
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilot Waterverdeling NHI 
Viewer 
 
case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilot Waterverdeling NHI Viewer 
 
case Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal 

 
 
 
 

1204886-000 
 
 
 
 
© Deltares, 2011 
 
 
 
 

J. de Koning 
G.F. Prinsen 
J. van Vossen 
 
 

 





 

 
 
 
 
Titel 
Pilot Waterverdeling NHI Viewer 
  
Project 
1204886-000 

Kenmerk 
1204886-000-ZWS-0013 

Pagina's 
59 

 

 
 

 
 
 

Trefwoorden 
NHI, viewer waterverdeling, Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal, Deltaprogramma Zoetwater 
 
Samenvatting 
Dit rapport gaat over de analyses voor het beheersgebied van RWS-DON en RWS-Utrecht 
die in het kader van de projecten SLA-Waterverdeling 30 jaar en SPA-Waterverdeling in de 
periode juli-september 2011 zijn uitgevoerd. Allereerst is door analyse van beschikbare 
meetgegevens en sommen met (een uitsnede uit) het landelijk Sobek model onderzocht wat 
de stromingsrichting op het Betuwepand is in geval van lage Rijnafvoeren en geopende 
Bernhardsluizen. De conclusie van deze analyse is dat, bij lage Rijnafvoeren en grote 
onttrekkingen via de Irenesluizen naar het noordelijk deel van het ARK, het water van de 
Waal via Betuwepand naar het stuwpand Hagestein stroomt.  
Vervolgens zijn een aantal sommen met Sobek en met NHI 2.1 gemaakt waar een alternatief 
beheer met extra afvoer via de stuw bij Driel en/of de stuw bij Hagestein is doorgerekend. De 
resultaten hiervan zijn geanalyseerd met de NHI-viewer en vergeleken met eerder gemaakte 
NHI 2.0 sommen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In 2010 is een viewer ontwikkeld door Nelen&Schuurmans en Deltares om berekeningen met 
de NHI-klimaatscenario’s te ontsluiten, vooral voor beleidsvraagstukken die leven bij de 
regionale diensten van Rijkswaterstaat. Met de viewer kunnen modelresultaten van NHI en/of 
Sobek runs geanalyseerd worden.  
Naar aanleiding van de resultaten van de eerste kennismaking en pilotprojecten in het najaar 
van 2010 en januari 2011 is door de Waterdienst besloten tot een vervolgproject waarin: 
 
 verschillende regionale diensten worden bezocht en de viewer wordt geïntroduceerd; en  
 voor een pilotgebied verdere verdieping en analyses met de viewer worden uitgevoerd.  

1.2 Doel 
Het nu voorliggende document beschrijft de analyse van het pilotgebied. In overleg met de 
Waterdienst en de regionale diensten is als pilotgebied gekozen voor het gebied Nederrijn-
Lek en Amsterdam-Rijnkanaal, in beheer bij regionale diensten Oost-Nederland en Utrecht. 
Het eerste doel van de pilot is te analyseren wat er bij huidig beheer en lage Rijnafvoeren 
gebeurd. Het tweede doel van de pilot is om twee vormen van alternatief beheer door te 
rekenen en met de NHI-viewer te analyseren, en zo de NHI-viewer verder bij de regionale 
diensten te introduceren. Het doorgerekende alternatieve beheer heeft betrekking op extra 
afvoer over de stuw bij Driel en extra afvoer via Hagestein. De resultaten van deze pilot zijn 
ook van belang voor het Deltaprogramma – deelproject ZoetWater. 
  
Het NHI is nog in ontwikkeling. Op het moment van uitvoering van de analyse voor het 
pilotgebied waren nog geen langjarige berekeningen met NHI 2.1 beschikbaar in de NHI-
viewer. Daarom zijn resultaten van langjarige berekeningen gemaakt met NHI 2.0, en 
aanvullende berekeningen met NHI 2.1 gebruikt in de analyses, en zijn zowel trends als 
lokale verbeteringen beschreven.  

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het waterbeheer van het pilotgebied de vraagstelling van de pilotstudie 
beschreven. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het Betuwepand en de beschikbare gegevens. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de naar aanleiding van de data-analyse gemaakte Sobek en NHI 
sommen. Hoofdstuk 5 tot en met 8 gaan nader in op de analyse met behulp van de NHI 
viewer. Hoofdstuk 9 geeft een korte samenvatting en conclusies, en hoofdstuk 10 bevat de 
referenties. 
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2 Beschrijving pilot 

2.1 Algemene beschrijving pilot  
De waterverdeling over de Waal, IJssel en Nederrijn-Lek wordt bij lage afvoeren geregeld 
door de stuw bij Driel. Door drie stuwen in de Nederrijn-Lek (Driel, Amerongen en Hagestein) 
kunnen peilen op de Nederrijn-Lek beheerst worden. De meest bovenstroomse stuw bij Driel 
fungeert als de kraan die de afvoerverdeling tussen Nederrijn-Lek en de IJssel regelt. Deze 
wordt zo bediend dat er zo lang mogelijk minstens 285 m3/s over de IJssel kan stromen en er 
altijd 25 m3/s voor de Nederrijn overblijft. Die 25 m3/s zijn nodig voor de watervragen via 
Nederrijn, Lek en Amsterdam-Rijnkanaal. Zolang de afvoer bij Lobith hoger is dan 1300 m3/s 
kan hieraan voldaan worden. Bij lagere afvoeren blijft de 25 m3/s voor de Nederrijn 
gereserveerd, maar kan het debiet van 285 m3/s over de IJssel niet langer worden 
gehandhaafd. Dat heeft consequenties voor de bevaarbaarheid van de IJssel (scheepvaart 
naar Twentekanaal) en voor de watervoorziening van Noord-Nederland via het IJsselmeer.  

Figuur 2.1: Pilot gebied Nederrijn-Lek en ARK met belangrijkste kunstwerken 
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De situatie rond het Betuwepand met de belangrijkste kunstwerken is weergegeven in Figuur 
2.1. Met de stuw bij Hagestein kan het peil op het kruispunt tussen Amsterdam-Rijnkanaal en 
Nederrijn-Lek worden geregeld. Het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal staat in 
normale situaties (met geopende Marijkesluizen) in open verbinding met de Nederrijn-Lek. 
Als de waterstand in de Waal lager wordt dan de waterstand in het Betuwepand van het 
Amsterdam-Rijnkanaal, worden de Bernhardsluizen bij Tiel geopend omdat die alleen 
ontworpen zijn op het keren van hogere waterstanden op de Waal. Er is discussie tussen 
Rijkswaterstaat-directie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden over het al of 
niet weglekken van water vanuit het stuwpand Hagestein via het Betuwepand naar de Waal 
bij dergelijke laagwatersituaties.  

2.2 Beheer van het Amsterdam-Rijnkanaal en stuwpand Hagestein op Nederrijn-Lek  
In de figuren op de volgende pagina’s, afkomstig van Rijkswaterstaat directie Utrecht, zijn de 
belangrijkste sluizen en gemalen in het gebied en het beheer bij laag water, normale situatie, 
en hoog water weergegeven. Voor de pilot is het beheer in de normale situatie en bij laag 
water van belang (die voor hoog water is voor de volledigheid ook bijgevoegd). 
 
In de workshop begin juni met RWS regionale directies Oost-Nederland (DON) en Utrecht 
(DUT) en Noord-Holland (DNH) is het beheer van het ARK besproken. De Marijkesluizen in 
het ARK, die het Betuwepand kunnen afsluiten van de Nederrijn-Lek, staan standaard open 
en gaan alleen bij een afvoergolf bij Lobith (en hoge peilen op Nederrijn-Lek) dicht. Bij 
normale en lage afvoeren staan deze sluizen dus open en betekent dat, dat het Betuwepand 
ARK hetzelfde peil heeft als het stuwpand Hagestein.  
De Bernhardsluizen (bij Tiel) staan in principe dicht, maar gaan alleen bij lage waterstanden 
op de Waal bij Tiel helemaal open (vanaf een waterstand van 3.15 m NAP). Dat betekent dat 
bij lage waterstanden op de Waal beide sluizen open staan, en het stuwpand Hagestein in 
open verbinding staat met de Waal.  
 
Volgens het landelijk Sobek model gaat bij een Rijnafvoer van orde 1100 m3/s de waterstand 
op de Waal bij Tiel zakken onder het gehanteerde streefpeil op de Lek in stuwpand Hagestein 
(door de stuw Hagestein gestuurd op +3 m NAP). Bij geopende Bernhardsluizen zal er dus 
water van de Lek naar de Waal kunnen stromen. Tijdens die workshop werd door DON 
gemeld dat bij de recente droogte van april-mei 2011 dit niet het geval was, terwijl de 
Rijnafvoer tot onder de 900 m3/s is gezakt.  
 
Daarop is voor deze pilot besloten tot de volgende acties: 
 
 Opvragen van metingen van waterstanden en debieten voor relevante meetpunten (Tiel, 

ARK, Hagestein, Amerongen) en analyse van deze gegevens; 
 Analyse met het Sobek model wat er gebeurt bij huidig beheer; 
 Analyse met het Sobek model wat er bij ander beheer zou kunnen gebeuren. Hierbij is 

genoemd: sturen op 25 m3/s extra afvoer bij Hagestein, met keuze of dit extra via Driel of 
via de Waal zou moeten worden aangevoerd (mits mogelijk). 
 

Uit de figuur van Rijkswaterstaat directie Utrecht blijkt dat bij lage Rijnafvoeren er tot 
maximaal 30 m3/s zal worden aangevoerd naar het ARK-NZK systeem via de Irenesluizen. 
Deze aanvoer wordt dan gebruikt voor de KWA naar Midden-West Nederland via gemaal de 
Aanvoerder langs de Leidsche Rijn-Oude Rijn (tot maximaal 7 m3/s) en via het 
Noordergemaal en de Doorslagsluis langs de gekanaliseerde Hollandsche IJssel (tot 
maximaal 6 m3/s), de drinkwateronttrekking in het Lekkanaal benedenstrooms van de Beatrix-
sluizen bij Nieuwegein, de onttrekking bij Caspargouwse Wetering (max. 3 m3/s) en doorvoer 
langs het ARK naar Weesp (minimaal 10 m3/s).  
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Omdat het Amsterdam-Rijnkanaal bij Weesp een peil heeft van -0.2 tot -0.4 m NAP, de 
stromingsrichting naar het noorden is en het vanaf de Irenesluizen en Beatrixsluizen in open 
verbinding hiermee staat, is het peil bij Utrecht orde -0.1 m NAP. Het streefpeil bovenstrooms 
Hagestein is +3.0 m NAP en kan bij lage waterstanden op de Waal wegzakken, maar is in 
2003 en voorjaar 2011 niet lager geweest dan +2 m NAP. De peilen op Nederrijn-Lek blijven 
dus naar verwachting hoog genoeg om voldoende bij de Irenesluis te kunnen inlaten naar het 
ARK. Wel is het zo dat de inlaatcapaciteit van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede bij lage 
waterstanden in het stuwpand Hagestein minder wordt. Met een analyse van beschikbare 
data uit DONAR en een analyse met Sobek is dit nader onderzocht. 
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Figuur 2.2: Beheer bij laag water 
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Figuur 2.3: Beheer in normale situaties 
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Figuur 2.4: Beheer bij hoog water 
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3 Data analyse 

3.1 Beschikbare meetlocaties 
 
Uit DONAR zijn de volgende rekenlokaties met waterstanden opgevraagd: 
 
 Hagestein boven; 
 Wijk bij Duurstede-kanaal (ARK kanaal noordzijde Irenesluizen); 
 Amerongen beneden; 
 Tiel-kanaal (ARK kanaal Betuwepand noordzijde Bernhardsluizen); 
 Tiel-Waal; 

 
De beschikbare gegevens zijn uurgegevens (Hagestein en Amerongen) en 10-minuten 
gegevens (Tiel en Wijk bij Duurstede). 
 

 
Figuur 3.1: Locaties met waterstandgegevens 

3.2 Data analyse  
De data voor 2011 (13 januari - 22 augustus) zijn een goede basis voor analyse. Uit de 
volgende figuren blijkt dat in 2011 zowel perioden van hoge waterstanden (januari-februari) 
als lage waterstanden (mei-juni) zijn voorgekomen. 
 
De waterstand in het Amsterdam-Rijnkanaal ten noorden van de Irenesluizen bij Wijk bij 
Duurstede blijkt het laagst van de geselecteerde locaties te zijn: tussen -0.11 en -0.59 m 
NAP. Het gemiddelde peil in januari-augustus 2011 op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de 
Irenesluizen is -0.40 m NAP geweest. 
De peilen op het stuwpand Hagestein op de Nederrijn-Lek, tussen Amerongen-beneden en 
Hagestein-boven, variëren tussen de +2.25 m en +7.25 m. Het gemiddelde peil bij Hagestein 
boven was 2.94 m NAP, bij Amerongen-beneden 3.20 m NAP.  
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Bij hoge afvoeren is het peil bij Amerongen duidelijk hoger dan bij Hagestein, maar bij lage 
afvoeren is het peil Amerongen-beneden vrijwel gelijk aan het peil Hagestein-boven. Het 
streefpeil bij lage afvoeren is +3.00 m NAP, maar dat kan niet altijd gehandhaafd worden. 
Het peil in het Betuwepand ARK (Tiel-kanaal) is in natte perioden (hoge Rijnafvoer) lager dan 
de Waal en hoger dan Hagestein-boven. In droge perioden is er nauwelijks verhang en is de 
waterstand nagenoeg gelijk aan de waterstand bij Hagestein-boven en Amerongen-beneden. 
Als het peil op de Waal onder de +3.0 m NAP zakt zijn alle peilen (Tiel-Waal, Tiel-Kanaal, 
Amerongen-beneden en Hagestein-boven) vrijwel gelijk. 
 

 
Figuur 3.2: Waterstanden januari-augustus 2011 
 
Nabij Wijk bij Duurstede, benedenstrooms van meetpunt Amerongen-beneden, is een inlaat 
voor de Kromme Rijn. Bekend is dat de capaciteit van deze inlaat afneemt bij lage 
waterstanden op de Nederrijn. In het NHI wordt gebruik gemaakt van de volgende relatie 
tussen waterstand op de Nederrijn en inlaatcapaciteit:  
 
Peil op de Nederrijn 
 (m NAP) 

Inlaatcapaciteit 
Kromme Rijn (m3/s) 

1.50 0.0 
2.00 0.5 
2.30 2.0 
2.60 4.0 
2.70 7.0 
3.00 10.0 

> 3.00 10.0 
 

Uit Figuur 3.2 en Figuur 3.3 Blijkt dat de opgetreden peilen eind mei en begin juni 2011 ruim 
onder +2.50 m NAP zijn gezakt (minimum waarde +2.25 m NAP). De capaciteit van de inlaat 
Kromme Rijn is daardoor fors beperkt.  
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Dit kan niet volledig worden gecompenseerd met extra aanvoer via gemaal Caspargouwse 
Wetering naar het Kromme Rijn gebied, want de capaciteit van dat gemaal is slechts 3.3 
m3/s. 

 
Figuur 3.3: Waterstanden maart-juni 2011 
 
De gegevens laten zien dat bij lage afvoeren het Nederrijn-Lek stuwpand Hagestein en het 
Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal als 1 pand opereren.  
 
De verschillen in waterstanden zijn gering (orde centimeter). Deze verschillen zijn dusdanig 
klein dat ook effecten als meetfouten, wind, voorbijvarende schepen en lange golven als 
gevolg van stuw- en sluisoperaties ook een verklaring kunnen zijn. 
Gedetailleerde vergelijking van de meetgegevens laat zien dat in perioden van 1 maart 2011 
tot 15 juli 2011 (met relatief lage afvoeren) de verschillen tussen de waterstanden Hagestein-
boven en Amerongen-beneden tussen -9 cm (Amerongen is 9 cm lager dan Hagestein) en 
+14 cm (Amerongen is 14 cm hoger dan Hagestein) variëren. Dat Amerongen-beneden enige 
tijd een lagere waterstand heeft, wordt waarschijnlijk verklaard doordat in die periode via de 
Irenesluizen extra water naar het Amsterdam-Rijnkanaal is gestuurd (conform Figuur 2.2) en 
het stuwpand Hagestein via de Irenesluizen, die dichter bij Amerongen liggen, langzaam 
wordt leeggetrokken.  
 
Voor de periode met lage waterstanden op de Waal is de periode 13 april - 24 juni 2011 
nader onderzocht. Uit de meetgegevens blijkt dat in die periode het maximale verschil +51 cm 
is geweest (Waal hoger dan het Amsterdam-Rijnkanaal) en minimaal -2 cm (ARK 2 cm hoger 
dan de Waal). Voor slechts 1.5% van de 10-minuten waarnemingen is het peil op het ARK 
hoger dan het peil op de Waal. Het mogelijk weglekken van water uit het Betuwepand naar 
de Waal lijkt gezien deze geringe frequentie en het geringe peilverschil erg mee te vallen. 
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Een vergelijking van het peil bij Tiel op het ARK en het peil bij Hagestein voor dezelfde 
periode laat zien dat het peilverschil schommelt tussen +12 cm (Hagestein 12 cm lager) en -7 
cm (Hagestein 7 cm hoger). Voor 63% van de uurwaarden in deze periode is het peil bij 
Hagestein lager of gelijk aan het peil op het ARK bij Tiel.  
  
Samenvattend: de waterstandsmetingen in perioden van lage afvoeren laten dus zien dat 
peilen in het stuwpand Hagestein en in het Betuwepand van het ARK, en de Waal (bij 
waterstanden onder de 3.0 m NAP) vrijwel gelijk zijn. Omdat de waterstand op het ARK ten 
noorden van de Irenesluizen orde -0.3 m NAP is, is er nog een fors positief verval over de 
Irenesluizen en dus een grote inlaatcapaciteit voor het ARK richting noorden. Als er meer 
water onttrokken wordt via de Irenesluizen dan er via Amerongen (Driel) wordt aangevoerd, 
dan moet dit water wel uit de Waal komen. Als er weinig water naar het noordelijk deel van 
het ARK gestuurd wordt, zal er wel water wegstromen naar de Waal. Verder wordt de 
capaciteit van de inlaat Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede fors beperkt door de optredende 
lage waterstanden (ongeacht of dat nu komt door grotere onttrekkingen via de Irenesluizen of 
weglekken van water naar de Waal). 
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4 Analyse met Sobek en NHI  

4.1 Doelstellingen analyse  
In het vorige hoofdstuk is de conclusie getrokken dat in periodes van lage waterstanden (lage 
Rijnafvoeren) er nog voldoende inlaatcapaciteit is naar het noordelijk deel van het 
Amsterdam-Rijnkanaal via de Irenesluizen, en dat bij grotere onttrekkingen naar het noorden 
extra water via de Waal zal worden aangevoerd door de geopende Bernhardsluizen. 
  
Om dit nader te onderbouwen zijn een aantal sommen met een Sobek model gemaakt. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van het landelijk Sobek model dat o.a. in het kader van het 
Deltamodel, NHI en Deltaprogramma-Zoetwater is opgezet. De status van dat Sobek model 
is vorig jaar beschreven in de rapportage van het Deltamodel (Prinsen et.al, 2010). Dat 
Sobek model is gebaseerd op het landelijk temperatuur model (LTM) en uitgebreid met de 
regionale kanalen zoals die in het Distributiemodel in NHI zijn opgenomen. Omdat de Sobek 
modellen vooral voor modellering van hoogwater situaties zijn gemaakt en gecalibreerd, is er 
destijds een beknopte toetsing gedaan van de afvoerverdeling in het “LTMPlus” Sobek 
netwerk: de afvoerverdeling bij Maastricht, het bovenrivierengebied, afvoeren naar zee via 
Haringvliet, Nieuwe Waterweg, en IJsselmeer, en interacties met enkele belangrijke regionale 
inlaatpunten zijn vergeleken met DM afvoeren. De inlaten naar het Amsterdam-Rijnkanaal 
zijn destijds niet getoetst. 
 
Sinds die rapportage zijn een aantal verbeteringen in het Sobek model geïmplementeerd. 
Verder is in het kader van Deltamodel overleg gestart met regionale waterbeheerders om de 
regionale schematisatie in het Sobek model te verbeteren en zo te komen tot het landelijk 
Sobek model (LSM). Voor de analyse van de pilotstudie is uitgegaan van versie 410 van het 
Sobek model zoals weergegeven in de volgende figuur.  

LTM+

 
Figuur 4.1: Landelijk Sobek model 
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De doelstellingen van de analyse met Sobek en NHI zijn: 
 
1. Bepaal of er in de huidige situatie (huidig laagwater beheer) water wegstroomt naar de 

Waal (Sobek) 
2. Onderzoek of er in laagwatersituaties extra water kan worden afgevoerd via Hagestein 

(25 m3/s) waarbij dit water via de Waal wordt aangevoerd, en wat zijn hiervan de 
gevolgen voor de landelijke waterverdeling (Sobek en NHI). 

3. Onderzoek of een sturing met 25 m3/s meer via Driel (dus orde 50 m3/s in plaats van de 
huidige standaard 25 m3/s) mogelijk is, en wat de impact op de landelijke waterverdeling 
is (Sobek en NHI). 

 
In Paragraaf 4.2 wordt de analyse met Sobek toegelicht, en in Paragraaf 4.3 wordt de 
vervolganalyse met NHI beschreven.  

4.2 Analyse met Sobek 
 
Huidig laagwaterbeheer 
 
Om te verifiëren of er in het huidige laagwaterbeheer water wegloopt vanuit de Nederrijn-Lek 
naar de Waal is het niet nodig het gehele Sobek model van Figuur 4.1 te gebruiken. Er is 
daarom een uitsnede gemaakt waarin de niet noodzakelijke gebieden zijn weggesneden. Er 
is gerekend met bovenrand Lobith, en benedenranden IJsselmeer, benedenrivierengebied, 
aanvoer vanuit ARK naar het westen (KWA), en Weesp. Het gereduceerde netwerk is 
weergegeven in Figuur 4.2  

 
Figuur 4.2: Sobek model voor pilot analyse ARK-Betuwepand en Nederrijn-Lek 
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Hierbij zijn de volgende gewenste onttrekkingen en benedenranden opgegeven: 
 
 IJsselmeer peil -0.2 m NAP; 
 Benedenrivierengebied +0.25 m NAP; 
 Debiet bij Weesp minimaal 10 m3/s; 
 Debiet naar Rijnland bij Bodegraven (KWA) 7 m3/s, aan te voeren via Leidsche Rijn 

(gemaal de Aanvoerder pompt uit ARK), en de Enkele Wiericke die via de Doorslag en 
Keulevaart wordt gevoed; 

 Debiet westwaarts (via Doorslag) 7 m3/s, deels voor HdSR en deels voor KWA; 
 
Voor een droge periode (1 juli -1 oktober 1976) zijn vervolgens sommen gemaakt met een 
rekentijdstap van 10 minuten en daggemiddelde uitvoer. 
 
Een eerste probleem was dat het beheer zoals in het landelijk Sobek model geïmplementeerd 
is voor de Irenesluizen en Beatrixsluizen het ‘normale’ beheer is. Met dit beheer wordt in het 
model een debiet van ongeveer 12 m3/s bij de Irenesluizen en 2 à 3 m3/s bij de Beatrixsluizen 
gerealiseerd. Voor droge situaties is gezien de hierboven benoemde onttrekkingen en 
benedenranden een debiet van orde 24 m3/s nodig. Dit is in het model gerealiseerd door de 
sturing als volgt aan te passen: waar op dit moment in het model bij inlaten een bepaalde 
openingshoogte werd opgedrukt als functie van het peilverschil over de Irenesluizen (volgens 
een interpolatietabel), is die interpolatietabel aangepast zodat bij hetzelfde peilverschil de 
schuiven verder opengaan en er dus meer water naar het noorden geleid kan worden.  
De resultaten van deze som voor de periode 1 juli – 1 oktober 1976 zijn: 
 
 Een onttrekking bij de Irenesluizen uit het stuwpand Hagestein op Nederrijn-Lek van 23 à 

24 m3/s, en via de Beatrixsluizen 1 à 2 m3/s; 
 Een afvoer bij Weesp van circa 11 m3/s; 
 Gemaal de Aanvoerder pompt met 7 m3/s; 
 Bij de Doorslag wordt 7 m3/s naar het westen gevoerd; 
 De afvoer naar het noorden via de Irenesluizen kan volgens wens gerealiseerd worden, 

over de stuw Hagestein is in die periode niet of nauwelijks afvoer, en via de 
Bernhardsluizen wordt vrijwel altijd water van de Waal naar het noorden aangevoerd. Op 
momenten dat de Bernhardsluizen geopend of gesloten worden is er een afvoerpiek. Er 
kan dan ook een debiet naar de Waal optreden als er via Driel en Amerongen nog meer 
dan genoeg wordt aangevoerd om aan de aanvoer naar ARK-NZK te voldoen; half 
augustus is dit bijvoorbeeld het geval. Als de afvoer via Driel daalt wordt bij gelijkblijvende 
afvoer via de Irenesluizen water vanuit de Waal aangetrokken.  

 De waterstanden op het ARK ten noorden van de Irenesluizen blijven op peil rond de -
0.30 m NAP. De waterstanden van de overige locaties volgen elkaar, alleen in de eerste 
helft van augustus en in mindere mate eind september is er een kleine afvoergolf van de 
Rijn, waardoor het peil op de Waal omhoog gaat en het stuwpand Hagestein en 
Betuwepand volgen totdat de Bernhardsluizen gesloten worden.  

 
De conclusie uit de Sobek berekening is dat bij grote onttrekkingen via de Irenesluizen (en 
dat is het geval bij droogte) er water vanuit de Waal naar het Betuwepand ARK en stuwpand 
Hagestein stroomt. Als de onttrekkingen uit het stuwpand Hagestein en Betuwepand ARK 
echter lager zijn dan de aanvoer via de Nederrijn, dan kan er bij lage waterstanden op de 
Waal en geopende Bernhardsluizen water naar de Waal stromen.  
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Figuur 4.3: Daggemiddelde debieten bij de kunstwerken  
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Figuur 4.4: Daggemiddelde waterstanden bij de kunstwerken  
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De Sobek berekeningen onderschrijven dus de conclusies van de data-analyse van 
hoofdstuk 3. Ook het 15 september 2011 beschikbaar gekomen rapport van Hydrologic komt 
op basis van een analyse van waterbalansen tot dezelfde conclusie (Hydrologic, 2011). 
 
Extra afvoer via Hagestein 
 
Vervolgens is met de Sobek schematisatie van Figuur 4.2 een som gemaakt waarin getracht 
wordt in laagwatersituaties behalve de aanvoer naar het noordelijk deel van het ARK 
(inclusief aanvoer voor KWA) ook 25 m3/s extra water over de stuw Hagestein naar de Lek te 
sturen. De sturing van het kunstwerk Hagestein in het Sobek-model is echter tamelijk 
complex, en bij lage afvoeren is de sturing gericht op peilhandhaving (+3 m NAP). Om 
ingewikkelde aanpassingen aan de kunstwerksturing te voorkomen is de gewenste extra 
afvoer over de stuw Hagestein zo eenvoudig mogelijk geïmplementeerd als een laterale 
onttrekking vlak bovenstrooms van stuw Hagestein met een corresponderende lozing 
benedenstrooms. Het debiet is dus opgelegd, maar er is niet in detail uitgezocht hoe dit qua 
sturing van stuwen en kleppen gerealiseerd kan worden.  
 
Extra afvoer via Driel 
De andere variant die onderzocht is, is om via Driel extra afvoer over de Nederrijn te sturen. 
Ook de sturing van de stuw bij Driel in het Sobek-model is tamelijk ingewikkeld: bij lage 
Rijnafvoeren wordt een klein debiet over de Nederrijn gelaten door een bepaalde 
openingshoogte van de stuwen en omloopriolen te gebruiken. Verder wordt getracht 285 m3/s 
over de IJssel te sturen. Er is dus geen directe sturing op het debiet op de Nederrijn. Daarom 
is, op vergelijkbare wijze als in de som met extra afvoer via Hagestein, een extra afvoer bij 
Driel in de Sobek-schematisatie geïmplementeerd door een laterale onttrekking direct 
bovenstrooms van de stuw bij Driel te definiëren, met een corresponderende lozing 
benedenstrooms van de stuw.  

4.3 Analyse met NHI 
Om de consequenties op de landelijke waterverdeling te onderzoeken zijn vervolgens nog 
een aantal sommen met NHI gemaakt. Om een vergelijking te kunnen maken met NHI 
berekeningen die voor het Deltaprogramma – deelproject Zoetwater gemaakt zijn, zijn de 
sommen gebaseerd op een situatie die voor dat project al is doorgerekend en waarvan de  
resultaten al in de NHI-viewer beschikbaar zijn. Als referentiesom is de som voor de 2050 
situatie voor het scenario W+ RC en het hydrologische jaar 1976 (extreem droog) 
gehanteerd. In die NHI som stond echter de mogelijkheid tot wateraanvoer van de Waal naar 
het Betuwepand ARK nog uit. Daarom is eerst een nieuwe referentiesom gemaakt waarbij 
voor situaties met grote watervragen aan het stuwpand Hagestein-Betuwepand ARK 
(watervragen > 20 m3/s) er water via de Waal kan worden aangevoerd. Er is dus 
aangenomen dat tot 20 m3/s via de route Driel-Amerongen kan worden aangevoerd, maar dat 
extra aanvoer vanuit de Waal moet plaatsvinden. In de praktijk zal een situatie met grote 
watervragen door het inschakelen van de KWA toch samenvallen met perioden van lage 
Rijnafvoeren waarbij de Bernhardsluizen openstaan.  De gekozen grenswaarde van 20 m3/s 
is misschien nog te hoog; als er een grote vraag (> 20 m3/s) is en er wordt minder dan 20 
m3/s via de Nederrijn bij Amerongen aangevoerd, dan zal er bij de huidige modellering een 
tekort optreden. Bij een grenswaarde van 15 zou een eventueel tekort minder snel optreden, 
maar wordt wel eerder verondersteld dat aanvoer via het Betuwepand nodig is. 
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De volgende 3 sommen zijn gemaakt als aanpassing ten opzichte van deze versie: 
 
 Run 0 (nieuwe referentie): som met aanpassing zodat wateraanvoer van Waal naar 

Betuwepand mogelijk is 
 Run 1: als run 0, met sturen op 50 m3/s (25 extra) via Driel, en IJsselmeer peilopzet tot -

0.10 m NAP in plaats van -0.20 m NAP. Omdat er extra water via Driel gestuurd wordt, 
gaat er in deze run minder water via de IJssel naar het noorden. Ter compensatie wordt 
in deze run het IJsselmeerpeil verder opgezet dan nu gebruikelijk, om een grotere 
reserve in droge perioden beschikbaar te hebben.  

 Run 2: als run 0, met sturen op 25 m3/s afvoer via Hagestein, in droge perioden aan te 
voeren via de Waal. 

 
Op basis van de Sobek sommen met extra afvoer via Driel is voor een range van afvoeren 
bepaald hoeveel water via Waal, Nederrijn en IJssel stroomt. Dit is verwerkt tot nieuwe 
interpolatietabellen die vervolgens in het distributiemodel in NHI gebruikt zijn. Voor de 
hierboven genoemde run 1 (extra afvoer via Driel) is van deze aangepaste waterverdeling 
gebruik gemaakt. Uit de Sobek som met extra afvoer via Driel blijkt dat globaal gesproken die 
extra afvoer voor 2/3 ten koste gaat van de Waal afvoer, en voor 1/3 van de IJsselafvoer. Het 
verschil in afvoeren bij Driel tussen huidig beheer en 25m3/s extra via Driel sturen wordt 
weergegeven in Figuur 4.5. 
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Figuur 4.5 Relatie afvoer Lobith – afvoer Driel voor huidige situatie en met sturen extra water via Driel 
 
Voor run 2, extra afvoer via Hagestein, in droge perioden aan te voeren via Tiel, is nog 
uitgegaan van de oorspronkelijke afvoerverdeling. Uit de Sobek sommen voor lage afvoeren 
bleek namelijk dat het verschil in afvoerverdeling bij Pannerdensche Kop en IJsselkop met de 
huidige situatie minimaal was.  
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Extra afvoer bij Hagestein heeft in principe een klein effect op de zoutconcentraties in het 
benedenrivierengebied, in het bijzonder langs de Lek en bij Gouda. Door de korte doorlooptijd 
was het niet meer mogelijk om dit effect mee te nemen in de NHI sommen. Uit eerdere 
berekeningen in mei 2011 voor spoedadvies aan de LCW is wel gebleken dat extra afvoer 
van water over de Lek bij Hagestein de zoutproblemen bij Gouda iets kan verlichten, maar 
dat het effect relatief beperkt is (zie Figuur 4.6); bij extra afvoer via de Lek zal de concentratie 
bij Gouda iets minder snel stijgen en iets later overschreden worden. Maar bij droge situaties 
zal de norm van 250 mg/l nog steeds overschreden worden. Op de Lek zal het effect van 
extra afvoer via Hagestein iets groter zijn. 
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Figuur 4.6: Effect extra afvoer via de Lek op zoutconcentratie Gouda (berekening mei-juni 2011 voor LCW)  
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5 Analyses met de viewer 

5.1 Inleiding  
De NHI viewer is een webapplicatie om de NHI-modelresultaten te ontsluiten en daarmee de 
resultaten beschikbaar te maken voor de verschillende diensten van Rijkswaterstaat. De NHI-
viewer biedt de mogelijkheid om verschillende modelresultaten met elkaar te vergelijken en 
statistische analyses uit te voeren.  
 

 
Figuur 5.1 NHI-viewer 
 
Om te analyseren wat de effecten zijn van het toekomstige klimaat op het grond-  en 
oppervlaktewatersysteem in Nederland, zijn er medio 2010 met NHI 2.0 al verschillende 
klimaatscenario’s doorgerekend voor een periode van 30 jaar (1976-2005). Deze 
berekeningen zijn met de NHI-viewer te analyseren. De 30 jaar berekeningen zijn gemaakt 
voor het huidige klimaat en voor vier verschillende klimaatscenario’s.  
Verder zijn in het voorjaar van 2011 resultaten van sommen gemaakt met NHI 2.1 in de 
knelpuntanalyse van het Deltaprogramma-Zoetwater voor specifieke jaren (1967, 1976, 1989) 
toegevoegd aan de NHI viewer.  
 
De 30-jaar sommen met NHI 2.0 zijn gemaakt voor de periode 1976–2005. De 
klimaatscenario’s zijn gebaseerd op variaties in de periode van 30 jaar (1976–2005) en een 
gemiddelde correctie voor de klimaatverandering in dat scenario. De klimaatscenario’s 
hebben zichtjaar 2050 en gaan er vanuit dat de opwarming van de aarde doorzet ten opzichte 
van het referentiejaar 1990, waardoor zachtere winter en warmere zomers ontstaan. De 
winters worden gemiddeld natter en de neerslag die valt neemt extremere vormen aan. Ook 
neemt het aantal zomerse regendagen af. In de onderstaande figuur en tabel is een overzicht 
gegeven van de klimaatscenario’s die doorgerekend zijn met het NHI.  
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Figuur 5.2 Schematisch overzicht van de KNMI ’06 klimaatscenario’s 
 

Tabel 5-1 Legenda voor de KNMI’06 klimaatscenario’s voor Nederland 
Klimaatscenario Toelichting 
G Gematigd 1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990;  

geen verandering in luchtstromingspatronen West Europa 
G+ Gematigd 

+ 
1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990;  
winters zachter en natter door meer westenwind;  
zomers warmer en droger door meer oostenwind 

W Warm 2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990  
geen verandering in luchtstromingspatronen West Europa 

W+ Warm + 2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990;  
winters zachter en natter door meer westenwind;  
zomers warmer en droger door meer oostenwind 

 
Voor de in de NHI-viewer beschikbare sommen zijn er wel verschillen tussen de gebruikte 
modelversies (NHI 2.0 en NHI 2.1). Een belangrijk verschil is dat in NHI 2.1 gebruik gemaakt 
wordt van gridneerslag op een 1 km grid, gebaseerd op door KNMI geïnterpoleerde data van 
meer dan 300 neerslagstations met dagneerslagen (vrijwilligersnetwerk). In NHI 2.0 werd 
alleen gebruik gemaakt van de orde 30 hoofdstations. De neerslag kan hierdoor lokaal flink 
verschillen: in de STOWA validatie van NHI 2.0 voor de jaren 2003 en 2006 is geconcludeerd 
dat alleen het gebruik van de hoofdstations lokaal soms tot 100 mm afwijking van het 
jaartotaal neerslag kan leiden. Dit verschil in ‘huidige’ neerslag geeft ook verschillen in de 
berekende neerslag voor de klimaatscenario’s, ook al is de procedure en het beeld globaal 
hetzelfde. Verder is in NHI 2.0 de watervraag bij de inlaat Kromme Rijn door een invoerfout 
abusievelijk niet meegenomen. Een ander belangrijk verschil is de doorgerekende periode: in 
het Deltaprogramma-Zoetwater zijn NHI 2.1 sommen gemaakt, niet voor een lange periode 
van 30 jaar, maar voor 1967 (gemiddeld jaar), 1976 (extreem droog jaar) en 1989 (droog 
jaar). Tenslotte is er voor de scenario’s van rivierafvoeren bij de grens (Lobith, Sint Pieter) in 
het Deltaprogramma-Zoetwater gebruik gemaakt van nieuwe berekeningen met het HBV 
neerslag-afvoermodel, in plaats van relaties op basis van het RhineFlow model.  

5.2 Doel en werkwijze 
 
Doel 
Het doel van de analyses met de NHI-viewer is om inzicht te krijgen in de watervraag en 
wateraanbod van het oppervlaktewatersysteem gedurende droge periodes Er wordt gekeken 
naar een 30-jarige periode van 1976 tot 2006, waarin het huidige klimaat en verschillende 
klimaatscenario’s met elkaar vergeleken worden. 
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Er zijn drie analyses uitgevoerd: 
 
1. Hoeveel water is er beschikbaar voor het noordelijk deel van het Amsterdam-Rijnkanaal 

(ARK) vanuit de Nederrijn en Lek? 
2. Hoeveel water kan er via de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) naar Bodegraven? 
3. Wat is de totale watervraag langs de Nederrijn en Lek? 
 
Werkwijze 
Naast de analyses met de NHI 2.0 sommen, wordt er ook gekeken naar mogelijke 
maatregelen. Deze zijn doorgerekend met NHI 2.1 voor 1976, 2050 situatie W+ RC. Het gaat 
om drie aanvullende sommen: 
 
 Run 0 (nieuwe referentie): som op basis van de som uit Deltaprogramma-Zoetwater voor 

2050 W+ RC 1976, maar met wateraanvoermogelijkheid van de Waal naar het 
Betuwepand; 

 Run 1, Driel: als run 0, met sturen op 50 m3/s (25 extra) via Driel, en IJsselmeer peilopzet 
tot -0.10 m NAP in plaats van -0.20 m NAP. Omdat er extra water via Driel gestuurd 
wordt, gaat er in deze run minder water via de IJssel naar het noorden. Ter compensatie 
wordt in deze run het IJsselmeerpeil verder opgezet dan nu gebruikelijk, om een grotere 
reserve in droge perioden beschikbaar te hebben. 

 Run 2, Hagestein: als run 0, met sturen op 25 m3/s afvoer via Hagestein, in droge 
perioden aan te voeren via de Waal. 

 
De analyses met de viewer zijn uitgevoerd op basis van de NHI 2.0 berekeningen en de 
aanvullende sommen met NHI 2.1. De NHI 2.0 berekeningen zijn uitgevoerd voor het huidige 
klimaat en de vier klimaatscenario’s. Voor elke analyse is gekeken naar de debieten en 
watervraag in het huidige klimaat voor de hele periode van 30 jaar (1976 – 2005). Voor de 
periode van 30 jaar en voor de droge jaren 1976 en 2003 is vervolgens gekeken wat de 
verschillen in debieten en watervraag zijn voor de vier klimaatscenario’s. Als laatste zijn de 
extra NHI 2.1 sommen geanalyseerd. Voor deze sommen is het W+ scenario doorgerekend 
en is alleen gekeken naar het droge jaar 1976. 
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6 Analyses waterbeschikbaarheid Amsterdam-Rijnkanaal  

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
Het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) wordt hoofdzakelijk gevoed vanuit de Prinses Irenesluizen 
bij Wijk bij Duurstede. Ook wordt water vanuit de Lek ingelaten via de Prinses Beatrixsluizen 
en het Lekkanaal.  
In droge periodes wordt er water onttrokken aan het Amsterdam-Rijnkanaal voor de 
Kleinschalige Wateraanvoer (KWA). Volgens de KWA-afspraken moet er bij Bodegraven 7 
m3/s voor Rijnland, Delfland, en Schieland aangevoerd worden. Dit wordt gerealiseerd door 
via gemaal de Aanvoerder (7 m3/s) en het Noordergemaal (6 m3/s) water naar het westen te 
sturen. Deze 13 m3/s is voor gebruik door de Stichtse Rijnlanden (HdSR) en voor de KWA. 
Het minimale debiet in het ARK bij Weesp bedraagt 10 m3/s. Dit debiet is nodig om de 
zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal tegen te gaan. Figuur 6.1 geeft een overzicht van 
het oppervlaktewatersysteem in het NHI en de bijbehorende minimale debieten. 
In de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede dient minmaal 23 m3/s beschikbaar te zijn voor het ARK 
en KWA. In NHI 2.0 kan dit debiet alleen geleverd worden vanuit de Nederrijn. In de praktijk 
en in NHI 2.1 is er ook wateraanvoer vanuit de Waal. Dit is mogelijk omdat de Prinses 
Marijkesluizen en Prins Bernardsluizen geopend zijn, en er meer water uit het stuwpand 
Hagestein wordt getrokken dan via de Nederrijn wordt aangevoerd (zie hoofdstuk 3 en 4 van 
dit rapport). 
 
In deze analyse worden berekende debieten in het huidige klimaat (NHI 2.0) vergeleken met 
de berekende debieten in de verschillende klimaatscenario’s (NHI 2.0) en de extra sommen 
met NHI 2.1. 
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Figuur 6.1 Overzicht van het oppervlaktewatersysteem en de knopen in het NHI-model.  

6.2 Debiet Nederrijn 
In Figuur 6.2 is het debiet in de Nederrijn weergegeven bij Wijk bij Duurstede van het huidige 
klimaat van 1976 tot 2006. Over de gehele periode van 30 jaar is het debiet gedurende 47 
decaden lager dan 23 m3/s. In de droge periode in 1976 en 2003 daalt het debiet voor beide 
jaren naar een minimum van circa 18 m3/s in augustus.  
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Figuur 6.2 Debiet in de Nederrijn (1976-2006) voor het huidige klimaat. De droge jaren in 1976 en 2003, waarin het 

debiet onder de grens van 23 m3/s komt, zijn omcirkeld. 
 
In het huidige klimaat is het debiet in de Nederrijn 47 decaden onder het gewenste debiet van 
23 m3/s in de periode van 1976 - 2006. In de overige klimaatscenario’s neemt dit aantal toe. 
Voor het G en W scenario is het aantal decaden waar het debiet onder het gewenste debiet 
nagenoeg gelijk aan het huidige klimaat. In het G+ en W+ scenario neemt het aantal decaden 
onder het minimale debiet toe tot respectievelijk 93 en 142, zie Tabel 6-1. 
 
Tabel 6-1 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in de Nederrijn onder het gewenste debiet van 23 

m3/s ligt van 1976 tot 2006. 
Klimaat 1976-2006 
Huidig 47 
G 47 
G+ 93 
W 48 
W+ 142 
 
Figuur 6.3 toont het debietverloop gedurende de twee droge jaren 1976 en 2003 (huidig 
klimaat). Gedurende de droge periode komt het debiet in de Nederrijn onder de grens van 23 
m3/s, wat niet voldoende is voor voldoende aanvoer naar het ARK. 
 

 
 
 
 
 

 
Figuur 6.3 Debiet in de Nederrijn in het jaar 1976 (links) en 2003 (rechts) in het huidige klimaat. 
 
In 1976 zakt het debiet ongeveer 12 decaden onder het gewenste debiet, en in 2003 is dit 7 
decaden het geval. Dit aantal neemt in beide jaren toe in het G+ en W+ scenario, zie Tabel 
6-2. Gedurende de 30-jarige periode van 1976–2006 neemt het aantal decaden waarin het 
debiet kleiner is dan 23 m3/s toe, terwijl in de droge jaren 1976 en 2003 deze toename in 
verhouding kleiner is. 
In het G en W scenario is er geen groot verschil in vergelijking tot het huidige klimaat. In het 
G+ en W+ is het verschil groot. Het verschil tussen de scenario’s is de aangepaste 
luchtstroming boven Europa in de + scenario’s. Voor Nederland heeft deze andere 
luchtstroming relatief weinig invloed, maar het klimaat in Centraal Europa wordt wel sterk 
beïnvloed. Dit komt tot uiting in de afvoer van de Rijn: tijdens droge periodes wordt deze 
afvoer nog lager, terwijl tijdens natte periodes deze afvoer juist groter wordt. De afvoer kent 
daardoor grotere extremen en komt vaker onder de grens van 23 m3/s. 
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Tabel 6-2 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in de Nederrijn onder het gewenste debiet van 23 
m3/s ligt voor 1976 – 2006 en de jaren 1976 en 2003. 

Nederrijn Huidig G G+ W W+ 
1976-2006 47 47 93 48 142 
1976 12 12 13 12 16 
2003 7 8 9 8 10 
 
In de NHI 2.0 sommen wordt geen rekening gehouden met wateraanvoer vanuit de Waal via 
het Betuwepand. Voor het W+ scenario zijn nog drie extra berekeningen uitgevoerd met NHI 
2.1, waarin bij lage waterstanden op de Nederrijn wel wateraanvoer vanuit de Waal mogelijk 
is. De extra sommen worden vergeleken met de NHI 2.0 berekeningen in het W+scenario. 
In het W+ scenario komt het debiet van de NHI 2.0 som (gele lijn) nog 16 decaden onder de 
23 m3/s, zie Figuur 6.4. Voor de sommen die doorgerekend zijn met NHI 2.1 neemt het aantal 
decaden onder de grens van 10 m3/s af, zie Tabel 6-3. Zowel in de sommen voor de 
zoetwatervoorziening (blauwe lijn) als de extra sommen in NHI 2.1 (roze lijn). 
 

 
Figuur 6.4 Debiet in de Nederrijn in 1976 voor het W+ scenario in NHI 2.0 en NHI 2.1. 
 
Er is geen verschil in het debiet in de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede tussen de sommen in 
het W+ scenario voor de zoetwatervoorziening en de extra sommen, waarbij de wateraanvoer 
vanuit de Waal is meegenomen. Wel treedt er verschil op bij extra aanvoer vanuit Driel. Het 
debiet komt niet meer onder de grens van 23 m3/s. 
 

 
Figuur 6.5 Debiet in Nederrijn in 1976 voor het W+ scenario zoetwatervoorziening en de extra sommen in NHI 2.1. 
 
Het effect van de extra wateraanvoer vanuit de Waal is wel te zien in het debiet van de Lek 
net benedenstrooms van Wijk bij Duurstede, zie Figuur 6.6. De blauwe lijn geeft het debiet 
zonder wateraanvoer vanuit de Waal weer. De referentie som (zwart) en extra afvoer bij 
Hagestein (geel) tonen duidelijk een toename van het debiet in de Lek. Ook de extra aanvoer 
vanuit Driel heeft een positief effect op het debiet in de Lek. 
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Figuur 6.6 Debiet in de Lek in 1976 voor het W+ scenario zoetwatervoorziening en de extra sommen in NHI 2.1. 
 
Tabel 6-3 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in de Nederrijn onder het gewenste debiet van 23 

m3/s ligt in 1976 voor het W+ scenario 
Nederrijn W+ (NHI 2.0) W+ (NHI 2.1) Referentie Driel Hagestein 
1976 16 13 13 0 13 
 
Door de toename van het debiet in de Lek neemt ook de aanvoer richting het ARK via het 
Lekkanaal toe. In de NHI 2.0 (zwart) wordt voor het W+ scenario in 1976 nauwelijks 
wateraanvoer berekend vanuit de Lek. In de referentiesom (geel) en de som met extra afvoer 
bij Hagestein (roze) vindt er continu aanvoer vanuit de Lek plaats. Ook in het geval van extra 
afvoer bij Driel vindt er continu wateraanvoer richting het ARK plaats. 
 

 
Figuur 6.7 Toename van het debiet in het Lekkanaal als gevolg van de maatregelen in de extra sommen in NHI 2.1. 

6.3 Effect opzet IJsselmeer 
In de extra som – Run 1 - met NHI 2.1 wordt er extra water via Driel gestuurd en als gevolg 
daarvan minder via de IJssel. Dit is van invloed op waterstanden in het IJsselmeer. Om te 
voorkomen dat het peil in het IJsselmeer in de zomer uitzakt als gevolg van de verminderde 
aanvoer in de IJssel, is in deze run het zomerstreefpeil 10 cm hoger gesteld. In Figuur 6.8 is 
te zien dat het peil in het IJsselmeer in het W+ scenario op -0,20 m NAP gehandhaafd wordt 
tot half juni en daarna uitzakt. In het W+ scenario met sturen op extra afvoer bij Driel en opzet 
van het streefpeil tot -0,10 m NAP wordt deze opzet weliswaar niet gehaald, maar het peil 
zakt pas eind juni naar -0,40 m NAP. De extra afvoer via Driel leidt in deze run door deze 
extra peilopzet van het IJsselmeer dus niet tot extra tekorten in Noord-Nederland.  
 

 
Figuur 6.8 Waterstand in het IJsselmeer bij normale afvoer Driel (blauw) en extra afvoer van 25 m3/s (roze) 
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6.4 Debiet Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) 
Kijken we naar de afvoer in het ARK in het huidige klimaat, dan blijkt uit de NHI 2.0 sommen 
dat tussen 1976 en 2006 de afvoer in het ARK 15 decaden niet voldoet aan het minimale 
debiet van 10 m3/s bij Weesp, zie Figuur 6.9. Deels is dit een model-artefact, omdat de 
aanvoer via het Betuwepand uit de Waal nog niet in NHI 2.0 is meegenomen.  
 

 
Figuur 6.9 Debiet in het ARK (1976-2006) voor het huidige klimaat. De droge jaren in 1976 en 2003, waarin het 

debiet onder de grens van 10 m3/s komt, zijn omcirkeld. 
 
Tabel 6.4. geeft aan in welke jaren, naast 1976 en 2003, het debiet bij Weesp in het ARK ook 
onder de grens van 10 m3/s daalt voor het huidige klimaat. 
 
Tabel 6-4 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in het ARK bij Weesp onder het gewenste debiet van 

10 m3/s ligt van 1976 tot 2006 voor het huidige klimaat. 
Huidig klimaat 1976 1998 1990 1991 1996 2003 
Aantal decaden 
< 10 m3/s  

6 1 1 1 1 5 

 
Kijken we naar de overige klimaatscenario’s dan neemt het aantal decaden met een afvoer 
minder dan 10 m3/s bij Weesp toe, zie Tabel 6-5. 
 
Tabel 6-5 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in het ARK bij Weesp onder het gewenste debiet van 

10 m3/s ligt van 1976 tot 2006 voor alle klimaatscenario’s. 
Klimaat 1976-2006 
Huidig 15 
G 19 
G+ 36 
W 17 
W+ 73 
 
Voor het ARK zijn er grote verschillen in het aantal decaden met afvoeren minder dan 10 
m3/s bij Weesp (tussen huidig klimaat en W+ zit bijna een factor 5). Net zoals in de Nederrijn 
is ook in het ARK de toename bij het G+ en W+ scenario het grootst als gevolg van de 
toename van het aantal droge zomers. 
De toename van het aantal decaden met afvoer < 10 m3/s is weergegeven in Figuur 6.10. 
Hierin is duidelijk te zien dat de droge periodes, bijvoorbeeld 1976 en 2003, langer duren, 
maar ook dat het aantal droge jaren toeneemt. 
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Figuur 6.10 Debiet in het ARK bij Weesp voor het huidige klimaat (boven), het G+ scenario (midden) en het W+ 

scenario (onder). Het aantal decaden onder de grenswaarde van 10 m3/s neemt toe van boven naar 
beneden. 

 
Tabel 6-6 geeft een overzicht van het aantal decaden waar het debiet bij Weesp onder de 
grens van 10 m3/s komt. Ook hier komt naar voren dat in het G+ en W+ scenario het aantal 
droge periodes toeneemt en in 1976 en 2003 ook langer duren. 
 
Tabel 6-6 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in het ARK bij Weesp onder het gewenste debiet van 

10 m3/s ligt voor 1976 – 2006 en de jaren 1976 en 2003. 
ARK Huidig G G+ W W+ 
1976-2006 15 19 36 17 73 
1976 6 7 9 7 11 
2003 5 6 8 7 10 
 
Figuur 6.11 toont het debietverloop in het ARK bij Weesp en bij Wijk bij Duurstede gedurende 
de twee droge jaren 1976 en 2003 (huidig klimaat). Gedurende droge zomers is de 
watervraag uit het ARK dusdanig dat bij Weesp niet aan het minimale debiet voldaan kan 
worden, terwijl de wateraanvoer bij Wijk bij Duurstede wel groter is dan 10 m3/s. Voor de 
analyse van de watervraag voor de KWA vanuit het ARK wordt verwezen naar Hoofdstuk 7. 
 

  
Figuur 6.11 Debiet in het ARK bij Weesp (roze) en Wijk bij Duurstede (blauw) in 1976 (links) en 2003 (rechts) 

(huidig klimaat) 
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Naast de afname van het debiet in het ARK valt ook op dat het debiet bij Weesp in natte 
periodes groter is dan het debiet in het ARK bij Wijk bij Duurstede. Dit komt door lozingen van 
het omliggende gebied, o.a. via de Vecht die net ten zuiden van Weesp ook kan lozen op het 
ARK. 
 
In de nieuwe sommen wordt ook de mogelijke wateraanvoer vanuit de Waal naar Nederrijn-
Lek meegenomen, omdat bij lage Rijnafvoeren de Bernhardsluizen geopend worden en 
aanvoer vanuit de Waal (afhankelijk van de grootte van de onttrekkingen via de Irenesluizen) 
mogelijk is. In de Nederrijn neemt het debiet toe en in Figuur 6.12 is te zien dat dit ook het 
geval is voor het ARK.  
 

 
Figuur 6.12 Debiet in het ARK in 1976 voor het W+ scenario (NHI 2.0) en de extra sommen (NHI 2.1). 
 
Het debiet in de NHI 2.0 berekeningen (geel) en de berekening zonder wateraanvoer vanuit 
de Waal (blauw) komen allebei 11 decaden onder de grens van 10 m3/s. De wateraanvoer 
vanuit de Waal heeft een toename van het debiet in het ARK bij Weesp tot gevolg en ook een 
afname van het aantal decaden onder het minimum debiet, zie Tabel 6-7. 
Bij extra aanvoer vanuit Driel is de periode waar de 10 m3/s wordt onderschreden veel korter. 
Maar ook in de referentiesom waarbij alleen het Betuwepand water aanvoert neemt het 
aantal decaden onder de 10 m3/s ook af. Figuur 6.13 toont het debiet in het ARK bij Weesp 
voor de extra sommen gemaakt met NHI 2.1. 
 

 
Figuur 6.13 Debiet in het ARK bij Weesp in 1976,  W+ scenario DP-Zoetwater; extra sommen met NHI 2.1. 
 
De maatregelen die genomen zijn in de nieuwe sommen hebben een positief effect op het 
beschikbare debiet in het ARK. De extra aanvoer vanuit Driel heeft grote invloed op het 
beschikbare debiet en het aantal decaden onder de grens van 10 m3/s neemt het meest af. 
De wateraanvoer vanuit de Waal levert ook een verbetering op, hoewel deze minimaal is, zie 
Tabel 6-7. De wateraanvoer vanuit de Waal via Betuwepand naar Nederrijn-Lek is in de extra 
sommen met NHI 2.1 gemodelleerd door extra aanvoer uit de Waal als de totale gewenste 
onttrekkingen uit het stuwpand Hagestein meer dan 20 m3/s zijn; er wordt dus vanuit gegaan 
dat via Amerongen nog 20 m3/s geleverd wordt. Deze grens van 20 m3/s is vermoedelijk voor 
de nu doorgerekende extreem droge jaar 1976 te hoog.  
 
Tabel 6-7 Overzicht van het aantal decaden waarin het debiet in het ARK onder het gewenste debiet van 10 m3/s 

ligt in 1976 voor het W+ scenario. In NHI 2.0 en extra sommen in NHI 2.1. 

ARK W+ (NHI 2.0) W+ (NHI 2.1) Referentie 
(NHI 2.1) 

Driel 
(NHI 2.1) 

Hagestein 
(NHI 2.1) 

1976 11 11 10 4 9 
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6.5 Conclusie 
 
Op basis van de NHI 2.0 sommen volgt  de conclusie dat over de hele periode van 1976 tot 
2006 voor het huidige klimaat het debiet in de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede en in het ARK 
bij Weesp niet altijd voldoet aan het minimum debiet van respectievelijk 23 m3/s  en 10 m3/s. 
Er is dus niet altijd voldoende water in de Nederrijn voor het ARK, maar ook de watervraag 
vanuit het ARK draagt bij aan de afname van het debiet bij Weesp. 
Het aantal decaden waarin het debiet niet voldoet aan het minimum debiet in de Nederrijn en 
het ARK bij Weesp neemt toe voor de verschillende klimaatscenario’s. In het G+ en W+ 
scenario verandert door andere luchtcirculatiepatronen het klimaat in Centraal Europa. Dit 
resulteert in grotere extremen in de afvoer van de Rijn. De afvoer neemt af in droge periodes 
en neemt toe in natte periodes. 
 
De maatregelen die doorgerekend zijn met het NHI 2.1 hebben een positief effect op de 
debieten in de Nederrijn, Lek en het ARK: 
 
 De toename van het debiet als gevolg van extra aanvoer bij Driel voorkomt dat het debiet 

in de Nederrijn onder het minimum debiet komt. De extra afvoer over de stuw in de 
Nederrijn bij Driel leidt tot lagere afvoeren op de IJssel. Door een verhoging van het 
zomerstreefpeil met 10 cm worden extra tekorten in Noord-Nederland voorkomen, 
doordat in het voorjaar nog genoeg water via de IJssel naar het IJsselmeer stroomt en 
kan worden geborgen voor later gebruik. 

 De extra wateraanvoer vanuit de Waal (die in NHI 2.0 nog niet is meegenomen) heeft 
benedenstrooms van Wijk bij Duurstede een positief effect op het beschikbare debiet in 
de Lek en het ARK. Zowel bij Wijk bij Duurstede als bij de Prinses Beatrixsluizen wordt 
wateraanvoer richting het ARK berekend; samen heeft dit een afname van het aantal 
decaden onder het minimum debiet bij Weesp tot gevolg. De nu gebruikte modellering in 
de extra NHI sommen dat water pas vanuit de Waal wordt getrokken als de watervraag 
aan het stuwpand Hagestein meer dan 20 m3/s is, is vermoedelijk nog te conservatief. In 
droge perioden kan de afvoer bij Amerongen lager dan 20 m3/s worden en wordt er al 
eerder water uit de Waal onttrokken.  

 Opzet van het peil in het IJsselmeer met 10 cm in de zomer naar -0,10 m NAP 
compenseert de verminderde aanvoer vanuit de IJssel. In 1976 zorgt de peilopzet in het 
IJsselmeer ervoor dat de situatie in het W+ scenario niet verslechterd ten opzichte van de 
huidige situatie zonder opzet. 
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7 Analyses waterbeschikbaarheid voor KWA  

7.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 
De Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) bestaat uit meerdere aanvoerroutes. Er wordt water 
aangevoerd vanuit de Lek en vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Bij de schutsluis in 
Bodegraven dient in droge periodes 7 m3/s beschikbaar te zijn volgens de KWA-afspraken. In 
de hier beschreven analyse wordt gekeken hoeveel water er beschikbaar is in het ARK en de 
Lek voor de drie verschillende aanvoerroutes: 
 
 ARK - gemaal de Aanvoerder (7 m3/s) via Leidsche Rijn; 
 Lek - inlaat de Koekoek (4.9 m3/s) via Enkele Wiericke; en 
 ARK - Noordergemaal (6 m3/s) en sifon via Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. 

 
In Figuur 7.1 is schematisch het hoofdwatersysteem en de locaties van de kunstwerken 
weergegeven. Daarnaast zijn ook de verschillende aanvoerroutes getoond. 
 

 
Figuur 7.1 Schematische weergave van de aanvoerroutes en locaties van de kunstwerken in de KWA. 

7.2 Amsterdam-Rijnkanaal (route 1): gemaal de Aanvoerder 
De eerste aanvoerroute is weergegeven in Figuur 7.1. De onder normale omstandigheden 
geopende sluis bij gemaal de Aanvoerder tussen Leidsche Rijn en ARK wordt gesloten en 
gemaal de Aanvoerder (waarmee water vanuit het ARK naar de Leidsche Rijn wordt 
gepompt) treedt in werking. De stroomrichting wordt dus opgelegd. De Haanwijkersluis 
tussen Leidsche en Oude Rijn wordt geopend, waardoor het water richting de schutsluis bij 
Bodegraven stroomt. 
Volgens afspraken in de KWA dient er 13 m3/s in het ARK beschikbaar te zijn voor het 
gemaal de Aanvoerder (7 m3/s) en het Noordergemaal (6 m3/s)  (Deelrapport Kenmerken 
Landelijk Oppervlaktewater; NHI Fase 1 december 2008). Of het mogelijk is om met deze 
capaciteit voldoende water de Leidsche Rijn in te laten is afhankelijk van het aanbod op het 
ARK. Het debiet bij Weesp in het ARK moet minimaal 10 m3/s bedragen. In de vorige analyse 
bleek dat dit debiet niet altijd gehandhaafd wordt (zie Hoofdstuk 6). 
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In deze analyse wordt eerst gekeken naar het debiet bij het inlaatgemaal de Aanvoerder en in 
de Leidsche Rijn. Vervolgens worden deze debieten vergeleken met de overige 
klimaatscenario’s (NHI 2.0) en de debieten in de extra sommen met NHI 2.1. 
Figuur 7.2 toont hoe vaak het gemaal de Aanvoerder gebruikt wordt gedurende de 30 jaar 
(1976-2005). In deze figuur is te zien dat de open verbinding tussen Leidsche Rijn en ARK 
een negatief debiet heeft indien het water stroomt van Leidsche Rijn naar ARK en een 
positief debiet indien het water vanuit ARK de Leidsche Rijn instroomt 
 

.  
Figuur 7.2 Overzicht van het debiet bij gemaal de Aanvoerder van 1976 tot 2006 in het huidige klimaat. 
 
Omdat de Leidsche Rijn in open verbinding staat met het ARK betekent een positief debiet 
niet per definitie dat het gemaal aanslaat. Alleen in de zomer van 1976 neemt het debiet 
duidelijk fors toe tot circa 5 m3/s. Indien het debiet groter is dan 1 m3/s kan aangenomen 
worden dat het gemaal gebruikt wordt. Overigens golden de afspraken rondom de KWA nog 
niet in 1976; het NHI gaat uit van huidig beheer gedurende de gehele periode. Als er al KWA 
afspraken zouden zijn geweest, dan zou de KWA in werking zijn getreden in 1976. 
In de praktijk is in 2003 het gemaal de Aanvoerder in werking gesteld, echter uit de 
modelresultaten komt dit niet direct naar voren. Mogelijk is de zoutproblematiek bij Gouda 
en/of watervraag voor de KWA in NHI 2.0 onderschat. 
 

 

 
Figuur 7.3 Verschil in gebruik van Gemaal de Aanvoerder tussen het huidige klimaat (roze) en het G+ scenario 

(boven) en het huidige klimaat en W+ scenario (onder) van 1976 tot 2006. 
 
In het huidige klimaat is het debiet bij gemaal de Aanvoerder slechts 1 decade groter dan 1 
m3/s. Zoals te zien is in Figuur 7.2 geldt dit alleen voor het extreem droge jaar in 1976. In de 
overige klimaatscenario’s neemt het aantal decaden dat het gemaal de Aanvoerder gebruikt 
wordt duidelijk toe (zie Figuur 7.3). In het G+ en W+ scenario neemt het aantal droge zomers 
toe en ook duur van de droge periode, dus gemaal de Aanvoerder wordt vaker ingezet, zie 
Tabel 7-1. 



 

 
1204886-000-ZWS-0013, 15 november 2011, definitief 
 

 
Pilot Waterverdeling NHI Viewer 
 

37 van 59 

Waar in het vorige hoofdstuk eigenlijk alleen grote verschillen ten opzichte van. het huidige 
klimaat optraden in de + scenario’s, is hier duidelijk dat ook de G en W scenario’s al 
verschillen tonen met het huidige klimaat. Dit komt omdat de KWA niet alleen afhangt van de 
aanvoer van water via de rivieren (meer beïnvloed door de luchtstroming boven Centraal 
Europa), maar ook sterk afhangt van de watervraag in de regio’s. Juist dit laatste is 
afhankelijk van de temperatuur en verdamping, die in droge zomers ook al in de G en W 
scenario’s duidelijk hoger zijn dan in het huidig klimaat. 
 
Tabel 7-1 Overzicht van het aantal decaden dat gemaal de Aanvoerder in gebruik is (debiet > 1 m3/s), 1976-2006. 
Klimaat 1976-2006 
Huidig 1 
G 4 
G+ 13 
W 3 
W+ 36 
 
Het inlaatgemaal de Aanvoerder wordt uitsluitend gebruikt in droge periodes, daarom wordt 
er in deze analyse gefocust op de droge jaren 1976 en 2003. Figuur 7.4 geeft het debiet weer 
in de Leidsche Rijn bij het inlaatgemaal de Aanvoerder. 
 

 
Figuur 7.4 Debiet bij inlaatgemaal de Aanvoerder voor 1976 (links) en 2003 (rechts) in het huidige klimaat. 
 
Het jaar 1976 was droger dan 2003, dit blijkt ook uit de inzet van gemaal De Aanvoerder. In 
1976 wordt een maximale capaciteit van circa 5 m3/s gehaald en uit de modelresultaten van 
2003 blijkt dat het gemaal in het model dan nauwelijks gebruikt wordt. Dit is opvallend 
aangezien de KWA in 2003 in praktijk wel in werking is gesteld. In Figuur 7.5 is het debiet in 
het ARK (roze en blauwe lijn) en de Leidsche Rijn (geel) weergegeven voor 2003 in het 
huidige klimaat. Ook is hier het debiet voor het Noordergemaal (zwart) weergegeven. 
 

 
Figuur 7.5 Debieten in het ARK benedenstrooms van gemaal de Aanvoerder, bij Weesp, in de Leidsche Rijn en bij 

het Noordergemaal in het huidige klimaat in 2003 
 
Uit Figuur 7.5 blijkt dat zowel de KWA-aanvoer via gemaal de Aanvoerder en het 
Noordergemaal in 2003 niet groot zijn. Ook de afname van het debiet in het ARK bij Weesp is 
niet terug te vinden. In 1976 echter is de afname van het debiet in het ARK bij Weesp 
duidelijk zichtbaar in Figuur 7.6. Vermoedelijk wordt de watervraag voor de KWA vanuit het 
ARK voor de situatie in 2003 onderschat. 
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In Figuur 7.6 is de invloed van gemaal de Aanvoerder op het debiet in het ARK bij Weesp 
weergegeven voor het huidige klimaat voor het droge jaar 1976. De blauwe lijn geeft het 
beschikbare debiet ten zuiden van gemaal de Aanvoerder in het ARK weer, de gele lijn het 
debiet bij gemaal de Aanvoerder en de roze lijn het debiet bij Weesp. In het zwart het debiet 
van het Noordergemaal. 
 

 
Figuur 7.6 Debieten in het ARK benedenstrooms van gemaal de Aanvoerder, bij Weesp, in de Leidsche Rijn en bij 

het Noordergemaal in het huidige klimaat in 1976. 
 
Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de 7 m3/s wel beschikbaar is voor gemaal de 
Aanvoerder, maar dat of de totale watervraag via de KWA die NHI berekent onderschat 
wordt, of dat in combinatie met de vraag via het Noordergemaal de afname van het debiet in 
het ARK te groot is om de gewenste 7 m3/s richting Bodegraven aan te voeren. Hierdoor is 
het maximale debiet bij gemaal de Aanvoerder slechts 5 m3/s. Bovendien gaat de vraag 
vanuit de KWA ten koste van het minimale debiet bij Weesp van 10 m3/s. De watervraag van 
het Noordergemaal komt ter sprake in Paragraaf 7.4. 
Naast de watervraag vanuit de KWA, wordt er ook water onttrokken uit het ARK voor de 
omliggende regio´s, zoals de drinkwateronttrekking door Waternet bij Nieuwegein. Deze 
watervraag is meegenomen in NHI maar wordt in deze analyse niet nader toegelicht (we 
focussen op de vraag of het gewenste debiet via de KWA bij de schutsluis van Bodegraven 
geleverd kan worden). 
Om bij Bodegraven in het huidige klimaat de gewenste 7 m3/s te halen is het niet voldoende 
om alleen gebruik te maken van gemaal de Aanvoerder. In de praktijk is de capaciteit van 
gemaal de Aanvoerder beperkt door de capaciteit van de Leidsche Rijn op circa 7 m3/s.  
 
In de extra sommen met NHI 2.1 wordt ook de wateraanvoer vanuit de Waal meegenomen, 
indien de waterstand in de Nederrijn lager is dan de waterstand in de Waal. In de 
referentiesom, waar alleen de wateraanvoer vanuit de Waal wordt meegenomen en geen 
extra maatregelen, blijkt het effect van de onttrekking door gemaal de Aanvoerder op het 
ARK voor het jaar 1976 in het W+ scenario (zie Figuur 7.7) .  
 

 
Figuur 7.7 Debieten in het ARK benedenstrooms van gemaal de Aanvoerder, bij Weesp, in de Leidsche Rijn en bij 

het Noordergemaal in het W+ scenario voor de referentiesom in 1976. 
 



 

 
1204886-000-ZWS-0013, 15 november 2011, definitief 
 

 
Pilot Waterverdeling NHI Viewer 
 

39 van 59 

Vergelijken we Figuur 7.6 en Figuur 7.7, dan blijkt dat de aanvoer in het ARK (blauwe lijn) in 
de extra sommen groter is en bijna overal groter dan 10 m3/s. Het debiet van gemaal de 
Aanvoerder en het Noordergemaal neemt ook toe, vooral in augustus en september. Dit komt 
waarschijnlijk omdat er ook meer water beschikbaar is in die periode. 

7.3 Lek (route 2): Inlaat de Koekoek 
De tweede aanvoerroute (zie Figuur 7.1) laat water vanuit de Lek in via inlaat de Koekoek. 
Gemaal Keulevaart treedt in werking, waarmee water vanuit de Lek via de Lopikerwaard naar 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt gevoerd. Vanuit de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel wordt water via de Enkele Wiericke (inlaat Hekendorp) richting Bodegraven gestuurd. 
Allereerst is geanalyseerd of er voldoende water beschikbaar is in de Lek in het huidige 
klimaatscenario. Volgens de verplichtingen van het Rijk dient er 4.9 m3/s uit de Lek 
beschikbaar te zijn ten behoeve van de KWA (Deelrapport Kenmerken Landelijk 
Oppervlaktewater; NHI Fase 1 december 2008). In Tabel 7-2 is een overzicht gegeven van 
het aantal decaden waarin het debiet bovenstrooms van inlaat de Koekoek kleiner is dan 4,9 
m3/s. 
 
Tabel 7-2 Overzicht van het aantal decaden waar het debiet in de Lek bij inlaat de Koekoek onder het gewenste 

debiet van 4.9 m3/s ligt van 1976 tot 2006, 1976 en 2003. 
Klimaat 1976-2006 
Huidig 97 
G 98 
G+ 160 
W 98 
W+ 199 
 
In het G+ en W+ scenario verdubbelt het aantal decaden waarin niet voldaan wordt aan het 
gewenste debiet in de Lek van 4,9 m3/s. 
Tabel 7-3 geeft aan hoe vaak inlaat de Koekoek gebruikt is in de som 1976 - 2006 en voor de 
droge jaren 1976 en 2003 (huidig klimaat en klimaatscenario’s NHI 2.0). Het aantal decaden 
waarin inlaat de Koekoek in gebruik is neemt fors toe voor de verschillende klimaatscenario’s 
ten opzichte van het huidig klimaat. In alle klimaatscenario’s valt op dat het aantal decaden 
waarin de inlaat de Koekoek in gebruik is toeneemt, zowel over de hele periode van 30 jaar, 
als in 1976 en 2003. De watervraag vanuit inlaat de Koekoek geeft aan dat naast een 
toename van het aantal droge periodes, ook de duur van droge zomers toeneemt. 
 
Tabel 7-3 Overzicht van het aantal decaden waar inlaat de Koekoek in gebruik is (debiet > 0 m3/s), 1976 - 2006 
Klimaat 1976-

2006 
1976 2003 

Huidig 4 2 0 
G 7 3 1 
G+ 36 11 5 
W 7 3 1 
W+ 82 12 11 
 
Ook hier is duidelijk dat ook de G en W scenario’s al verschillen tonen met het huidige 
klimaat. Dit komt omdat de KWA niet alleen afhangt van de aanvoer van water via de rivieren 
(meer beïnvloedt door de luchtstroming boven Centraal Europa), maar ook sterk afhangt van 
de watervraag in de regio’s. Juist dit laatste is afhankelijk van de temperatuur en verdamping, 
die ook al in de G en W scenario’s in droge zomers hoger is dan in het huidige klimaat. 
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Het maximale inlaatdebiet bij de Koekoek in het W+ scenario is circa 3 m3/s. In de overige 
scenario’s is het debiet zelfs kleiner dan 3 m3/s. Om bij schutsluis Bodegraven een debiet van 
7 m3/ te handhaven, is alleen wateraanvoer vanuit de Lek via inlaat de Koekoek niet 
voldoende. 
 
In de nieuwe sommen is extra wateraanvoer via het Betuwepand mogelijk. Figuur 7.8 toont 
het debiet in de Lek en inlaat de Koekoek voor het droge jaar in 1976 en het W+ scenario. Als 
gevolg van de wateraanvoer vanuit de Waal is er meer water beschikbaar in de Lek, dit 
resulteert echter niet in veel grotere debieten bij inlaat de Koekoek. 
 

 
Figuur 7.8 Vergelijking van het debiet in de Lek en inlaat de Koekoek voor het W+ scenario zonder en met 

wateraanvoer vanuit de Waal. 
 
Het aantal decaden waarin het debiet in de Lek kleiner is dan 4.9 m3/s neemt af. In het W+ 
scenario zonder wateraanvoer vanuit de Waal is dit nog 10 decaden en in de referentiesom 
resteren nog 6 decaden. Dit resulteert echter niet in een significante toename van het debiet 
bij inlaat de Koekoek. 

7.4 Amsterdam-Rijnkanaal (route 3): Noordergemaal 
Vanuit het ARK dient circa 13 m3/s beschikbaar te zijn voor de KWA. Naast 7 m3/s voor 
gemaal de Aanvoerder, wordt ook 6 m3/s onttrokken door het Noordergemaal (Deelrapport 
Kenmerken Landelijk Oppervlaktewater; NHI Fase 1 december 2008). Via de sifon onder het 
ARK en de Doorslagsluis wordt water richting de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
gevoerd. Via Inlaat Hekendorp kan vervolgens extra water richting de schutsluis bij 
Bodegraven gestuurd worden, zie Figuur 7.1. 
In Figuur 7.9 is het debiet bij het Noordergemaal weergegeven voor het huidige klimaat van 
1976 tot 2006. Gedurende de periode van 30 jaar (1976-2006) blijkt dat het Noordergemaal 
constant in gebruik is. Alleen het extreem droge jaar 1976 en in 1991 treedt een debiet groter 
dan 1.5 m3/s op. Zoals hierboven is aangegeven dient het Noordergemaal 6 m3/s te kunnen 
leveren. Voor deze analyse wordt daarom vanuit gegaan dat bij debieten groter dan 6 m3/s 
het Noordergemaal in NHI in gebruik is. Debieten kleiner dan 6 m3/s worden in deze analyse 
niet meegenomen. 
 

 
Figuur 7.9 Debiet in het Noordergemaal van 1976 tot 2006 voor het huidige klimaat. 
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In 2003 is het debiet bij het Noordergemaal kleiner dan 6 m3/s en in het NHI lijkt ook hier het 
Noordergemaal niet gebruikt te worden voor de KWA. Kijken we naar de overige 
klimaatscenario’s dan treden er wel verschillen op. In Figuur 7.10 wordt het huidige klimaat 
vergeleken met het G+ en W+ scenario van 1976 tot 2006. 
 

 

 
Figuur 7.10 Gebruik van het Noordergemaal, huidige klimaat en G+ scenario (boven) en het W+ scenario (onder). 
 
In de Tabel 7-4 is het aantal decaden weergeven waarin het Noordergemaal een debiet 
groter dan 6 m3/s heeft en voor de KWA gebruikt wordt. 
 
Tabel 7-4 Overzicht van het aantal decaden dat het Noordergemaal in gebruik is (debiet > 6 m3/s) van 1976 tot 

2006, 1976 en 2003. 
Klimaat 1976-2006 1976 2003 
Huidig 1 1 0 
G 3 1 1 
G+ 9 3 3 
W 3 1 1 
W+ 14 1 3 
 
Het gewenste debiet bij het Noordergemaal 6 m3/s, volgens de afspraken van de KWA, wordt 
wel gehaald. Echter, dit is kleiner dan het minimale debiet bij schutsluis Bodegraven en 
daarnaast neemt het debiet in de richting van inlaat Hekendorp in de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel ook nog eens af. Ook hier geldt dat de aanvoer vanuit het ARK via het 
Noordergemaal alleen niet voldoende is om bij Bodegraven een debiet van 7 m3/s te 
handhaven. 
In de extra sommen met NHI 2.1 wordt ook de wateraanvoer vanuit de Waal meegenomen, 
indien de waterstand in de Nederrijn lager is dan de waterstand in de Waal. Er wordt alleen 
gefocust op de referentie som, waar alleen de wateraanvoer vanuit de Waal wordt 
meegenomen en geen extra maatregelen. In Figuur 7.11 is het effect van de onttrekking door 
het Noordergemaal op het ARK weergegeven voor het jaar 1976 in het W+ scenario.  
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Figuur 7.11 Debieten in het ARK benedenstrooms van het Noordergemaal, bij Weesp, bij het Noordergemaal en bij 

gemaal de Aanvoerder in het W+ scenario voor de referentiesom in 1976. 
 
Net zoals in Paragraaf 7.2 geldt ook hier dat het debiet in het ARK toeneemt en er meer 
water beschikbaar is voor het Noordergemaal. Het debiet van gemaal de Aanvoerder en het 
Noordergemaal neemt ook toe, vooral in augustus en september. 

7.5 Totale aanvoer 
Uit de eerdere analyses bleek dat het debiet in de drie afzonderlijke aanvoerroutes van de 
KWA niet toereikend is om aan het gewenste debiet van 7 m3/s te voldoen bij Bodegraven. 
Figuur 7.12 geeft alle debieten weer via de verschillende aanvoerroutes voor het W+ scenario 
in 1976. Hieruit blijkt dat het gewenste debiet van 7 m3/s bij de schutsluis in Bodegraven door 
alle aanvoerroutes gezamenlijk geleverd kan worden, zelfs in het meest extreme 
klimaatscenario. De roze lijn representeert de aanvoer via route 1, geel de aanvoer via route 
2 en de zwarte lijn de aanvoer via route 2. Inlaat Hekendorp (blauwe lijn) is de aanvoer vanuit 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel; dit is een combinatie van route 2 en 3. 
 

 
Figuur 7.12 Debiet in de drie verschillende aanvoerroutes in 1976 voor het W+ scenario. 
 
De aanvoer vanuit het Noordergemaal via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en inlaat 
Hekendorp heeft het grootste aandeel aan het debiet bij schutsluis, circa 6 m3/s, en gemaal 
de Aanvoerder voert ongeveer 4 m3/s aan. Dit is opvallend, omdat gemaal de Aanvoerder de 
grootste capaciteit heeft. Inlaat de Koekoek heeft een kleine bijdrage van circa 2 m3/s.  
Bij de schutsluis Bodegraven is 7 m3/s beschikbaar. Dit is minder dan inlaat Hekendorp en de 
Aanvoerder samen. De afname van het debiet richting schutsluis Bodegraven is het gevolg 
van de lokale watervraag langs de verschillende aanvoerroutes. Uit de modelresultaten blijkt 
dat voor de overige klimaatscenario’s in 1976 het gewenste debiet van 7 m3/s bij schutsluis 
Bodegraven ook gehaald wordt, zie Figuur 7.13. 
 

 
Figuur 7.13 Debiet bij schutsluis Bodegraven voor alle klimaatscenario’s in 1976. 
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In de resultaten van 2003 is het inlaatdebiet bij gemaal de Aanvoerder klein en er is geen 
aanvoer vanuit inlaat de Koekoek. Ook is de aanvoer via Doorslagsluis en de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel minimaal. Zoals al eerder is aangegeven in dit hoofdstuk is het de vraag 
of voor het huidige klimaat, G en W scenario de watervraag voor de KWA onderschat wordt 
en de KWA dus in feite niet in werking wordt gesteld. Voor het W+ en G+ scenario wordt het 
gewenste debiet bij Bodegraven wel gehaald en in deze klimaatscenario’s blijkt de KWA wel 
nodig te zijn om aan de totale watervraag te voldoen, zie Figuur 7.14. 
 

 
Figuur 7.14 Debiet bij schutsluis Bodegraven voor alle klimaatscenario’s in 2003. 
 
In Figuur 7.15 is te zien dat in het G+ en W+ scenario voor 2003 de combinatie van alle drie 
de aanvoerroutes ook nodig is om het gewenste debiet bij Bodegraven te krijgen. 
 

 

 
Figuur 7.15 Debieten in de verschillende aanvoerroutes in het G+ (boven) en W+ scenario (onder) voor 2003. 
 
De maatregelen in de extra sommen in NHI 2.1 zijn ook vergeleken met W+ som van 
Deltaprogramma-Zoetwater. Het debiet bij de schutsluis te Bodegraven in het W+ scenario 
wordt vergeleken met de referentiesom waarbij wateraanvoer vanuit de Waal wel is 
meegenomen. Hier valt op dat er geen grote verschillen optreden, zie Figuur 7.16 en Figuur 
7.17. Er zijn wel grote verschillen tussen NHI 2.1 en de NHI 2.0 sommen voor W+ scenario, 
zie Figuur 7.12. 
Ondanks de extra aanvoer zijn nog steeds alle drie aanvoerroutes van de KWA nodig om het 
debiet bij Bodegraven van 7 m3/s te handhaven. Omdat er meer water beschikbaar is in het 
ARK en in de Lek neemt het debiet bij de verschillende kunstwerken wel iets toe ten opzichte 
van het scenario voor de zoetwatervoorziening. 
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Figuur 7.16 Debiet in de verschillende aanvoerroutes van de KWA en bij Bodegraven in 1976 op basis van het W+ 

scenario voor de zoetwatervoorziening. 
 
Het verschil in debiet bij Bodegraven en de aanvoerroutes tussen de referentiesom met 
alleen wateraanvoer vanuit de Waal en de extra aanvoer bij Driel is groot. In Figuur 7.17 is 
het debiet weergegeven voor de situatie waarin alleen aanvoer vanuit de Waal mogelijk is en 
in Figuur 7.18 is ook de extra aanvoer bij Driel meegenomen. 
 

 
Figuur 7.17 Debiet in de verschillende aanvoerroutes van de KWA en bij Bodegraven in 1976 op basis van het W+ 

scenario met aanvoer vanuit de Waal. 
 

 
Figuur 7.18 Debiet in de verschillende aanvoerroutes van de KWA en bij Bodegraven in 1976 op basis van het W+ 

scenario met extra aanvoer vanuit Driel. 
 

Vooral in de situatie waarbij er extra debiet via Driel wordt gestuurd, is de aanvoer in ARK en 
Lek ook groter en dus ook meer water beschikbaar voor de verschillenden kunstwerken en 
aanvoerroutes in de KWA. Er is nog steeds een combinatie van de drie aanvoerroutes nodig, 
vanwege de watervraag langs de aanvoerroutes. Echter, gemaal de Aanvoerder (roze) en het 
Noordergemaal (zwart) voldoen bijna aan de gestelde minimale debieten volgens de KWA. 
Het debiet bij inlaat de Koekoek neemt enigszins toe, maar haalt in alle sommen niet het 
gewenste debiet van 4.9 m3/s. 

 

De maximum aanvoer via het Betuwepand uit de Waal is in alle drie NHI 2.1. sommen in de 
droge periode in 2003 ruim boven de 10 m3/s. De maximum aanvoer is vrijwel gelijk (13-14 
m3/s) voor de sommen met normaal beheer Driel en sturen op extra afvoer bij Driel, en iets 
hoger (tot 20 m3/s) voor de som waarbij gestuurd wordt op extra afvoer bij Hagestein (die 
gegeven de manier van modelleren vooral via het Betuwepand aangevoerd moet worden).  
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7.6 Conclusie 
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat het gewenste debiet van 7 m3/s bij Bodegraven 
gedurende droge periodes gehaald wordt. Dit kan alleen door drie verschillende 
aanvoerroutes in te zetten: 
 
 Gemaal de Aanvoerder via Leidsche Rijn vanuit het ARK;  
 Inlaat Koekoek en gemaal Keulevaart richting de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

vanuit de Lek; en 
 Noordergemaal via Doorslagsluis en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel richting inlaat 

Hekendorp vanuit het ARK. 
 

Al deze mogelijke routes zijn in NHI opgenomen. Uit de resultaten van de NHI runs blijkt dat 
In 1976 de inzet van de KWA ten koste gaat van het gewenste debiet in het ARK bij Weesp. 
In het model wordt de watervraag per prioriteit berekend. Het gewenst debiet bij Weesp heeft 
in NHI 2.1 prioriteit 4, dus blijkbaar is de vraag van prioriteit 1 tot en met 4 die via de KWA 
voorzien wordt al dusdanig groot dat de beschikbaarheid niet voldoende is om zowel de KWA 
als het gewenst debiet bij Weesp volledig te honoreren.  
 
Uit deze analyse en de analyse in Hoofdstuk 6 blijkt dat in droge periodes niet aan het 
gewenste debiet van 10 m3/s in het ARK bij Weesp kan worden voldaan, omdat de watervaag 
vanuit het ARK door gemaal de Aanvoerder en het Noordergemaal groter is dan de aanvoer. 
Ook het debiet in de Lek is kleiner dan het gewenste debiet van 4.9 m3/s bij inlaat de 
Koekoek. Wel moet de kanttekening worden gemaakt dat de mogelijke aanvoer vanuit de 
Waal in droge perioden in NHI waarschijnlijk nog onderschat wordt door de manier van 
modelleren (namelijk de veronderstelde minimale 20 m3/s afvoer bij Amerongen; zie ook 
hoofdstuk 4.3) 
 
In 2003 is de inzet van de KWA in het NHI 2.0 model veel lager dan in de praktijk gebeurde. 
Zowel gemaal de Aanvoerder, het Noordergemaal en inlaat de Koekoek worden niet of 
nauwelijks gebruikt in het model in 2003 (huidige klimaat, G en W scenario). Het lijkt alsof 
hier de watervraag voor de KWA onderschat wordt. In het G+ en W+ scenario worden de drie 
genoemde routes wel gebruikt en wordt er ook voldaan aan de 7 m3/s bij de schutsluis te 
Bodegraven. Mogelijk is de zoutconcentratie bij Gouda in het model (huidig, G en W 
scenario) te laag geschat, of is de onderschatting van het KWA debiet het gevolg van het feit 
dat in NHI niet direct op de 7 m3/s bij Bodegraven gestuurd wordt, maar op de achterliggende 
watervraag. Met andere woorden, als de watervraag in het model kleiner is, zal er ook minder 
water worden aangevoerd. Deltaprogramma-Zoetwater geeft aan dat mogelijk de 
beregeningsvraag en de doorspoelvraag in de regio zijn onderschat. 
 
In het W+ scenario van de nieuwe sommen waar de wateraanvoer vanuit het Betuwepand 
meegenomen wordt en er extra aanvoer vanuit Driel plaatsvindt, verbetert de situatie in 1976 
voor het W+ scenario. Voor gemaal de Aanvoerder en het Noordergemaal is meer water 
beschikbaar in het ARK en de minimale debieten worden dan ook bijna gehaald. Maar ook 
hier geldt dat het gewenste debiet in het ARK bij Weesp, als gevolg van de toegenomen 
watervraag, niet gehandhaafd kan worden. Ook het debiet in de Lek neemt toe en kan er 
meer water aangevoerd worden via inlaat de Koekoek vanuit de Lek, maar het minimale 
debiet wordt niet gehaald bij inlaat de Koekoek. Het debiet bij schutsluis Bodegraven wordt 
gehaald door een combinatie van de drie aanvoerroutes. 
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8 Analyse totale watervraag inlaten langs Nederrijn en Lek 

8.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
De verschillende regio’s langs de Nederrijn en Lek hebben allemaal een bepaalde watervraag 
in droge periodes. Om inzicht te krijgen in de totale watervraag is deze geanalyseerd met 
behulp van de verschillende klimaatscenario’s in het NHI 2.0. 
Er wordt onder meer water ingelaten voor de volgende regio’s: 
 
 Arnhem Zuid; 
 Zuid-West Veluwe (Grebbesluis) en 
 Maurikse Wetering (Bonte Morgen).  

 
Daarnaast is er nog een watervraag vanuit de Nederrijn bij: 
 
 Kuijkgemaal (Linge); 
 ARK bij Wijk bij Duurstede; en 
 Inlaat Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. 

 

 
Figuur 8.1 Overzicht van de regio’s en takken welke bijdragen aan de totale watervraag vanuit de Nederrijn en Lek. 
 
Voor deze analyse is gekeken naar de afvoer in de Nederrijn en Lek. Het gewenste debiet bij 
Driel bedraagt ongeveer 25 m3/s. De totale watervraag wordt voor het huidige klimaat 
vergeleken met de overige klimaatscenario’s voor het extreem droge jaar 1976. Om het effect 
van de maatregelen in de nieuwe sommen te kunnen analyseren wordt een vergelijking 
gemaakt met het W+ klimaatscenario voor het jaar 1976 (NHI 2.1). In Figuur 8.1 zijn de 
verschillende regio’s weergegeven die bijdragen aan de totale watervraag van de Nederrijn 
en Lek. 
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8.2 Nederrijn en Lek 
Het debiet in de Nederrijn (bij Driel, DM tak 6003), Nederrijn (bij Wijk bij Duurstede, tak 6004) 
en Lek (tak 6005) moet in droge periodes groot genoeg zijn om voldoende water beschikbaar 
te hebben voor de totale watervraag van de verschillende regio’s. Het gewenste debiet bij de 
stuw bij Driel is 25 m3/s. Over de periode van 30 jaar van 1976 tot 2006 wordt voldaan aan dit 
debiet, zie de gele lijn in Figuur 8.2. 
 

 
Figuur 8.2 Debiet in de Nederrijn bij Driel (geel), Nederrijn voor Wijk bij Duurstede (roze) en Lek (blauw) van 1976 

tot 2006 voor het huidige klimaat. 
 
Er is sterke afname van het debiet tussen Driel en Hagestein, vooral in droge periodes zoals 
1976 en 2003. In Figuur 8.3 is ingezoomd op de droge jaren 1976 en 2003. De locaties in de 
Nederrijn bij Driel en Lek zijn weergegeven in Figuur 8.1. 
 

 
Figuur 8.3 Debiet in de Nederrijn bij Driel (geel), Nederrijn bij Wijk bij Duurstede (roze) en Lek (blauw) voor het 

huidige klimaat in 1976 (links) en 2003 (rechts) 
 
Vergelijken we het debiet bij Driel (tak 6003) voor het huidige klimaat met de overige 
klimaatscenario’s van 1976 tot 2006, dan valt op dat het gewenste debiet alleen in het W+ 
scenario gedurende 13 decaden onder het minimale debiet van 25 m3/s komt. Dit geldt voor 
de berekeningen met het NHI 2.0.  
 
Voor het jaar 1976 is in Figuur 8.4 het debiet van het W+ scenario (NHI 2.0) vergeleken met 
W+ zoetwatervoorziening (NHI 2.1). Waar in de oude som het debiet nog een aantal decades 
onder het minimale debiet van 25 m3/s kwam, is dit niet meer het geval in de nieuwe som in 
NHI 2.1. Dit heeft te maken met een update van de afvoeren voor de klimaatscenario’s bij 
Lobith die voor Deltaprogramma-Zoetwater is uitgevoerd en in de NHI 2.1. som is 
meegenomen.  
 

 
Figuur 8.4 Vergelijking debiet bij Driel voor het W+ scenario in 1976 van NHI 2.0 en NHI 2.1 (zoetwatervoorziening) 
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De extra sommen in NHI 2.1 met maatregelen hebben een positief effect op het debiet in de 
Nederrijn. Bij extra debiet vanuit de stuw bij Driel en ook bij wateraanvoer vanuit de Waal 
voldoet het debiet altijd aan het gewenste debiet, zie Figuur 8.5. 
 
De sommen vanuit het Deltaprogramma-Zoetwater en de sommen met extra wateraanvoer 
vanuit de Waal tonen hetzelfde debiet in 1976. Alleen in de som waarbij Driel extra 25 m3/s 
doorlaat, neemt het debiet op de Nederrijn significant toe. Uit de Sobek analyses blijkt dat de 
sturing op een afvoer van 50 m3/s bij Driel niet lukt in de droogste periodes, dan zakt dit 
debiet tot 30 m3/s (zie Figuur 4.5). Dat effect is meegenomen in de NHI sommen zoals ook 
blijkt uit figuur 8.5. Verder is in de NHI 2.1 sommen ook de mogelijkheid meegenomen van 
aanvoer vanuit de Waal via het Betuwepand naar de Lek; deze mogelijkheid is in de NHI 2.0 
sommen niet meegenomen.  
 

 
Figuur 8.5 Verschil in debiet bij Driel als gevolg van de maatregelen in de extra sommen met NHI 2.1 

8.3 Totale watervraag 
Er wordt onder meer water ingelaten voor de volgende regio’s: 
 
 Arnhem Zuid; 
 Zuid-West Veluwe (Grebbesluis); en 
 Maurikse Wetering (Bonte Morgen). 

 
Daarnaast is er nog een watervraag vanuit de Nederrijn bij: 
 
 Kuijkgemaal (Linge); 
 Van Beuningen gemaal (Betuwepand ARK); 
 Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede; en 
 Inlaat Kromme Rijn. 

 
In de NHI 2.0 sommen is de watervraag vanuit de Kromme Rijn nog niet meegenomen, dit is 
verbeterd in NHI 2.1 sommen. In deze analyse wordt dan ook alleen gefocust op de 
watervraag voor het extreem droge jaar 1976 voor de met NHI 2.1 gemaakte sommen in het 
Deltaprogramma-Zoetwater en in de nu gemaakte extra sommen. De totale watervraag 
(huidig klimaat ) wordt vergeleken met de totale watervraag in het W+ scenario. Op basis van 
de extra sommen wordt gekeken hoe de watervraag verandert indien de wateraanvoer vanuit 
de Waal wel is meegenomen. 
 
Voor de districten Arnhem Zuid, Zuid-West Veluwe en Maurikse Wetering is de NHI-
uitvoerparameter totale watervraag bekeken. Deze hoeveelheid is ook vrijwel altijd 
gealloceerd. Voor de inlaten Kuijkgemaal, Van Beuningengemaal, ARK Irenesluizen Wijk bij 
Duurstede en Inlaat Kromme Rijn is het gealloceerde takdebiet genomen. Dat is in sommige 
gevallen minder dan de gevraagde hoeveelheid. Dus de facto kijken we vooral naar de totale 
allocaties (en niet naar de totale vraag).  
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De totale maximale allocatie in 1976 in het huidige klimaat is circa 24 m3/s. Verminderen we 
de aanvoer bij Driel met deze allocatie dan blijft ca. 5 a 6 m3/s over in de Lek 
benedenstrooms van Wijk bij Duurstede (tak 6005). 
Voor het W+ scenario is de maximale allocatie orde 23.5 m3/s en de aanvoer bij Driel circa 29 
m3/s bij Driel, dus resteert benedenstrooms in de Lek nog 5 a 6 m3/s. Dit komt ook ongeveer 
overeen met het debiet in de Lek. 
 
In de nieuwe W+ referentiesom (Run 0 in paragraaf 5.2) is de totale wateraanvoer in de 
decade met de maximale allocatie groter dan in de som gemaakt door Deltaprogramma-
Zoetwater voor het W+ scenario. Dit komt door de extra wateraanvoer vanuit de Waal. De 
totale aanvoer komt in de nieuwe W+ referentiesom op circa 39 m3/s. De totale allocatie 
bedraagt 29 m3/s en dus resteert in de Lek nog 10 m3/s. Dit komt ook overeen met het 
berekende debiet in de Lek. 
 
Voor alle scenario’s geldt dat het totale debiet bij Driel verminderd met de totale watervraag 
langs Nederrijn-Lek ongeveer gelijk is aan het berekende debiet in de Lek. Tabel 8-1 geeft 
een overzicht van de aanvoer, de watervraag en het resterende debiet in de Lek. 
 
Tabel 8-1 Debiet in de Nederrijn en Lek en de maximale totale allocatie 1976 voor het huidige klimaat, het W+ en 

referentie W+ 
 ZW 

Huidig 
(m3/s) 

ZW 
W+ 
(m3/s) 

W+ referentie 
(Run 0) 
(m3/s) 

Nederrijn Driel (6003) 30.3 29.1 27.0 
Bernardsluizen (wateraanvoer vanuit 
Waal) 

0 0 12.0 

Arnhem Zuid   0.2 0.3 0.5 
Zuidwest Veluwe    0.8 0.8 2.0 
Kuijkgemaal 3.7 2.8 2.1 
Maurikse Wetering    1.2 1.0 2.0 
Van Beuningen gemaal 0.2 0.2 0.9 
Inlaat Kromme Rijn 4.7 3.4 0.9 
Amsterdam Rijnkanaal (tak 6012) 13.6 14.8 20.6 
Totale water allocatie (max) 24.4 23.5 29.0 
Lek Wijk bij Duurstede (tak 6005) 5.9 5.6 11.4 
 
De totale allocatie in de nieuwe referentiesom is groter, dit komt doordat aanvoer vanuit de 
Waal is meegenomen. Hoe meer water er beschikbaar is, hoe meer er onttrokken kan 
worden. In het bijzonder de onttrekking vanuit het ARK neemt toe.  
Om een overzicht te krijgen van de verhoudingen van de allocaties langs de Nederrijn, wordt 
in Figuur 8.6 een overzicht gegeven van de allocaties aan de verschillende regio’s. 
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Arnhem Zuid; 1
Van Beuningen gemaal; 1

Zuidwest Veluwe; 3
Maurikse Wetering; 5

Kuijkgemaal; 15

Inlaat Kromme Rijn; 19

Amsterdam Rijnkanaal; 56

 
Figuur 8.6 Maximale allocatie (in %) vanuit de Nederrijn-Lek aan de verschillende regio’s, huidige klimaat in 1976 
 
Een overzicht van de watervraag in het W+ scenario en het W+ referentie is weergegeven in 
respectievelijk Figuur 8.7 en Figuur 8.8. In deze figuren is goed te zien dat de allocatie aan 
het ARK in de verschillende scenario’s toeneemt in verhouding tot de overige allocaties.  
 
In Figuur 8.7 en Figuur 8.8. is naast een toename van de allocatie aan het ARK een sterke 
afname te zien van de allocatie aan de Kromme Rijn. Dat komt vooral omdat de decade 
waarin de maximale allocaties optreden verschilt, en dus de allocaties aan de Kromme Rijn 
voor verschillende decaden worden vergeleken. Omdat de inlaatcapaciteit van de Kromme 
Rijn afhankelijk is van het peil bij Wijk bij Duurstede (zie Paragraaf 3.2.), en het peil in 
verschillende decaden verschillend is, lijkt het alsof de Kromme Rijn veel minder krijgt. In 
andere decaden van de nieuwe W+ referentiesom onttrekt de Kromme Rijn echter ook wel 
degelijk tot 4 a 5 m3/s, net als in de eerder gemaakte sommen door Deltaprogramma-
Zoetwater. 
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Arnhem Zuid; 1
Van Beuningen gemaal; 1

Zuidwest Veluwe; 3
Maurikse Wetering; 4

Kuijkgemaal; 12

Inlaat Kromme Rijn; 15

Amsterdam Rijnkanaal; 64

 
Figuur 8.7 Maximale allocatie (in %) vanuit de Nederrijn-Lek aan de verschillende regio’s, W+ scenario in 1976 
 

Arnhem Zuid; 2 Van Beuningen gemaal; 7

Zuidwest Veluwe; 7

Maurikse Wetering; 7

Kuijkgemaal; 3

Inlaat Kromme Rijn; 3

Amsterdam Rijnkanaal; 71

 
Figuur 8.8 Maximale allocatie (in %) vanuit de Nederrijn-Lek aan de verschillende regio’s, W+ referentie in 1976 
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8.4 Conclusie 
De totale watervraag in de Nederrijn is afkomstig van drie regio’s: 
 
 Arnhem Zuid; 
 Zuid-West Veluwe; Grebbesluis en 
 Maurikse Wetering; Bonte Morgen. 

 
Daarnaast is er nog een watervraag vanuit de Nederrijn bij: 
 
 Kuijkgemaal (Linge); 
 Van Beuningen gemaal (Betuwepand ARK); 
 Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede; en 
 Inlaat Kromme Rijn. 

 
De totale maximum allocatie voor de met NHI 2.1 gemaakte sommen voor het hydrologisch 
jaar 1976 zijn vergeleken. In alle scenario’s heeft het ARK het grootste aandeel in de totale 
allocatie uit de Nederrijn en Lek. Hoe meer water er beschikbaar is, hoe meer water er ook 
onttrokken kan worden. Vooral in de som waarbij de wateraanvoer vanuit Driel en de Waal 
voor extra water in het Betuwepand zorgt, is de allocatie aan het ARK en regio’s groter dan in 
het huidige klimaat.  
De totale allocatie vanuit de Nederrijn-Lek neemt af in het toekomstige klimaat. Hoe minder 
water beschikbaar, hoe minder onttrokken kan worden. Hoewel de totale achterliggende 
watervraag niet is onderzocht, zal duidelijk zijn dat deze in de zomer voor W+ scenario is 
toegenomen. 
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9 Samenvattende conclusies en aanbevelingen 

Stromingsrichting in het Betuwepand ARK bij geopende Bernhardsluizen 
 In de situatie met lage Rijnafvoeren en waterstanden op de Waal (+3.0 à + 3.15 m NAP of 

lager), zijn de Bernhardsluizen geopend. Omdat de Marijkesluizen altijd al geopend zijn, 
tenzij er een hoogwater is, betekent dit dat bij lage afvoeren de Waal in open verbinding 
staat met het stuwpand Hagestein. In dergelijke situaties blijkt uit de meetgegevens dat 
de waterstanden in het stuwpand Hagestein en Betuwepand ARK vrijwel identiek zijn en 
mee op en neer gaan met het peil op de Waal bij Tiel. De waterstanden op het 
Amsterdam-Rijnkanaal ten noorden van de Irenesluizen zijn duidelijk lager (-0.3 m NAP). 

 In droge situaties is de afvoer via de Nederrijn bij Amerongen minder dan 20 m3/s. Hoe de 
stromingsrichting in het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal dan is, hangt af van 
de onttrekkingen aan dit pand. De onttrekkingen uit het stuwpand Hagestein (via de 
Irenesluizen en - via Hagestein - de Beatrixsluizen) zijn in droge situaties, zeker als de 
KWA in gebruik is, ruim meer dan 20 m3/s en dus ruim groter dan de aanvoer via de 
Nederrijn. Dat betekent dat in dergelijke situaties de stromingsrichting van de Waal naar 
de Nederrijn-Lek is. Berekeningen met Sobek onderschrijven deze conclusie. 

 Als in droge situaties de onttrekkingen aan het stuwpand Hagestein (inclusief aflaat door 
de Irenesluizen naar het noordelijk deel van het ARK) echter kleiner zijn dan de aanvoer 
via de Nederrijn, zal er bij geopende Bernhardsluizen wel water van het stuwpand 
Hagestein naar de Waal wegstromen.  

 Of er veel of weinig via de Irenesluizen naar het noorden gestuurd wordt, in beide 
gevallen zijn het stuwpand Hagestein, het Betuwepand ARK en de Waal 
communicerende vaten met een vrijwel identiek peil dat in 2011 tot ongeveer +2.25 m 
NAP is gezakt. Dat betekent dat de peilafhankelijke inlaat bij de Kromme Rijn, waar de 
inlaatcapaciteit bij peilen beneden de +2.70 m NAP sterk afneemt, in dergelijke situaties 
inlaatbeperkingen ondervindt.  

 Naar aanleiding van de uitgevoerde analyses is in NHI 2.2 de modellering van 
Betuwepand ARK verbeterd: de aanvoermogelijkheid vanuit de Waal is toegevoegd 
Hierbij is voor het stuwpand Hagestein verondersteld dat vanuit de Nederrijn tot aan een 
watervraag van 20 m3/s voorzien kan worden, maar dat extra watervragen volledig via het 
Betuwepand uit de Waal aangevoerd moeten worden.  

 
NHI analyses - algemeen 
Er zijn analyses uitgevoerd met de NHI-viewer om de effecten van het toekomstig klimaat op 
het oppervlaktewatersysteem in Nederland te bepalen. In deze analyses is gekeken naar: 
 
- de beschikbaarheid van water in de Nederrijn en Lek voor het Amsterdam-Rijnkanaal; 
- de hoeveelheid water dat via de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen richting 

Bodegraven kan; en 
- de totale allocaties vanuit de Nederrijn en Lek. 
 
Daarnaast zijn aanvullende analyses met Sobek en NHI uitgevoerd om de effecten te 
onderzoeken van extra afvoer bij Driel via de Nederrijn, of sturen op extra afvoer via 
Hagestein. Ook de mogelijkheid van aanvoer vanuit de Waal via het Betuwepand is in deze 
sommen meegenomen, maar pas als de watervraag aan het stuwpand Hagestein (inclusief 
de aanvoer via Irenesluizen naar KWA inlaatpunten en Weesp) groter is dan 20 m3/s, maar 
die grens is vermoedelijk nog te hoog gekozen en wordt in droge perioden al eerder water via 
de Waal aangevoerd.  
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NHI analyses – Nederrijn en ARK 
 In de NHI 2.0 sommen – waarbij de wateraanvoermogelijkheid via het Betuwepand niet is 

meegenomen - voor het huidige klimaat kan het minimum debiet in het ARK bij Weesp 
(10 m3/s) niet altijd gehaald worden. Er is onvoldoende aanvoer vanuit de Nederrijn, en/of 
de watervraag van de KWA leidt tot te lage afvoeren bij Weesp. In de klimaatscenario’s, 
en vooral de G+ en W+ scenario’s, neemt de frequentie van lage Rijnafvoeren toe en 
worden de lage afvoeren ook lager. 

 Door extra water via Driel te sturen (sturen op 50 m3/s in plaats van op 25 m3/s) kan 
worden voorkomen dat het debiet in de Nederrijn onder het minimum debiet komt, ook al 
zal bij lage Rijnafvoeren de afvoer bij Driel niet de 50 m3/s halen. Bij geopende 
Bernhardsluizen en onttrekkingen via Irenesluizen en Hagestein zal de Waal water 
aanvoeren naar de Lek en het ARK. De frequentie van tekorten bij Weesp neemt niet toe 
in vergelijking met de NHI 2.0 sommen. In het geval extra water via Driel gestuurd wordt, 
kan een peilopzet van het IJsselmeer (streefpeil -0.10 m NAP in plaats van -0.20 m NAP) 
de verminderde aanvoer vanuit de IJssel compenseren.  

 
NHI analyse - KWA 
 De drie aanvoerroutes voor de Kleinschalige Wateraanvoer zijn gezamenlijk nodig om 

voldoende water aan te voeren richting de schutsluis te Bodegraven. Dit geldt voor de 
situatie in het huidige klimaat, toekomstig klimaat en de extra sommen met wateraanvoer 
vanuit Driel en vanuit de Waal. Het gewenste debiet van 7 m3/s wordt gehaald bij 
Bodegraven, maar voor alle situaties geldt dat dit ten koste gaat van de minimum debiet 
in het ARK bij Weesp. 

 In NHI wordt de KWA getriggerd door het overschrijden van een zoutconcentratie van 250 
mg/l bij Gouda. In de praktijk wordt dan via de KWA gestuurd op minimaal 7 m3/s bij 
Bodegraven, via gemaal de Aanvoerder, de Doorslagsluis en gemaal de Koekoek. In NHI 
wordt in 2003 minder via de KWA aangevoerd dan in de praktijk gebeurd is; dit kan 
komen door of onderschatting van de zoutproblematiek bij Gouda, of doordat in NHI 
wordt gestuurd op de achterliggende watervraag; dus als de watervraag in het model 
kleiner is, wordt er ook minder water aangevoerd. Deltaprogramma-Zoetwater geeft aan 
dat mogelijk de beregeningsvraag en/of de doorspoelvraag van de regio te laag geschat 
is. Het is zinvol dit nader te analyseren in NHI.  

 
NHI analyse – allocaties uit Nederrijn en Lek 
 In alle scenario’s heeft het ARK het grootste aandeel in de maximale allocaties uit de 

Nederrijn en Lek. Hoe meer water er beschikbaar is, hoe meer water er ook onttrokken 
kan worden. Vooral in de som waarbij extra water via Driel gestuurd wordt en ook via de 
Waal naar het Betuwepand kan worden aangevoerd, is de allocatie aan het ARK en 
regio’s groter dan in de eerder gemaakte sommen.  

 De inlaatcapaciteit van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede neemt echter wel af, als 
gevolg van lage waterstanden in het stuwpand Hagestein. 

 Het is zinvol om niet alleen de allocaties, maar ook de achterliggende watervraag te 
analyseren met de NHI-viewer, en ook of de watervragen die voor het W+ scenario in 
2050 worden berekend nog passen bij de huidige inlaat- en aanvoercapaciteiten.  
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
 Met het NHI is het mogelijk om modelresultaten van het huidige klimaat te vergelijken met 

het toekomstig klimaat. Het geeft inzicht in de veranderende watervraag en allocatie, en 
in het gedrag van het grond- en oppervlaktewatersysteem.  

 Beschikbare sommen in de NHI viewer zijn gemaakt met NHI 2.0 en NHI 2.1. Met NHI 2.0 
is voor zowel het huidige als toekomstige klimaat een periode van 30 jaar doorgerekend. 
Op basis van deze resultaten is het mogelijk om inzicht te krijgen in de toename van het 
aantal droge periodes en de duur daarvan als gevolg van veranderingen in het klimaat. 
Voor de nieuwe sommen gemaakt door het Deltaprogramma-Zoetwater met NHI 2.1, is 
alleen gefocust op 1967 (gemiddeld jaar), 1976 (extreem droog jaar) en 1989 (droog 
jaar).  

 Het is wenselijk om een consistente set NHI sommen in de NHI-viewer beschikbaar te 
hebben, dat wil zeggen sommen gemaakt met dezelfde NHI versie. In de huidige analyse 
waren langjarige sommen van NHI 2.0 beschikbaar, en enkele korte nieuwe sommen met 
NHI 2.1. Door verschillen tussen de NHI-versies zijn deze niet altijd goed vergelijkbaar. 
Aanbevolen wordt daarom om ook voor de nieuwe sommen de volledige periode van 30 
jaar door te rekenen, omdat op basis van 1 jaar modelresultaten beperkt inzicht 
verkregen kan worden in de effecten van de verschillende klimaatscenario’s op lange 
termijn. 

 In NHI en Deltamodel wordt gewerkt aan de koppeling van NHI met Sobek in plaats van 
DM. Hiermee kunnen oppervlaktewater resultaten met vergelijkbare tijdsresolutie als de 
andere NHI resultaten worden berekend, kunnen hydraulische knelpunten beter aan het 
licht komen, en kan voor de relevante locaties on-line zout berekend worden in plaats van 
vooraf. In het kader van Deltamodel is gepland om in november 2011 een overlegronde 
te hebben met regionale waterbeheerders.  

 Uit de analyses met Sobek is gebleken dat het Landelijk Sobek Model nog kritisch moet 
worden nagekeken op het beheer bij laagwatersituaties; voor de Irenesluis bleek nu 
alleen het normale beheer geïmplementeerd, waarbij geen rekening is gehouden met 
extra aanvoer via het ARK naar de KWA. Dit moet in samenspraak tussen NHI, 
Deltamodel en Deltaprogramma Zoetwater worden opgepakt. 

 Dit rapport beschrijft enkele analyses met Sobek, NHI en NHI-viewer voor het pilotgebied 
Nederrijn-Lek en Amsterdam-Rijnkanaal. Hierbij is nog nauwelijks naar de impact buiten 
het pilotgebied en naar de impact op gebruiksfuncties gekeken; dat vereist aanvullende 
analyse. Een ander aspect dat aandacht verdient is validatie van de modellering van de 
KWA gebruikmakend van beschikbare meetgegevens (2003 en april-mei 2011) en 
waterbalansen. Verder kan met de beschikbare analyses en door het in kaart brengen 
van de watervragen van de regio’s in de verschillende scenario’s worden onderzocht of 
huidige afspraken en regionale waterakkoorden nog realistisch blijven. 

 Relevante aanvullende functionaliteit voor de NHI-viewer is om niet alleen het totaal 
aantal decaden onder of boven een drempelwaarde te kunnen geven, maar ook het 
aantal aaneengesloten periodes en de gemiddelde lengte van die periodes. 
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