Stoom2050
(rechts), voor het nulalternatief, het Voorkeurspakket en het Economisch pakket.

Figuur C.14 Verloop debiet Irenesluizen (verbinding Nederrijn – ARK) in 1976 voor Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor het nulalternatief, het Voorkeurspakket en het Economisch pakket.

De additionele wateraanvoer is uiteindelijk afkomstig uit de Waal, via het ARK-Betuwepand.
In Stoom2050 wordt voor het Economisch pakket in 1976 de ingestelde maximale
doorvoercapaciteit van het Betuwepand (100 m3/s) bereikt. De wateraanvoer naar het
Markermeer wordt hierdoor in de betreffende decaden beperkt tot 30 tot 35 m3/s.
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D

Analyse grondwaterafhankelijke natuur
Met medewerking van Flip Witte (Ecohydrologie), Ruud Bartholomeus (KWR) en Roelof
Stuurman (Deltares)

D.1

Introductie
Het doel van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) is om in 2050 weerbaar te zijn tegen
droogte. Dat geldt voor alle waterafhankelijke functies, dus ook voor natuur. Weerbaar tegen
droogte betekent dat het droogterisico zo goed mogelijk gereduceerd wordt tegen
maatschappelijk acceptabele kosten. Dat natuurgebieden weerbaar zijn tegen droogte
betekent bovendien dat onherstelbare schade wordt voorkomen. De droogte van de
afgelopen jaren (2018, 2019 en 2020) heeft laten zien dat de natuurgebieden op de hoge
zandgronden onder huidige omstandigheden als gevolg van menselijk handelen en reeds
voltrokken klimaatverandering, niet voldoende weerbaar zijn tegen droogte (Figuur D.15).
Deze notitie gaat over de weerbaarheid van natuurgebieden met grondwaterafhankelijke
natuur.
In het najaar van 2020 wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van het
DPZW voorkeurspakket, waarin maatregelen zijn voorgesteld voor uitvoering in de komende
6 jaar. Voorgestelde maatregelen in de Hoge Zandgronden zijn gericht op het verhogen van
de grondwaterstanden. Om het maatregelpakket te beoordelen op effect op natuur is een
definitie nodig van de ‘opgave’, nu en in de toekomst. Met ‘opgave’ wordt bedoeld: de mate
van grondwaterstandsstijging die nodig is om de natuur weerbaar te maken tegen droogte.
Deze kan veranderen in de toekomst.
De hoofdvraag luidt of wij een indicator kunnen bedenken die helpt om de opgave voor
DPZW te kwantificeren en vervolgens hiermee het effect van maatregelen kunnen
beoordelen.
Omdat het met de huidige kennis en rekenmodellen nog niet mogelijk is om de “opgave
natuur” op korte termijn te bepalen is gezocht naar een pragmatische methode. Hiervoor
hebben verschillende overleggen plaatsgevonden. De belangrijkste beperkingen zijn:
1

2

Het Landelijk Hydrologisch Model (LHM, gedraaid als onderdeel van het Nationaal Water
Model) heeft een gridcel van 250x250 meter, daarom zijn uitspraken op het detailniveau
van een natuurgebied niet mogelijk.
Het ontbreekt aan kwantitatieve kennis over het effect van droogte op de natuur in het
algemeen, en over het schadelijk effect van het dieper uitzakken van de grondwaterstand
tijdens droogte, en al helemaal over schade na een aantal opeenvolgende droogtejaren.

Deze notitie geeft een weerslag van de zoektocht naar een kwantificeerbare indicator en laat
de resultaten zien voor een aantal scenario’s (met en zonder maatregelpakket) zoals
berekend met het Nationaal Water Model. De focus is op natuurgebieden in de Hoge
Zandgronden waar de natuur grotendeels afhankelijk is van het grondwaterregime, en waar
maatregelen worden voorgesteld om deze grondwaterstanden te verhogen.
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Figuur D.15 De fluctuatie van de (freatische) grondwaterstand in het Korenburgerveen (Winterswijk). De
grafiek toont een extreme grondwateruitzakking (> 40-50 cm) tijdens droog jaar 2018 (rode lijn) ten opzichte
van de gemiddelde grondwaterstand (donkerblauw). De grijze en lichtblauwe vlakken geven de historische
bandbreedte (10-90% en 25-75%).
Bron: https://grondwater.webscada.nl/waterdatagelderland/#

D.2

Aanpak
Vertaling van de opgave en gebruikte indicatoren
Tijdens de methode-ontwikkeling is gezocht naar een indicator waarmee de mate van
uitzakking van grondwaterstanden in extreem droge jaren kan worden gekwantificeerd.
Uiteindelijk is gekozen voor een vergelijking tussen GG10-LG3 en GS10-LS3 (zie verklaring
in Figuur D.16). In Figuur D.16 is een eerste aanzet gemaakt om de opgave te
schematiseren voor een droog jaar als 1976 in de huidige situatie en een extreem droog jaar
in het Deltascenario Stoom2050 (drogere zomers, meer beregening, 35% meer
drinkwateronttrekking). In dit geval wordt de “opgave” gedefinieerd als het dichten van het
verschil tussen het 10percentiel van de laagste zomergrondwaterstanden en de uitgezakte
laagste zomergrondwaterstand in een extreem droog jaar zoals 2018 of 1976. De keuze voor
GG10 en GS10 als drempelwaarde voor onherstelbare schade aan natuur is in overleg met
de experts tot stand gekomen (zie ook Hoofdstuk 3).
De volgende modeluitvoer van LHM3.4 is gebruikt (op basis van berekeningen die voor het
DPZW zijn uitgevoerd met het Nationaal Water Model):
•

•

•
•

Huidige situatie (Ref2017): huidig klimaat, huidig landgebruik, huidige onttrekkingen.
Simulatieperiode 1911-2011 met invoer op basis van historische metingen van neerslag,
referentieverdamping en rivierafvoer (Rijn, Maas en een aantal grotere zijrivieren).
Deltascenario’s Warm2050 en Stoom2050: sterke klimaatverandering en toename
beregend areaal (beide scenario’s) en toename drinkwateronttrekkingen met 35% (alleen
Stoom2050). Simulatieperiode 1911-2011 met invoer op basis van getransformeerde
reeksen van neerslag, referentieverdamping en rivierafvoer.
Ref2017+voorkeurspakket (Ref2017VP): Ref2017 met een modelvertaling van het
voorkeurspakket voor de hoge zandgronden regio’s (inclusief delen van Drents Plateau).
Stoom2050 + voorkeurspakket (Stoom2050VP): Stoom2050 met een modelvertaling van
het voorkeurspakket voor de Hoge Zandgronden regio’s (inclusief delen van Drents
Plateau).

Het voorkeurspakket voor de Hoge Zandgronden is als volgt in het model geïmplementeerd
(Hunink et al., 2020). Een verhoging van de drainagebasis (+30 cm) op grofweg 80% van het
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geschikte landbouwareaal en 100% van het natuurareaal, en uitvoering van regelbare
drainage (+10cm) op grofweg 50% van het geschikte landbouwareaal.

Figuur D.16 Schematische weergave van een mogelijke uitwerking van de opgave voor natuur. Zie tabel voor
definities. Klimaatverandering kan de opgave vergroten dan wel verkleinen (het deltascenario Stoom2050
gaat in sommige gebieden gepaard met een verhoging van de GLG).

Tabel D.1

Beschrijving van de gebruikte indicatoren.

GLG

Gemiddeld laagste grondwaterstand berekend voor de periode 1986-2011. Voor de
berekening zijn de 3 laagste grondwaterstanden per (hydrologisch) jaar gebruikt, waarbij
alleen de 14e en 28e dag van de maand worden meegenomen.

LG3

Laagste grondwaterstand in een jaar. Voor de berekening zijn de 3 laagste
grondwaterstanden per (hydrologisch) jaar gebruikt en gemiddeld, waarbij alleen de 14e en
28e dag van de maand worden meegenomen.

GG10

10-percentiel van de jaarlijkse LG3 waardes over de periode 1986-2011.

GG10 – LG31976

Extra uitzakking grondwaterstand in een extreem droog jaar (1976) ten opzichte van de
GG10

GLS

Gemiddeld laagste stijghoogte in het 2e watervoerende pakket. Dit wordt op dezelfde
manier berekend als de GLG, alleen worden in plaats van de freatische grondwaterstanden
de stijghoogtes van het 2de watervoerende pakket gebruikt (indien aanwezig).

LS3

Laagste stijghoogte in een jaar, waarbij het navolgende jaar ook wordt meegenomen in
verband met een mogelijk na-ijleffect. Eerst wordt de LS3 van elk afzonderlijk jaar bepaald
(op dezelfde wijze als LG3). Daarna wordt de laagste waarde van 2 opeenvolgende jaren
gekozen om te dienen als LS3 van de eerste van de twee jaren.

GS10

10-percentiel van de jaarlijkse LS3 waardes over de periode 1986-2011.

GS10 – LS31976

Extra uitzakking stijghoogte in een extreem droog jaar (1976) ten opzichte van de GS10

Selectie grondwaterafhankelijke natuur
Voor de selectie van grondwaterafhankelijke natuur, waarvoor de analyse is uitgevoerd, is
gebruik gemaakt van een recente kaart (genaamd:
Beheertype_2020_met_cat1_en_Grwafh_HZ .shp). Deze kaart is ontwikkeld binnen Fase 2
van het project ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland’
(opdrachtgevers: provincies en waterschappen van de Hogere Zandgronden, met bijdragen
van het Deltaprogramma Zoetwater en LNV).
In deze kaart is per regio en per natuurbeheertype met input van experts aangegeven of de
betreffende natuur grondwaterafhankelijk is.
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Grondwaterafhankelijke natuur (Figuur D.17) kan verder worden uitgesplitst in
kwelafhankelijke natuur (in kwelgebieden) en regenafhankelijke natuur (in infiltratiegebieden).
Voor kwelafhankelijke natuur is stijghoogte een belangrijke voorwaarde. In de analyse is
geen onderscheid gemaakt tussen kwelafhankelijke en regenafhankelijke natuur, maar is alle
grondwaterafhankelijke natuur samengevoegd. Wel is naast freatische grondwaterstand
gekeken naar stijghoogte in het tweede watervoerende pakket, omdat dit voor
kwelafhankelijke natuur een bepalende factor is. Stromende wateren (beken, sprengen en
rivieren) zijn niet in de kaart opgenomen.

Figuur D.17 Kaart met alle natuurgebieden (groen) en daarbinnen de grondwaterafhankelijke natuur (geel).

Gebiedsindeling
De rekenresultaten worden per regio geaggregeerd, door de indicatoren (initieel berekend
per gridcel) te middelen over het areaal grondwaterafhankelijke natuur. Voor de regioindeling is gebruik gemaakt van de kaart die standaard voor DPZW wordt gebruikt (Figuur
D.18).
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Figuur D.18 Indeling in regio’s voor de aggregatie van rekenresultaten.

Details over de modellering
Het Landelijk Hydrologisch Model is als volgt geschematiseerd:
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
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De gridcellen zijn 250x250 meter;
Gebruik is gemaakt van het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN);
Landgebruik is geschematiseerd op basis van satellietinformatie (LGN);
Lagenmodel (watervoerende pakketten) is gebaseerd op REGIS1;
De ingevoerde grondwateronttrekkingen voor drinkwater en industrie zijn die van 2010 en
die zijn op dagbasis stationair ingevoerd (jaarhoeveelheid gedeeld door dagen), dus geen
toename in de zomer;
Het areaal waarop beregening kan plaatsvinden is vooraf opgegeven en neemt in de
toekomstscenario’s Warm en Stoom toe. Het model berekent zelf de benodigde
grondwaterberegening op basis van de berekende actuele pF waarde. Deze onttrekking
kan tijdens het jaar sterk verschillen.
Voor de hoofdwaterlopen (beken) is de hoogte van de waterbodem ingevoerd, een
basispeil, waarbij het waterpeil kan variëren door de met Mozart (oppervlaktewatermodel)
berekende afvoerflux;
Van de secundaire en tertiaire waterlopen is de ligging en bodemhoogte ingevoerd. Deze
waterlopen vullen zich als de freatische grondwaterstand boven de slootbodem stijgt. De
secundaire waterlopen kunnen plaatselijk ook op peil worden gehouden d.m.v.
wateraanvoer. En kunnen dan ook infiltreren. Gegevens zijn van de afgelopen 10 jaar.
(zoveel mogelijk) actuele polderpeilen zijn ingevoerd;
Het model is niet gekalibreerd m.b.v. beschikbare grondwaterstands- en
stijghoogtemetingen;
Ref2017 representeert het huidige systeem met huidig landgebruik, onttrekkingen en
beregend areaal:

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

–

•

•

101 weerjaren om de natuurlijke variabiliteit van het klimaat weer te geven
(simulatieperiode 1911-2011);
– Benodigde grondwateronttrekkingen worden berekend en gevraagde onttrekking
wordt altijd geleverd en werkt door in de grondwaterstanden;
Warm2050
– Toename in frequentie van droogte (neerslagtekort);
– Toename in beregend areaal (ongeveer verdubbeling van grondwateronttrekking);
Stoom2050
– Toename in frequentie van droogte (neerslagtekort);
– Toename in beregend areaal (ongeveer verdubbeling van grondwateronttrekking);
– Toename in drinkwateronttrekking met 35%.

Selectie van relevante modeluitkomsten op landelijke schaal
Naast de karakteristieken van het ontwateringsstelsel (dichtheid, bodemhoogte) speelt de
grondwateronttrekking (nu en in de toekomst) een belangrijke rol bij het diep uitzakken van
de grondwaterstand in reactie op een neerslagtekort. Hierbij spelen de temporele verschillen
tussen winter- en zomer-grondwateronttrekking een belangrijke rol. Deze variaties in de
hoeveelheid grondwateronttrekking zijn voor de verschillende scenario’s berekend met het
LHM (Figuur D.19). In een extreem droog jaar (1976, 2018) is de totale
grondwateronttrekking in de zomer 3-4 keer groter dan in de winter. Bij voortzetting van
huidig beleid zal de zomeronttrekking rond 2050 (Warm, Stoom) zelfs 5-6 keer groter zijn dan
nu in de winter.

Figuur D.19 De (berekende) grondwateronttrekking (beregening, drinkwater en industrie) voor heel Nederland
voor het droge jaar 1976 in verschillende scenario’s (Ref2017, Stoom2050 en Warm2050). Ter vergelijking is
ook een berekening voor 2018 toegevoegd in het huidige klimaat (lichtblauwe lijn).

In Figuur D.20 wordt getoond wat hiervan de ruimtelijke effecten op de gemiddelde freatische
zomergrondwaterstand (GLG) zijn. Deze tonen zowel overeenkomsten als duidelijke
verschillen tussen beide scenario’s. Beide toekomstscenario’s resulteren in een hogere
freatische zomergrondwaterstand onder en direct aangrenzend aan de “grote”
infiltratiegebieden (Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, duinen). Dit geldt voor Warm2050 ook voor
de kleinere infiltratiegebieden (stuifduinen, dekzandruggen, kleine stuwallen). Deze stijging
houdt verband met de voorspelde toename in winterneerslag in combinatie met een sterk
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gereduceerde actuele verdamping van bos- en natuurgebieden in de zomer ten gevolge van
een gebrek aan bodemvocht.
In de gedraineerde gebieden daalt de gemiddelde freatische zomergrondwaterstand (GLG).
In Warm2050 ligt deze daling in de orde van 5-25 cm, in Stoom2050 worden plaatselijk meer
extreme dalingen berekend, namelijk >25-50 cm. Deze extremere dalingen hangen samen
met de extra toename van de drinkwateronttrekking met 35%. De locaties van deze
winningen zijn vaak duidelijk zichtbaar in deze kaart.

Figuur D.20 De berekende verandering in de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand voor de scenario’s
Warm2050 en Stoom2050 ten opzichte van het huidige systeem in het huidige klimaat (Mens et al., 2019).
Zowel Warm als Stoom gaan uit van een toename in beregening uit grondwater, naast een toename van het
neerslagtekort in het zomerhalfjaar. In Stoom2050 is daarbij ook een toename van drinkwateronttrekking
(+35%) aangenomen.
NB. in deze kaarten is GLG berekend over een langere simulatieperiode: 1930 – 2011.

D.3

Kwetsbaarheid van natuur
Verdroging versus droogte
In deze studie ligt de focus op verandering van standplaatscondities, en primair op
vochttekort/droogtestress waarbij de grondwaterstand als indicator wordt gebruikt. Hierbij is
geprobeerd dit los te zien van het zoeken naar oplossingen voor de negatieve effecten van
de gedurende de afgelopen 70 jaar ontstane verdroging van natuur. Deze verdroging is
vooral ontstaan door veranderd landgebruik, intensivering van het drainagesysteem, verlagen
van waterpeilen, verharding van het oppervlak en grondwateronttrekking.
Hierbij is het duidelijk dat de gevolgen van klimatologische droogte extra groot zijn als gevolg
van de al bestaande verdroging. Door de verdroging is de veerkracht van de vegetatie (o.a.
door afname water/vochtbuffer) sterk verlaagd.
In onderstaande tabel (Runhaar e.a., 2006) is het onderscheid tussen verdroging en droogte
kort samengevat.
Tabel D.2 Verschil droogte en verdroging (Runhaar,2006).
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Verdroging

Droogte

Aard ingreep

Structurele veranderingen in de
waterhuishouding: verlaging gemiddelde
(grond)waterstanden of verdwijnen van
kwel

Incidenteel optredende perioden met
watertekorten

Aard effecten

Blijvende verandering van
ecosysteemtype
(bijv. van natte naar droge heide)

Al dan niet tijdelijke veranderingen
binnen ecosysteemtype
(bijv. achteruitgang of lokaal uitsterven
van Klokjesgentiaan in natte heide)
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Verdroging is in de afgelopen eeuw ontstaan. Droogte werd vooral in 1976 voor het eerst
echt gevoeld. Dit werd ook de start van grootschalige grondwateronttrekking voor
beregening, ook in niet-droge jaren. Deze droogte leidde daarom tot structureel meer
verdroging. De som van deze grondwateronttrekking voor beregening en voor
drinkwater veroorzaakt tijdens droogte een toename in de onbalans van het
grondwatersysteem waarbij grondwaterstanden tijdelijk sterk uitzakken en kwel
vermindert of wegvalt.
Droogteschade aan natuur
Uit recente evaluaties en monitoringsgegevens van natuurorganisaties (Witte et al., 2020;
Natuurmonumenten, 2020) volgt dat (meteorologische) droogte, en in het bijzonder
meerjarige droogte (2018-2020), een sterk negatief, soms onomkeerbaar, effect heeft op de
(grond)waterafhankelijke natuur.
Kort samengevat:
•

•

•
•
•
•
•
•

Het meest geraakt is de natuur op de hogere zandgronden (incl. duinen). Hier “leeft” de
vegetatie op hangwater, welke voorraad bij droogte snel is verbruikt. Er ontstond
hierdoor, al ingezet tijdens de droogte van 2019, een nog grotere sterfte aan heide en
bossen;
De negatieve effecten zijn complex door opstapeling van effecten en omdat schakels in
ecosystemen verstoord raken. Dit uit zich ook in een grotere kwetsbaarheid voor ziekten,
mede ten gevolge van de al bestaande structurele verdroging en bijvoorbeeld de
stikstofproblematiek;
In kwetsbare (hoog-)veengebieden, vennen en beekdalen was het watertekort al vroeg in
2020 (visueel) zichtbaar. Veen verdroogde en mineraliseerde;
(deels) Kwelafhankelijke natuur (vochtige hooilanden, blauwgraslanden, etc.) lijkt zich
niet meer te herstellen;
Waterlopen en beken vallen droog, met een groot gevolg voor de gerelateerde fauna
(vissen, amfibieën, etc.);
Waterplanten, zoals drijvende waterweegbree in Brabant werd minder waargenomen;
Vochtige duinvalleien werden zeer droog;
Na 3 jaar van opeenvolgende droogte is de schade moeilijk te herstellen. Op veel
plekken is er ook een verhoogd risico ontstaan op: natuurbranden, achteruitgang
waterkwaliteit (waaronder verzilting), invasies door exoten, boomziektes. Daarnaast zijn
er signalen van onomkeerbare chemische (bodem)processen die in gang worden gezet
door droogte.

Bovengenoemde effecten hebben weer ernstige gevolgen voor aan deze vegetatie
verbonden fauna: (weide-, moeras-, etc.) vogels, insecten. Voor het beoordelen van
droogteschade aan natuur is het van belang te weten of sprake is van wel of niet omkeerbare
schade (Runhaar e.a., 2006). Omkeerbaarheid van droogteschade wordt in de Evaluatienota
(Min. V&W,2004) en Runhaar e.a. (2006) uitgewerkt. Het is de vraag of deze definiëring met
de actuele snel elkaar volgende droogtejaren nog voldoet.
Onomkeerbare schade door droogte is te verwachten in systemen die zijn verzwakt door
verdroging en versnippering, en in systemen met kunstmatige aan- en afvoer van water die
grotendeels afhankelijk zijn van menselijk ingrijpen.
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Indicatoren
Gegeven bovenstaande kennis over de kwetsbaarheid van grondwaterafhankelijke natuur
voor droogte, is gezocht naar kentallen die de kwetsbaarheid karakteriseren in termen van
abiotische condities, in dit geval beperkt tot grondwaterstanden en stijghoogten (in het
tweede watervoerende pakket). Het is duidelijk dat de frequentie, de mate en de duur van
uitzakking in het zomerhalfjaar een rol spelen. Het is ook bekend dat meerjarige droogte het
herstel van een eerdere droogte bemoeilijkt. Er is echter onvoldoende kennis over de
frequentie en ernst van droogtes die natuurtypen nog kunnen doorstaan.
Door te kiezen voor een drempelwaarde die berekend wordt over een 25-jarige periode
(1986-2011) gaan we er impliciet vanuit dat de vegetatie bij deze condities duurzaam kan
gedijen. Door dit te veronderstellen is het verdrogingsprobleem ‘geparkeerd’ en analyseren
we condities voor natuur die niet noodzakelijkerwijs in het veld voorkomen. Vervolgens is de
mate van uitzakking van de grondwaterstand in de zomer een maat voor de ‘klap’ van een
droogte: hoe vaak en hoe ver dalen zomergrondwaterstanden onder een kritische
drempelwaarde? Waar deze drempelwaarde ligt is onbekend. Net als in Runhaar et al.
(2009) veronderstellen we dat voor een optimale ontwikkeling van grondwatergebonden
natuur de laagste grondwaterstand niet dieper mag wegzakken dan de 10% laagste LG3.
Anders gezegd: we nemen aan dat natuur zich nog wel kan herstellen van tijdelijke schokken
die gemiddeld eens in de 10 jaar voorkomen. Droogtes waarbij de laagste grondwaterstand
verder uitzakt dan deze drempelwaarde wordt verondersteld onherstelbare schade aan
natuur te veroorzaken. Meerjarige droogte wordt met deze aanpak uit pragmatische
overwegingen buiten beschouwing gelaten.
Behalve aan de laagste grondwaterstand is ook aandacht besteed aan kwel, door te kijken
naar de stijghoogte in het diepere watervoerende pakket. De stijghoogte is namelijk de
belangrijkste “motor” voor kwel. Het is beter de stijghoogte te evalueren dan de kwelflux; het
kan namelijk best dat de kwelflux (bij droogte) toeneemt terwijl de LS3 daalt, namelijk als de
LG3 nog meer daalt dan de LS3. De stijghoogte kan bovendien vertraagd reageren op
droogte, waarbij de opeenvolging van droogtejaren extra belangrijk wordt.
Een van de redenen om voor deze werkwijze te kiezen is dat een landelijk hydrologisch
model met een resolutie (gridcellen) van 250x250 meter nooit in staat zal zijn goed aan te
sluiten bij de eisen die natuurtypen stellen aan de waterhuishouding. Als er een betrouwbaar
en ruimtelijk gedetailleerd model beschikbaar is en de precieze eisen voor alle
natuurdoeltypen bekend zijn, dan kan de grondwaterstand getoetst worden aan de
‘abiotische randvoorwaarden natuur’ zoals vastgelegd in de software Waterwijzer Natuur.
In Figuur D.21 is voor een willekeurig gekozen natuurlocatie getoond hoe de opgave is
gedefinieerd voor Stoom2050. Hierbij zijn de GLG en GG10 voor het Ref2017 scenario
(zonder maatregelen) als horizontale lijnen weergeven, en tonen de grafieken de jaarlijkse
LG3 (gemiddelde van de 3 laagste grondwaterstanden in dat jaar).

88 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur D.21 Presentatie van de opgave op basis van het verschil tussen de LG31976 en GG10.

D.4

Opgave en effect van voorkeurspakket
In Figuur D.22 is de opgave en het effect van het voorkeurspakket weergegeven voor de
huidige situatie Ref2017 en Stoom2050, uitgedrukt als de extra grondwaterstandsdaling in de
zomer van een zeer droog jaar (1976) ten opzichte van de kritische drempelwaarde
(10percentiel van de laagste zomergrondwaterstanden over de periode 1986-2011).
De resultaten worden geaggregeerd per regio weergegeven in Figuur D.23 en Tabel D.3,
gemiddeld over alle gridcellen in de betreffende regio met grondwaterafhankelijke natuur.
Hierin wordt in de bovenste figuur de opgave aan de hand van de GG10 getoond, en in de
onderste figuur aan de hand van de GS10. Deze rekenresultaten voor de freatische
grondwaterstand (GG10) tonen dat de opgave in verschillende deelgebieden in de orde van
verscheidene decimeters ligt, en dat de opgave in de toekomst in de meeste gebieden groter
wordt. Ook laten de kaarten zien dat het voorgestelde maatregelpakket (30 cm verhoging van
de drainagebasis) niet overal voldoende oplevert. Wat betreft stijghoogtes is de opgave in
absolute zin kleiner en is het effect van de maatregelen relatief gering. Deze stijghoogte
hangt nauw samen met de freatische grondwaterstand, maar is gevoeliger voor verlaging
door grondwateronttrekking. Dat verklaart waarom de opgave in het zuidelijk zandgebied
(westelijke deel van Noord-Brabant) op basis van stijghoogte sterker toeneemt in Stoom2050
dan de opgave op basis van freatische grondwaterstand.
Om de effectiviteit beter in beeld te krijgen, zijn in Figuur D.24 de GG10 resultaten uitgedrukt
in percentages ten opzichte van de opgave, dus welk deel van de opgave met het
voorkeurspakket wordt opgelost. Hierin is meer ruimtelijke variatie zichtbaar dan in Figuur
D.23. In de groene gebieden is de effectiviteit groot: 60-100%.
Dat het voorkeurspakket gemiddeld over de grondwaterafhankelijke natuur in de regio’s niet
het gewenste resultaat oplevert wordt veroorzaakt doordat (1) het huidige ontwateringstelsel
erg intensief is, en daarom ondanks de peilverhoging nog altijd veel winter- en voorjaarswater
snel wordt afgevoerd, (2) dat juist in de droogte periode weinig water beschikbaar is om ‘vast
te houden’ terwijl er op dat moment enorm veel grondwater wordt onttrokken voor
beregening. Deze oorzaken impliceren dat aanvullende, mogelijk ingrijpender, maatregelen
nodig zijn om droogteschade aan de natuur te vermijden.
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Figuur D.22 Vergelijking van de berekende opgave (links) en het effect (rechts) van het voorkeurspakket om
deze opgave in te vullen, voor Ref2017 (boven) en Stoom2050 (onder).
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Figuur D.23 Opgave en effect van voorkeurspakket gemiddeld over areaal grondwaterafhankelijke natuur per
regio, op basis van GG10 (boven) en GS10 (onder). Ter vergelijking is ook de (kleinere) opgave voor
Deltascenario Warm weergegeven.

Tabel D.3 Opgaves en effect van voorkeurspakket gemiddeld over areaal grondwaterafhankelijke natuur per
regio, op basis van GG10.
Regio
ID

2

Ref2017
naam

Zuidelijk zandgebied -

Stoom2050

opgave

effect

effect

opgave

effect

effect

(cm)

(cm)

(%)

(cm)

(cm)

(%)

0.22

0.12

55%

0.31

0.09

29%

0.36

0.08

22%

0.43

0.07

16%

0.40

0.09

22%

0.35

0.08

22%

MLNBK
3

Zuidelijk zandgebied overige

4

Centrale hoge
zandgebieden
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5

Oostelijk zandgebied

0.40

0.08

19%

0.46

0.07

14%

8

Fries Gronings kustgebied

0.20

0.08

40%

0.29

0.06

21%

16

IJssel-Vecht

0.22

0.06

28%

0.27

0.05

19%

17

Drents plateau

0.26

0.11

40%

0.37

0.09

23%
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Figuur D.24 Effect van het voorkeurspakket uitgedrukt in percentage van de opgave, in Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), op basis van GG10.
NB. beide pakketten gaan uit van de regio ambitie voor 2050, terwijl slechts 20% hiervan voorzien is voor de
komende planperiode. Effecten in de referentie zullen in de praktijk daardoor veel kleiner zijn.

D.5

Discussie en conclusie
Indien de opgave voor grondwaterafhankelijke natuur wordt gedefinieerd als de afwijking
(verdere daling) van de zomergrondwaterstand in een extreem droog jaar ten opzichte van
de zomergrondwaterstand die gemiddeld (periode 1986-2011) eens in de 10 jaar wordt
onderschreden, laten de modelresultaten het volgende zien:
•

•

•

De huidige opgave in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur wordt begroot op 2040 cm hogere freatische grondwaterstanden in een extreem droog jaar (verg. 1976)
(afhankelijk van de regio), en 0-30 cm hogere stijghoogten in het 2e watervoerende
pakket;
De opgave wordt naar de toekomst toe niet veel groter (27-46 cm op basis van de
freatische grondwaterstand), uitgaande van de nu beschikbare KNMI’14 scenario’s die in
Warm en Stoom zijn verwerkt;
Gemiddeld over de regio’s is het effect van het maatregelpakket klein in verhouding tot
de opgave (circa 30% doelbereik in de huidige situatie en 20% in scenario Stoom2050).
Dit betekent dat aanvullende (mogelijk ingrijpender) maatregelen nodig zijn om
onherstelbare schade aan grondwaterafhankelijke natuur te voorkomen. Denk hierbij aan
herinrichting van het watersysteem, vermindering van grondwateronttrekkingen en het
beter vasthouden van winterneerslag.

Vooral als gevolg van grondwateronttrekking voor beregening daalde in de afgelopen jaren
tijdens droogteperioden het grondwaterniveau extra sterk. Deze onttrekking vindt plaats op
het moment dat het waterlopenstelsel (greppels, sloten, bovenlopen) grotendeels is
drooggevallen. Tijdens deze periode zakt de freatische grondwaterstand en stijghoogte veel
dieper uit dan onder “normale” zomeromstandigheden. Hierbij vermindert ook de kwel en de
basisafvoer van beken (environmental flow).
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We benadrukken dat door de gekozen indicator een aantal aspecten van natuurschade niet
zijn meegenomen. Het effect van klimatologische droogte wordt versterkt door de gedurende
de afgelopen decennia ontwikkelde verdroging. Hierdoor is de veerkracht van doelvegetatie
(vastgelegd in natuurbeheerdoelen) waarschijnlijk sterk afgenomen. Daarnaast is natuur
gevoelig voor de frequentie van droogte. Als deze te groot wordt (en daarmee de kans op
meerjarige droogte) krijgt de vegetatie na een droogte te weinig kans om te herstellen.
Hoewel de ‘opgave’ (mate van uitzakking) niet veel verder toeneemt in de Deltascenario’s,
neemt de frequentie van uitzakking wel toe. Dit effect is in de analyse niet meegenomen.
Om in toekomstige studies de weerbaarheid van grondwaterafhankelijke natuur, en het effect
van scenario’s en maatregelen hierop, beter te kunnen meenemen wordt het volgende
aanbevolen:
•

•
•
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Verbeter de kennis over de gevolgen van droogte voor de natuur, onder andere door de
droogtemonitoring in natuurgebieden te verbeteren. Denk hierbij aan metingen van
grondwaterstanden, bodemvocht, watervoerendheid van vennen/waterlopen/beken en
aan vegetatieopnames;
Verbeter de kennis van de relatie tussen beregening in landbouwgebieden en
droogteschade aan natuur;
Ontwikkel kwantitatieve tools waarmee het beter mogelijk wordt om de opgave voor
natuur te bepalen.
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E

Analyse maatregel Beperken zoutindringing
Afsluitdijk

E.1

Inleiding
In het Voorkeurspakket van het Deltaprogramma Zoetwater fase 2 is de maatregel “Beperken
zoutindringing Afsluitdijk” opgenomen. Door deze maatregel kan de benodigde
doorspoelvraag door de Afsluitdijk worden teruggebracht van 70 m3/s tot 10 m3/s. In de
Basisprognose 2018 berekeningen (Mens et al., 2019) die gelden als het nulalternatief in de
maatschappelijke kosten-batenanalyse van het Voorkeurspakket wordt echter al een
doorspoelvraag over de Afsluitdijk van 10 m3/s aangenomen. Op deze manier is de
maatregel impliciet reeds geïmplementeerd in het nulalternatief. De maatregel
vertegenwoordigt een totale watervraag over het zomerhalfjaar van zo’n 950 Mm3 en is
daarmee een significante watervraag in het gebied. Ter vergelijking, het berekende
watertekort in het IJsselmeergebied in 1976 in het Ref2017 scenario is 450 Mm3.
Om de invloed van deze maatregel op de resultaten van de berekeningen van het
Voorkeurspakket (verder: VKP) en het economisch rendabel pakket (verder: EP) te kunnen
duiden, zijn maatwerkberekeningen uitgevoerd met het Nationaal Watermodel (NWM). In
deze berekeningen is een doorspoelvraag over de Afsluitdijk aangenomen van 70 m3/s. Deze
berekeningen zijn uitgevoerd voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050, voor het
nulalternatief (de basisprognose 2018) en het EP.
In dit memo wordt de implementatie van de maatregel (of eigenlijk, het verwijderen van de
impliciet al opgenomen maatregel) beschreven, en een vergelijking gemaakt voor het
nulalternatief en het EP waarbij de maatregel niet (basisprognose, EP) en wel (afsl, EPafsl) is
opgenomen. De resultaten van de berekeningen worden overgedragen aan Stratelligence,
die de MKBA van het Voorkeurspakket Zoetwater uitvoert. Dit memo dient als toelichting bij
de aangeleverde gegevens.

E.2

Implementatie in NWM
In de maatwerkberekeningen is de volgende aanpassing gedaan in de schematisatie van het
Distributiemodel:
Jaarrond gewenst debiet tak 60531 (Sluizen Den Oever): 70 m3/s (was 10 m3/s), met prioriteit
4 (was prioriteit 8). In de werkelijkheid gaat het om twee locaties: de sluizen bij Den Oever en
de sluizen bij Kornwerderzand. In het model zijn deze locaties samengevoegd tot deze ene
tak.
De prioriteit 4 is gekozen in overleg met Rijkswaterstaat-WVL. Zoutindringing in het
IJsselmeer wordt tegengegaan om de waterkwaliteit op peil te houden voor alle gebruikers.
De drinkwatervoorziening vanuit innamepunt Andijk (PWN) stelt hieraan de strengste eisen
(chlorideconcentratie < 150 mg/l). Drinkwatervoorziening staat hoog in de verdringingsreeks.
Een hogere prioriteit dan 4 is niet aannemelijk doordat in Andijk de nodige buffercapaciteit
aanwezig is. In de praktijk mag verwacht worden dat enige mate van zoutindringing in een
extreem droog jaar acceptabel is als daarmee tekorten voor peilbeheer in de regio kunnen
worden voorkomen. Met testberekeningen met het Distributiemodel (stand-alone) zijn
verschillende prioriteiten van de opgegeven doorspoelvraag verkend, en vergeleken met
model-prioriteiten voor soortgelijke doorspoelvragen op andere locaties. Deze verkenning is
opgenomen in Bijlage F.
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Uit eerdere QWAST berekeningen (Mens et al., 2020) is bekend dat in het Ref2017 scenario
ook met een toegenomen doorspoelvraag alleen significante oppervlaktewatertekorten in het
IJsselmeer optreden in de jaren 1921 en 1976. Om rekentijd te beperken zijn voor Ref2017,
in zowel nulalternatief als EP, alleen deze jaren doorgerekend. Daarnaast is ter controle ook
het jaar 1959 doorgerekend, het jaar met het op deze twee jaren na hoogste tekort in de
QWAST berekeningen. Met behulp van dit jaar is getoetst of jaren die in QWAST niet tot
extra tekorten leidden (en daarmee een effect lieten zien van een hogere doorspoelvraag), dit
in NWM mogelijk wel zouden doen, en dus of de keuze voor het alleen doorrekenen van
1921 en 1976 verantwoord is voor het Ref2017 scenario. Dit bleek het geval te zijn: de
verandering in tekorten door een grotere doorspoelvraag in 1959 is minimaal. De drie
doorgerekende jaren zijn voor de analyse gecombineerd met de niet-doorgerekende jaren uit
de Basisprognose-berekeningen.
In het Stoom2050 scenario treden tekortsituaties in het IJsselmeer significant vaker op. Voor
dit scenario is voor het nulalternatief en EP daarom de gehele tijdreeks doorgerekend. De
Stoom2050 berekeningen zijn wegens ruimtegebrek op de productie- en testomgevingen van
het NWM gedraaid op een Amazon server.
Bij controle van de uitkomsten van het Stoom2050 scenario zijn kleine verschillen met de
productieomgeving aan het licht gekomen. Uit nadere analyse bleek in de workflow op de
productie- en testomgevingen elke 1 januari van een jaar niet de desbetreffende
meteorologie te worden ingelezen, maar foutief een standaard grid. In de hier uitgevoerde
berekeningen (op Amazon) is wel de juiste meteorologie ingeladen. Dit zorgt voor beperkte
verschillen, die op de zandgronden enkele weken kunnen na-ijlen. In de kleigebieden zijn
deze verschillen door de grotere interactie tussen grond- en oppervlaktewater binnen korte
tijd verdwenen. Voor de berekening van de watervraag in het zomerhalfjaar heeft dit
gevonden verschil naar verwachting dan ook geen invloed.

E.3

Resultaten nulalternatief
Doorspoeling Afsluitdijk

Figuur E.25 Debiet over de Afsluitdijk (Den Oever plus Kornwerderzand) in 1976, voor Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor de basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

In het Ref2017 scenario is er ook in extreem droge jaren genoeg water om de 70 m3/s
doorspoeling te realiseren. Vanwege de prioritering treden elders in het systeem wel grotere
tekorten op (zie 3.3). In Stoom2050 is dit niet het geval, vanaf juli zakt het peil van het
IJsselmeer zo ver uit dat de doorspoeling niet gehandhaafd kan worden (Figuur E.25).

Peilverloop IJsselmeer en Markermeer
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Figuur E.26 Peilverloop van het IJsselmeer (links) en het Markermeer (rechts) in 1976, voor Ref2017 (boven)
en Stoom2050 (onder), voor de basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Bij een hogere doorspoelvraag over de Afsluitdijk zakt zowel het IJsselmeerpeil als het
Markermeerpeil verder uit (Figuur E.26). In Stoom2050 wordt in het IJsselmeer eerder het
minimumpeil bereikt en treden tekorten in de regio eerder op. Ook voor het Markermeer
wordt het minimumpeil beduidend eerder en langer bereikt. Tekorten in het
voorzieningsgebied van het Markermeer nemen dan ook flink toe (zie volgende paragraaf).
Oppervlaktewatertekort voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer
Het verloop van optredende oppervlaktewatertekorten in het voorzieningsgebied van het
IJsselmeer/Markermeer is weergegeven in Figuur E.27, de bijbehorende herhalingstijd in
Figuur E.28. In het Ref2017 scenario treden er alleen voor de jaren 1921 en 1976
veranderingen op, en slechts hele kleine veranderingen in 1959. Andere jaren zijn niet
opnieuw berekend, maar overgenomen van de Basisprognoses (BP18). In de twee extreme
jaren neemt het tekort sterk toe bij een toenemende doorspoelvraag over de Afsluitdijk
(Figuur E.27). In Stoom2050 treden in de basisprognoseberekening eens in de tien jaar
grotere oppervlaktewatertekorten op (van meer dan 10% van de vraag). Deze frequentie
neemt toe tot eens in de vijf jaar. De tekorten zelf nemen ook significant toe, tot meer dan de
helft van de watervraag in het meest extreme jaar 1921 (Figuur E.27).
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Figuur E.27 Verloop optredende oppervlaktewatertekorten in voorzieningsgebied IJsselmeergebied als
percentage van de watervraag, voor Ref2017 (boven) en Stoom2050 (onder), voor de basisprognose (BP18)
en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Figuur E.28 Herhalingstijd optredende oppervlaktewatertekorten in voorzieningsgebied
IJsselmeer/Markermeer als percentage van de watervraag, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor
het nulalternatief (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Oppervlaktewatertekort West-Nederland niet-extern verzilt
Doordat ook het Markermeer in het Stoom2050 scenario bij een toenemende doorspoelvraag
vaker en langer het minimumpeil bereikt, wordt ook de inlaat Muiden vaker gekort. De hieruit
voortkomende watertekorten zijn zichtbaar in de regio West Nederland – niet extern verzilt
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(Figuur E.29), deel van hoofdregio Bovenrivierengebied. In Ref2017 treedt geen verandering
op.

Figuur E.29 Herhalingstijd optredende oppervlaktewatertekorten als percentage van de watervraag voor
Stoom2050 voor regio West Nederland – niet extern verzilt, voor de basisprognose (BP18) en met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Waterlevering regio
Figuur E.30 geeft de berekende waterlevering aan het voorzieningsgebied
IJsselmeer/Markermeer in 1976, voor scenario’s Ref2017 en Stoom2050. Door de
toegenomen watervraag voor doorspoeling over de Afsluitdijk is er minder water beschikbaar
voor regionale watervragers in het voorzieningsgebied van het IJsselmeer en kan vanaf
medio juni niet langer aan de vraag worden voldaan.

Figuur E.30 Waterlevering aan voorzieningsgebied IJsselmeergebied in 1976, voor Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor de basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal wordt voorzien vanuit het
Markermeer. In 1976 in Ref2017 zakt het Markermeer in het nulalternatief niet uit tot het
minimumpeil, maar met toegenomen doorspoeling over de Afsluitdijk wel (zie paragraaf 0). In
Ref2017 treden met toegenomen doorspoeling daarom watertekorten op in Noord-Holland,
waar in de basisprognose nog aan de volledige vraag kon worden voldaan (Figuur E.31).
Voor Stoom2050 wordt in de basisprognose in 1976 al het minimumpeil van het Markermeer
bereikt, zij het iets later dan bij toegenomen doorspoeling Afsluitdijk. De verschillen in
waterlevering in 1976 aan Noord-Holland zijn daarom in Stoom2050 relatief minder groot. In
minder extreme jaren is het effect in Stoom2050 wel groter.
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Figuur E.31 Waterlevering aan regio Noord-Holland in 1976, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts),
voor de basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Eenzelfde beeld is zichtbaar voor twee andere watervragen vanuit het Markermeer. Via de
Oranjesluizen wordt het Noordzeekanaal vanuit het Markermeer doorgespoeld. De
doorspoeling van het Noordzeekanaal wordt in Ref2017 bij toegenomen doorspoeling
Afsluitdijk gekort, waar dit in de basisprognose berekening niet het geval was (Figuur
E10.32). De verschillen in doorspoeling van het Noordzeekanaal zijn voor 1976 Stoom2050
weer minder groot.

Figuur E10.32 Debiet door het Noordzeekanaal bij IJmuiden in 1976, voor Ref2017 (links) en Stoom2050
(rechts), voor de basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).

Bij Muiden wordt water ingelaten naar het Oostelijke Vechtgebied. Deze inlaat wordt bij
toegenomen doorspoeling Afsluitdijk in Ref2017 sterk gekort, waar dit in de basisprognose
niet het geval was (Figuur E.33). Voor Stoom2050 zijn de verschillen weer minder groot. Een
deel van het bij Muiden ingelaten water wordt doorgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dit water vormt daar een deel van de doorspoelbehoefte bij Weesp, nodig om verzilting vanaf
het Noordzeekanaal te voorkomen. Wanneer de inlaat bij Muiden wordt gekort, is er daarom
additioneel water nodig op het Amsterdam-Rijnkanaal, dat wordt aangevoerd uit de Waal via
het Betuwepand ARK. Dit is zichtbaar in het debiet door het Betuwepand ARK.

Figuur E.33 Debiet door de Inlaat Muiden in 1976, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor de
basisprognose (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl).
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Droogterisico landbouw
Met behulp van de landbouw effectmodule van het NWM (Agricom en de Prijstool) is het
droogterisico berekend voor de landbouw voor de berekening met toegenomen
doorspoelvraag bij de Afsluitdijk, en is deze vergeleken met het nulalternatief. Figuur E.34
geeft de langjarig gemiddelde landbouwschade (=het droogterisico), en Figuur E.35 de
berekende landbouwschade voor het extreem droge jaar 1976, voor de regio’s in het
IJsselmeergebied. Door haar relatie met het Markermeer via de Inlaat Muiden is ook de regio
Midden West Nederland – niet extern verzilt in deze figuren opgenomen. De totale toename
van het droogterisico bij toegenomen doorspoelvraag Afsluitdijk bedraagt in absolute zin 1
(Ref2017) á 3 (Stoom2050) M€/jaar. Vergeleken met het droogterisico in het nulalternatief is
deze toename klein, in de orde van een procent. Voor het extreem droge jaar 1976 bedraagt
de berekende toename 27 M€ (3%) in Ref2017 en 102 M€ (10%) in Stoom2050.

Figuur E.34 Droogterisico voor de deelregio’s in het Voorzieningsgebied IJsselmeer en in de regio Midden
West Nederland – niet extern verzilt voor het nulalternatief (BP18) en met een doorspoelvraag van 70 m3/s
(afsl), voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050.

Figuur E.35 Landbouwschade in extreem droog jaar 1976 voor de regio’s in het Voorzieningsgebied
IJsselmeer en de regio Midden West Nederland – niet extern verzilt voor het nulalternatief (BP18) en met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (afsl), voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050.
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E.4

Resultaten Economisch kansrijk pakket
In het Economisch kansrijk pakket (EP) zijn een aantal maatregelen opgenomen die een
effect zullen hebben op de waterbeschikbaarheid in het IJsselmeergebied. Het gaat om de
maatregelen: “Verkenning ARK-route” (M-16b), “Optimaliseren doorspoelen met zoetwater bij
Zeescheepvaartsluizen Delfzijl” (M-25), “Vergroten aanvoergemalen; Uitbreiding
aanvoercapaciteit van kanalen en gemalen naar de oostelijke hoger gelegen regio's Hunze
en Aa's en Vechtstromen en DOD” (M-87) en “Uitbreiding inlaat Hoogland” (M-86, geen
onderdeel van EP, maar wel opgenomen in schematisatie, zie (Hunink et al., 2020)).
Doorspoeling Afsluitdijk
Figuur E.36 geeft het debiet over de Afsluitdijk. De verhoging van de doorspoeling komt
duidelijk naar voren, hier kan in 1976 Ref2017 volledig in worden voorzien. In Stoom2050 is
er vanaf 1 juli 1976 niet genoeg water beschikbaar in het IJsselmeergebied om de
doorspoelvraag te voorzien, het debiet gaat dan tijdelijk naar nul. Door de aanvoer van water
over het ARK naar het Markermeer is deze periode korter dan in het nulalternatief (Figuur
E.25).

Figuur E.36 Debiet over de Afsluitdijk (Den Oever plus Kornwerderzand) in 1976, voor Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor EP en EP met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

Peilverloop IJsselmeer en Markermeer
Figuur E.37 geeft het peilverloop op het IJsselmeer en het Markermeer in het extreem droge
jaar 1976. Door de toegenomen doorspoelvraag zakt het peil eerder en verder uit. In
Stoom2050 wordt in 1976 langdurig het minimumpeil bereikt bij toegenomen doorspoeling
Afsluitdijk, waar dit in de EP berekening slechts voor korte tijd het geval was.
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Figuur E.37 Peilverloop van het IJsselmeer (links) en het Markermeer (rechts) in 1976, voor Ref2017 (boven)
en Stoom2050 (onder), voor EP en EP met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

ARK-route
De ARK route is als maatregel opgenomen in het EP, waarbij maximaal 40 m3/s water naar
het Markermeer kan worden aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal uit de Waal. Deze
route wordt door de toegenomen doorspoelvraag Afsluitdijk meer benut (Figuur E.38). In
extreem droge situaties in Stoom2050 wordt de grens van deze route reeds in EP bereikt, en
is het verschil met toegenomen doorspoeling Afsluitdijk beperkt. De grens wordt bereikt door
de opgegeven maximale capaciteit van 40 m3/s voor deze route en doordat er maximaal 100
m3/s kan worden doorgevoerd door het Betuwepand van het ARK. Het maximale debiet door
het Betuwepand wordt in EP in 1976 Stoom2050 5 decaden bereikt, in EPafsl is dat nog een
decade langer (Figuur E.39).

Figuur E.38 Debiet over de ARK-route in 1976, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor EP en EP
met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).
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Figuur E.39 Debiet over het Betuwepand ARK in 1976 voor Stoom2050, voor EP en EP met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

Watertekort voorzieningsgebied IJsselmeer/Markermeer
Het verloop van optredende oppervlaktewatertekorten in het voorzieningsgebied van het
IJsselmeer is weergegeven in Figuur E.40, de bijbehorende herhalingstijd in Figuur E.41. In
het Ref2017 scenario treden er alleen voor de jaren 1921 en 1976 veranderingen op, het
tekort neemt sterk toe bij een toenemende doorspoelvraag over de Afsluitdijk (Figuur E.27).
In Stoom2050 treden in de basisprognoseberekening zo eens in de tien jaar grotere
oppervlaktewatertekorten op. Deze frequentie neemt toe tot eens in de vijf jaar. De tekorten
zelf nemen ook significant toe, tot meer dan de helft van de watervraag in het meest extreme
jaar (Figuur E.27).

Figuur E.40 Verloop optredende oppervlaktewatertekorten in voorzieningsgebied IJsselmeergebied als
percentage van de watervraag, voor Ref2017 (boven) en Stoom2050 (onder), voor EP en EP met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).
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Figuur E.41 Herhalingstijd optredende oppervlaktewatertekorten in voorzieningsgebied IJsselmeergebied als
percentage van de watervraag, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts), voor EP en EP met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

Waterlevering regio
Figuur E.42 geeft de berekende waterlevering aan het voorzieningsgebied IJsselmeergebied
in 1976, voor maatregelpakket EP in scenario’s Ref2017 en Stoom2050. Door de extra
wateraanvoer via de ARK route in EP kan langer aan de watervraag worden voldaan dan in
het nulalternatief. Door de toegenomen watervraag voor doorspoeling over de Afsluitdijk is er
minder water beschikbaar voor regionale watervragers in het voorzieningsgebied van het
IJsselmeer en kan in 1976 Ref2017 enkele decaden, en in 1976 Stoom2050 langdurig niet
langer volledig aan de vraag worden voldaan.

Figuur E.42 Waterlevering aan voorzieningsgebied IJsselmeergebied in 1976, voor Ref2017 (links) en
Stoom2050 (rechts), voor EP en EP met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt voorzien vanuit het Markermeer. In Ref2017
zakt het Markermeer in EP niet uit tot het peil waarop regionale watervragen worden gekort (0.3 m NAP), maar met toegenomen doorspoeling over de Afsluitdijk wel (paragraaf 0). In
Ref2017 treden daarom watertekorten op in Noord-Holland, waar in de basisprognose nog
aan de volledige vraag kon worden voldaan (Figuur E.31). Voor Stoom2050 treden
verschillen in waterlevering aan Noord-Holland met name op voor 1 augustus 1976.
Verschillen zijn in EP te relateren aan zowel het peilverloop van het Markermeer, als aan
beperkingen in de aanvoerroute van water via het ARK. In EP met toegenomen doorspoeling
Afsluitdijk worden beperkingen in deze aanvoerroute eerder en langduriger bereikt.
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Figuur E.43 Waterlevering aan regio Noord-Holland in 1976, voor Ref2017 (links) en Stoom2050 (rechts),
voor EP en EP met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl).

Droogterisico landbouw
Met behulp van de landbouw effectmodule van het NWM (Agricom en de Prijstool) is het
droogterisico berekend voor de landbouw voor de berekening van EP met toegenomen
doorspoelvraag bij de Afsluitdijk, en is deze vergeleken met EP. Figuur E.44 geeft het
droogterisico, en Figuur E.45 de berekende landbouwschade voor het extreem droge jaar
1976, voor de regio’s in het IJsselmeergebied en de regio Midden West Nederland – niet
extern verzilt. De totale toename van het droogterisico bij toegenomen doorspoelvraag
Afsluitdijk ten opzichte van EP bedraagt 0 M€ (0%) in Ref2017, en 2 M€ (1%) in Stoom2050.
De toename van het droogterisico ten opzichte van EP is hiermee kleiner dan de toename
van het droogterisico bij een hogere doorspoelvraag Afsluitdijk voor het nulalternatief
(paragraaf 0). Voor het extreem droge jaar 1976 bedraagt de berekende toename 3 M€ (1%)
in Ref2017 en 115 M€ (13%) in Stoom2050. De toename van de landbouwschade is
daarmee in de meest extreme situatie (extreem droog jaar Stoom2050) juist hoger voor EP
dan het nulalternatief.

Figuur E.44 Droogterisico voor de regio’s in het Voorzieningsgebied IJsselmeer en de regio Midden West
Nederland – niet extern verzilt voor het EP en EP met een doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl), voor de
scenario’s Ref2017 en Stoom2050.
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Figuur E.45 Landbouwschade in extreem droog jaar 1976 voor de regio’s in het Voorzieningsgebied
IJsselmeer en de regio Midden West Nederland – niet extern verzilt voor het EP en EP met een
doorspoelvraag van 70 m3/s (EPafsl), voor de scenario’s Ref2017 en Stoom2050.

E.5

Conclusies
Effecten van toegenomen doorspoeling over de Afsluitdijk treden – zowel voor het
nulalternatief als EP – op in droogteperioden die in Ref2017 als extreem worden gekenmerkt
(herhalingstijd > 50 jaar), maar in Stoom2050 beduidend vaker voorkomen (herhalingstijd al
vanaf 5 jaar). De toename van watertekorten door de toegenomen doorspoeling neemt toe
met toenemende droogte. Deze toename is geen lineaire toename met de toegenomen
doorspoelvraag voor de Afsluitdijk, maar hangt af van de totale watervraag in het
voorzieningsgebied, en het bereiken van grensniveaus in het peil van het IJsselmeer en
Markermeer. In extreem droge perioden is er juist geen verschil meer in watertekort door de
toegenomen doorspoelvraag van de Afsluitdijk. In deze situaties kan ook de (toegenomen)
doorspoelvraag van de Afsluitdijk niet geleverd worden.
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Figuur E.46 Overzicht langjarig gemiddelde tekorten in het IJsselmeergebied voor de verschillende besproken
berekeningen. Het berekende tekort is uitgesplitst naar de gebruikers peilbeheer, doorspoeling en
beregening.

Figuur E.46 geeft een overzicht van de gemiddelde berekende tekorten voor alle in deze
memo beschouwde berekeningen. Deze regionale tekorten zijn uitgesplitst naar de
gebruikers peilbeheer, doorspoeling (regionale doorspoeling, niet de doorspoeling over de
Afsluitdijk) en beregening. De laatste twee gebruikers staan lager in de verdringingsreeks
dan peilbeheer, wat tot uitdrukking komt in hogere berekende watertekorten. De
watertekorten nemen altijd toe bij toegenomen doorspoeling over de Afsluitdijk. De toename
in watertekort verschilt voor het nulalternatief versus EP. De toename van watertekort door
de toegenomen doorspoeling Afsluitdijk in EP versus bij het nulalternatief is kleiner bij
kleinere tekorten, en juist groter bij grotere tekorten. In EP is er sprake van zowel een
toegenomen aanbod (door de ARK-route) als een toegenomen vraag (door regionale
maatregelen). Bij de kleinere tekorten lijkt de toename van aanbod te domineren, bij de
grotere tekorten (wanneer dit aanbod ook uitgeput is) juist de toename van de vraag.

E.6
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F

Analyse prioriteitstelling doorspoelvraag
Afsluitdijk
Met medewerking van Geert Prinsen (Deltares)

F.1

Inleiding
Voor de analyse van het vergroten van de doorspoeling van IJsselmeer naar Afsluitdijk naar
70 m3/s om zoutindringing tegen te gaan, zijn testsommen gemaakt voor het scenario
Stoom2050 1976 (op basis van de sommen voor dit scenario in NWM BP2018) voor
verschillende prioriteiten van deze watervraag. Hierbij zijn een aantal prioriteiten tussen 3 en
8 gekozen. Prioriteit 3 is gebruikt als hoogst mogelijke prioriteit – die wordt nu ook als
prioriteit voor het tegengaan van zoutindringing bij Delftzijl gebruikt. Prioriteit 8 is een lage
prioriteit, die wordt gebruikt bij veel gewenste debieten op takken in DM. Verder is van belang
dat de watervragen uit Mozart prioriteit 1 tot en met 6 hebben, afhankelijk van de in de invoer
opgeven volgorde van de gebruikerscategorieën per local surface water. En in DM zijn bij het
handhaven van meerpeil 4 peilen onderscheiden met verschillende prioriteiten, die zijn:
minimum peil (prioriteit 1), kritiek peil 1, die voorgaat boven doorspoeling of
landbouwwatervragen uit de Mozart districten (prioriteit 5), kritiek peil 2 (prioriteit 7) die dus
lager is dan alle regionale vragen maar wel voorgaat boven de typische prioriteit van veel
vragen voor doorspoeling in het netwerk, en het streefpeil (prioriteit 9). Dit overwegende, zijn
sommen gemaakt voor de doorspoeling Afsluitdijk tegen zoutindringing op 70 m3/s met de
volgende 4 prioriteiten:
1. Prioriteit 3
Deze prioriteit komt overeen met de prioriteit van doorspoeling Delfzijl (Eemskanaal) tegen
zoutindringing en komt overeen met een hoge prioriteit voor drinkwater of koelwater
(energie).
2. Prioriteit 4
Deze prioriteit wordt in het model niet veel gebruikt; is net lager dan de typische prioriteit 3
van drinkwater / koelwater (energie)
3. Prioriteit 6
Dat is de prioriteit tussen het handhaven van een meerpeil (prioriteit 7) en handhaven van
een lager meerpeil met hogere prioriteit (prioriteit 5)
4. Prioriteit 8
Dat is de prioriteit zoals die in het standaard LHM staat voor de huidige opgegeven
doorspoelvraag van 10 m3/s (lokstroom visintrek). Deze prioriteit is net hoger dan de prioriteit
van het streefpeil (prioriteit 9), maar net lager dan het handhaven van een iets lager meerpeil
(prioriteit 7).

F.2

Resultaten
Uit de resultaten blijkt een duidelijk verschil tussen het geven van een hoge prioriteit (3 of 4)
of een lage prioriteit (6 of 8). De verschillen tussen prioriteit 3 en 4, of ook tussen prioriteit 6
en 8, zijn op de meeste locaties gering maar toch wel waarneembaar.
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Voor de analyse is gekeken naar:
•
•
•
•
•
•

Gerealiseerd debiet van IJsselmeer naar Waddenzee;
Peilen IJsselmeer, Markermeer, Veluwemeer;
Inlaat Friesland;
Inlaat Noord Holland (Schermer en Stontel);
Inlaat Eefde; en
Debiet IJsselmeer-Markermeer en Markermeer-Veluwemeer.

Hieronder enkele figuren en kort commentaar.

Figuur F.47 Debiet van IJsselmeer naar Waddenzee (Den Oever + Kornwerderzand), bij een gewenst debiet
van 70 m3/s met verschillende prioriteiten.

Ongeacht de prioriteit voor de doorspoeling IJsselmeer-Waddenzee kunnen in het
Stoom2050 scenario voor het droge jaar 1976 tekorten op de doorspoeling tegen
zoutindringing niet worden voorkomen. De tekorten op doorspoeling treden orde 3 maanden
lang op (exacte duur afhankelijk van de gekozen prioriteit). De gele lijn voor prioriteit 8 en de
grijze lijn voor prioriteit 6 vallen vrijwel samen. Bij een hogere prioriteit voor de doorspoeling
kan langer de 70 m3/s worden gehandhaafd (oranje en blauwe lijn voor resp. prioriteit 4 en 3)
en is ook in een kleine doorspoeling in decade 22 en 25-26 mogelijk (maar niet de gewenste
70 m3/s).
Het effect van de prioriteitsstelling op de peilen van IJsselmeer, Markermeer en Veluwemeer
wordt in de volgende figuren toegelicht.
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Figuur F.48 Peilverloop IJsselmeer.

Figuur F.49 Peilverloop Markermeer.
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Figuur F.50 Peil Veluwemeer.

Het verschil in prioriteitsstelling van de vraag wordt pas zichtbaar als het IJsselmeerpeil
onder de -0.30 m NAP zakt. In de zomerperiode is dat als kritiek peil zowel bij prioriteit 5 als
bij prioriteit 7 opgegeven; het verschil tussen de 2 opgegeven kritieke peilen zit nu alleen in
het minder snel uitzakken of aanvullen. (Hier kan dus in het model het peilbeheer wellicht nog
verfijnd worden).
De meerpeilen van IJsselmeer en Markermeer zakken bij alle onderzochte prioriteiten in de
zomer naar het minimumpeil van -0.40 m NAP, en door meer verdamping dan aanvoer via de
IJssel zelfs daaronder. Hetzelfde geldt voor het Veluwemeer, maar dan met minimumpeil 0.30 m NAP. De duur dat de meren op minimum peil staan is orde 3 maanden; dat geldt voor
alle meren. Uit de plaatjes van peilverloop blijkt dat Veluwemeer relatief het snelst weer in
peil kan worden verhoogd; logisch want dit heeft het kleinste oppervlak van de drie meren.
Het peilverloop van de gele en grijze lijnen (prioriteit 8 en 6) is identiek, die voor de oranje en
blauwe lijnen (prioriteit 4 en 3) is ook vrijwel identiek voor IJsselmeer en Markermeer. Alleen
bij het Veluwemeer is een duidelijk verschil tussen prioriteit 4 en 3 zichtbaar: het peil blijft
langer laag als de prioriteit van doorspoeling via Afsluitdijk hoog is (prioriteit 3).
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Figuur F.51 Debiet Inlaat Friesland.

Figuur F.52 Debiet inlaat Schermer.

114 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur F.53 Inlaatdebiet Twentekanaal ter hoogte van Eefde.

Het effect van de prioriteitsstelling op de inlaten Friesland (Figuur F.51), Schermer (Figuur
F.52) en Eefde (Figuur F.53) is duidelijk zichtbaar, maar beperkt tot orde 2 maanden. Voor de
kleine inlaat Stontel is het verschil verwaarloosbaar. Omdat er in DM strikt volgens prioriteiten
gewerkt wordt, betekent een hogere prioriteit (3 of 4) voor doorspoeling naar de Waddenzee
ook dat in dat geval bovenstroomse onttrekkingen bij Eefde met lagere prioriteit gekort
worden, ook al ligt die onttrekking bovenstrooms. Dit treft dan bijv. doorspoeling en
landbouwwatervragen met prioriteit 5 en 6 in districten die via het Twentekanaal worden
voorzien.
Voor de drie getoonde inlaatlocaties zijn de inlaten voor prioriteit 8 en 6 (gele en grijze lijn) en
voor de prioriteit 4 en 3 (oranje en blauwe lijn) vrijwel identiek. Daarom is de blauwe lijn niet
of nauwelijks zichtbaar in figuur 5 t/m 7, omdat de oranje lijn er overheen ligt.
Bij een hogere prioriteit voor de 70 m3/s doorspoeling via de Afsluitdijk ontstaat wel duidelijk
een kleinere inlaat voor de regio, vooral tussen decade 20 en 25. Dat betekent uiteraard
grotere tekorten in de regio.
Als nadere illustratie van verschillen nog 2 grafieken met het debiet van IJsselmeer naar
Markermeer en het debiet van Markermeer naar Veluwemeer. Hier zijn de lijnen voor prioriteit
8 en 6 vrijwel identiek, en zijn de lijnen voor prioriteit 4 en 3 in de kritieke droge periode
hiervan afwijkend en ook onderling verschillend.

115 van 117

Hydrologische en economische effecten van twee maatregelpakketten voor Deltaprogramma
Zoetwater fase II
11205271-005-ZWS-0008, 4 december 2020

Figuur F.54 Debiet van IJsselmeer naar Markermeer.

Figuur F.55 Debiet Markermeer-Veluwemeer (via Flevoland doorvoer).
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