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Samenvatting 

In het najaar van 2020 zal een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd worden 

van het Voorkeurspakket zoetwater, om de bijdrage uit het Deltafonds te onderbouwen. Als input 

voor deze MKBA wordt het hydrologische effect van de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen als 1 

pakket met het Nationaal Water Model (NWM) doorgerekend. Naast het Voorkeurspakket zal een 

economisch rendabel pakket worden doorgerekend. Vergelijking met een economisch rendabel 

pakket is een standaard onderdeel van een MKBA. 

 

Dit rapport beschrijft de uitgangspunten en de modelimplementatie van de maatregelen van het 

Voorkeurspakket en het Economisch pakket die zijn opgenomen in (de onderliggende modellen 

van) NWM.  

De maatregelselectie is uitgevoerd op basis van de maatregelen zoals ze in februari 2020. Op 

basis van deze lijst met maatregelen is gekeken welke maatregen  beschikbaar waren. 

Maatregelen met de typering ‘uitvoering’ of ‘onderzoek/uitvoering’ zijn opgenomen in het NWM, 

mits ze goed geschematiseerd konden worden. De maatregelen met typering ‘onderzoek’, 

‘operationeel’, of ‘pilot of proeftuin’ zijn niet meegenomen worden in de berekeningen omdat de 

effecten te lokaal of temporeel zijn om op landelijke schaal met het Nationaal Watermodel te 

berekenen, of omdat de maatregel juist bedoeld is om het effect of de haalbaarheid verder te 

onderzoeken. Van alle uitvoeringsmaatregelen is gekeken of deze te schematiseren waren in het 

NWM. Hieruit is gebleken dat er meerdere maatregelen zijn die niet meegenomen konen worden 

in het NWM. De maatregelen die wel mogelijk bleken zijn ingebouwd in het modelinstrument. 

 

De maatregelen van de Hoge Zandgronden zijn samengenomen in een programma (ambitie) dat 

de komende periode tot aan 2050 zal worden uitgevoerd. De maatregelen worden dus niet 

volledig uitgevoerd binnen de komende fase II van het Deltaprogramma. Dit komt omdat de 

implementatie meestal afhankelijk is van een complex gebiedsproces met veel belangen en 

andere beleidsdoelen. Hierdoor is het niet bekend waar en wanneer maatregelen in de praktijk 

geïmplementeerd worden. Daarom is voor de Hoge Zandgronden niet gekeken naar de 

implementatie op het moment van het eind van de tweede fase van het Deltaprogramma maar 

naar de ambitie (=implementatiegraad) voor zichtjaar 2050. Om toch een schatting te doen van de 

locaties van de maatregelen in het pakket, is gekeken naar de meest gunstige kosten/baten 

verhouding met behulp van de Regioscan. De maatregelen zijn gebundeld in een zogenaamd 

LHM Hoge Zandgrondenpakket. Vele van de Hoge Zandgronden maatregelen kunnen niet in het 

NWM worden meegenomen omdat ze de maatregel niet in het concept van het LHM te 

implementeren bleek. Wel geeft het pakket een beeld van de verwachte effecten op de 

grondwaterstanden van het maatregelpakket.  

 

De pakketten zijn gemaakt voor twee scenario’s: Ref2017 (weinig klimaatverandering en lage 

economische groei1) en Stoom2050 (snelle klimaatverandering en hoge economische groei), die 

samen de bandbreedte aangeven van toekomstige omstandigheden in 2050.   

 

  

—————————————— 
1 Ref2017 staat voor de huidige situatie (huidig klimaat en huidige landinrichting), maar wordt ook gebruikt als onderscenario 

voor zichtjaar2050, aannemende dat effecten grotendeels vergelijkbaar zijn met effecten van Deltascenario’s Druk en Rust. 
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1 Introductie 

1.1 Context DPZW 

In het najaar van 2020 wordt een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd om 

de bijdrage uit het Deltafonds te onderbouwen. Als input voor deze MKBA wordt het hydrologische 

effect van de voorgestelde uitvoeringsmaatregelen als 1 pakket met het Nationaal Water Model 

(NWM) doorgerekend. Naast dit zogenaamde Voorkeurspakket zal een economisch rendabel 

pakket worden doorgerekend. Vergelijking met een economisch rendabel pakket (verder: 

Economisch pakket) is een standaard onderdeel van een MKBA. 

 

De pakketten zullen worden doorgerekend voor twee scenario’s: Ref2017 (weinig 

klimaatverandering en lage economische groei) en Stoom2050 (snelle klimaatverandering en 

hoge economische groei), die samen de bandbreedte geven van toekomstige omstandigheden in 

2050.  

 

Dit rapport beschrijft de uitgangspunten die zijn gehanteerd om de maatregelen te schematiseren 

in het NWM, de technische implementatie van de maatregelen in het NWM en de resultaten van 

de testsommen die zijn uitgevoerd met standalone modellen. De resultaten van de berekeningen 

met de in NWM geschematiseerde maatregelpakketten worden apart gerapporteerd (Mens et al., 

2020). 

 

1.2 Nationaal Water Model 

Het Nationaal Water Model bestaat uit een modellentrein voor Veiligheid, Zoetwater en 

Waterkwaliteit (in voorbereiding).  

 

De Zoetwaterverdelingsvraagstukken die met het Nationaal Water Model doorgerekend kunnen 

worden zijn vooral beleidsmatige waterverdelings- en waterbeschikbaarheidsvraagstukken. 

Daarnaast berekenen we de watertemperatuur van zoetwater en is ook het zoutgehalte 

(chlorideconcentratie) een belangrijke parameter bij zoetwatervraagstukken. 

 

Het modelinstrumentarium voor zoetwater is een modeltrein van meerdere afzonderlijke modellen. 

De reden dat er verschillende modellen nodig zijn, is dat er voor zoetwatervraagstukken 

verschillende uitkomsten nodig zijn. Het Nationaal Water Model levert onder meer resultaten over 

grondwaterstand, waterverdeling, zoutgehalte en temperatuur. Elk model berekent een deel 

hiervan. 

 

Het Nationaal Water Model (NWM) bestaat uit een modellentrein van verschillende modellen.  

1. LSM-light (oppervlaktewater model van het hoofdwatersysteem) 

2. SOBEK-NDB model (oppervlaktewatermodel voor het Noordelijk Delta Bekken voor 

berekeningen met betrekking tot externe verzilting van inlaatpunten) 

3. LHM, Landelijk Hydrologisch Model bestaande uit 4 deelmodellen 

a. DM, DistributieModel. Oppervlaktewatermodel die de waterverdeling berekend 

op basis van beschikbaarheid en vraag. 

b. MOZART, oppervlaktewater model van het regionale watersysteem 

c. MODFLOW, grondwatermodel  

d. MetaSWAP, model van de onverzadigde zone. 

 

 

De meeste maatregelen zijn ingebouwd in deelmodel DM en/of deelmodel LSM-light. SOBEK-

NDB is niet aangepast.  
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De berekeningen zijn uitgevoerd met NWM versie 2.2.4.1. Voor een beschrijving van de 

verschillende modellen verwijzen we naar de informatie op de website van de Helpdeskwater 

(https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-

per/watermanagement/watermanagement/nationaal-water/). 

 

1.3 Proces 

Een conceptversie van dit rapport is in maart 2020 bij de regio voorgelegd ter controle en om extra 

informatie te verzamelen. Waar nodig is daarna een gesprek geweest tussen Deltares en de 

inhoudelijke expert van de betreffende regio waar de maatregel is opgevoerd. Dit rapport geeft het 

resultaat van deze interactie weer. 

 

Voor elke maatregel die wordt ingebouwd zijn testberekeningen uitgevoerd voor een extreem jaar 

(1976) op een standalone omgeving. De resultaten hiervan zijn tevens in dit rapport verwerkt.  

 

Voor het Hoge Zandgronden pakket (regio Hoge Zandgronden Oost, Zuid en Noord) is een iets 

andere aanpak gevolgd. De maatregelen van Hoge Zandgronden Oost en Zuid en het hoge deel 

van regio Noord (noordelijk deel van Drents Plateau ) is in een apart traject en als 1 ‘pakket’ 

geïmplementeerd in LHM. De uitgangspunten zijn eind 2019 besproken met representanten van 

de Hoge Zandgronden Oost en Zuid, en in een aangepaste versie is in maart 2020 voorgelegd 

aan alle Hoge Zandgronden regio’s (inclusief regio Noord), zie bijlage B.  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de maatregelselectie besproken en wordt een overzicht gegeven van de 

maatregelen die bekeken zijn.  

Maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: 

1. Uitvoeringsmaatregelen uit het Voorkeurspakket die technisch kunnen worden 

geïmplementeerd in het NWM [Hoofdstuk 3]  

2. Uitvoeringsmaatregelen in het Voorkeurspakket die al onderdeel zijn van de NWM 

referentieberekening en Deltascenario’s en dus al meegenomen zijn in het nulalternatief 

(NWM Basisprognoses 2018) [Hoofdstuk 4] 

3. Uitvoeringsmaatregelen die geen onderdeel zijn van het Voorkeurspakket maar wel 

uitgevoerd zullen worden en waarvan verwacht wordt dat deze een (boven)regionaal 

effect op de zoetwaterverdeling hebben [Hoofdstuk 5]  

4. Uitvoeringsmaatregelen van het Economisch pakket die niet in het Voorkeurspakket zitten 

[Hoofdstuk 6] 

5. Uitvoeringsmaatregelen van het Voorkeurspakket die niet met het NWM zijn 

doorgerekend maar waarvoor wel maatwerk oplossingen buiten het NWM mogelijk zijn. 

Deze maatwerk oplossingen zijn in deze fase nog niet uitgewerkt.  

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van de testsommen per maatregel en per deelmodel. 

 

Deze rapportage is een technische achtergrondrapportage. De rapportage veronderstelt 

achtergrondkennis bij de lezer over de toegepaste modellen, niet alle technische (model)termen 

worden nader uitgelegd.  

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/watermanagement/watermanagement/nationaal-water/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/watermanagement/watermanagement/nationaal-water/
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2 Toelichting maatregelselectie 

Maatregelen in het Voorkeurspakket zijn voorgedragen door de Zoetwaterregio’s. Dit proces was 

ten tijde van het maken van de modelinvoer nog niet uitgekristalliseerd, maar werd door RWS-

WVL voldoende compleet geacht om te starten met de berekeningen. De maatregellijst die voor 

de berekeningen met NWM als uitgangspunt is genomen, is samengesteld op basis van notities 

die besproken zijn in het informeel BPZ (Bestuurlijk Platform Zoetwater) van 10 februari 2020: 

• Aanvullende bijlage Maatregelenpakket Zuidwestelijke Delta.pdf 

• Bijlage Overzicht maatregelpakketten zoetwaterregio's en Rijkswaterstaat.pdf 

Maatregelen met de typering ‘uitvoering’ of ‘onderzoek/uitvoering’ zijn opgenomen in het NWM, 

mits ze goed geschematiseerd konden worden. De maatregelen met typering ‘onderzoek’, 

‘operationeel’, of ‘pilot of proeftuin’ zijn niet meegenomen worden in de berekeningen omdat de 

effecten te lokaal of temporeel zijn om op landelijke schaal met het Nationaal Watermodel te 

berekenen, of omdat de maatregel juist bedoeld is om het effect of de haalbaarheid verder te 

onderzoeken. 

 

Naast het Voorkeurspakket zijn ook de maatregelen van het Economisch pakket zoveel mogelijk 

ingebouwd in het Nationaal Water Model. De overlap tussen de pakketten is groot. Voor de 

selectie van maatregelen die wel in het Economisch pakket zitten maar niet in het 

Voorkeurspakket is gebruik gemaakt van de analyse van Stratelligence, zoals gepresenteerd op 

de werksessie zoetwater (versie 11-3-2020) en welke is samengevat in de tabel (vergelijking 

pakketten 17-03-2020.xlsx), die op 17 maart is verzonden naar de regio-ambassadeurs. 

 

Naast ‘pakketmaatregelen’ is geïnventariseerd of er sprake is van ‘regionale maatregelen met een 

bovenregionaal effect’ en ‘maatregelen impliciet in het nulalternatief’. Bij regionale maatregelen 

gaat het om investeringen die door de regio zelf worden uitgevoerd, maar niet worden 

voorgedragen voor een bijdrage uit het Deltafonds. Deze maatregelen kunnen wel invloed hebben 

op de effectiviteit van de pakketten. Van elk van deze maatregelen is daarom bekeken of ze 

mogelijk een bovenregionaal effect hebben en daarom moeten worden ingebouwd. Ze zijn alleen 

geschematiseerd als voldoende informatie hiervoor beschikbaar was. Het bleek te gaan om 3 

maatregelen, waarvan alleen de maatregel ‘Uitbreiden inlaat Hoogland’ (zie Paragraaf 5.1.3) is 

ingebouwd in beide pakketten. Het effect van deze maatregel wordt zodoende toegekend aan het 

effect van de pakketten, hoewel de kosten ervan niet in de MKBA worden meegenomen. 

 

Tot slot zijn er maatregelen opgenomen in het Voorkeurspakket die impliciet al meegenomen 

waren in het nulalternatief, waarvoor de berekeningen al in 2018 zijn uitgevoerd. Hiervan wordt 

een overzicht gegeven in Hoofdstuk 3. Een voorbeeld is ‘beperken externe verzilting spuisluizen 

Afsluitdijk’. Ten behoeve van de MKBA is een aparte berekening nodig om het individuele effect 

van deze maatregelen te kwantificeren. Dit wordt in een apart traject opgepakt en is daarom niet 

beschreven in dit rapport. 

 

De lijst met maatregelen van het Voorkeurspakket en het Economisch pakket zijn opgenomen in 

Tabel 1. Hierin is per maatregel aangeven of deze in het NWM is geïmplementeerd.  

 

Tabel 1 Samenstelling maatregelpakketten Voorkeurspakket en Economisch pakket (stand van februari 

2020), en of de maatregel is opgenomen in de NWM berekeningen. 

M-id Regio Omschrijving VP EP 

VP-

NWM 

ECP-

NWM Opmerking 

M-2 HWS Zuinig schutten Maaspanden/Julianakanaal 1 1 0 0 Buiten scope NWM  

M-5 HWS 
Verkenning naar spaarbekkens langs de 
Grensmaas 0 1 0 0 Buiten scope NWM 
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M-6 HWS 
Internationale samenwerkingen Duitsland 
en Belgie 1 1 0 0 Zie rapport 

M-7 HWS 
Internationale samenwerking met België 
(afvoer Maas) 0 1 0 0 Zie rapport 

M-15 HWS Vergroten debiet Hagestein 1 1 1 1 Zie rapport 

M-16 HWS Verkenning ARK-route (uitvoering) 0 1 0 1 Zie rapport 

M-18 HWS 
Beperken externe verzilting spuisluizen 
Afsluitdijk 1 0 1* 0 Zie rapport 

M-20 HWS 
Voorstudie Twentekanalen, pilot en 1e 
uitvoering 1 0 1* 1* Zie rapport 

M-25 HWS 
Berperken externe verzilting schutsluis 
Delfzijl 1 1 1 1 Zie rapport 

nieuw HWS Doorloop fase 1 maatregel Noordervaart 1 0 1* 0 
Is al onderdeel van 

nulalternatief  

M-40 NN Verbetering infrastructuur Noord-Kop 1 0 0 0 Buiten scope NWM 

M-42 NN 

Stimuleren implementatie 
waterbeschikbaarheidsmaatregelen op 
bedrijfsniveau: antiverziltingsdrainage 0 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-42 NN 

Stimuleren implementatie 
waterbeschikbaarheidsmaatregelen op 
bedrijfsniveau: druppelirrigatie 0 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-44 NN Verbeteren bodemstructuur kleigronden 1 0 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-45 NN Klimaatbuffer Noord-Kennermerland 1 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-74 NN Linde 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-75 NN Hunze  1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-76 NN Koningsdiep 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-77 NN Drentse AA 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-83 NN 
Ondergrondse drinkwateropslag (Pilot + 
uitvoering) 1 0 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-85 NN 

Zoetwaterbesparing landbouw door 
(her)gebruik RWZI effluent Garmerwolde 
door industrie 1 0 0 0 Zie rapport 

M-86 NN Uitbreiding inlaat Hoogland 0 1 1** 1** Zie rapport 

M-87 NN Optimaliseren aanvoergemalen 1 1 1 1 Zie rapport 

nieuw NN Stimuleren Spaarwatermaatregleen 1 0 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-89 RIV 
Stimuleringsregeling waterbesparende 
maatregelen agrariërs 1 0 0 0 Zie rapport 

M-90 RIV 
Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling 
Rivierengebied 1 1 1* 1* Zie rapport 

M-93 WN Aanvoerroute Kromme Rijn (6 m3/s) 1 0 1* 1* Zie rapport 

M-95 WN COASTAR kustduinen 1 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-96 WN 
COASTAR: Case 3 Westland droge voeten, 
voldoende gietwater 0 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-98 WN Temmen brakke kwel 1 1 0 0 
i.o.m regio niet in NWM 

opgenomen 

M-101 WN 
Effluent Harnaschpolder (Effluent 
opschalen) 1 0 0 0 Zie rapport 

M-102 WN Effluent Kortenoord (Effluent opschalen) 1 0 1 0 Zie rapport 

M-104 WN Aanvoerroute Krimpenerwaard (5.5 m3/s) 1 1 1 1 Zie rapport 

M-106 WN 
Aanvoerroutes: Vervolgmaatregel Brielse 
Meer 0 1 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-111 ZWD Slimmer regionaal waterbeheer 1 1 1 1 Zie rapport 

M-112 ZWD Slimmer doorspoelen zoute polders 0 1 0 0 Zie rapport 

M-113 ZWD Hergebruik effluent 1 1 0 0 Zie rapport 

M-114 ZWD Wetland 0 1 0 0 Zie rapport 

M-116 ZWD Externe aanvoer Zeeuws-Vlaanderen 0 1 0 0 Zie rapport 

M-118 ZWD Proeftuin zoet water Zeeland 1 1 0 0 Zie rapport 
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M-120 ZWD Optimalisatie watersysteem 0 1 0 0 Zie rapport 

M-121 ZWD Krekenvisie West-Brabant fase 2 0 1 0 0 Zie rapport 

M-123 ZWD Maatregel D4, alt. Aanvoer Oost-Flakkee 0 1 0 1 Zie rapport 

M-124 ZWD Maatregel D8, Reigersbergse polder 0 1 0 0 Zie rapport 

nieuw ZWD Robuust regionaal zoetwatersysteem 1 0 0 0 Zie rapport 

nieuw ZWD Alternatieve zoetwatervoorziening VZM 1 0 0 0 

Niet voldoende informatie 
voor NWM en/of buiten 

scope NWM 

M-128 HZ 
Klimaatrobuuste inrichting regionaal 
systeem (beekherstel, herprofilering) 1 0 0 0 Zie rapport 

M-129 HZ Regelbare drainage 1 0 0 0 Zie rapport 

M-130 HZ Onderwaterdrainge 1 0 0 0 Zie rapport 

M-131 HZ Sloten dempen 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-132 HZ Sloten verondiepen of afdammen 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-133 HZ Greppels afsluitbaar maken 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-134 HZ Duikers verhogen 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-135 HZ Plaatsen stuwen in detailwaterlopen 1 0 1*** 1*** Zie rapport 

M-136 HZ Aanleg infiltratiegreppel 1 0 0 0 Zie rapport 

M-137 HZ 

Oppervlakking afstroming beperken of 

sturen 1 0 0 0 Zie rapport 

M-138 HZ 
Afkoppelen verhad oppervlak naar berging 
of infiltratievoorziening 1 0 0 0 Zie rapport 

M-139 HZ 
Groenblauwe structuren en klimaatrobuust 
inrichten openbare ruimte 1 0 0 0 Zie rapport 

M-140 HZ 

Waterpartijen onderdeel laten zijn van het 
grotere watersysteem of omvormen tot 
wadi's 1 0 0 0 Zie rapport 

M-141 HZ Onstenen van publiek verhard oppervlak 1 0 0 0 Zie rapport 

M-142 HZ Verbeteren bodemstructuur 1 0 0 0 Zie rapport 

M-143 HZ Druppelirrigatie 1 0 0 0 Zie rapport 

M-144 HZ Subirrigatie 1 0 0 0 Zie rapport 

M-145 HZ 
Water (lokaal) opvangen en opslaan 
(vooraad en opvang pieken) 1 0 0 0 Zie rapport 

M-146 HZ 
Planvorming en bedrijfsgerichte 
stimuleringsmaatregelen 1 0 0 0 Zie rapport 

M-147 HZ Bespraren drinkwater 1 0 0 0 Zie rapport 

M-148 HZ Hergebruik regenwater 1 0 0 0 Zie rapport 

M-149 HZ Hergebruik proceswater 1 0 0 0 Zie rapport 

M-150 HZ Hergeberuik RWZI-effluent 1 0 0 0 Zie rapport 

M-151 HZ Functie veranderen en ruimte voor water 1 0 0 0 Zie rapport 

M-152 HZ 

Grondgebruik permanent aanpassen gericht 
op waterbeschikbaarheid (naadbos -> heide 
of loofbos) 1 0 0 0 Zie rapport 

nieuw HZ 

Optimalisatie operantioneel peilbeheer in 
hoofdsysteem van regionale 
waterbeheerders 1 0 0 0 Zie rapport 

nieuw HZ Aanbrengen verholen goten regenwater 1 0 0 0 Zie rapport 

 

* 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. 

*** In NWM opgenomen als een samengesteld pakket 
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3 Maatregelen Voorkeurspakket 
Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die in het voorkeurspakket zijn opgenomen. Per maatregel 

is aangegeven of en hoe deze maatregel is ingebouwd in het NWM.   

3.1 Hoofdwatersysteem 

3.1.1 M-6: Internationale samenwerkingen Duitsland en België (afvoer Roer) 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Afspraken maken over samenwerking en het (minder) met Roerwater aanvullen van 

dagbouw-bruinkoolmijnen in Duitsland. Ook het in de gaten houden van trends in Duitsland is van 

belang (minder koelwatergebruik door sluiten industrie of meer water nodig voor het vullen van 

bruinkoolmijnen). 

 

Implementatie in NWM 

De afvoer van de Roer is in het NWM geïmplementeerd als randvoorwaarde volgens een 

regressierelatie met de afvoer van de Maas. Op basis van de huidige informatie kan het effect van 

de maatregel nog niet worden ingeschat. Er is nog veel onderzoek nodig naar het mogelijke effect 

van bovenstroomse ontwikkelingen en afspraken om de ontwikkelingen te beïnvloeden. De 

maatregel is daarom niet ingebouwd in NWM. 
 
Opgenomen in 
De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

3.1.2 M-7: Internationale samenwerkingen Duitsland en België (afvoer Maas) 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Afspraken maken over samenwerking tussen Nederland, Duitsland en België. Door 

afspraken te maken over het beheer van de afvoer van de Maas kan een meer constante 

afvoer worden gerealiseerd. Dit draagt bij aan stabielere omstandigheden voor natuur, 

efficiënt waterbeheer bij laagwater en het effectief pompen bij sluiscomplexen. 

 

Implementatie in NWM 

De afvoer van de Maas vanuit België naar Nederland is een randvoorwaarde van het NWM en 

wordt bij Monsin (Luik, benedenstrooms van de aftakking van het Albertkanaal) opgelegd. 

Momenteel is het Maas-afvoerverdrag geïmplementeerd. Als gevolg van de maatregel zou het 

mogelijk zijn om de afvoer bij Monsin of de waterverdeling aan te passen. Op basis van de huidige 

informatie kunnen echter nog geen aanpassingen worden doorgevoerd, omdat het onduidelijk is of 

er nieuwe afspraken gaan komen. Als er nieuwe afspraken gemaakt worden zal ook eerste een 

vertaalslag gemaakt moet worden wat deze eventuele afspraken in praktijk voor het waterbeheer 

gaan betekenen. Er is kortom nog veel onderzoek nodig naar het mogelijke effect van 

bovenstroomse ontwikkelingen en afspraken om de ontwikkelingen te beïnvloeden. De maatregel 

is daarom niet ingebouwd in NWM. 
 
Opgenomen in 
De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

3.1.3 M-15: Vergroten debiet Hagestein 

Omschrijving maatregel (overgenomen uit factsheet regio) 

Door een actieve inzet van de stuw in de Lek bij Hagestein blijkt het mogelijk de verwachte 

toekomstige verzilting van het oostelijk deel van de ongestuwde Lek, benedenstrooms van de 

stuw, te voorkomen. De Lek is belangrijk voor de zoetwatervoorziening van verschillende 

gebruiksfuncties in de regio. Bij Bergambacht, Streefkerk en Krimpen aan de Lek bevinden zich 

innamepunten voor drinkwater. Ook zijn er verschillende innamepunten naar de aanliggende 
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regionale watersystemen. Het instellen van een doorspoeldebiet op de Lek helpt dus om dat deel 

van de ongestuwde Lek waar verzilting door dispersieve fluxen wordt gedomineerd langer en 

vaker beschikbaar te houden voor zoetwaterinname tegen de achtergrond van frequentere 

extreem lage afvoeren en versnelde trendmatige zeespiegelstijging. De zoetwaterbuffer op de Lek 

is onderdeel van een bredere strategie van zoetwaterbuffers onder andere op de Hollandse IJssel 

(via Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) uit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), en 

Krimpenerwaard uit Lek) en het instellen van een minimaal noordwaarts debiet op het ARK zelf. 

 

De ‘buffer’ op de Lek kan dynamisch beheerd worden in combinatie met de ander buffers; dit 

maakt aanvoerroutes robuust en de verdeling van het schaarse Rijnwater wordt verder 

situationeel geoptimaliseerd. De buffer vraagt om extra debiet via Hagestein dat situationeel wordt 

ingezet maar in de ordegrootte 20 tot 40 m3/s ligt. Dit debiet gaat hoofdzakelijk ten koste van 

debiet (dus waterstand) op de Waal en concurreert in schaarse tijden met debiet voor de IJssel 

en/of ARK (ten behoeve van het ARK zelf en de KWA). Gelet op aanvoer via ARK-Betuwepand is 

als potentiele beperking benoemd het risico op verhoogde stroomsnelheden in de 

Bernhardsluizen.  

 

Implementatie in LHM 

De geformuleerde wens is het zoethouden van de Lek door een debiet over Hagestein van orde 

20-40 m3/s zodra de monding bij Krimpen aan de Lek dreigt te verzilten. Het benodigde debiet is 

in de praktijk gekoppeld aan een verhoogde chlorideconcentratie in de monding van de Lek. In 

DM kan een gewenst debiet niet afhankelijk van een chlorideconcentratie worden opgegeven. In 

plaats daarvan is een tijdsafhankelijk gewenst debiet opgegeven.  

 

Deze maatregel is geïmplementeerd met de volgende instellingen: 

- Het gewenst debiet is gedefinieerd op tak 6009 (Lek/Nieuwe Maas) tussen inlaat 

Krimpenerwaard en de monding van de Lek bij Krimpen.  

- Het gewenst debiet is in de winter 1 m3/s, in mei 10 m3/s, van juni tot 1 oktober 15 m3/s, 

de decade van 1 tot 11 oktober 10 m3/s, en daarna weer 1 m3/s. 

 

Deze tijdsafhankelijke watervraag is voor elk jaar hetzelfde en niet afhankelijk van de 

Lobithafvoer. In DM wordt de watervraag bij de monding van de Lek volledig vertaald naar een 

vraag via Hagestein naar het Betuwepand ARK en dus naar de Waal. Let op dat het in DM niet 

mogelijk is om deze watervraag in perioden met voldoende afvoer te voorzien vanuit de afvoer 

van de Nederrijn. Voor perioden waarvoor de afvoer bij Lobith laag is maar wel hoog genoeg om 

zoutindringing tot aan de monding van de Lek te voorkomen wordt dan iets te veel over de Lek 

gestuurd, maar bij zeer lage Rijnafvoeren waarbij wel sprake is van verzilting van de monding van 

de Lek wordt er op deze manier extra water over de Lek gestuurd. Met de gekozen implementatie 

is een middenweg gevolgd tussen iets te weinig Lekafvoer bij lage afvoeren met verzilting van de 

Lek en iets teveel Lekafvoer in periodes met lage afvoeren zonder verzilting van de Lek. 

 

Verder is de doorvoercapaciteit van het ARK Betuwepand en de inlaatcapaciteit van het ARK 

Noordpand (Irenesluizen) in DM verhoogd tot 100 m3/s om te kunnen voorzien in de extra 

watervraag voor het zoethouden van de Lek en de doorvoer ARK-Markermeer (zie maatregel M16 

in paragraaf 6.1). 

 

Implementatie in LSM 

Bij de implementatie in LSM wordt voor de stuw Hagestein een parallel kunstwerk (pomp) gelegd 

waarmee een minimum debiet over de stuw wordt gerealiseerd. In DM wordt geen rekening 

gehouden met getij, in LSM is het getij wel opgenomen. Aangezien de monding van de Lek onder 

invloed van het getij staat kan de implementatie niet op precies dezelfde manier als in DM. In LSM 

wordt het gewenst debiet opgelegd bij Hagestein. Een dergelijke aanpassing van de schematisatie 

is reeds eerder getest voor LSM maatwerksommen in het kader van de DPZW 

maatregelverkenning (Mens et al, 2018) (toen met minimum debiet over de stuw 30 m3/s).  
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Het gewenste debiet is in vergelijking met de implementatie in DM verhoogd, om zo rekening te 

houden met tussenliggende onttrekkingen tussen Hagestein en monding Lek:  

- Het gewenst debiet is in de winter 10 m3/s, in mei 25 m3/s, van juni tot 1 oktober 30 m3/s, 

de decade van 1 tot 11 oktober 25 m3/s, en daarna weer 10 m3/s. 

 

Voor het Betuwepand ARK geldt dat bij lage afvoeren de Bernhardsluizen openstaan, en dat de 

waterstand in stuwpand Hagestein op en neer beweegt met de waterstand bij Tiel. In LSM kan 

een debietbeperking worden opgelegd, maar die is niet gebruikt. Bij wel gebruiken van die 

debietbeperking zou het debiet in pand Hagestein lager kunnen uitzakken dan het peil bij Tiel, en 

bij te laag uitzakken tot tekorten die niet in DM zouden optreden. Daarom is in de LSM som geen 

debietbeperking opgelegd en kan het maximale debiet door het Betuwepand in LSM hoger 

worden dan in de DM som (100 m3/s). Dit geeft inzicht in welk debiet maximaal zou kunnen 

optreden en hoe vaak / hoe lang dit het geval zou zijn. Door deze schematisatie kunnen er 

tekorten in DM optreden die niet in LSM worden berekent.  
 
Opgenomen in 
Voorkeurspakket, Economisch pakket 

 

3.1.4 M-18: Beperken externe verzilting spuisluizen Afsluitdijk 

Omschrijving maatregel 

Naar aanleiding van verzilting van het IJsselmeer tijdens de 2018 droogte als gevolg van 

zoutindringing via de schutsluizen en spuisluizen van de Afsluitdijk, heeft WVL onderzocht dat er 

30-70 m3/s doorspoelwater nodig is om IJsselmeer niet te laten verzilten. Dit is 20-60 m3/s extra 

ten opzichte van de 10 m3/s die in LHM-DM standaard is ingesteld. De maatregel is erop gericht 

om de doorspoelvraag weer terug te brengen naar 10 m3/s. Omdat de extra watervraag niet in de 

Basisprognoses van NWM (nulalternatief, berekend in 2018) is geïmplementeerd, onderschatten 

we in de referentie in het NWM de omvang dan de totale watervraag aan het IJsselmeer en 

daarmee tekorten tijdens droogte. De maatregel van het beperken van de externe verzilting is dus 

impliciet al geïmplementeerd in het NWM. 

 

Implementatie in NWM 

De maatregel is al in het nulalternatief geïmplementeerd. Hierom zijn er geen modelaanpassingen 

doorgevoerd in het Voorkeurspakket NWM. 
 
Opgenomen in 
Nulalternatief, Voorkeurspakket, Economisch pakket 

 

3.1.5 M-20 Capaciteit inlaten Twentekanalen 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Verhogen capaciteit inlaat van de Twentekanalen bij Eefde. 

 

Implementatie in LHM 

De inlaat van de Twentekanalen bij Eefde zijn in het LHM als volgt geschematiseerd: 

- Schutverlies/lekverlies van de sluizen 3,5 m3/s (van Twentekanaal naar IJssel). 

- Capaciteit van de inlaat 15,7 m3/s. Niet peilafhankelijk.  

- Capaciteit bij Aadorp 8 m3/s 

 

Het is bekend dat het LHM de inlaathoeveelheid bij Eefde onderschat. De oorzaak ligt mogelijk bij 

een te lage watervraag van het achterliggende gebied. Door de onderschatting van de watervraag 

in dit gebied (kleiner dan de maximale inlaatcapaciteit van 15,7 m3/s) is de huidige capaciteit bij 

Eefde zelfs in extreme jaren in het Stoom scenario niet beperkend. Dit is gebleken in de 
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Basisprognose berekeningen (Mens et al., 2019). Hierdoor zal het vergroten van de 

inlaatcapaciteit geen effect hebben in de modelberekeningen. In de praktijk kan wel een positief 

effect optreden. Omdat een verhoging van de capaciteit in het model geen effect zal hebben zijn 

er geen aanpassingen doorgevoerd in het NWM. 

 

We merken op dat inlaat Eefde in DM gekoppeld is aan het IJsselmeerpeil: als dit peil uitzakt 

onder -0,30 m +NAP dan worden gebruikers (inclusief de gebruikers die voorzien worden via 

Eefde) gekort en neemt de inlaat via Eefde af. In de scenario’s Warm2050 en Stoom2050 komt dit 

gemiddeld eens in de 10 à 15 jaar voor. 
 
Opgenomen in 
Nulalternatief, Voorkeurspakket, Economisch pakket 

3.1.6 M-25: Optimaliseren doorspoelen zoet water Sluis Delfzijl (tegengaan verzilting) 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Doel van de maatregel is het verminderen van de hoeveelheid IJsselmeerwater die nodig is om de 

zouttong in het Eemskanaal tegen te houden. De zouttong wordt veroorzaakt doordat bij het 

schutten van schepen in Delfzijl ook zoutwater in het Eemskanaal komt. Het gewenst debiet om 

zoutindringing tegen te gaan wordt als gevolg van de maatregel gereduceerd, de regio geeft aan 

tot orde 2 m3/s.  

 

Implementatie in LHM 

In de Referentie2017 is het gewenste doorspoeldebiet in het model 1.7 m3/s (tak 10451, 

Eemskanaal sluizen Delfzijl). Het gewenste doorspoeldebiet in Stoom2050 is als gevolg van extra 

schutbewegingen verhoogd naar 3.4 m3/s. In overleg met de regio is besloten de maatregel te 

implementeren door het gewenste debiet voor doorspoeling in de referentie en Stoom2050 met 

50% te verminderen.  

In DM zijn in deze regio meer gewenste debieten en ook enkele schutverliezen opgenomen , deze 

zijn gegeven in Tabel 2 (zie Figuur 1 voor locaties).  

 

De schut- en lekverliezen bij Dorkwerd en Groningen zijn netto nul, de overige schut/lekverliezen 

zijn een kleine netto lozing. Voor het gewenst debiet op tak 1036 is er dus al een bijdrage van 

schutverlies op knoop 1136, en voor tak 1044 is er een bijdrage door schutverlies op knoop 1132. 

Voor Eemkanaal geldt dat schutverlies op knoop 11341 bijdraagt aan de realisatie van het 

gewenst debiet op tak 10451.  

 

 

Tabel 2 Gewenste debieten voor takken en knopen rond Delfzijl. 

Locatie Omschrijving Gewenst debiet Opmerking 

Tak 10451 Sluizen Delfzijl Zomer 1,7 m3/s Eemskanaal Delfzijl 

Tak 1036 Gemaal Rozema Jaarrond 1 m3/s Termunterzijldiep, Rozema 

Tak 1044 Westerwoldsche Aa Jaarrond 0,5 m3/s Nieuwe Statenzijl 

Knoop 1139 Dorkwerd Schut 1,0 m3/s Lozing en onttrekking  

Knoop 1134 Prov. Schutsluis Groningen Schut 0,4 m3/s Lozing en onttrekking  

Knoop 1132 Nieuwe Statenzijl Schut 0,1 Alleen lozing 

Knoop 1136 Termunterzijl Schut 0,05 Alleen lozing 

Knoop 1200 Fivelingo Schut 0,05 Alleen lozing 

Knoop 1201 Farnsum/Duurswold Schut 0,05 Alleen lozing 

Knoop 11341 Eemskanaal Schut 0,2 Alleen lozing 
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Figuur 1 DM schematisatie rond Delfzijl. 

 

Implementatie in LSM 

In LSM is voor de doorspoeling van de sluizen bij Delfzijl (Eemskanaal) ook de halvering van het 

gewenst debiet toegepast. Dit betekent een aanpassing van de pomp met id gwdb_Delfzijl. De 

capaciteit en de time-controller van de pomp is op 0,85 (in plaats van 1,7 m3/s) gezet voor de 

referentie, en op 1,7 (in plaats van 3,4 m3/s) voor het Stoom scenario.  
 
Opgenomen in 
Voorkeurspakket, Economisch pakket 

 

3.2 Zoetwaterregio Noord Nederland 

3.2.1 M-48 t/m M-73: Waterconservering zandgronden 

Deze maatregelen worden meegenomen door middel van verhoging van bodemhoogtes en peilen 

van de regionale waterlopen. Zie verder Hoofdstuk 2.6. 
 
Opgenomen in 
Voorkeurspakket, Economisch pakket 

3.2.2 M-74 t/m M-77: Beekdal herstel Linda, Hunze, Koningsdiep en Drentse Aa 

Deze maatregelen worden meegenomen door middel van verhoging van bodemhoogtes en peilen 

van de beken. Zie verder Hoofdstuk 2.6. 
 
Opgenomen in 
Voorkeurspakket, Economisch pakket 

3.2.3 M-85 Hergebruik RWZI effluent Garmerwolde 

Omschrijving maatregel (overgenomen uit factsheet regio) 

Momenteel wordt er in de Eemshaven deels gebruik gemaakt van drinkwater als proceswater. 

Gewerkt wordt aan een leiding die ter hoogte van Garmerwolde aansluit op het Eemskanaal. Dit 

zal waarschijnlijk eind 2020 gerealiseerd zijn. Op dat moment kan er gebruik worden gemaakt van 

oppervlaktewater en is drinkwater eventueel alleen noodzakelijk als backup. De volgende stap is 

om RWZI effluent van Garmerwolde (na extra zuivering) voor de industrie in Delfzijl en 

Eemshaven te gebruiken. Dit is een continue bron. 
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Implementatie in NWM 

Er is te weinig informatie om hydrologische effecten te kunnen vertalen naar modelinvoer voor 

NWM. De maatregel is daarom niet ingebouwd in NWM. 
 
Opgenomen in 
De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

3.2.4 M-87: Optimaliseren aanvoergemalen 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Het doel van deze maatregel is het vergroten van de aanvoergemalen. Hierdoor wordt de 

aanvoercapaciteit uitgebreid van kanalen en gemalen naar de oostelijke hoger gelegen regio's 

Hunze en Aa's, Vechtstromen en Drents-Overijsselse Delta.  

 

Implementatie in LHM 

Voor deze maatregel is in 2019 ook een quick scan berekening gemaakt (Delsman et al., 2019). In 

overleg met Waterschap Hunze en Aa’s is in deze analyse geen aanname gedaan voor een 

capaciteit van de betreffende takken, maar is een onbeperkte capaciteit ingesteld. Deze aanpak is 

voor deze maatregel overgenomen. Voor het NWM betekent dit dat voor alle genoemde takken en 

de bijbehorende districtsinlaten de doorvoer/inlaatcapaciteit verwijderd is. Hieronder volgt een 

overzicht van de capaciteiten voor Noord-Nederland en voor Drenthe en Overijssel. 

 

Districtsinlaten in dit gebied staan voor een groot deel al op een onbeperkte capaciteit. Dit 

betekent dat in het model de inlaat vanuit het hoofdwatersysteem naar de regio niet beperkend 

kan zijn. Uitzondering hierop zijn de districten 601 en 602 met respectievelijk een maximale 

inlaatcapaciteit van 7.5 m3/s en 1.5 m3/s.  

 

Na het Meppelerdiep zijn Paradijssluis en Rogatsluis de eerste sluizen met beperking in de 

aanvoercapaciteit. Bij de achtergelegen sluizen op respectievelijk de Drentse Hoofdvaart en de 

Hoogeveense Vaart neemt de aanvoercapaciteit in DM langzaam af. In de maatregel worden de 

capaciteiten uitgebreid. De capaciteit is zo gekozen dat de aanvoercapaciteit groter zal zijn dan de 

vraag (ook voor een Warm2050/Stoom2050 scenario) 

 

De regionale inlaten vanuit het hoofdwatersysteem naar de districten zijn niet beperkend, 

uitgezonderd het Stroink gemaal met een maximale inlaatcapaciteit van 6.5 m3/s uit het 

Vollenhovermeer / Kadoelermeer (dat in open verbinding staat met Zwarte Meer – Ketelmeer). 

Deze wordt in NWM niet aangepast en blijft dus (mogelijk) beperkend. 
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Figuur 2 LHM-DM schematisatie Noord-Oost Nederland. 

Tabel 3 Capaciteiten van verschillende takken in Noord-Oost Nederland, voor locaties zie Figuur 2. 

Tak (DM) Huidige 

capaciteit  

Maatregel 

1047 Gaarkeuken 24 99 

1057 Dorkwerd 20 50 

1026 Veendam 7.5 20 

1049 Vennix 4.2 10 

1037 Ter Apel 2 10 
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Figuur 3 LHM-DM schematisatie IJssel en Vechtdelta, Drenthe. 

Tabel 4 Capaciteiten van  takken in IJssel en Vechtdelta, Drenthe, voor locaties zie Figuur 3. 

Tak Huidige 

capaciteit 

(m3/s) 

Capaciteit 

met 

maatregel 

(m3/s) 

1016 Meppelerdiep  999 999 

   

1025 Paradijssluis 6.74 20 

1073 Haveltersluis 6.56 20 

1074 Uffeltersluis 6.28 20 

1075 Dieversluis 6.28 20 

1076 Haarsluis 5.83 20 

1077 Veensluis 5.87 20 

1078 Sluis Peelo 2.3 20 

1072 Rogatsluis  8.19 20 

1071 Ossesluis 7.47 20 

1070 

Nieuwebrugsluis 

7.1 20 

1068 

Noordscheschutsluis 

6.86 20 

1069 Ericasluis 5.8 20 

 

Implementatie in LSM 

In LSM zijn de capaciteiten en eventuele controllers van de kunstwerken op dezelfde wijze 

aangepast als de corresponderende kunstwerken in DM. Dit gaat om de volgende pompen in 

LSM: 

- FR_993 (doorvoerduiker Gaarkeuken) 

- HA_224 (aanvoergemaal Dorkwerd) 
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- HA_360 (aanvoergemaal Veendam) 

- HA_815 (aanvoergemaal Vennix) 

- HA_1201 (aanvoergemaal TerApelkanaal) 

- RW_5 (Paradijssluis wateraanvoer) 

- RW_11 (Haveltersluis_wateraanvoer) 

- RW_12 (Uffeltersluis_wateraanvoer) 

- RW_15 (Dieversluis_wateraanvoer) 

- RW_16 (Haarsluis_wateraanvoer) 

- RW_19 (Veensluis_wateraanvoer) 

- RW_406 (Sluis Peelo) 

- RW_31 (Rogatsluis_wateraanvoer) 

- RW_33 (Ossesluis_wateraanvoer) 

- RW_38 (Nieuwebrugsluis_wateraanvoer) 

- RW_39 (Noordscheschutsluis_wateraanvoer) 

- Pomp Erica 

 
Opgenomen in 

Voorkeurspakket, Economisch pakket. 

3.3 Zoetwaterregio West Nederland 

3.3.1 M-93: Aanvoerroutes: inlaatwerk Kromme Rijn 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

De maatregel betreft het aanleggen van een nieuw inlaatwerk voor de Kromme Rijn bij Wijk bij 

Duurstede, om ook bij lagere rivierstanden voldoende water in te kunnen nemen. Een verbeterde 

inlaat van Rijnwater voor HDSR oost maakt volledige inzet van het Noordergemaal voor de KWA 

mogelijk en kan de totale vraag uit ARK verminderen. 

 

Implementatie in NWM 

Inlaat Kromme Rijn is in het NWM (LHM) niet peilafhankelijk en heeft een maximale capaciteit van 

10 m3/s met een gewenst debiet van 5 m3/s.  

 

De maatregel is zodoende al in het nulalternatief geïmplementeerd. De modelschematisatie is 

daarom niet aangepast.  

 
Opgenomen in 

Nulalternatief , Voorkeurspakket, Economisch pakket. 

 

3.3.2 M-101: Effluent Harnaschpolder (Effluent opschalen) 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Gietwater maken vanuit effluent waterzuivering Harnaschpolder voor gebruik in de glastuinbouw. 

Verwachte effecten zijn: duurzamere en herbruikbare gietwatervoorziening, voorkomen (verdere) 

verzilting grondwater, verminderen bodemdaling. Doordat het effluent een bron wordt voor de 

gietwatervoorziening, is minder tot mogelijk geen grondwater en oppervlaktewater (beregening) 

meer nodig. Met dit initiatief wordt de zoetwater beschikbaarheid voor de glastuinbouw voor de 

toekomst (grotendeels) geborgd.  

 

Implementatie in NWM 

De RWZI is niet in het DM geschematiseerd. De RWZI loost nu op de Noordzee. De maatregel 

kan door middel van een DWA (Droog Weer Afvoer) in het regionale watersysteem in DM en LSM 

worden gemodelleerd als meer gegevens over de DWA beschikbaar zouden zijn. Het effect in het 

model zou dan zijn dat er meer water op het regionale systeem geloosd wordt waardoor mogelijk 

minder hoeft worden aangevoerd vanuit HWS.  
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Navraag bij HHDelfland leert dat Harnaschpolder RWZI effluent specifiek bedoeld is voor de 

tuinbouw om deze sector zelfvoorzienend te maken.  

Aangezien glastuinbouw in het model grotendeels al zelfvoorzienend verondersteld wordt, zit deze 

maatregel dus impliciet al in het nulalternatief. Deze maatregel is daarom niet ingebouwd in NWM. 

 
Opgenomen in 

Nulalternatief, Voorkeurspakket, Economisch pakket. 

 

3.3.3 M-102: Effluent Kortenoord (Effluent opschalen) 

Omschrijving maatregel (overgenomen uit factsheet regio) 

Het inzetten van gezuiverd effluent van de RWZI Kortenoord als nieuwe zoetwaterbron in de 

watervoorziening van het Schielandse deel van het beheergebied van HHSK. Het beoogde 

hydrologische effect van deze maatregel is een reductie van de hoeveelheid water die vanuit het 

hoofdwatersysteem (de Hollandsche IJssel) ingelaten moet worden voor de watervoorziening 

tijdens droogte. 

 

Implementatie LHM 

De RWZI zit niet in het DM, wel in LSM. De RWZI loost op de Hollandsche IJssel. De maatregel 

kan door middel van een DWA (Droog Weer Afvoer) in het regionale watersysteem in DM en LSM 

worden gemodelleerd als er gegevens over de DWA beschikbaar zouden zijn. Met 

droogweerafvoer bedoelen we de inhoud van een riolering bij droog weer. Deze bevat dus niet de 

afvoer van de RWZI als gevolg van een overschot aan neerslag. Het neerslagoverschot wat wordt 

afgevoerd door de RWZI is impliciet in het model verwerkt omdat de het neerslagoverschot in het 

stedelijk gebied in het model naar het regionaal watersysteem wordt geloosd. 

 

HHSK geeft aan dat de droog-weer-afvoer naar schatting overeenkomt met 1000 m3/uur, dus 0,28 

m3/s. In het model (DM) is hiervoor een RWZI lozingspunt toegevoegd (id RWZI Kortenoord), 

waarbij 0,28 m3/s jaarrond geloosd wordt op de Ringvaart boezem. 

 

Implementatie in LSM 

In LSM is deze RWZI lozing al opgenomen als een lateraal debiet van 0.1 m3/s op de Hollandse 

IJssel (RWZI220329, met als naam RWZI Nieuwerkerk-Kortenoord). Voor consistentie is de lateral 

verhoogd naar 0.28 m3/s voor de sommen waarin dit is meegenomen, en de lateral verplaatst 

naar de Ringvaart boezem zodat het water beschikbaar is voor gebruikers in Schieland. 

 
Opgenomen in 

Voorkeurspakket. 

 

3.3.4 M-104: Aanvoerroute Krimpenerwaard 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Na implementatie van deze maatregel kan water worden aangevoerd vanuit de Lek, door de 

Krimpenerwaard, naar de Hollandsche IJssel.  

 

Implementatie in LHM 

In overleg met de regio is besloten om de variant van 12 m3/s door te rekenen. Aan de KWA 

verandert verder niets. Bij deze maatregel wordt 12 m3/s ingelaten in de Krimpenerwaard, waarbij 

er 6 m3/s gebruikt wordt door de Krimpenerwaard zelf. Via de Snelle Sluis gaat er 3 m3/s richting 

Schieland. De overige 3 m3/s is diffuus en zal nodig zijn als buffervoorraad. 

 

In DPZW fase 1 is al aan deze maatregel gerekend in de vorm van de KWA++. Hieruit is de 

volgende schematisatie afkomstig (zie Figuur 4 voor ligging genoemde takken en knopen):  
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- Extra tak toegevoegd: doorvoer Krimpenerwaard met capaciteit 12 m3/s (tak 4040 

tussen knoop 433=6033 op de Lek, en knoop 4040 Gouda) 

- Verdeelsleutels voor knoop 4040 aangepast: toevoegen van knoop 433 (via tak 

4040) als tweede bron, en fractie verdeelsleutels bij KWA 30%-70% via 

respectievelijk knoop 433 en 4095.  

- Verdeelsleutel KWA 30%-70% is aangepast om tot 3 m3/s voor Schieland (Snelle 

Sluis) via doorvoer Krimpenerwaard te realiseren, en tot 5 m3/s via de Waaiersluis 

aan te voeren voor Gouda.  

- Een gewenst debiet van 2 m3/s is op tak 4040 tak gezet om extra doorvoer voor het 

zoethouden Hollandsche IJssel te representeren. Dit debiet is extra ten opzichte van 

het gewenst debiet op tak 6009 monding Lek bij Krimpen (dat is de maatregel extra 

doorvoer Hagestein ten behoeve van zoethouden Lek) 

 

 
Figuur 4 LHM-DM schematisatie Krimpenerwaard. 

 

Implementatie in LSM 

In LSM is deze doorvoerroute door de Krimpenerwaard al opgenomen in de basis-schematisatie 

maar niet geactiveerd. Ook een inlaatkunstwerk met doorvoercapaciteit 6 m3/s is al beschikbaar 

(pomp KW_16). De aanpassing die is doorgevoerd is dat de sturing op basis van de afvoer bij 

Lobith is geactiveerd waarbij de pomp aangezet wordt als de afvoer bij Lobith te laag wordt en 

zoutindringing verwacht kan worden. Een dergelijke sturing is reeds in LSM opgenomen voor de 

andere KWA-kunstwerken zoals de Irenesluizen, de Aanvoerder, gemaal de Koekoek, etc.  

 

De sturing is aangepast voor de uitlaat naar de Hollandsche IJssel en de kunstwerken bij 

Verdoold (KW_18, capaciteit 4 m3/s, en KW_20) en Veurink (KW_17, capaciteit 2 m3/s, en 

KW_22).  

 

 
Opgenomen in 

Voorkeurspakket, Economisch pakket. 
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3.4 Zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta 

3.4.1 M-111: Slimmer regionaal waterbeheer 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Deze maatregel bevat meerdere maatregelen, zoals het automatiseren van kunstwerken 

waardoor beter gestuurd kan worden en ook peilopzet voor extra buffering bereikt zou kunnen 

worden. Hierdoor zou een berging van 10 cm in de watergangen mogelijk kunnen zijn. Volgens de 

factsheet bestaat circa 2% van het gebied uit wateroppervlak.  

 

Implementatie in LHM 

In het LHM is het mogelijk een peilopzet in het regionale watersysteem te implementeren 

waardoor hogere grondwaterstanden berekend zullen worden. In de gebieden met aanvoer vanuit 

het hoofdwatersysteem zal dit peil gehandhaafd kunnen worden. Hierdoor neemt de vraag toe, 

maar de tekorten waarschijnlijk niet, omdat er geen tot nauwelijks een beperking op de inlaat uit 

het Haringvliet wordt berekend. In de gebieden zonder wateraanvoer zal dit peil in de 

zomerperiode alsnog uitzakken, net als in de huidige situatie in het model gebeurt. Echter omdat 

door de peilopzet langer een hoger peil gehandhaafd kan worden, wordt verwacht dat deze 

maatregel wel effect heeft. Als het peil uitzakt, berekent het model wel een tekort voor peilbeheer. 

Dit tekort voor peilbeheer wordt echter niet gebruikt in de analyse omdat dit conceptueel niet 

aansluit bij de praktijk. De berekende verandering van de grondwaterstanden heeft wel een effect 

op de bodemvochttoestand, wat doorwerkt in de opbrengsten van de landbouw (die in beeld 

worden gebracht via berekeningen met de effectmodule landbouw gekoppeld aan het LHM).  

 

Als gevolg van de maatregelen wordt ook een positief effect verwacht op de zoetwaterlenzen, 

waar uit geput kan worden tijdens droge perioden. Dat is niet te berekenen in het NWM en wordt 

dus niet meegenomen. 

 

De maatregel is in het LHM geschematiseerd door middel van een peilverhoging van 10 cm. Dit is 

doorgevoerd in het LHM modelbestand mf2lsw.csv. De maatregel is geïmplementeerd in het hele 

deelgebied van de Zuidwestelijke Delta (Figuur 5). De maatregel kan alleen geanalyseerd worden 

op de effecten op de grondwaterstanden en het bodemvocht (inclusief de daarbij behorende 

landbouwschade droogte). 

 

 
Figuur 5 Gebied waar maatregel M-111 is doorgevoerd. 

 

Implementatie in LSM 

Deze maatregel is niet in LSM geschematiseerd omdat de regionale peilen geen onderdeel zijn 

van het LSM model.  

 
Opgenomen in 

Voorkeurspakket, Economisch pakket. 
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3.4.2 M-113: Hergebruik effluent 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

RWZI Oostburg (W-Zeeuws Vlaanderen) kan 1900 ha landbouwgebied voorzien van zoetwater. 

 

Implementatie in NWM 

De RWZI zit niet in het DM of LSM. De maatregel kan door middel van een DWA (Droog Weer 

Afvoer) in het regionale watersysteem in DM of MOZART en LSM worden gemodelleerd als meer 

gegevens over de DWA beschikbaar zouden komen. Met droogweerafvoer bedoelen we de 

inhoud van een riolering bij droog weer. Deze bevat dus niet de afvoer van de RWZI als gevolg 

van een overschot aan neerslag. Het neerslagoverschot wat wordt afgevoerd door de RWZI is 

impliciet in het model verwerkt omdat de het neerslagoverschot in het stedelijk gebied in het 

model naar het regionaal watersysteem wordt geloosd. 

De extra waterbron zal in het model de watervraag voor beregening verminderen waardoor ook 

het tekort voor beregening afneemt.  

 

De effecten van de maatregel zijn met het huidige modelinstrument niet goed in beeld te brengen. 

Daarnaast is niet voldoende detailinformatie beschikbaar. De maatregel is daarom niet ingebouwd 

in NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

3.4.3 M-118: Proeftuin zoet water Zeeland 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Stimuleringsregeling voor implementatie maatregelen Proeftuin Zoetwater (kreekruginfiltratie, 

freshmaker, drains2buffer, zilte teelten, druppelirrigatie) 

 

Implementatie in LHM 

Deze maatregel valt buiten het detailniveau van het LHM en is dus niet meegenomen in het NWM. 

Met behulp van de Regioscan Zoetwatermaatregelen (Delsman et al., 2020) is de maatregel wel 

opgenomen in de effectmodule landbouw. 

 
Opgenomen in 

NWM: De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. Effectmodule landbouw: 

Voorkeurspakket, Economisch pakket. 

3.4.4 Robuust regionaal zoetwatersysteem, nieuw 

Omschrijving van de maatregel is niet bekend. Maatregel is niet meegenomen in NWM 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

3.5 Zoetwaterregio Rivierengebied 

3.5.1 M-89: Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Er wordt financiële ondersteuning geboden voor innovatieve waterbesparende maatregelen. Deze 

regeling geldt voor landbouwbedrijven en bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten voor 

nieuw-te-nemen maatregelen voor het bedrijf. Bijvoorbeeld: opslagvoorzieningen, sproeikoppen, 

druppelirrigatie, peilgestuurde drainage, beslissingsondersteunende systemen. 
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Implementatie in LHM 

Er is echter niet voldoende informatie beschikbaar over het effect van deze maatregelen op de 

watervraag om deze maatregelen in het NWM te schematiseren. Hierom is de maatregel niet 

meegenomen in het NWM.  

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

3.5.2 M-90: Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling Rivierengebied 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Het waterschap Rivierenland is voornemens de inlaten uit het hoofdwatersysteem mee te laten 

groeien met de waterbehoefte in 2050. Waterschap Rivierenland verbetert de hierom de 

waterinlaten en waterdoorvoer op basis van aanvoerstudies én opgetreden knelpunten tijdens de 

Droogte van 2018. 

 

De inlaten uit het hoofdwatersysteem worden van pompen voorzien indien deze droogvallen, 

blijkend uit Regionale Verkenning Zoetwater Rivierengebied (RVZR) en de droogte van 2018. Het 

waterschap ziet dit als een anticiperende maatregel los van andere waterverdeling. Door middel 

van aanvoerstudies met behulp van SOBEK-modellering en de ervaringen uit de droogte van 

2018 wil het waterschap de knelpunten aanpakken om de interne waterverdeling te optimaliseren. 

Voor de inlaten uit het hoofdwatersysteem gaat het om een gemaalcapaciteit van 21 m3/s voor het 

hele beheersgebied. Voor de interne waterverdeling ten eerste Tielerwaard en Bommelerwaard, 

maar kan in de toekomst voor het gehele gebied. 

  

Implementatie in LHM 

Tijdens de ontwikkeling van de Deltascenario’s zijn op verzoek van de regio inlaten van het 

Rivierengebied al verhoogd in de referentie en de scenario’s (Hunink et al.¸ 2018). 

 

De maatregel is dus al onderdeel van de referentie en de Deltascenario’s. Hierom zijn er geen 

aanpassingen doorgevoerd in het kader het NWM-Voorkeurspakket.  
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Tabel 5 Capaciteiten van verschillende inlaten in Rivierenland in het LHM (DM). Zie Figuur 6 voor 

ligging DM takken. 

Omschrijving DM 

tak 

id 

Referentie2017 

capaciteit 

(m3/s) 

Stoom2050 

capaciteit 

(m3/s) 

Inlaat 

Pannerling 

3001 8 8 

Inlaat 

Kuijkgemaal 

3008 6 6 

Kuijkgemaal 

(lozing naar 

Nederrijn) 

3008 19 19 

van 

Beuningen 

gemaal inlaat 

uit 

Betuwepand 

ARK 

3004 8 8 

van 

Beuningen 

gemaal 

(lozing naar 

Betuwepand) 

3004 16 16 

Gorinchemse 

kanaalsluis, 

inlaat 

3008 10 10 

Gorinchemse 

kanaalsluis, 

uitlaat 

3008 60 60 

 

 
Figuur 6 LHM-DM schematisatie Rivierenland. 

 
Opgenomen in 
Nulalternatief, Voorkeurspakket, Economisch pakket 

 

3.6 Hoge Zandgronden 

De maatregelen van Hoge Zandgronden Oost en Zuid en het hoge deel van regio Noord (Drents 

Plateau en IJssel-Vechtdelta) is in een apart traject en als 1 ‘pakket’ geïmplementeerd in LHM. De 

uitgangspunten zijn in een eerder stadium al besproken met representanten van de Hoge 

Zandgronden Oost en Zuid. De definitieve versie van deze notitie is in maart voorgelegd aan alle 

Hoge Zandgronden regio’s (inclusief regio Noord), en in dit rapport bijgevoegd als Bijlage B. De 

resultaten van de 30-jarige testsom met LHM zijn beschreven in 7.3. 
 
Opgenomen in 
Voorkeurspakket, Economisch pakket 
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4 Overzicht van maatregelen impliciet in 
nulalternatief 
Deze maatregelen zijn wel onderdeel van het Voorkeurspakket maar worden niet extra 

geschematiseerd in het NWM omdat ze al in de referentie (nulalternatief) zijn opgenomen. Het 

gaat om: 

- HWS – M-18 Beperken externe verzilting spuisluizen Afsluitdijk.  

- NOORD – M-20 Capaciteit inlaten Twentekanalen 

- RIV – M-90 Optimaliseren inlaten en waterverdeling.  

- WEST – M-93 Aanvoerroutes: inlaatwerk Kromme Rijn 

- WEST – M-101 Effluent Harnaschpolder 
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5 Regionale maatregelen met bovenregionaal 
effect 
Deze maatregelen zijn geen onderdeel van het Voorkeurspakket, maar worden wel uitgevoerd 

(zonder bijdrage uit Deltafonds) en hebben mogelijk bovenregionaal effect. Ze worden daarom wel 

meegenomen in de berekeningen met het NWM. Hiermee wordt er vanuit gegaan dat ze tegelijk 

met het Voorkeurspakket worden uitgevoerd.  

5.1.1 Verkleinen doorspoelvraag polders IJsselmeergebied (Regio Noord)  

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Het watersysteem wordt doorgespoeld ten behoeve van kwalitatieve aspecten waaronder 

verziltingsbestrijding. Omdat de waterbeschikbaarheid van het hoofdwatersysteem onder druk 

staat moet zuiniger dan wel optimaler worden omgegaan met het beschikbare water. Onderzocht 

moet worden of efficiënter met het doorspoelwater omgegaan kan worden. Vervolgens moeten de 

kosten en baten van deze maatregel in beeld gebracht worden en de mogelijke maatregelen 

worden geprogrammeerd.  

 

Uitvoering van de maatregelen levert een waterbesparing op in het regionale- en 

hoofdwatersysteem doordat minder zoet water nodig is voor doorspoeling. Dit bespaarde zoete 

water kan voor andere doelen worden benut, zoals beregening. 

Zout water dat het watersysteem binnenkomt (via inlaten, sluizen, kwel, etc.) zal onder het zoete 

water stromen (stratificatie). De zoete stuw maakt gebruik van dit scheidingsproces door het zoute 

water in de onderste laag af te voeren, waardoor relatief zoeter water achterblijft. De pilot op 

Texel, die in het kader van de zoete stuw is uitgevoerd, wees uit dat zoutreducties van 50 tot 85% 

kunnen worden bereikt (gemiddeld ca. 65%). De totale doorspoelvraag voor het gebied wordt 

ingeschat op 41 m3/s in kritieke situaties (op basis van doorspoelgegevens Schermerboezem). Bij 

een zoutreductie van 65% betekent dit dat de doorspoelvraag in een vergelijkbare verhouding 

afneemt. Indien wordt uitgegaan van een lineair verband tussen de zoutreductie en de 

doorspoelvraag, 10% implementatie in eerste tranch (2022 tot en met 2027) en 50% 

implementatie in de periode tot 2050, zou dit in kritieke situaties resulteren in een afname van de 

doorspoelvraag van 3 m3/s voor de eerste tranch en 13 m3/s in 2050.  

 

Implementatie in LHM 

In het LHM kan de boezem doorgespoeld worden en ook het regionale watersysteem. De 

boezemdoorspoeling staat in het model als minimaal debiet voor een tak. In het regionaal systeem 

kan een watervraag gesteld worden voor doorspoeling die daarna weer terug geleverd word aan 

het netwerk (boezem). Er is nog niet voldoende informatie over de verwachte doorspoelreductie 

beschikbaar om dit in het LHM in te bouwen. De maatregel is hierom niet meegenomen.  

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

5.1.2 Zoutlekbeperking sluizen regio West 

Omschrijving maatregel (op basis van mondelinge communicatie) 

Regio West is voornemens om in de komende jaren maatregelen te nemen om de 

zoetwatervoorziening bij droogte te optimaliseren, maar waarvoor geen bijdrage wordt gevraagd 

uit het Deltafonds. De maatregel ‘schutbeperking bij sluizen’ heeft mogelijk een bovenregionaal 

effect en wordt daarom meegenomen als autonome maatregel. Voor Hoogheemraadschap 

Rijnland gaat het om schutbeperking bij Spaarndam, waardoor 1-2 m3/s doorspoelvraag bespaard 
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kan worden (emailwisseling met Hoogheemraadschap Rijnland). Bij Hoogheemraadschap 

Delfland gaat het om de Parksluizen met een verwachte besparing van circa 0,5 m3/s. 

 

Implementatie in LHM 

Navraag bij Hoogheemraadschap Delfland en Hoogheemraadschap Rijnland levert het volgende 

beeld. Het gaat om een calamiteitenmaatregel die alleen in zeer droge jaren en bij piekvraag 

wordt ingezet, om te voorkomen dat KWA-aanvoer overvraagd wordt. Feitelijk is dit een 

uitwerking van de verdringingsreeks. In elk geval geen fysieke maatregel en ook niet 

structurele verandering van de doorspoelvraag. Deze maatregelen zijn daarom niet 

ingebouwd in NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

5.1.3 M-86: Uitbreiden inlaat Hoogland 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Verhogen capaciteit inlaat Hoogland, zodat ook bij dalende IJsselmeerwaterstanden 

inlaatcapaciteit behouden wordt ten behoeve van de zoetwatervoorziening van Friesland, 

Groningen en Noord-Drenthe. 

 

Implementatie in LHM 

Inlaatcapaciteit Hoogland (tak 6050) is peilafhankelijk tot een maximum van 152.6 m3/s (zie Tabel 

6). Deze modeltak representeert de volgende inlaten: Lemmer Tacozijl, Lemmer Teroelsterkolk, 

Stavoren (Hoogland) en de kleine inlaat Makkum. Als gevolg van de maatregel is de maximale 

inlaatcapaciteit verhoogd. Op basis van aangeleverde data door Wetterskip Fryslân (voor 

verschillende IJsselmeerpeilen en peilen van de Friese boezem) voor de huidige situatie en de 

situatie met verhoogde inlaatcapaciteit Hoogland is een schatting gemaakt van de toename van 

de capaciteit bij de verschillende IJsselmeerpeilen (Tabel 6).  

 

Tabel 6 Peilafhankelijke inlaat Hoogland.  

Peil 

IJsselmeer 

(m NAP) 

Inlaatcapaciteit 

(m3/s) 

(nulalternatief) 

Inlaatcapaciteit 

(m3/s) 

(maatregel) 

Toename 

in 

capaciteit 

0.1 152.6 192.6 40 

0 145 182 37 

-0.1 135.3 169.3 34 

-0.2 124.3 155.3 31 

-0.25 109 138 29 

-0.3 90.5 116.5 26 

-0.35 67.4 89.4 22 

-0.4 33.6 49.6 16 

-0.45 19.6 30.6 11 

-0.52 0 0  - 

 

 

Implementatie in LSM 

In LSM is de inlaatcapaciteit bij de pompen niet afhankelijk van het IJsselmeerpeil. Bij de 

inlaatpunten is een pompcapaciteit opgegeven met maximale capaciteiten van respectievelijk 46 

m3/s bij Teroelsterkolk, 23 m3/s bij Tacozijl en 11 m3/s bij Hoogland. Totaal komt dit overeen met 

80 m3/s. Deze capaciteit wordt in LSM trapsgewijs ingeschakeld als het peil van een meetpunt 

midden op de Friese boezem lager is dan het streefpeil -0.52 m NAP. Bij hogere peilen op de 
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Friese boezem worden op soortgelijke wijze de uitlaatgemalen ook aangezet. Voor de maatregel 

is de inlaatcapaciteit bij Hoogland verhoogd met dezelfde verhoging als in het LHM wordt gedaan. 

De inlaatcapaciteit is verhoogd met 30 m3/s. 

 
Opgenomen in 

Voorkeurspakket, Economisch pakket. 
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6 Maatregelen in het economisch rendabel pakket 
In dit hoofdstuk zijn maatregelen opgenomen die niet voorkomen in het Voorkeurspakket. Het 

geeft echter geen compleet beeld van het Economisch pakket, want er zijn ook maatregelen die in 

beide pakketten voorkomen. Bijlage B geeft een overzicht van de maatregelen per pakket en 

welke daarvan in NWM zijn geïmplementeerd.  

6.1 M-16: ARK-route 

Omschrijving maatregel (overgenomen uit factsheet regio) 

Via het ARK extra water naar het Markermeer aanvoeren als het Markermeerpeil uitzakt. Het 

Markermeer onttrekt dan dus niet meer alleen aan het IJsselmeer, maar gebruikt water uit de 

Waal dat via Betuwepand en ARK-Noordpand wordt aangevoerd.  

 

Implementatie in LHM 

 

 
Figuur 7 Implementatie van verbinding ARK-Markermeer (knoop 6058) via extra tak 60162. 

 

Aanvoer van ARK naar Markermeer is in DM geïmplementeerd als combinatie van 

(tijdsafhankelijke) gewenste debieten en (tijdsafhankelijke) aanvoersleutels. De implementatie is 

als volgt (zie ook Figuur 7): 

- Op de huidige tak 6016, ARK Weesp, is een gewenst debiet van 25 m3/s gedefinieerd 

(conform nulalternatief, NWM Basisprognose) 

- Die tak is gesplitst door het toevoegen van een tussenliggende knoop (60421). De tak 

(6016) naar die nieuw tussengevoegde knoop heeft nog steeds het gewenste debiet van 

25 m3/s. Op de toegevoegde knoop wordt een extra tak (60162) richting Markermeer 

gelegd met aanvoercapaciteit 40 m3/s van ARK naar Markermeer. Van de 

tussengevoegde knoop loopt een nieuwe tak (60161) naar het Noordzeekanaal (NZK). 

Op tak 60161 is ook een gewenst debiet van 25 m3/s opgelegd. Het gewenst debiet op 

tak 6016 en tak 60161 hebben beide prioriteit 3.  

- Via de nieuwe tak 60162 kan het Markermeer (knoop 6058) nu ook van water voorzien 

worden na aanpassing van de aanvoersleutels van knoop 6058. Doordat het gewenst 

debiet van ARK naar NZK (knoop 6042) ook nog eens is opgelegd benedenstrooms van 

de onttrekking via tak 60162 naar het Markermeer, wordt dit debiet naar het NZK zo goed 

mogelijk gehandhaafd om de verzilting van het ARK tegen te gaan. 



 

 

 

 

32 van 76  Uitgangspunten en modelimplementatie Voorkeurspakket en Economisch pakket 

Deltaprogramma Zoetwater fase II in Nationaal Water Model 

11205271-005-ZWS-0003, 29 september 2020 

- Voor het Markermeer (knoop 6058) zijn de aanvoersleutels aangepast en omgezet naar 

tijdsafhankelijke verdeelsleutels. De huidige situatie is dat aanvoer van het water naar het 

Markermeer vanuit het IJsselmeer plaatsvindt. In de situatie met maatregel is de sleutel in 

winter en voorjaar ongewijzigd, dus aanvoer uit het IJsselmeer. In de zomer, vanaf 21 juni 

tot eind september, is de verdeelsleutel gezet op 25% uit het IJsselmeer en 75% uit het 

ARK. De testsommen laten zien dat hierdoor in het tweede deel van de zomer het peil op 

Markermeer en IJsselmeer hierdoor hoger blijft (zie paragraaf 7.1.2). De verdeelsleutels 

blijken echter wel gevoelig, want uit testsommen is gebleken dat het eerder activeren van 

de aanvoer via het ARK leidde tot een tijdelijke (ongewenste) daling van het peil in het 

Markermeer.  

- Doorvoer van Markermeer naar IJsselmeer is niet geïmplementeerd. Dit lijkt ook niet 

relevant, want bij een aanvoer van 40 m3/s van ARK naar Markermeer zal de verdamping 

uit het Markermeer plus de onttrekking door inlaat Schermer (en eventuele doorvoer door 

Flevoland naar Veluwemeer) al niet volledig opgevangen kunnen worden in het scenario 

Stoom 2050) 

- Het gewenst debiet van Markermeer naar NZK via Schellingwoude (Oranjesluizen) is niet 

gewijzigd.  

- KWA-aanvoercapaciteit (Stoom 2050) is 15 m3/s. 

 

Verder is van belang dat de doorvoercapaciteit van het ARK Betuwepand en de inlaatcapaciteit 

van het ARK Noordpand (Irenesluizen) verhoogd is tot 100 m3/s. 

 

Implementatie in LSM 

Voor implementatie in LSM is nabij de Diemendammersluis een extra parallelle tak aan LSM 

toegevoegd. Op deze tak is een pomp met capaciteit 40 m3/s gezet die, als het Markermeer onder 

een bepaald peil zakt, extra water vanuit het ARK naar het Markermeer pompt. Er is een interval 

controller gebruikt met een dead-band van 2 cm rondom de opgegeven tijdreeks opgegeven als 

triggerpeilen (meetpunt midden in het Markermeer). Een dead-band van 2 cm betekent dat bij een 

peil 1 cm onder het peil uit de tabel de pomp zal aanslaan, en bij een peil van 1 cm boven het peil 

uit de tabel slaat de pomp weer af. 

Verder is bij de Irenesluizen een extra parallelle tak met pomp toegevoegd, die tegelijk met de 

pomp van ARK naar Markermeer aan- en afslaat en daarmee voor de benodigde extra aanvoer 

zorgt. 

 
Opgenomen in 

Economisch pakket. 

 

6.2 M-112: Slimmer doorspoelen zoute polders 

Omschrijving maatregel (overgenomen uit factsheet regio): 

Doorspoelvraag beperken van PAN polders, Tholen en St. Philipsland tot uiteindelijk 20% minder 

doorspoelvraag, zonder negatieve effecten op bv. zoutschade. 

 

Implementatie in LHM 

De PAN polders worden doorgespoeld in het LHM-deelmodel MOZART. Daarnaast is in het 

hoofdwatersysteem een gewenst debiet opgelegd op Schelde-Rijnkanaal (tak 6096) van 6 m3/s in 

de winter en 22.5 m3/s in de zomer. Het is mogelijk om de opgelegde doorspoelvraag te 

verminderen. Het verwachte effect in regio hangt in de praktijk af van aanvoer uit VZM, waar 

tekorten vooral het gevolg zijn van te hoge zoutconcentraties of blauwalg in het VZM. 

Inlaatbeperkingen als gevolg van zout in het VZM en blauwalg wordt nu niet meegenomen in het 

LHM.  
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Omdat het LHM concept te ver afstaat van de praktijk is de maatregel niet in het NWM 

geïmplementeerd.  

 

 
Figuur 8 Doorspoeling in LHM-MOZART. 

 

 
Figuur 9 Doorspoeling in LHM-DM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

 

6.3 M-114: Wetland  

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Aanleg voorzuiveringsvoorziening (wetland) en ondergrondse opslag zoetwater, primair voor 

DOW Terneuzen, kan ook door landbouw worden gebruikt. Uitwerking effect op de landbouw is 

nog onduidelijk.  

 

Implementatie in LHM 

Deze maatregel valt buiten het toepassingsbereik van LHM (te veel detail) en is dus niet 

meegenomen in het NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 
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6.4 M-116: Externe aanvoer Zeeuws-Vlaanderen 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio) 

Betere benutting van afvoer uit België. Landbouwareaal van max. 5000 ha. voorzien van water. 

 

Implementatie in LHM 

In het NWM heeft de aanvoer vanuit België een vaste debiet van 0.1 m3/s via het kanaal Gent-

Terneuzen (tak 5091). Deze kan in het model vergroot worden op basis van de door de regio 

aangeleverde informatie. Een extra waterbron zorgt voor extra water tijdens periode van hoge 

vraag, en dus voor lagere berekende tekorten voor de landbouw.  

 

Implementatie in NWM 

Te weinig informatie om hydrologische effecten te kunnen vertalen naar NWM. De maatregel is 

daarom niet ingebouwd in NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

6.5 M-120: Optimalisatie watersysteem 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Water langer vasthouden in gebieden zonder wateraanvoer 

 

Implementatie in LHM 

Het is mogelijk om in de gebieden zonder wateraanvoer een peilopzet te implementeren. In de 

gebieden zonder wateraanvoer zal dit peil in de zomer periode alsnog uitzakken, net als in de 

huidige situatie in het model gebeurt. Het model berekent dan een tekort voor peilbeheer. Dit 

tekort voor peilbeheer wordt echter niet gebruikt in de analyse omdat dit conceptueel niet aansluit 

bij de praktijk. De berekende verandering van de grondwaterstanden hebben wel een effect op de 

berekende landbouwopbrengst. Deze landbouwopbrengst kan gebruikt worden in de prijstool.  

 
Deze maatregel heeft een overlap met maatregel M-111. Hierom zijn er geen aparte 

aanpassingen uitgevoerd voor deze maatregel in het NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 

 

6.6 M-121: Krekenvisie West-Brabant fase 2 

Omschrijving maatregel (op basis van factsheet regio): 

Langer gebruik kunnen maken van zoet grondwater en/of oppervlaktewater door buffering, 

automatiseren kunstwerken etc. Het doel is om 1 tot 3 weken water te kunnen bufferen. Deze 

krekenvisie bevat meerdere (kleine en grote) maatregelen.  

 

Implementatie in LHM 

De visie bevat niet 1 specifieke maatregel. Hierdoor kan deze maatregel niet goed vertaald 

worden naar een maatregel die in het NMW geïmplementeerd kan worden. Hierom zijn er geen 

aanpassingen doorgevoerd in NWM. 
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6.7 M-123: Maatregel D4, alt. Aanvoer Oost-Flakkee 

Omschrijving maatregel: 

Structurele aanpassing watersysteem Oostflakkee om water uit Haringvliet naar polder Oudeland 

te kunnen krijgen.  

 

Implementatie in LHM 

 
Figuur 10 LHM-DM schematisatie. 

In het LHM wordt Oostflakkee (district 761) alleen maar voorzien uit het Volkerak (knoop 6071) en 

niet uit het Haringvliet (knoop 6015 of 6016). Flakkee (district 900) wordt wel voorzien uit het 

Haringvliet. De maatregel kan dus in het LHM worden geïmplementeerd.  

 

Implementatie in LSM 

Er is een lateral in LSM toegevoegd op het Haringvliet ten noorden van Oostflakkee. Deze lateral 

wordt gevoed met de onttrekking van district 761 uit het Haringvliet. De koppelingstabel voor 

conversie van LHM naar LSMLT lateralen is hiervoor uitgebreid. 

 
Opgenomen in 

Economisch pakket. 

 

 

6.8 M-124: Maatregel D8, Reigersbergsche polder  

Omschrijving maatregel: 

Watervoorziening van Reigersbergsche polder niet langer vanuit VZM, maar vanuit Brabantse 

Wal, eventueel aangevuld met effluent van RWZI Bath.  
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Implementatie in LHM 

 

 
Figuur 11 LHM-DM schematisatie.  

 

In het LHM is de Reigersbergsche Polder onderdeel van district 950 met een inlaat uit het 

Zoommeer (knoop 6019) met een capaciteit van 0.39 m3/s. Dit kan worden aangepast zodat het 

water onttrokken wordt uit knoop 5084 (Roosendaal/Steenbergscehe Vliet) en dus wordt 

aangevoerd vanuit een oostelijke route.  

 
Deze maatregel levert wat betreft waterbeschikbaarheid geen voordeel op, behalve dat de 

aanvoerroute anders is. Het voordeel van deze maatregel is dat de nieuwe aanvoerbron niet wordt 

gehinderd door blauwalg of verziltingsproblematiek. Aangezien in het NWM geen beperkingen als 

gevolg van blauwalg of verziltingsproblematiek in het VZM berekend kunnen worden, wordt deze 

maatregel niet meegenomen in het NWM. 

 
Opgenomen in 

De maatregel is in geen van de schematisaties opgenomen. 
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7 Resultaten testsommen 

7.1 Resultaten testsommen DM  

 
DM is stand-alone gedraaid voor de maatregelpakketten Voorkeurspakket (VKP) en economisch 

optimaal pakket (ECP). Vervolgens is naar specifieke lokaties gekeken of de berekende verschillen 

passen bij de aangepaste modelinvoer. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de Mozart 

watervragen uit het nulalternatief, zoals die in de NWM sommen voor 1976 voor Ref2017 en 

Stoom2050 zijn berekend. 

7.1.1 M-15 Zoethouden monding Lek 

 
Figuur 12 Debiet tak 6009 Monding Lek, Ref2017, VKP-Ref2017 en ECP-Ref2017. 

 
Figuur 12 laat zien dat in het nulalternatief Ref2017 de afvoer bij de monding van de Lek zakt tot 

vrijwel nul. Met de maatregel wordt in de VKP Ref2017 en ECP Ref2017 sommen voor 1976 de 

afvoer in de zomer op 15 m3/s gehouden. Figuur 13 laat de debieten zien voor de StoomM2050 

sommen; hier treedt in de basissom Stoom2050 een lange periode Q=0 op in DM, terwijl met de 

maatregel een debiet bij de monding van de Lek wordt gerealiseerd dat voldoende moet zijn om 

de monding zoet te houden.  
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Figuur 13 Debiet tak 6009 Monding Lek, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

7.1.2 M-16 Doorvoer ARK – Markermeer 

 

Het debiet van ARK naar NZK (dus na eventuele onttrekking door het Markermeer) is in zowel 

Ref2017 als Stoom2050 scenario voor alle sommen 25 m3/s of daarboven. 

 

 
Figuur 14 Debiet tak 60161 Weesp ARK naar NZK Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 15 Debiet tak 60161 Weesp ARK naar NZK in Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

Het debiet van ARK naar Markermeer is nul in de sommen waarin deze maatregel niet is 

geïmplementeerd (dus in de nulalternatieven Ref2017 en Stoom2050, en in de VKP sommen). 

Alleen in de ECP sommen is er aanvoer van ARK naar Markermeer met een maximum van 40 

m3/s. In Stoom2050 is er langer noodzaak om het Markermeer op peil te houden via ARK dan in 

de Ref2017 sommen. 

 

 
Figuur 16 Debiet tak 60162 ARK naar Markermeer Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 17 Debiet tak 60162 ARK naar Markermeer in Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

Het peil van het Markermeer blijft met de extra aanvoer dichter bij streefpeil. Verder is er door de 

extra aanvoer naar het Markermeer een hogere regionale inlaat (Schermer, doorvoer 

Oranjesluizen, Flevoland) mogelijk. 

 

 
Figuur 18 Peilen Markermeer Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 19 Peilen Markermeer, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

Voor de Irenesluizen basissommen en de VKP sommen is het verschil nihil, in de ECP som 

waarin extra aanvoer voor het Markermeer is opgenomen wordt duidelijk meer water door de 

Irenesluizen gestuurd.  

 

 
Figuur 20 Debiet Irenesluizen Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 21 Debiet Irenesluizen, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

Voor het Betuwepand ARK is er wel verschil tussen de basissommen en de VKP sommen; dat 

komt door het extra gewenst debiet bij de monding van de Lek dat door het Betuwepand wordt 

aangevoerd. In de ECP sommen wordt bovendien extra aanvoer voor het Markermeer via het 

Betuwepand opgenomen. In de STOOM2050 voor 1976 is het gewenste debiet is gedurende een 

paar tijdstappen groter dan de maximum capaciteit van 100 m3/s, waardoor Betuwepand 

beperkend is in de aanvoer.  

 

 

 
Figuur 22 Debieten Betuwepand, Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 23 Debiet Betuwepand, Stoom2050, VKP Stoom2050en ECP Stoom2050. 

 

7.1.3 M-25 Eemskanaal Delfzijl 

Voor Delfzijl is in de NWM Referentie som het gewenst doorspoeldebiet 1.7 m3/s. In de pakketten 

VKP en ECP is dit gehalveerd naar 0.85 m3/s. Dit is direct zichtbaar in de resultaten. 

 

 
Figuur 24 Debieten Eemskanaal Delfzijl, Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 
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Figuur 25 Debieten Eemskanaal Delfzijl, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

In het Stoom2050 scenario is het gewenst debiet het Eemskanaal 3.4 m3/s, en dat is gehalveerd 

tot 1.7 m3/s in de VKP en ECP pakketten. Dit is ook terug te zien in de resultaten. Verder blijkt dat 

met de aanpassingen van decade 19 tot 26 het doorspoeldebiet niet gerealiseerd kon worden, 

terwijl dat in de VKP en ECP pakketten alleen voor decade 23 en 24 speelt.  

 

7.1.4 M-86 Inlaatcapaciteit Hoogland 

De inlaat Friesland is in de Referentiesom van NWM en de VKP en ECP Ref2017 testsom vrijwel 

identiek (VKP en ECP Ref2017 zijn marginaal hoger). Voor het STOOM2050 scenario is de inlaat 

bij VKP en vooral bij ECP wel duidelijk hoger. Dat is een combinatie van hogere inlaatcapaciteit, 

maar ook andere maatregelen hebben impact. In het ECP pakket zorgt maatregel M16 (aanvoer 

ARK-Markermeer) voor lagere vragen aan het IJsselmeer, waardoor het IJsselmeer peil hoger kan 

blijven. Echter, verhogen van de inlaatcapaciteit Hoogland (deze maatregel, M86) en vergroten 

doorvoercapaciteit Noord-Nederland (M87) zorgt juist voor grotere vragen aan het IJsselmeer.  

 

 
Figuur 26 Debieten inlaat Friesland Referentie, VKP Referentie en ECP. 
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Figuur 27 Debieten inlaat Friesland, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050 

 

 
Figuur 28 Peil IJsselmeer, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050 

 

Uit het verloop van de inlaat Friesland en de IJsselmeerpeilen voor het Stoom2050 scenario blijkt 

dat het IJsselmeer inderdaad iets meer water kan leveren in het ECP pakket, maar dat 

waterbeschikbaarheid toch een knelpunt blijft (gezien de snelle daling van het peil van -0.10 m 

NAP naar bijna -0.40 m NAP tussen decade 15 en 20) 

 

7.1.5 M-87 Optimalisatie aanvoer Noord Nederland 

Vergroten van de capaciteit van Gaarkeuken en achterliggende gemalen leidt tot een duidelijk 

hoger debiet dan de maximaal 24 m3/s in de NWM Ref2017 en NWM Stoom2050 sommen. Voor 

Ref2017 wordt het maximale debiet bijna 29 m3/s en voor Stoom2050 wordt het maximale debiet 

ongeveer 34 m3/s. Ook het verlagen van de doorspoeling Delfzijl met 0.85 m3/s in Ref2017 en 1.7 

m3/s in Stoom2050 is herkenbaar.  
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Figuur 29 Debieten Gaarkeuken, Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie 

 

 
Figuur 30 Debieten Gaarkeuken, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050 
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Voor Veendam is de doorvoercapaciteit van het nulalternatief berekend. Voor de Ref2017 situatie 

is 7.5 m3/s in het beperkend en in het Stoom2050 scenario loopt de inlaat nog verder op tot bijna 

12 m3/s. Net als voor de inlaat Friesland en doorvoer Gaarkeuken is de inlaatbeperking door te 

laag IJsselmeerpeil in decade 23 en 24 bij VKP en nulalternatief zichtbaar; in het ECP kan hier 

nog wel water worden doorgevoerd.  

 

 
Figuur 31 Debieten Veendam, Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie. 

 

 
Figuur 32 Debieten Veendam, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050 
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De capaciteit van de Paradijssluis (en achterliggende sluizen op de Drentse Hoofdvaart) is voor 

de Ref2017 berekeningen nog niet beperkend, maar in het Stoom2050 scenario wel. Voor het 

Stoom2050 scenario is ook de inlaatbeperking als gevolg van laag IJsselmeerpeil in de NWM 

referentie en VKP pakket zichtbaar. Met het ECP pakket (door aanvoer ARK-Markermeer, en dus 

lagere doorvoer van IJsselmeer naar Markermeer) is er nog water in het IJsselmeer beschikbaar 

voor inlaat in decade 23-24. 

 

 
Figuur 33 Debieten Paradijssluis Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie. 

 

 
Figuur 34 Debieten Paradijsluis, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 
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Voor de Rogatsluis geldt net zoals voor de Paradijssluis dat de capaciteit voor het Ref2017 

scenario niet beperkend blijkt, en er dus geen verschillen in de sommen met VKP en ECP pakket 

zitten ten opzichte van de NWM referentie. 

 

Voor het Stoom2050 scenario wordt marginaal meer ingelaten in het ECP scenario (in de NWM 

Stoom2050 som en in de VKP som wordt de inlaat beperkt door het te lage peil op het 

IJsselmeer). Echter de huidige capaciteit in het model van 8.19 m3/s wordt niet overschreden.  

 

 
Figuur 35 Debieten Rogatsluis, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 
 

7.1.6 M-102 RWZI Kortenoord 

In de knoopbalans van knoop 4102 (Ringvaart boezem) is de extra lozing van 0.28 m3/s van 

RWZI Kortenoord zichtbaar, en ook in de uitvoer ‘Overige netto lozingen’. Deze lozing is alleen in 

de VKP sommen geïmplementeerd.  

 

 

7.1.7 M-104 Doorvoer Krimpenerwaard  

Het doorvoordebiet via de Krimpenerwaard richting Gouda / Hollandsche IJssel inlaat wordt voor 

Ref2017 en Stoom2050 scenario’s getoond in de volgende grafieken. In de NWM sommen is deze 

aanvoermogelijkheid niet aanwezig en het debiet dus nul. Voor VKP en ECP pakketten zijn de 

debieten vrijwel identiek.  
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Figuur 36 Debieten Krimpenerwaard Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie. 

 

 
Figuur 37 Debieten Krimpenerwaard, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 
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Doordat de tak doorvoer Krimpenerwaard nu water levert, is de aanvoer via de Waaiersluis 

verlaagd ten opzichte van de NWM basissommen. In zowel het Ref2017 als Stoom2050 scenario 

wordt via de Waaiersluis in de VKP en ECP pakketten iets minder water aangevoerd in decade 

15-27 (de winterperiode is lozing van overtollig water van HDSR naar de Hollandsche IJssel). 

Zoals gezegd zal in de praktijk de Waaiersluis waarschijnlijk eerst tot het maximum debiet van 4 

m3/s leveren en daarna de doorvoer via de Krimpenerwaard gebruikt worden, dus een iets andere 

verdeling over deze takken (maar hetzelfde totaal). 

  

 
Figuur 38 Debieten Waaiersluis, Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie 

 

 
Figuur 39 Debieten Waaiersluis, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

 

Door de extra aanvoermogelijkheid wordt de totale inlaat van Rijnlands boezem (via Gouda en 

Bodegraven) in de zomer vergroot tijdens de KWA perioden.  

 

In de VKP en ECP Ref2017 som wordt nu ook in KWA periode een maximum inlaat boven de 19 

m3/s bereikt (in de NWM som duidelijk lager tijdens KWA). Voor het Stoom2050 scenario is de 
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maximum inlaat toegenomen van 16 m3/s in de NWM som naar orde 19 m3/s in het VKP en ECP 

pakket.  

 

 
Figuur 40 Aanvoer Rijnland, Referentie, VKP Referentie en ECP Referentie. 

 

 
Figuur 41 Aanvoer Rijnland, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Stoom2050. 

 

7.1.8 M-123 Inlaat Oostflakkee  

 

In de NWM Referentie som en Stoom2050 2050 som zijn tekorten veroorzaakt door beperkte 

capaciteit van de aanvoerroute vanuit Volkerak-Zoommeer. In het Voorkeurspakket zijn geen 

modelaanpassingen doorgevoerd en worden dezelfde resultaten berekend. Alleen in het ECP is 

een extra inlaatmogelijkheid uit het Haringvliet toegevoegd. Deze extra inlaatcapaciteit zorgt 

ervoor dat de tekorten reduceren tot nul. De maximale vraag in het Stoom2050 scenario 1976 is 

1.88 m3/s. 
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Figuur 42 Tekorten Oostflakkee Ref2017, VKP Referentie en ECP Referentie, Stoom2050, VKP Stoom2050 en 

ECP Stoom2050. 

 

7.2 Resultaten testsommen LSM 

Het Landelijk Sobek Model (LSM) is stand-alone gedraaid voor de twee maatregelpakketten op 

basis van de watervragen zoals die reeds in LSM beschikbaar waren (laterals op basis van 

eerdere LHM berekeningen). In de testberekening is voor de LSM sommen ook gebruik gemaakt 

van het scenario Warm2050 omdat de randvoorwaarden van LSM tijdens de testen beschikbaar 

was. Aangezien de basis-schematisatie van LSM niet verschild tussen voor het scenario 

Warm2050 en Stoom2050 heeft dit geen effect op het testresultaat.  

 

7.2.1 M-15 Zoethouden monding Lek 

In de LSM basissommen is geen minimum debiet over Hagestein opgelegd, er wordt alleen op 

bovenstrooms peil gestuurd. Dat heeft als gevolg dat in droge jaren zoals 2003 en 1976 de afvoer 

over de stuw nul is. 

 

In de VKP en ECP sommen is een extra afvoer bij Hagestein geforceerd op een vergelijkbare 

manier als eerder bij de testsommen in het kader van de DPZW maatregelverkenning (Mens et al, 

2018) (maatwerksommen M1). Het verschil met die sommen is dat toen een constant minimum 

debiet van 30 m3/s over de stuw was opgelegd, en nu een tijdsafhankelijk gewenst debiet. Omdat 

tijdens de eerdere berekeningen goed is gekeken naar de uitkomsten, zijn bij deze test de 

resultaten vergeleken met de eerder uitgevoerde maatwerksommen.  
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Figuur 43 Debiet Hagestein, Ref2017, VKP Ref2017 en ECP Ref2017. 

 

 
Figuur 44 Debiet Hagestein, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Warm2050. 

 

De figuren laten zien dat het tijdsafhankelijke minimum debiet van 10 m3/s in winter en voorjaar, 

en 25 en 30 m3/s in de zomer correct geïmplementeerd is. Alleen in het Warm2050 scenario 1976 

(extreem droog) zijn er enkele dagen in de zomer waarop het debiet niet gehaald wordt. In die 

periode blijkt het peil van pand Hagestein ook ver uitgezakt te zijn (tot ongeveer 1 m NAP). Dit 

heeft te maken met de in eerste instantie beperkt opgegeven capaciteit van het Betuwepand.  

 



 

 

 

 

55 van 76  Uitgangspunten en modelimplementatie Voorkeurspakket en Economisch pakket 

Deltaprogramma Zoetwater fase II in Nationaal Water Model 

11205271-005-ZWS-0003, 29 september 2020 

 
Figuur 45 Peil Hagestein, Stoom2050, VKP Stoom2050 en ECP Warm2050 

 

Er is daarom ook een som voor ECP Warm2050 gemaakt waarbij de capaciteit van het 

Betuwepand niet beperkend is. Dit geeft voor Hagestein en Tiel de volgende waterstanden en 

debieten (Figuur 46). De waterstanden zijn bij Hagestein boven, op het ARK bij Tiel (meetpunt 

KI_AGC_Gemeentehaven), en op de Waal bij Tiel benedenstrooms (224). Te zien is dat de 

waterstand bij Hagestein en Tiel (224) hetzelfde patroon volgt in droge perioden, en dat de 

waterstand bij Hagestein niet meer onder 1.4m zakt (terwijl in de hierboven weergegeven grafiek 

voor ECP Warm2050 Warm2050 de waterstand Hagestein boven tot 1 m uitzakte). Het debiet in 

ECP Warm2050 blijft in de zomer nu ook netjes op 30 m3/s, zonder uitzakkers naar nul. Op basis 

van deze resultaten is er geen beperking ingebouwd van de capaciteit van het Betuwepand (zie 

ook 123.1.3.  

 
Figuur 46 Peil Hagestein boven, op het ARK bij Tiel (meetpunt KI_AGC_Gemeentehaven), en op de Waal bij 

Tiel benedenstrooms (224) in ECP Warm2050.  
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Figuur 47 Debiet Hagestein in ECP Warm2050 
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7.2.2 M-16 Doorvoer ARK – Markermeer 

 

Voor het ECP pakket is de aanvoer van ARK naar Markermeer als maatregel geïmplementeerd. 

De maatregel mag niet ten koste gaan van het debiet van ARK naar NZK.  

 

 
Figuur 48 Debiet Weesp ARK Ref2017. 

 
 

 
Figuur 49 Debiet Weesp ARK Warm2050. 
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Het debiet van ARK naar Markermeer is nul in de sommen waarin deze maatregel niet is 

geïmplementeerd (dus in de referentiesommen NWM Ref2017 en Warm2050, en in de VKP 

sommen). Alleen in de ECP sommen is er aanvoer van ARK naar Markermeer met een maximum 

van 40 m3/s. In Warm2050 is er langer noodzaak om het Markermeer op peil te houden via ARK 

dan in de Ref2017 sommen. 

 

 
Figuur 50 Debiet ARK naar NZK en Markermeer ECP Ref2017. 

 

 
Figuur 51 Debiet ARK naar NZK en Markermeer ECP Warm2050. 
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Het peil van het Markermeer blijft met de extra aanvoer dichter bij het streefpeil. Verder is er door 

de extra aanvoer naar het Markermeer een hogere regionale inlaat (Schermer, doorvoer 

Oranjesluizen, Flevoland) mogelijk. De maatwerksom M1 (Mens et al, 2018) en VKP liggen op 

elkaar, in ECP met deze maatregel wordt het meerpeil in juli-augustus-september iets hoger 

gehouden. 

 

 
Figuur 52 Peil Markermeer Referentie, VKP Referentie en ECP Ref2017. 

 
 

 
Figuur 53 Peil Markermeer Warm2050, VKP Warm2050 en ECP Warm2050. 
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Voor de Irenesluizen referentiesommen en de VKP sommen is het verschil nihil, in de ECP som 

waarin extra aanvoer voor het Markermeer is opgenomen wordt in enkele perioden duidelijk meer 

water door de Irenesluizen gestuurd. Voor het Warm2050 scenario geldt dat er begin augustus 

even een iets lagere inlaat bij de Irenesluizen is, dat is omdat de Rijnafvoer hoger is en er geen 

KWA nodig is in die periode. 

 

 
Figuur 54 Afvoer Irenesluizen Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 

 

 
Figuur 55 Afvoer Irenesluizen Warm2050, VKP Warm2050en ECP Warm2050.  
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Voor het Betuwepand ARK is er wel verschil tussen de referentiesommen en de VKP sommen; 

dat komt door het extra gewenst debiet bij de monding van de Lek dat door het Betuwepand wordt 

aangevoerd. In de ECP sommen wordt bovendien extra aanvoer voor het Markermeer via het 

Betuwepand opgenomen. Er is geen maximum debiet op het Betuwepand bij Tiel ingesteld (zie 

paragraaf 6.1). Het resultaat van deze berekening is weergegeven in Figuur 58. 

 
 

 
Figuur 56 Afvoer Betuwepand Referentie, VKP en ECP voor scenario Ref2017. 

 

 
Figuur 57 Afvoer Betuwepand Warm2050, VKP Warm2050en ECP Warm2050. 

 

In de berekening zonder beperking van de capaciteit van het Betuwepand is het maximum debiet 

130 m3/s voor ECP Warm2050 1976. In de zomer van 1976 is het daggemiddelde debiet 37 

dagen boven de 100 m3/s.  
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Figuur 58 Afvoer Betuwepand zonder beperkingen maximum debiet Betuwepand. 

7.2.3 M-25 Eemskanaal Delfzijl 

Voor Delfzijl is in de NWM Ref2017 som het gewenst doorspoeldebiet 1.7 m3/s. In de pakketten 

VKP en ECP is dit gehalveerd naar 0.85 m3/s. Dit is direct zichtbaar in de resultaten (Figuur 59). 

 

 
Figuur 59 Doorspoeling Delfzijl Referentie, VKP Referentie en ECP Ref2017. 

 

Voor het Warm2050 scenario is op dezelfde manier het gewenst debiet in de VKP en ECP 

pakketten met 50% gereduceerd tot 1.7 m3/s.  

 

7.2.4 M-86 Inlaatcapaciteit Hoogland 

De inlaat Friesland is in de LSM M1 sommen van de maatregelverkenning (Mens et al,2018) en 

de VKP en ECP Ref2017 en Warm2050 testsommen vrijwel identiek (zie Figuur 60). Dit komt 

omdat alle test sommen zijn gemaakt met dezelfde set lateralen op basis van oude LHM sommen.  

 

Voor het IJsselmeerpeil is echter wel een duidelijk verschil te zien (zie Figuur 61) door het 

implementeren van de aanvoer van ARK naar Markermeer in het ECP, waardoor er minder water 
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van IJsselmeer naar Markermeer gaat. Het IJsselmeerpeil zakt hierdoor minder ver uit. Hierdoor 

ontstaat ruimte voor het voorzien in de grotere watervragen in Noordoost Nederland.  

 
 

 
Figuur 60 Referentie, VKP Ref2017 en ECP Ref2017. 

 
 

 
Figuur 61 Peil IJsselmeer Warm2050, VKP Warm2050 en ECP Warm2050. 

 

7.2.5 M-87 Optimalisatie aanvoer Noord Nederland 

 

De capaciteit van Gaarkeuken en achterliggende gemalen is vergroot. Echter, door het nog niet 

meenemen van grotere laterale debieten op basis van de nieuwe LHM sommen leidt dit in LSM 

niet tot duidelijke hogere debieten.  

Hetzelfde geldt voor de capaciteit van de Paradijssluis (en achterliggende sluizen op de Drentse 

Hoofdvaart), en de Rogatsluis (en achterliggende sluizen op de Hoogeveensche Vaart). 
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7.2.6 M-104 Doorvoer Krimpenerwaard  

Het doorvoordebiet via de Krimpenerwaard richting Gouda / Hollandsche IJssel inlaat wordt voor 

Ref2017 en Warm2050 scenario’s getoond in de volgende grafieken. In  het nulalternatief is deze 

aanvoermogelijkheid niet aanwezig en het debiet dus nul. Voor VKP en ECP pakketten zijn de 

debieten vrijwel identiek.  

 

In het Warm2050 scenario is de periode van doorvoer door de Krimpenerwaard duidelijk langer. 

De doorvoer is alleen mogelijk gemaakt voor de zomerperiode tot 1 oktober (anders zou ook bij 

lage Rijnafvoeren in oktober / november in de Warm2050 en Stoom2050 scenario’s de doorvoer 

aangezet worden, en dat is niet de bedoeling). 

 

 
Figuur 62 Doorvoer Krimpenerwaard Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 

 

 
Figuur 63 Doorvoer Krimpenerwaard Warm2050, VKP Warm2050en ECP Warm2050. 
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De inlaat bij Gouda tijdens KWA perioden wordt nu voorzien vanuit de Waaiersluis en via de 

doorvoer Krimpenerwaard. Hierdoor kan er extra water worden ingelaten. Met de nu gebruikte 

lateralen uit oude LHM sommen blijkt in het Warm2050 scenario de inlaat bij Gouda (en dus de 

achterliggende watervraag) in 1976 in september al nihil te zijn, terwijl op basis van de lage 

Rijnafvoeren de doorvoer Krimpenerwaard nog wel actief is in september.  

 

 
Figuur 64 Inlaat Gouda Ref2017, VKP Ref2017en ECP Ref2017. 

 
 

 
Figuur 65 Inlaat Gouda Warm2050, VKP Warm2050 en ECP Warm2050. 

 

7.2.7 M-123 Inlaat Oostflakkee  

 

In de LSM schematisatie is een lateral voor de onttrekking van district 761 uit het Haringvliet 

toegevoegd.  
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7.3 Resultaten testberekeningen Hoge Zandgronden Pakket  

In onderstaande figuren zijn enkele resultaten van testberekeningen met het Hoge Zandgronden 

pakket weergegeven. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een 30-jarige periode (1974-2003). 

De verhoging van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste 

Grondwaterstand (GLG) is in de range van 5 tot 25 cm waarbij voor een groot deel van de 

gebieden een verhoging van meer dan 10 cm wordt berekend. Dit komt overeen met de 

uitgangspunten van de model schematisatie (zie bijlage B).  

 

Als gevolg van de maatregelen zijn de totale verdamping (ETact) en de gewasverdamping (Tact) 

toegenomen met enkele mm/jaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de grondwaterstanden hoger zijn 

en er dus meer water beschikbaar is voor de planten om te verdampen. De verdampingstekorten 

nemen hierdoor af.  

 

De peilopzet zorgt in de gebieden van de Hoge Zandgronden waar wateraanvoer mogelijk is voor 

een verhoogde vraag. Dit is terug te zien in de districtsonttrekkingen (debiet vanuit het 

hoofdwatersysteem naar het regionale watersysteem) in Figuur 69 en Figuur 72. Deze verhoogde 

vraag leidt tot hogere debieten door het Twentekanaal (zie Figuur 70). De verhoogde watervraag 

en het hogere debiet door het Twentekanaal heeft ook een effect op het IJsselmeer. In droge 

jaren waarbij de buffer (deels) gebruikt wordt is het mogelijk dat het peil eerder uitzakt (zie Figuur 

71). Dit wordt veroorzaakt doordat er minder water het IJsselmeer instroomt in de periode voordat 

er beperkingen worden opgelegd.  

 

 
Figuur 66 Verandering GHG testberekening Hoge Zandgronden Pakket in Stoom2050 over periode 1974-2003. 

 



 

 

 

 

67 van 76  Uitgangspunten en modelimplementatie Voorkeurspakket en Economisch pakket 

Deltaprogramma Zoetwater fase II in Nationaal Water Model 

11205271-005-ZWS-0003, 29 september 2020 

 
Figuur 67 Verandering GLG testberekening Hoge Zandgronden Pakket in Stoom2050 over periode 1974-2003. 

 

 
Figuur 68 Verandering totale verdamping (ETact) testberekening Hoge Zandgronden Pakket in Stoom2050 

over periode 1974-2003. 
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Figuur 69 Districtsonttrekkingen (debiet van hoofdwatersysteem naar regionaal systeem) Regio Oostelijk 

Zandgronden (blauw=Stoom2050, rood=Stoom2050 met Hoge Zandgronden Pakket). 

 

 
Figuur 70 Debiet Twentekanaal (positief is inlaat vanuit IJssel, blauw=Stoom2050, rood=Stoom2050 met Hoge 

Zandgronden Pakket). 
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Figuur 71 Peil IJsselmeer (blauw=Stoom2050, rood=Stoom2050 met Hoge Zandgronden Pakket). 

 

 
Figuur 72 Districtsonttrekkingen (debiet van hoofdwatersysteem naar regionaal watersysteem) Regio Midden 

Limburg en Noord-Brabantse kanalen (blauw=Stoom2050, rood=Stoom2050 met Hoge Zandgronden Pakket).  
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8 Discussie 

De maatregelen zijn zo goed mogelijk vertaald naar de modelschematisatie van de onderliggende 

modellen van het NWM. Naast de onzekerheid in de definitie van de maatregel, blijft er altijd een 

verschil tussen de modellering en de werkelijkheid. Dit omdat model niet alle details en finesses 

van het huidige watersysteem kan beschrijven en omdat de vertaling van de maatregelen niet 

altijd precies passen binnen de modelconcepten van het NWM.  

 

De kwaliteit van de berekeningen van het effect van de maatregelen is afhankelijk van de kwaliteit 

van de onderliggende modellen. Het NWM is geschikt voor toepassingen als het Deltaprogramma 

Zoetwater waarbij rekening gehouden dient te worden met het detailniveau van het model en de 

analyse.  

 

De maatregelpakketten zoals in het NWM geïmplementeerd zijn geen volledige representatie van 

het Voorkeurspakket en het Economisch pakket. Doordat niet van alle maatregelen voldoende 

informatie beschikbaar was en meerder maatregelen niet in de modelconcepten van het NWM te 

implementeren waren, zijn maar een deel van de maatregelen opgenomen in het Voorkeuspakket 

en Economisch pakket in het NWM.  

 

Het Hoge Zandgronden pakket is een samengesteld pakket die bestaat uit een bundeling van 

maatregelen die een verhoging van de grondwaterstanden tot gevolg hebben. Een verhoging van 

de grondwaterstanden hebben een beperkt effect op het vochtgehalte in de wortelzone. In het 

Voorkeurspakket van de regio Hoge Zandgronden zijn ook meerder maatregelen opgenomen die 

direct effect (kunnen) hebben op het vochtgehalte van de wortelzone. Aangezien deze 

maatregelen niet zijn opgenomen in het NWM dient hier rekening mee gehouden te worden bij de 

vertaling naar de effecten op de landbouw.  
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A Overzicht maatregelen Economisch pakket en 
Voorkeurspakket in NWM 

Overzicht maatregelen Voorkeurspakket en Economisch pakket, status 10-02-2020. 

 

M-id Regio Omschrijving VKP ECP 
VKP 
NWM 

ECP 
NWM type 

M-2 HWS Zuinig schutten Maaspanden/Julianakanaal 1 1 0 0 Uitvoering 

M-5 HWS 
Verkenning naar spaarbekkens langs de 
Grensmaas 0 1 0 0 Uitvoering 

M-6 HWS Internationale samenwerkingen Duitsland en Belgie 1 1 0 0 Uitvoering 

M-7 HWS 
Internationale samenwerking met België (afvoer 
Maas) 0 1 0 0 Uitvoering 

M-14 HWS 
Verkenning aanwijzing strategische 
zoetwaterbuffers 1 0 0 0 Onderzoek 

M-15 HWS Vergroten debiet Hagestein 1 1 1 1 Uitvoering 

M-16 HWS Verkenning ARK-route (uitvoering) 0 1 0 1 Uitvoering 

M-18 HWS Beperken externe verzilting spuisluizen Afsluitdijk 1 0 1* 1* Uitvoering 

M-19 HWS Flexibilisering stuwprogramma Driel 1 0 0 0 Operationeel 

M-20 HWS Voorstudie Twentekanalen, pilot en 1e uitvoering 1 0 1* 1* Onderzoek/Uitvoering 

M-21 HWS BOS Rijntakken 1 0 0 0 Operationeel 

M-22 HWS Monitoring en info 1 0 0 0 Operationeel 

M-23 HWS SWM beslissing systemen en onderzoek 1 0 0 0 Onderzoek 

M-25 HWS Berperken externe verzilting schutsluis Delfzijl 1 1 1 1 Uitvoering 

nieuw HWS 
Verkenningen schutten waterberging/buffers, slim 
gebruik in keten 1 0 0 0 Onderzoek 

nieuw HWS Doorloop fase 1 maatregel Noordervaart 1 0 1* 1* Uitvoering 

nieuw HWS 
Integrale verkenning en studie onderzoek strategie 
HWS 1 0 0 0 Onderzoek 

nieuw HWS Kanaal Gent Terneuzen 1 0 0 0 Operationeel 

M-24 NN 
Onderzoek anti-verziltingsmaatregelen Sluis 
Harlingen 1 0 0 0 Onderzoek 

M-37 NN Zoet op Zout Lauwersmeer (2e fase) 1 0 0 0 Pilot 

M-38 NN Salfar 1 0 0 0 Onderzoek 

M-39 NN Zoete Toekomst Texel (2e fase) 1 0 0 0 Pilot 

M-40 NN Verbetering infrastructuur Noord-Kop 1 0 0 0 Uitvoering 

M-42 NN 

Stimuleren implementatie 
waterbeschikbaarheidsmaatregelen op 
bedrijfsniveau: antiverziltingsdrainage 0 1 0 0 Uitvoering 

M-42 NN 

Stimuleren implementatie 
waterbeschikbaarheidsmaatregelen op 
bedrijfsniveau: druppelirrigatie 0 1 0 0 Uitvoering 

M-44 NN Verbeteren bodemstructuur kleigronden 1 0 0 0 Uitvoering 

M-45 NN Klimaatbuffer Noord-Kennermerland 1 1 0 0 Uitvoering 

M-74 NN Linde 1 0 1* 1* Uitvoering 

M-75 NN Hunze  1 0 1* 1* Uitvoering 

M-76 NN Koningsdiep 1 0 1* 1* Uitvoering 

M-77 NN Drentse AA 1 0 1* 1* Uitvoering 

M-79 NN Vervolg Spaarwater Flevoland 1 0 0 0 onderzoek 

M-80 NN 
Experiment alternatief grondgebruik laag gelegen 
veengebieden 1 0 0 0 Pilot 
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M-82 NN Onderzoek: opslagwater door industrie 1 0 0 0 Onderzoek 

M-83 NN Ondergrondse drinkwateropslag (Pilot + uitvoering) 1 0 0 0 Uitvoering 

M-85 NN 
Zoetwaterbesparing landbouw door (her)gebruik 
RWZI effluent Garmerwolde door industrie 1 0 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

M-86 NN Uitbreiding inlaat Hoogland 0 1 1** 1** Uitvoering 

M-87 NN Optimaliseren aanvoergemalen 1 1 1 1 Uitvoering 

M-88 NN FRESHEM 1 0 0 0 Onderzoek 

nieuw NN Stimuleren Spaarwatermaatregleen 1 0 0 0 Uitvoering 

M-89 RIV 
Stimuleringsregeling waterbesparende 
maatregelen agrariërs 1 0 0 0 Uitvoering 

M-90 RIV 
Optimaliseren Inlaten en Waterverdeling 
Rivierengebied 1 1 1* 1* Uitvoering 

M-91 RIV Onderwaterdrainage in veengebieden 1 0 0 0 Vervallen 

M-92 RIV 
Stimuleringsregeling: onderzoek actieve 
voorraadvorming 1 0 0 0 Onderzoek 

M-93 WN Aanvoerroute Kromme Rijn (6 m3/s) 1 0 1* 0 Uitvoering 

M-95 WN COASTAR kustduinen 1 1 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

M-96 WN 
COASTAR: Case 3 Westland droge voeten, 
voldoende gietwater 0 1 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

M-98 WN Temmen brakke kwel 1 1 0 0 Uitvoering 

M-101 WN Effluent Harnaschpolder (Effluent opschalen) 1 0 0 0 Uitvoering 

M-102 WN Effluent Kortenoord (Effluent opschalen) 1 0 1 0 Uitvoering 

M-104 WN Aanvoerroute Krimpenerwaard (5.5 m3/s) 1 1 1 1 Uitvoering 

M-106 WN Aanvoerroutes: Vervolgmaatregel Brielse Meer 0 1 0 0 Uitvoering 

M-111 ZWD Slimmer regionaal waterbeheer 1 1 1 1 Uitvoering 

M-112 ZWD Slimmer doorspoelen zoute polders 0 1 0 0 Uitvoering 

M-113 ZWD Hergebruik effluent 1 1 0 0 Uitvoering 

M-114 ZWD Wetland 0 1 0 0 Uitvoering 

M-116 ZWD Externe aanvoer Zeeuws-Vlaanderen 0 1 0 0 Uitvoering 

M-118 ZWD Proeftuin zoet water Zeeland 1 1 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

M-120 ZWD Optimalisatie watersysteem 0 1 0 0 Uitvoering 

M-121 ZWD Krekenvisie West-Brabant fase 2 0 1 0 0 Uitvoering 

M-123 ZWD Maatregel D4, alt. Aanvoer Oost-Flakkee 0 1 0 1 Uitvoering 

M-124 ZWD Maatregel D8, Reigersbergse polder 0 1 0 0 Uitvoering 

M-125 ZWD Monitoring en modellering 1 0 0 0 Onderzoek 

M-126 ZWD Modellering 1 0 0 0 Onderzoek 

nieuw ZWD Robuust regionaal zoetwatersysteem 1 0 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

nieuw ZWD Alternatieve zoetwatervoorziening VZM 1 0 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

M-128 HZ 
Klimaatrobuuste inrichting regionaal systeem 
(beekherstel, herprofilering) 1 0 0 0 Uitvoering 

M-129 HZ Regelbare drainage 1 0 0 0 Uitvoering 

M-130 HZ Onderwaterdrainge 1 0 0 0 Uitvoering 

M-131 HZ Sloten dempen 1 0 1*** 1*** Uitvoering 

M-132 HZ Sloten verondiepen of afdammen 1 0 1*** 1*** Uitvoering 

M-133 HZ Greppels afsluitbaar maken 1 0 1*** 1*** Uitvoering 

M-134 HZ Duikers verhogen 1 0 1*** 1*** Uitvoering 

M-135 HZ Plaatsen stuwen in detailwaterlopen 1 0 1*** 1*** Uitvoering 

M-136 HZ Aanleg infiltratiegreppel 1 0 0 0 Uitvoering 
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M-137 HZ Oppervlakking afstroming beperken of sturen 1 0 0 0 Uitvoering 

M-138 HZ 
Afkoppelen verhad oppervlak naar berging of 
infiltratievoorziening 1 0 0 0 Uitvoering 

M-139 HZ 
Groenblauwe structuren en klimaatrobuust 
inrichten openbare ruimte 1 0 0 0 Uitvoering 

M-140 HZ 
Waterpartijen onderdeel laten zijn van het grotere 
watersysteem of omvormen tot wadi's 1 0 0 0 Uitvoering 

M-141 HZ Onstenen van publiek verhard oppervlak 1 0 0 0 Uitvoering 

M-142 HZ Verbeteren bodemstructuur 1 0 0 0 Uitvoering 

M-143 HZ Druppelirrigatie 1 0 0 0 Uitvoering 

M-144 HZ Subirrigatie 1 0 0 0 Uitvoering 

M-145 HZ 
Water (lokaal) opvangen en opslaan (vooraad en 
opvang pieken) 1 0 0 0 Uitvoering 

M-146 HZ 
Planvorming en bedrijfsgerichte 
stimuleringsmaatregelen 1 0 0 0 Uitvoering 

M-147 HZ Bespraren drinkwater 1 0 0 0 Uitvoering 

M-148 HZ Hergebruik regenwater 1 0 0 0 Uitvoering 

M-149 HZ Hergebruik proceswater 1 0 0 0 Uitvoering 

M-150 HZ Hergeberuik RWZI-effluent 1 0 0 0 Uitvoering 

M-151 HZ Functie veranderen en ruimte voor water 1 0 0 0 Uitvoering 

M-152 HZ 

Grondgebruik permanent aanpassen gericht op 
waterbeschikbaarheid (naadbos -> heide of 
loofbos) 1 0 0 0 Uitvoering 

nieuw HZ 
Optimalisatie operantioneel peilbeheer in 
hoofdsysteem van regionale waterbeheerders 1 0 0 0 Onderzoek/Uitvoering 

nieuw HZ Aanbrengen verholen goten regenwater 1 0 0 0 Uitvoering 

 

 

* 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. 

*** In NWM opgenomen als een samengesteld pakket 
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1 Inleiding 

In het najaar zal een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd worden van het 

voorkeurspakket zoetwater, om bijdrage uit het Deltafonds te verantwoorden. Als input voor deze 

MKBA wordt het hydrologische effect van de uitvoermaatregelen uiteindelijk als één pakket met 

het Nationaal Water Model (NWM) doorgerekend. Dit pakket zal worden doorgerekend voor twee 

scenario’s: Ref2017 (weinig klimaatverandering en lage economische groei1) en Stoom2050 

(snelle klimaatverandering en hoge economische groei), die samen de bandbreedte aangeven 

van toekomstige omstandigheden in 2050.   

 

Het voorkeurspakket zoetwater bestaat uit diverse maatregelen in de verschillende 

zoetwaterregio’s, die op dit moment de voorkeur genieten van de regionale overheden en 

nationale overheid. De meeste van deze maatregelen zijn vrij eenvoudig te implementeren in het 

NWM, deelmodel LHM. De implementatie van de maatregelen van regio Hoge Zandgronden 

Oost en Zuid en het hoge deel van regio Noord (Drents Plateau en IJssel-Vechtdelta) binnen 

LHM is ingewikkelder, omdat een groot deel van deze maatregelen niet in het LHM ingebouwd 

kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de ruimtelijke schaal van de maatregel te klein is ten 

opzichte van de resolutie van LHM (250 x 250 m) of omdat het niet mogelijk is om de maatregel 

te implementeren binnen het modelconcept van het NWM. 

 

Het voorkeurspakket bevat maatregelen die in de komende uitvoeringsfase van het 

Deltaprogramma Zoetwater (2022-2027) uitgevoerd zullen worden. De maatregelen van de 

Hoge Zandgronden zijn samengenomen in een programma (ambitie) dat de komende periode 

tot aan 2050 zal worden uitgevoerd. De maatregelen worden dus niet volledig uitgevoerd binnen 

de komende fase II van het Deltaprogramma. Dit komt omdat de implementatie meestal 

afhankelijk is van een complex gebiedsproces met veel belangen en andere beleidsdoelen. 

Hierdoor is het niet bekend waar en wanneer maatregelen in de praktijk geïmplementeerd 

worden. Daarom is voor de Hoge Zandgronden niet gekeken naar de implementatie op het 

moment van het eind van de tweede fase van het Deltaprogramma maar naar de ambitie 

(=implementatiegraad) voor zichtjaar 2050. Om toch een schatting te doen van de locaties van 

de maatregelen in het pakket, is gekeken naar de meest gunstige kosten/baten verhouding met 

behulp van de Regioscan. De maatregelen zijn gebundeld in een zogenaamd LHM Hoge 

Zandgrondenpakket.  

                                                   
1 Ref2017 staat voor de huidige situatie (huidig klimaat en huidige landinrichting), maar wordt ook 
gebruikt als onderscenario voor zichtjaar2050, aannemende dat effecten grotendeels vergelijkbaar 
zijn met effecten van Deltascenario’s Druk en Rust. 
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Deze memo beschrijft de uitgangspunten en gemaakte keuzes bij het inbouwen van het 

maatregelpakket Hoge Zandgronden in het NWM, deelmodel LHM. We gaan er vanuit dat de 

lezer bekend is met het Nationaal Water Model en het Landelijk Hydrologisch Model. 

2 Selectie van maatregelen te implementeren in LHM 

Vanuit de regio is een lijst aangeleverd met individuele maatregelen die samen het Hoge 

Zandgronden programma vormen. Op basis van deze lijst en op basis van een onderliggende 

regionale studie (Onderbouwing uitvoeringsprogramma; Witteveen+Bos, 2019) is een 

inventarisatie gemaakt van de maatregelen voor de regio Hoge Zandgronden. Tabel 1 laat de 

25 maatregelen voor de regio Hoge Zandgronden en het zandgebied van regio Noord zien. De 

meeste maatregelen uit deze lijst zorgen voor een grotere aanvulling van het grondwater.  

 

Van alle 25 maatregelen kan maar een deel worden geïmplementeerd in het LHM. In het LHM 

kunnen de volgende type maatregelen niet of slechts gedeeltelijk worden doorgevoerd:  

 

• Tijdelijke maatregelen die niet het gehele jaar van kracht zijn, omdat LHM deze flexibiliteit 

mist. Bijvoorbeeld ‘met kleine stuwen of knijpduikers tijdelijk hogere peil in boeren sloten 

handhaven’. Er is voor gekozen deze maatregelen wel te implementeren, aannemende 

dat ze continu aanstaan.  

• Maatregelen die nog in onderzoek zijn, omdat hun effecten en daarmee manier van 

implementeren nog onbekend zijn. 

• Bepaalde maatregelen (bijv. onderwaterdrainage, druppelirrigatie en afkoppelen verhard 

oppervlak) zijn niet modelmatig te beschrijven binnen de bestaande modelconcepten van 

LHM en zijn daarom niet geïmplementeerd. 

• Het effect van een aantal maatregelen alleen lokaal (bijv. water opvangen in bassins), 

waardoor het doorrekenen met het LHM, om het regionaal of bovenregionale effect te 

bepalen, geen toegevoegde waarde heeft.  

 

Voor sommige landbouwmaatregelen die niet met LHM door te rekenen zijn, worden ten 

behoeve van de MKBA, in een apart spoor, berekeningen uitgevoerd met de Regioscan, om toch 

een inschatting te kunnen doen van het effect op landbouwopbrengsten. Hoe deze 

maatwerkberekeningen vormgegeven zullen worden is nog niet uitgewerkt en wordt daarom in 

deze memo niet besproken.  

 

In Tabel 1 is voor elke maatregel weergegeven of deze binnen LHM kon worden ingebouwd. In 

de tabel is bij maatregelen die niet binnen LHM konden worden ingebouwd een opmerking 

toegevoegd met de reden hiervoor. De nummering is overgenomen van de Factsheets die door 

de betreffende regio’s in de zomer van 2019 is aangeleverd. In het najaar zijn deze factsheets 

aangepast, met soms nieuwe nummering, maar in dit memo is de ‘oude’ nummering 

aangehouden. 

 

• HZS02: Sloten en greppels dempen  of drainage verwijderen; 

• HZS03: Alle ontwateringsmiddelen worden verminderd, zodat het neerslagoverschot 

meer zal infiltreren.  

• HZS04: Drainage omzetten in peilgestuurde drainage; 

• HZS05: Met kleine stuwen of knijpduikers tijdelijk hogere peil in boeren sloten 

handhaven; 

• HZS06: Afkoppelen verhard oppervlak  
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Tabel 1 Lijst met maatregelen voor regio Hoge Zandgronden en zandgebied regio Noord. Hierin staat aangegeven, 

welke maatregelen uit het Hoge Zandgronden programma wel/niet in het LHM wordt doorgerekend.   

Maatregel M
a

a
tr

e
g

e
l-

id
 

Im
p

le
m

e
n

ta
ti

e
 i

n
 

L
H

M
?

 

Opmerkingen 

Klimaatrobuuste inrichting 
regionaal systeem (beekherstel, 
herprofilering) M-128 Indirect via maatregelen M-131 t/m M-135 

Regelbare drainage M-129 ja Factsheet nr. HZ04 

Onderwaterdrainge M-130 nee Reden: technisch niet mogelijk 

Sloten dempen M-131 ja Factsheet nr. HZ02 en HZ03 

Sloten verondiepen of afdammen M-132 ja Factsheet nr. HZ02 

Greppels afsluitbaar maken M-133 ja Factsheet nr. HZ05 

Duikers verhogen M-134 ja Factsheet nr. HZ05 

Plaatsen stuwen in 
detailwaterlopen M-135 ja Factsheet nr. HZ05 

Aanleg infiltratiegreppel M-136 nee Reden: lokaal effect 

Oppervlakking afstroming 
beperken of sturen M-137 nee Reden: lokaal effect 

Afkoppelen verhard oppervlak 
naar berging of 
infiltratievoorziening M-138 nee 

Factsheet nr. HZS062 
Reden: technisch niet mogelijk 

Groenblauwe structuren en 
klimaatrobuust inrichten openbare 
ruimte M-139 nee Reden: technisch niet mogelijk 

Waterpartijen onderdeel laten zijn 
van het grotere watersysteem of 
omvormen tot wadi's M-140 nee 

Reden: zorgt niet voor extra 
waterbeschikbaarheid, daarom geen 
DPZW maatregel 

Ontstenen van publiek verhard 
oppervlak M-141 nee Reden: technisch niet mogelijk 

Verbeteren bodemstructuur M-142 nee Reden: onderzoeksmaatregel  

Druppelirrigatie M-143 nee Reden: technisch niet mogelijk  

Subirrigatie M-144 nee Reden: technisch niet mogelijk  

Water (lokaal) opvangen en 
opslaan (vooraad en opvang 
pieken) M-145 nee Reden: lokaal effect 

Planvorming en bedrijfsgerichte 
stimuleringsmaatregelen M-146 nee Reden: bewustwordingsmaatregelen 

Besparen drinkwater M-147 nee Reden: lokaal effect 

Hergebruik regenwater M-148 nee Reden: lokaal effect 

Hergebruik proceswater M-149 nee Reden: lokaal effect 

                                                   
2 Deze maatregel bleek pas tijdens de implementatie niet mogelijk binnen NWM. Deze maatregel 
wordt daarom wel beschreven in bijlage 1.  
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Hergeberuik RWZI-effluent M-150 nee Reden: lokaal effect 

Functie veranderen en ruimte 
voor water M-151 nee Reden: geen hydrologisch effect 

Grondgebruik permanent 
aanpassen gericht op 
waterbeschikbaarheid (naaldbos -
> heide of loofbos) M-152 nee 

Reden: technisch niet mogelijk in 
combinatie met een warme start 

 

3 Technische uitwerking 

3.1 Maatregelen afzonderlijk doorrekenen 

Elke door te rekenen maatregel is eerst afzonderlijk doorgerekend met LHM-standalone voor het 

Deltascenario Stoom2050, voor het jaar 2003. Het doel van deze berekeningen is de 

maatregelen te vertalen naar modelinvoer en deze vertaling te controleren. Bij een aantal 

maatregelen is niet alle benodigde informatie bekend. Zo is voor maatregel HZS03 niet bekend 

in hoeverre de ontwateringsmiddelen worden verminderd. Daarnaast is voor maatregel HZS04 

niet bekend welk peil wordt aangehouden bij peilgestuurde drainage. In deze gevallen is op basis 

van expert judgement een keuze gemaakt bij het doorrekenen van de maatregelen. In bijlage A 

is beschreven hoe deze afzonderlijke maatregelen zijn geïmplementeerd in het LHM.  

3.2 Inzichten maatregelen afzonderlijk doorrekenen 

Maatregelen 2, 3 en 5 lijken op elkaar en hebben alle het doel het regionale drainageniveau te 

verhogen, opdat er meer gebruik gemaakt wordt van de buffercapaciteit van het 

grondwatersysteem.  Omdat er in deze fase geen exacte informatie beschikbaar is waar en met 

welke specificaties de maatregelen geïmplementeerd zullen worden, is besloten om de 

maatregelen 2, 3 en 5 op dezelfde manier binnen LHM te implementeren. Hierdoor worden de 

maatregelen 3 en 5 op dezelfde manier als maatregel 2 geschematiseerd (met in deze memo 

als naam maatregel HZS235 voor de combinatie van 2, 3 en 5). Bij deze drie maatregelen 

worden peil en bodem van primaire, secundaire en tertiaire regionale waterlopen met 30 cm 

verhoogd. De modelmatige implementatie staat beschreven in paragraaf 3.3.   

 

Er is ook een test uitgevoerd waarbij maatregelen HZS02, HZS03 en HZS05 ieder op een 

afzonderlijke manier zijn geschematiseerd, waarbij voor maatregelen HZS03 en HZS05 de 

rivierbodemhoogte via de routine topsysteem.py werd verhoogd, zie bijlage A voor een 

beschrijving van de modelschematisaties. De maatregelen HZS03 en HZS05 gaven als gevolg 

van de modelconcepten en de modelschematisatie niet het verwachte resultaat: voor een deel 

van het gebied werd een verlaging van de grondwaterstanden berekend, terwijl je op grond van 

kennis over werking van het fysieke systeem mag verwachten dat de grondwaterstand stijgt als 

gevolg van deze maatregelen. Vandaar dat uiteindelijk is gekozen deze maatregelen met HZS02 

samen te voegen en op dezelfde manier te schematiseren, volgens een schematisatie die wel 

werkt, die schematisatie is beschreven in paragraaf 3.3.  

 

Tijdens het inbouwen en testen van de maatregelen bleek dat Maatregel HZS06 (afkoppelen 

verhard oppervlak)  technisch niet mogelijk binnen het LHM, vandaar dat deze maatregel 

uiteindelijk is weggelaten binnen het LHM Hoge Zandgronden pakket. 
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3.3 Modelinvoer LHM Hoge Zandgronden pakket gereedmaken  

Het LHM Hoge Zandgronden pakket bevat de volgende twee schematisaties voor de hoge 

zandgronden: 

1. Combinatie-maatregel HZS235 - slootbodems en peilen van primair, secundair en tertiair 

regionaal watersysteem verhogen met 30 cm; 

2. Maatregel HZS04 – Drainage omzetten in peilgestuurde drainage; 

 

De volgende modelaanpassingen zijn gedaan om combinatie-maatregel HZS235 te 

schematiseren: 

1. Binnen de routine topsysteem.py wordt een rivierbodemverhoging doorgevoerd van 30 

cm.  

2. Een peilverhoging van 30 cm wordt doorgevoerd in het bestand vadvalue.dik, dat de qh-

relaties (peil-afvoerrelaties) beschrijft. De qh-relaties worden per Local Surface Water 

(LSW) gegeven, maar niet op alle cellen binnen de LSW wordt de maatregel toegepast. 

Daarom is gekozen om in elke LSW een peilverhoging van een fractie van die 30 cm 

door te voeren, waarbij de gekozen fractie overeenkomt met de fractie aan maatregel-

cellen binnen de LSW. Het bestand vadvalue.dik bevat alleen gegevens voor vrij 

afwaterende LSWs.  

3. In peilgestuurde LSWs (waar geen peilaanpassing is gedaan in het vadvalue.dik 

bestand) wordt in de maatregel-cellen de peilverhoging van 30 cm toegepast in het 

bestandje mftolsw.csv, dat per modelcel aangeeft waarmee het gemiddelde LSW-peil 

moet worden verhoogd of verlaagd om het peil van die specifieke cel te bepalen. 

MODFLOW rekent namelijk niet per LSW, maar per modelgridcel (250x250 meter), 

waardoor deze het specifieke cel-peil nodig heeft om de uitwisseling tussen 

oppervlaktewater en grondwater te berekenen.   

 

Omdat binnen het LHM geen tijdelijke maatregelen kunnen worden geschematiseerd, wordt 

maatregel HZS04 geschematiseerd als een blijvende verhoging van het drainagepeil. Hierbij 

wordt in MODFLOW het peil van de buisdrainage verhoogd met 10 cm, daar waar deze 

maatregel wordt toegepast.  

 

In het maatregelpakket is de volgende modelinvoer gewijzigd: 

• MFtoLSW.csv 

• vadvalue.dik 

• bodh_b_250.idf 

• bodh_p1w_250.idf 

• bodh_p1z_250.idf 

• bodh_s1w_250.idf 

• bodh_s1z_250.idf 

4 Locaties waar maatregelen worden doorgevoerd 

De maatregelen worden doorgevoerd in regio Hoge Zandgronden en het zandgebied van regio 

Noord. Er is geen kaart beschikbaar waaruit het zandgebied van regio Noord direct kan worden 

overgenomen. Daarom is de grens van regio Hoge Zandgronden richting het noorden uitgebreid 

op basis van de zandgronden uit de bodemkaart én de vrij-afwaterende LSWs (local surface 

waters, MOZART stroomgebiedjes) . Figuur 1 toont de uitgebreide gebiedsgrens, de locaties 

van de vrij-afwaterende LSWs en de bodemkaart.  
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Figuur 1 Regio Hoge Zandgronden Oost en Zuid, uitgebreid met zandgronden regio Noord (zwartomlijnd). Links: vrij 

afwaterende LSWs (groen). Rechts: de bodemkaart.  

 

4.1 Bepalen waar de verschillende maatregelen binnen de regio worden toegepast 

Er zijn twee modelschematisaties van maatregelen die worden toegepast: HZS235 en HZS04. 

Daarmee worden echter wel vier verschillende maatregelen beschreven (HZS02, HZS03, 

HZS04 en HZS05). Daarom is voor alle vier de achterliggende maatregelen individueel bepaald 

op welke locaties de maatregelen worden toegepast.  

 

De maatregelen HZS02, HZS03 en HZS05 kunnen niet op dezelfde locatie worden doorgevoerd, 

omdat het regionaal oppervlaktewater bijvoorbeeld niet op dezelfde locatie uitgeschakeld én 

verminderd kan worden. Onderstaande tabel geeft weer welke aanpassingen worden 

doorgevoerd aan het regionaal oppervlaktewater en de buisdrainage.  

 

Tabel 2  De aanpassingen bij elke maatregel aan het regionaal oppervlaktewater en de buisdrainage 

Maatregel Regionaal 

oppervlaktewater 

Buisdrainage 

HZS02 Uitschakelen  

HZS03 Verminderen  

HZS04  Zomerpeil verhoogd 

HZS05 Peil opzetten  

 

De combinatie van maatregel HZS04 en maatregel HZS235 (HZS02, HZS03 en HZS05 samen)  

kunnen wel tegelijk worden toegepast op hetzelfde areaal, omdat deze maatregelen niet op 

hetzelfde watersysteem worden toegepast.  

4.2 Implementatiegraden 

In de ECKB-factsheets is de volgende informatie te vinden over implementatiegraden: 

 

Maatregel Implementatiegraad 

2022-2028 

Implementatiegraad 

2029-2050 

Implementatiegraad 

>2050 
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HZS02 10% areaal 40% areaal 60% areaal 

HZS03 Geen informatie 

beschikbaar 

Geen informatie 

beschikbaar 

Geen informatie 

beschikbaar 

HZS04 20% bestaande 

drainage in de 

geschikte gebieden 

50% bestaande 

drainage in de 

geschikte gebieden 

80% bestaande 

drainage in de 

geschikte gebieden 

HZS05 20% van het geschikte 

areaal 

50 % van het 

geschikte areaal 

80% van het geschikte 

areaal 

 

Witteveen+ Bos3  heeft aan de hand van informatie uit de ECKB factsheets en de 

kansrijkheidskaarten voor een aantal maatregelen een implementatiegraad bepaald. Voor de 

maatregelen HZS02, HZS03, HZS04 en HZS05 was echter geen implementatiegraad bepaald. 

Daarom zijn de implementatiegraden uit de ECKB-factsheets, voor de jaren 2029-2050 

aangehouden.  

 

Omdat HZS02, HZS03 en HZS05 niet op hetzelfde areaal kunnen worden geïmplementeerd, 

kan het gesommeerde percentage van deze maatregelen niet groter zijn dan 100%. Daarom 

konden de gegeven percentages uit de ECKB-factsheets niet direct worden gebruikt. Omdat 

HZS02 een grotere effectiviteit heeft dan HZS03 en HZS05, is gekozen om HZS02 op een groter 

percentage toe te passen en deze ook in alle natuurgebieden toe te passen. 

 

De volgende implementatiegraden zijn gebruikt bij het maatregelpakket:  

• HZS02: Alle natuur + 40% van landbouwareaal; 

• HZS03: 20% van landbouwareaal; 

• HZS04: 50% van landbouwareaal met buisdrainage; 

• HZS05: 20% van landbouwareaal. 

4.3 Locaties toekennen 

De maatregelen worden daar geïmplementeerd waar de kosten/baten voor die maatregel het 

meest gunstig zijn. Deze informatie is afkomstig uit kansrijkheidskaarten die laten zien op welke 

locaties een bepaalde maatregel het best  kan worden doorgevoerd (op basis van kosten/baten 

ratio inclusief subsidieregeling), bij een bepaalde implementatiegraad. Zie onderstaande figuur 

voor een voorbeeld van een kaart met de kansrijkheid van een bepaalde maatregel. In bijlage B 

is beschreven hoe deze kaarten precies zijn gegenereerd.  

 

                                                   
3 Deze informatie is verwerkt in de Witteveen en Bos-(concept)rapporten Onderbouwing 
uitvoeringsprogramma Zoetwater Oost-Nederland (2019) en Onderbouwing uitvoeringsprogramma 
Deltaplan Hoge Zandgronden (2019) 
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Figuur 2 Een voorbeeld van een kaart met de kansrijkheid voor een bepaalde maatregel. Bij een implementatiegraad 

van 30% wordt de maatregel alleen op de groene locaties toegepast; bij een implementatiegraad van 50% 

wordt de maatregel ook op de paarse locaties toegepast.  

 

Er is gekozen om de arealen voor maatregelen HZS02, HZS03 en HZS05 via stapeling toe te 

kennen. Dat wil zeggen dat eerst HGZ02 wordt toegekend aan bepaalde modelcellen. Een deel 

van de niet-toegekende cellen wordt vervolgens toegekend aan HZS03 en ten slotte wordt een 

deel van de niet-toegekende cellen toegekend aan HZS05. Voor deze volgorde is gekozen 

omdat HZS02 naar verwachting het meeste effect heeft op de grondwaterstanden en HZS05 het 

minst.  

 

Omdat HZS02 ook in natuur kan worden doorgevoerd, zijn eerst alle natuurgebieden 

(landgebruikskaart LGN nummers 11, 12, 13, 14 en 19) aan HZS02 toegekend. Vervolgens zijn 

de 40% meest geschikte landbouwgebieden toegekend aan HZS02.  

 

Van het niet-toegekende landbouwareaal binnen de hoge zandgronden zijn vervolgens de 20% 

meest geschikte gebieden toegekend aan HZS03. Daarna is van het niet-toegekende 

landbouwareaal binnen de hoge zandgronden de 20% meest geschikte gebieden toegekend 

aan HZS05.  
 

5 Vervolg 

Op basis van bovenstaande informatie zijn alle kaarten en bijbehorende modelinvoer voor het 

LHM pakket van de Hoge Zandgronden gegenereerd. Dit is vervolgens standalone gedraaid 

voor een periode van 30 jaar voor het Deltascenario Stoom2050. Na controle van de uitkomsten 

op plausibiliteit, wordt het LHM Hoge Zandgronden pakket gecombineerd met modelinvoer voor 

de overige maatregelen uit het Voorkeurspakket zoetwater. Vervolgens wordt het 

voorkeurspakket voor 101 jaar (1911-2010) doorgerekend met het Nationaal Water Model voor 

de scenario’s REF2017 en Stoom2050BP18, als input voor de MKBA zoetwater.  
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Bijlagen 

A. Beschrijving inbouwen afzonderlijke maatregelen in LHM 

 

HZS02 – Sloten en greppels dempen of drainage verwijderen 

In de voorbewerkingsroutine topsysteem.py wordt het primaire, secundaire en tertiaire regionale 

water verwijderd. Hierdoor worden de wateren zowel in MODFLOW als in MOZART verwijderd.  

 

In MODFLOW worden het buisdrainagesysteem en de maaiveldgreppels verwijderd. Deze 

drainagesystemen zitten alleen in MODFLOW en kunnen daarom direct uit de modelinvoer 

worden verwijderd.  

 

HZS03 – Alle ontwateringsmiddelen worden verminderd zodat het neerslagoverschot meer zal 

infiltreren 

De regio heeft in de factsheet gezet: ‘Sloten en greppels verondiepen of afdammen’. Om deze 

maatregel door te rekenen moet een keuze gemaakt worden tussen verondiepen en afdammen. 

Er is voor gekozen om de sloten en greppels te verondiepen, omdat dit modeltechnisch 

gemakkelijker te implementeren is.  

 

In de voorbewerkingsroutine topsysteem.py wordt de bodemhoogte van het regionale 

riviersysteem met 20 cm verhoogd. Daarnaast worden in de voorbewerkingsroutine 

tool_corrections.py de maaiveldgreppels verhoogd met 10 cm. In de ECKB factsheets was geen 

informatie opgenomen over in hoeverre de sloten en greppels moeten worden verontdiept. De 

20 cm in het regionale riviersysteem en 10 cm van de greppels is door Deltares bepaald op basis 

van expert judgement.  

 

Bij de testberekeningen is gebleken dat bovenstaande modelschematisatie niet de verwachte 

resultaten oplevert omdat door de koppeling tussen de modellen MOZART en MODFLOW als 

gevolg van deze maatregel in delen van gebieden minder water beschikbaar is dat kan infiltreren 

waardoor grondwaterstanden kunnen uitzakken.  

 

HZS04 - Drainage omzetten in peilgestuurde drainage 

In MODFLOW wordt het zomerpeil van de buisdrainage verhoogd met 10 cm.  

 

HZS05 - Met kleine stuwen of knijpduikers tijdelijk hogere peil in boerensloten handhaven 

In het model kan deze tijdelijke maatregel niet worden geïmplementeerd, daarom wordt de 

maatregel op alle tijdstappen geïmplementeerd. Er is ingeschat dat zo’n maatregel zorgt voor 

een verhoging van de ontwateringsbasis met 20 cm. Deze maatregel wordt modelmatig 

geïmplementeerd als een verhoging van de slootbodem, omdat dit hetzelfde effect heeft. In 

topsysteem.py is de bodemhoogte van secundair en tertiair systeem verhoogd met 20 cm.  

 

Bij de testberekeningen is gebleken dat bovenstaande modelschematisatie niet de vewachte 

resultaten oplevert omdat door de koppeling tussen de modellen MOZART en MODFLOW als 

gevolg van deze maatregel in delen van gebieden minder water beschikbaar is dat kan infiltreren 

waardoor grondwaterstanden kunnen uitzakken.  
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HZS06 - afkoppelen verhard oppervlak 

Deze maatregel is als volgt geïmplementeerd: Verhard oppervlak dat afgekoppeld kan worden 

zijn alle cellen met minimaal 20% verhard oppervlak (volgens verhard250.asc). Deze 20% is 

aangenomen zodat vooral stedelijk gebied meegenomen, en niet ook bijv. wegen. In deze 

gebieden wordt 80% van het verhard oppervlak afgekoppeld. Het afkoppelen kan op 

verschillende manieren gebeuren, waarbij het plaatsen van grasvelden/wadi’s ook zorgt voor 

een grotere verdamping. Er is aangenomen dat 10% van het verhard oppervlak dat afgekoppeld 

kan worden wordt omgezet in grasland.  

 

In het bestand verhard250.asc is het verhard oppervlak waar afgekoppeld kan worden 

verminderd met 80%. Dit bestand is als invoer gebruikt voor topsysteem.py. Dit script produceert 

o.a. lswattr.csv, die als aangepaste modelinvoer wordt gebruikt. Daarnaast is het metaswap-

invoerbestand uopp.asc aangepast. Hierin is het oppervlak stedelijk- en- water binnen verhard 

oppervlak dat afgekoppeld kan worden verminderd met 10% van het verhard oppervlak (uit 

verhard250.asc).  

 

Bij analyse van de resultaten is echter gebleken dat deze methode niet de juiste berekeningen 

oplevert. Met de in LHM gebruikte modelconcepten MOZART en MetaSWAP en de gebruikte 

koppeling bleek het niet mogelijk om een juiste modelschematisatie te maken waarin de 

maatregel met een juiste waterbalans in het model werd geïmplementeerd.  

 

B. Koppelen maatregelen met kansrijkheidskaarten 

De kansrijkheidskaarten zijn gemaakt met behulp van de regioscan. De ECKB-factsheets, de 

regioscan en de rapporten van Witteveen en Bos gebruiken ieder hun eigen maatregel-id’s. In 

onderstaande tabel is een vertaling gegeven van deze id’s.  

 

Tabel 0.1  Vertaaltabel van Maatregel-ID’s gebruikt door de regio, in de regioscan en in W&B.  

Maatregel-ID regio Maatregelcombinatie-ID 

regioscan 

Maatregel-ID Witteveen en 

Bosch 

HZS02 35 1.4a 

HZS03 35 1.4b 

HZS04 11 1.3a 

HZS05 32 1.4e 

 

 

HZS02 en HZS03 hebben beide maatregelverkennings-id 35 en daarom ook dezelfde 

geschiktheidskaart. HZS05 heeft een andere geschiktheidskaart. Hierdoor is 20% van het 

geschikte areaal voor HZS05 niet even groot als 20% van het geschikte areaal van HZS02. 

Vanwege consistentie is het totale potentieel geschikte areaal uit HZS02 en HZS03 ook gebruikt 

in HZS05. Zo blijft 20% van het totale geschikte areaal hetzelfde oppervlak. Voor de toekenning 

van de locaties is wel de maatregel-specifieke geschiktheidskaart gebruikt.  
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