
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende analyses NHI 
viewer 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvullende analyses NHI viewer 
 
 

 
 

1204886-000 
 
 
 
 
© Deltares, 2012 
 
 
 
 

Geert Prinsen 
 
 

 









 

 
1204886-000-ZWS-0017, 27 februari 2012, definitief 
 

 
Aanvullende analyses NHI viewer 
 

i 

Inhoud 

1 Inleiding 1 
1.1 Algemeen 1 
1.2 Doel 1 
1.3 Leeswijzer 1 

2 Wijzigingen in NHI 2.2 naar aanleiding van de bezoeken aan de regionale diensten 3 
2.1 Algemeen 3 
2.2 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Brabant en Limburg 4 
2.3 Wijzigingen NHI oppervlaktewater IJsselmeergebied en Noord-Holland 6 
2.4 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Utrecht en Noord-Holland 7 
2.5 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Oost-Nederland 8 
2.6 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Zuid-Holland en Zeeland 9 

3 Resultaten NHI 2.2 13 
3.1 Resultaten - algemeen 13 
3.2 Resultaten Brabant en Limburg 13 
3.3 Resultaten IJsselmeer en Noord-Holland 17 
3.4 Resultaten Oost-Nederland 18 
3.5 Resultaten Zuid-Holland en Zeeland 21 

4 Analyse watervraag IJsselmeergebied 23 
4.1 Algemeen 23 
4.2 Gebruikte gegevens 23 
4.3 Waterverdeling IJsselmeer en Markermeer 24 
4.4 De watervraag rond het IJsselmeer 26 
4.5 De watervraag rond het Markermeer 28 
4.6 Verandering watervraag en aanbod bij klimaatscenario’s G en W+ 31 

4.6.1 De klimaatscenario’s KNMI 2009 31 
4.6.2 Klimaatscenario G 31 
4.6.3 Klimaatscenario W+ 32 

4.7 Beperking inlaatdebiet Friesland 38 
4.8 Conclusies 40 
4.9 Aanbevelingen 40 

5 Overige aanvullende analyses 43 
5.1 Inleiding 43 
5.2 Aanvoergebied Aadorp 43 
5.3 West Brabant en Zeeland 46 

6 Conclusies en aanbevelingen 49 

7 Literatuur 51 
 
 
 





 

 
1204886-000-ZWS-0017, 27 februari 2012, definitief 
 

 
Aanvullende analyses NHI viewer 
 

1 

1  Inleiding 

1.1 Algemeen 
 
In 2010 is een webviewer ontwikkeld door Nelen & Schuurmans en Deltares om resultaten 
van NHI berekeningen voor diverse klimaatscenario’s te ontsluiten voor met name 
beleidsvraagstukken die leven bij de regionale diensten van Rijkswaterstaat (Nelen & 
Schuurmans, 2011). Met de viewer kunnen modelresultaten van NHI en/of SOBEK runs 
geanalyseerd worden.  
Naar aanleiding van de resultaten van de eerste kennismaking en pilot projecten in het najaar 
van 2010 en januari 2011 is door de Waterdienst besloten tot een vervolg project waarin: 
 
• verschillende regionale diensten worden bezocht en de viewer wordt geïntroduceerd; 
• voor een pilot gebied verdere verdieping en analyses met de viewer worden uitgevoerd; 

en  
• aanvullende analyses met de NHI viewer worden uitgevoerd op basis van resultaten 

van nieuwe NHI 2.2 modelruns.  

1.2 Doel 
 
De eerste twee genoemde onderdelen van het project zijn reeds apart gerapporteerd (van 
Vossen e.a., 2011; de Koning e.a., 2011). 
Het nu voorliggende document beschrijft eerst de wijzigingen die in NHI 2.2 zijn aangebracht 
op basis van eerdere bezoeken aan de regionale diensten, en hoe dit doorwerkt in de 
resultaten van NHI.  
Daarna worden de aanvullende analyses die met de NHI viewer zijn gedaan beschreven. 
Deze aanvullende analyses zijn gedaan met de NHI 2.2 run die in oktober 2011 bij de 
oplevering van NHI 2.2 gemaakt is. De aanvullende analyses zijn vooral uitgevoerd voor de 
regio IJsselmeer. Verder zijn enkele aanvullende resultaten voor andere regio’s toegevoegd 
op basis van specifieke vragen. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt eerst aangegeven welke wijzigingen er in NHI 2.2. zijn opgenomen op 
basis van het rondje bezoeken aan de regionale diensten van Rijkswaterstaat. Hoofdstuk 3 
geeft een visueel overzicht van de kwaliteit van NHI 2.2 op locaties die relevant zijn voor de 
regionale diensten. In hoofdstuk 4 en 5 worden de aanvullende analyses gerapporteerd. 
Daarna volgen nog een aantal conclusies en een literatuurlijst. 
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2 Wijzigingen in NHI 2.2 naar aanleiding van de bezoeken aan 
de regionale diensten 

2.1 Algemeen 
 
Dit hoofdstuk vat kort de wijzigingen in NHI 2.2 samen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van 
de bezoeken aan de regionale directies van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er aanpassingen 
in NHI 2.2 geweest naar aanleiding van de STOWA validatie van NHI 2.0 en het gebruik van 
NHI 2.1 in de knelpuntanalyse van het Deltaprogramma-Zoetwater, waarin ook veel interactie 
met de regionale waterbeheerders is geweest. In het Deltaprogramma-Zoetwater is ook een 
update gemaakt van de gegevens van drink- en industriewater onttrekkingen. 
 
Er zijn hydrologische analyses binnen en buiten het NHI team uitgevoerd. Deze hebben 
geleid tot conceptuele aanpassingen, verbeteringen in de schematisatie en wijzigingen in de 
software. De doorgevoerde veranderingen hebben volgens Hoogewoud e.a. (2011a) globaal 
de volgende effecten gehad op de uitkomsten van NHI: 

 

• Op regionale schaal en knooppunten met de Rijkswateren zijn de resultaten van de 
modellering van waterverdeling, wateraanvoer en -afvoer verbetert. 

• Een nieuw concept voor het modelleren van chloride en de interactie met het 
oppervlaktewater (zoute wellen) zorgt voor een meer realistische dynamiek van de 
berekende chloride concentraties.  

• In het oppervlaktewater zijn relevante zout-zoet sluizen waar zout water binnendringt in 
de schematisatie opgenomen. 

• Gebruik van een hydrologisch meer representatieve bodemopbouw voor klei en zand 
gronden zorgt voor een betere inschatting van vochttekorten in deze bodemtypes. 

 

Samenvattend kan worden gesteld dat de samenwerking met regionale partners heeft geleid 
tot het beter ontsluiten en toepassen van regionale kennis. Deze kennis beslaat voornamelijk 
het domein van de waterverdeling en is toegepast in NHI 2.2. Het belangrijkste verschil met 
NHI 2.1 is de verbeterde zoutmodellering en de kwaliteit van de berekening van de  
oppervlaktewater verdeling tijdens watertekorten. 

Een compleet overzicht van de veranderingen in NHI 2.2 ten opzichte van de vorige versie is 
beschreven in Hoogewoud e.a. (2011a). 
 
De resultaten van de toetsing van NHI 2.2 zijn beschreven in Hoogewoud e.a. (2011b). Bij 
deze toetsing is ook gebruik gemaakt van een grotere dataset dan bij de toetsing van NHI 2.1 
door meer oppervlaktewaterdebieten uit de DONAR database op te vragen. 
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2.2 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Brabant en Limburg 
 
Schematisatie districten 
In Brabant is district 63, de Aa, gesplitst in twee districten en ook de schematisatie van het 
distributiemodel is hierop aangepast. De Aa wordt namelijk bij Helmond via de Zuid-
Willemsvaart geleid, en even later weer afgesplitst waarbij in principe al het water uit het 
zuidelijk deel dat bij Helmond op de Zuid-Willemsvaart geloosd wordt, ook weer onttrokken 
wordt. In NHI 2.1 is dit effect nooit zichtbaar geweest, omdat de Aa als één groot district is 
gemodelleerd. De regionale dienst Noord-Brabant van RWS heeft aangegeven de 
schematisatie graag meer bij de werkelijkheid aan te laten sluiten. Daarom is district De Aa 
gesplitst in een zuidelijk deel (dat loost bij Helmond) en een noordelijk deel. De grens is langs 
de bestaande local surface water indeling (zoals in NHI 2.1) gelegd. 
 
Verder zijn de wateraanvoergebieden in district 71, Centraal Dommel, afgesplitst van de rest 
van het district. Dit is nader toegelicht in de volgende tabel en figuur. 
 
Tabel 2.1 Aanpassing districten Brabant 
Oud district 
(NHI 2.1) 

Nieuwe districten 
(NHI 2.2) 

Opmerking 

63 de Aa 63 De Aa, Noord  
 631 De Aa, Zuid  
71 Centraal Dommel 71 Centraal Dommel Deel van het oorspronkelijke district 

zonder wateraanvoermogelijkheid 
 711 Centraal Dommel Oost Oostelijk gebied met wateraanvoer 

vanuit het Wilhelminakanaal 
 712 Centraal Dommel Midden Centraal gebied met wateraanvoer 

uit het Wilhelminakanaal 
 
 

  
Figuur 2.1 Districtsindeling Brabant in NHI 2.1(links) en NHI 2.2 (rechts). 
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Voor de watervraag heeft deze districtsaanpassing een gering effect, doordat de 
wateraanvoergebieden nu in een apart district zijn samengevoegd wordt de watervraag niet 
meer deels uit wateroverschotten van andere lsw’s binnen het oorspronkelijke district 
voorzien, maar zal aan het netwerk (Wilhelminakanaal) worden gevraagd. 
 
Aa en Zuid-Willemsvaart 
In verband met vergelijken met meetgegevens bij sluis Beek en Donk op de Zuid-
Willemsvaart  is de schematisatie voor de Aa en de Zuid-Willemsvaart aangepast en de Aa 
vanaf Helmond als aparte tak toegevoegd. Het zuidelijk deel van het voormalig district de Aa 
loost op de nieuwe tak ‘de Aa’.  
 
Maas 
Voor de Maas is het beginpunt van de schematisatie nu bij Monsin gelegd. Dit omdat de 
afvoerscenario’s altijd voor Monsin worden gegenereerd (de ‘ongedeelde Maasafvoer’). In het 
model werd voorheen de afvoer van Sint Pieter Noord gebruikt, net bovenstrooms van de 
splitsing Grensmaas – Zuid-Willemsvaart - Julianakanaal, maar benedenstrooms van de 
splitsing Maas-Albertkanaal. De afvoerscenario’s voor Monsin moesten voor de berekeningen 
met NHI dus altijd worden omgezet, conform het Maasafvoerverdrag, naar afvoeren bij Sint 
Pieter. Aangezien deze slag niet volledig geautomatiseerd was, was dit foutgevoelig en kostte 
dit tijd. De nu uitgevoerde omzetting van de schematisatie zorgt ervoor dat de Monsin-
afvoeren direct gebruikt kunnen worden, waardoor het gebruik van nieuwe 
rivierafvoerscenario’s wordt vereenvoudigd. 
 
Omdat het Distributiemodel (DM) in NHI 2.2 bij Monsin begint, zijn de regels van het 
Maasafvoerverdrag in het model opgenomen. Volgens de informatie van RWS-Limburg wordt 
in de praktijk iets meer water (4 m3/s) via het Albertkanaal naar België gestuurd en dezelfde 
hoeveelheid minder via het kanaal Bocholt-Herentals; ook dit is nu in DM opgenomen. Met 
informatie van RWS-Limburg is ook de prioriteitsstelling en waterverdeling via Zuid-
Willemsvaart (Smeermaas), Grensmaas en Julianakanaal in NHI 2.2 aangepast. Bij lage 
afvoeren heeft de Grensmaas de hoogste prioriteit. 
 

  
Figuur 2.2 Schematisatie Maas in NHI 2.1. (links) vanaf St. Pieter en NHI 2.2 (rechts) vanaf Monsin. 
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Schutverliezen 
Op basis van informatie van RWS-Limburg en RWS-Brabant en de regionale 
verdringingsreeks Brabantse en Limburgse kanalen (Arcadis, 2006), is het schutverlies bij 
Panheel toegevoegd (2.5 m3/s) en zijn de prioriteiten van de schutverliezen (gewenste 
debieten) in de regionale kanalen in Brabant en Limburg flexibeler gesteld (in plaats van 1 
gewenst debiet bij een bepaalde prioriteit, nu een stapsgewijs toenemend debiet bij 
verschillende prioriteiten). Dit omdat het sluisbeheer in perioden van beperkte 
waterbeschikbaarheid aangepast wordt en er dan anders geschut wordt (met minder 
schutverliezen). Als resultaat zullen de debieten bij Panheel (Wessem-Nederweert) in NHI 2.2 
realistischer worden gesimuleerd dan in NHI 2.1. Het schutverlies en pompdebiet bij Panheel 
zijn nu ook apart beschikbaar. 
 
Aanvoer West-Brabant 
De aanvoermogelijkheid van de Amer naar Oosterhout stond ten onrechte uit, en is nu 
aangezet met capaciteit 1.65 m3/s volgens de regionale verdringingsreeks Brabant-Limburg 
en de LCW factsheet Zuid-West Nederland. De voorkeursroute voor aanvoer naar de Mark 
blijft wel via het Wilhelminakanaal uit het zuidoosten. 
 
Vaste lozingen en onttrekkingen 
Op basis van informatie uit de regionale verdringingsreeks Brabant en Limburg zijn enkele 
vaste lozingen en onttrekkingen aangepast dan wel toegevoegd. Op basis van het rapport 
over de regionale verdringingsreeks (Arcadis, 2006; bijlage 3.4.4.) zijn de volgende lozingen 
en onttrekkingen gedefinieerd: 
 
• knoop 6001 (M1 Borgharen: Sappi, Enci, Berlikum) lozing 2.0 m3/s, onttrekking 1.9 m3/s. 
• knoop 6004 (M2 Grensmaas: DSM lozing 2.2 m3/s) 
• knoop 6008 (M3 Linne Roermond: Solvay, Appeven; onttrekking 0.3 m3/s) 
• knoop 6009 (M4 Roermond Belfeld onttrekking 0.8 m3/s) 
• knoop 6003 (JK Julianakanaal: DSM e.a.; onttrekking 3.0, lozing 0.3 m3/s) 
• knoop 6003 (ZWV2 Zuid-Willemsvaart Lozen-Nederweert: Budel, Fluor Chemicals; 

onttrekking en lozing 0.3 m3/s) 
• knoop 5070 (NV Noordervaart; onttrekking 0.1 m3/s) 
• Opgemerkt wordt dat in het model op sommige van deze knopen al een vaste lozing of 

onttrekking was gedefinieerd (o.a. op basis van een recente KWR inventarisatie voor 
het Deltaprogramma-Zoetwater). 

 

2.3 Wijzigingen NHI oppervlaktewater IJsselmeergebied en Noord-Holland 
 
Oranjesluizen (Markermeer-Noordzeekanaal) 
Een belangrijk geconstateerd punt bij de toetsing van NHI 2.1 was dat te veel water van 
Markermeer naar Noordzeekanaal gestuurd werd in vergelijking met de metingen. In overleg 
met de regionale directie IJsselmeer en Noord-Holland (Peter Beuse) is het beheer in DM 
aangepast zodat het debiet van Markermeer naar Noordzeekanaal flink verlaagd van 
maximaal 37.5 m3/s tot maximaal 20 m3/s. In figuur 3.10 in het volgende hoofdstuk wordt het 
effect getoond, en ook in hoofdstuk 4 bij de aanvullende analyse IJsselmeergebied wordt hier 
op teruggekomen. Wel wordt opgemerkt dat in de regionale verdringingsreeks Noord-
Nederland (update 2009) een debiet van 40 m3/s is gereserveerd voor bestrijding 
zoutindringing Noordzeekanaal. De praktijk in droge perioden als 2003 en april-juni 2011 is 
echter dat er duidelijk minder via de Oranjesluizen naar het Noordzeekanaal wordt gevoerd. 
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Detail schematisatie 
De Dienst IJsselmeergebied (RWS-DIJG) heeft aangegeven dat zij graag meer detail in de 
schematisatie van het Distributiemodel zouden zien. Voor het merendeel wordt dit 
gerealiseerd bij de overgang naar SOBEK. In NHI 2.2 zijn in DM toch een aantal 
aanpassingen doorgevoerd. Het gaat om de volgende wijzigingen: 
 
• Het IJsselmeeroppervlak is met 2.16 km2 vergroot (Vollenhover en Kadoelermeer zijn 

toegevoegd) 
• Voor Den Oever en Kornwerderzand zijn aparte takken in de DM-schematisatie 

opgenomen.  
• Voor de chloridemodellering is het deel IJsselmeer achter de sluizen bij Den Oever en 

Kornwerderzand als aparte knoop afgesplitst van de oorspronkelijke knoop IJsselmeer. 
Daarbij is ervoor gezorgd dat het oppervlak en volume in de nieuwe situatie gelijk is 
gebleven aan de oude situatie. 

• Voor het Markermeer werd in NHI 2.1 overtollig water bij voorkeur naar het IJsselmeer 
geloosd, maar met een capaciteitsbeperking op basis van de waterstand in Markermeer 
en IJsselmeer. In NHI 2.2 is de capaciteitsbeperking verwijderd, omdat de 
overheersende windrichtingen toch zorgen voor scheefstand op de meren waardoor bij 
de Houtrib- en Krabbersgatsluizen voldoende verhang is om ook inderdaad via het 
IJsselmeer te lozen. Windeffecten kunnen niet expliciet in DM meegenomen worden 
(wel in Sobek). 

• In NHI 2.2 is het Eemmeer als aparte knoop opgenomen; in NHI 2.1 was het Eemmeer 
opgenomen in de knoop Markermeer. Dit is vooral ingegeven vanuit 
waterkwaliteitsoverwegingen, om zo de lozing van de Eem (district Vallei en Eem) apart 
op het Eemmeer te kunnen zien, en niet direct op het Markermeer te zetten. Het 
Eemmeer is daarbij op 10% van het oorspronkelijke Markermeer oppervlak en volume 
gesteld. 

• Volgens informatie van RWS-DIJG is er geen sprake van doorspoeling van de 
randmeren door water vanuit het Markermeer via Flevoland (gemaal Lovink) naar het 
Veluwemeer te sturen. Via deze route wordt alleen water aangevoerd naar de 
randmeren als het peil te laag wordt. Er is dus geen sprake van een gewenst debiet 
voor doorspoeling. Het gewenst debiet van de randmeren naar Eemmeer-Markermeer 
is wel gehandhaafd (schutverliezen van vooral pleziervaart in de zomer). Dus in droge 
perioden zal hierdoor nog steeds water vanuit het Markermeer via Flevoland (gemaal 
Lovink) aangevoerd worden naar de randmeren, maar niet continu, en minder dan in 
NHI 2.1. 

• De afvoercapaciteit van Friesland naar IJsselmeer is vergroot van 160 naar 180 m3/s, 
conform specificatie van RWS-DIJG. 

 
Diverse inlaat- en lozingscapaciteiten 
Informatie van RWS-DIJG over capaciteiten van kunstwerken die districtswater inlaten of 
uitlaten is nagelopen. Alle inlaat- en uitlaatcapaciteiten bleken (in geaggregeerde vorm) reeds 
correct in de NHI invoer te zijn opgenomen. 
 

2.4 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Utrecht en Noord-Holland 
 
Amsterdam-Rijnkanaal 
De verdeling van inlaten naar het Amsterdam-Rijnkanaal via de Irenesluizen en 
Beatrixsluizen is aangepast na consultatie van RWS-Noord-Holland en Waternet. Door een 
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vergelijking met beschikbare metingen bleek dat in NHI 2.1 via beide takken in totaal in 
normale situaties te veel werd aangevoerd (meer dan gemeten).  
In NHI 2.2 is de aanvoer gereduceerd: via de Irenesluizen wordt in normale situaties nu orde 
10 m3/s ingelaten, en via de Beatrixsluizen orde 5 m3/s. De drinkwateronttrekking Nieuwegein 
(vlak achter de Beatrixsluizen) is in het model opgenomen. 
 
Voor de Bernhardsluizen (tussen Waal en Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal 
(ARK)) is het schutverlies voor normale omstandigheden toegevoegd (1 m3/s van Waal via 
Betuwepand naar Nederrijn-Lek). Verder is de mogelijkheid toegevoegd dat bij grote 
watervragen er water via de Waal en Betuwepand kan worden aangevoerd naar het noorden. 
Toelichting: In situaties van lage rivierafvoeren gaan de Bernhardsluizen open, en bij veel 
watervragen via ARK naar het noorden (bijvoorbeeld als de KWA in bedrijf is) wordt dan extra 
water van de Waal via het Betuwepand aangevoerd, zo bleek bij de analyses in het kader van 
de pilot Betuwepand ARK (de Koning e.a., 2011). In DM is daarom geïmplementeerd dat bij 
watervragen boven de 20 m3/s aan het stuwpand Hagestein water via de Waal naar het 
noorden kan worden aangevoerd. 
 
Takcapaciteiten 
Enkele takcapaciteiten in het beheersgebied van RWS-Utrecht zijn aangepast op basis van 
informatie uit fact-sheets Midden-NL (via RWS-Utrecht). Dit betreft het Betuwepand ARK (60 
m3/s), Irenesluizen ARK en Beatrixsluizen Lekkanaal (beiden 30 m3/s), gemaal de 
Aanvoerder (6.9 m3/s). De inlaatcapaciteit Kromme Rijn is van 7 m3/s naar 10 m3/s verhoogd; 
de peilafhankelijke relatie die al in DM beschikbaar was is vanaf streefpeil (+3 m NAP) 
uitgebreid met de genoemde capaciteit. 
 
Diverse inlaatcapaciteiten districten 
De inlaatcapaciteit van de Grebbesluis (inlaat voor Vallei en Eem, district 28) is gewijzigd van 
999 (onbeperkt) naar 3.0 m3/s op basis van de fact-sheets Midden-Nederland (Delta Advies, 
via RWS-Dienst Oost Nederland (RWS-DON) en RWS-Utrecht (RWS-UT)). Verder is de 
inlaatcapaciteit BonteMorgen (Maurik, district 93) gewijzigd van 999 (onbeperkt) naar 1.0 
m3/s. De inlaat uit het Betuwepand ARK (inlaat Drielandenpunt, capaciteit 0.35 m3/s) is 
toegevoegd op basis van informatie van RWS-DON en RWS-UT. 

 

Regionale verdringingsreeks 
Prioriteiten van gewenste debieten zijn op basis van recente informatie verhoogd voor diverse 
kanalen. Op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht en Weesp is de prioriteit van het gewenst 
debiet (voor koelwater-energievoorziening en zoutindringingsbestrijding) verhoogd van 4 naar 
3 conform de informatie van regionale verdringingsreeks en beheerders. Het gewenst debiet 
van de Zuidersluis bij Utrecht (schutverlies) is toegevoegd en bedraagt 0.4 m3/s. 

 

2.5 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Oost-Nederland 
 
Twentekanaal 
Bij de toetsing van NHI 2.1 bleek het bij Eefde aangevoerde debiet naar het Twentekanaal in 
het model veel lager dan de gemeten aanvoer in 2003. Voor een deel is dit veroorzaakt 
doordat in NHI 2.1 het berekende netto aanvoerdebiet (pompdebiet verminderd met 
schutverlies) werd vergeleken met het pompdebiet. Het schutverlies debiet was in NHI 2.1 en 
eerdere versies niet als takdebiet zichtbaar. In NHI 2.2 zijn bij Eefde twee aparte takken 
gemaakt, één tak die aanvoer via de pompen representeert, en één tak die afvoer voorstelt. 
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Op de afvoertak is ook het schutverlies opgelegd. Door deze wijziging is het gemeten 
pompdebiet bij Eefde nu beter te vergelijken met het door NHI berekende debiet.  
Omdat het schutverlies bij Eefde ongeveer 2 m3/s is, zal NHI 2.2 in droge situaties meer 
water aanvoeren dan NHI 2.1. 
 
De afvoercapaciteit van het Twentekanaal bij Eefde is vergroot van 174.4 naar 200 m3/s, op 
aanwijzing van RWS-DON. De knoop Aadorp is toegevoegd, zodat de scheiding tussen 
Twentekanaal (in beheer bij RWS-DON) en water van de regionale waterbeheerder precies 
bij deze knoop ligt. 
 
Lozingssleutels districten langs Twentekanaal 
Verder zijn de lozingssleutels voor districten langs het Twentekanaal aangepast. In NHI 2.1 
bleken de lozingssleutels voor ‘hoog water’ op de IJssel te zijn geïmplementeerd. De 
rapportage over het distributiemodel (HKV, 2009) noemt ook lozingssleutels voor ‘laag water’ 
op de IJssel. In NHI 2.2 is nu een tijdsafhankelijke lozingssleutel geïmplementeerd: voor de 
wintermaanden de lozingssleutels ‘hoog water op de IJssel’ net zoals in NHI 2.1, maar voor 
de zomermaanden de ‘laag water’ lozingssleutels. Het effect van deze aanpassing is dat er in 
de zomermaanden minder water op het Twentekanaal wordt geloosd en meer op de IJssel. In 
een droge zomer als 2003 gaat het dan om ongeveer 0.5 à 1.0 m3/s. Het effect is dat er bij  
Eefde dus meer gepompt moet worden om aan de watervragen te voldoen. 
 
Nederrijn 
De inlaatcapaciteit Kuijkgemaal is aangepast van 5.0 naar 4.6 m3/s bij opvoerhoogte 1 m 
conform recente informatie (fact-sheet Midden-NL, bron: RWS-DON en RWS-Utrecht) 
 
RWZI lozingen 
Op de IJssel zijn de lozingen van de RWZI’s Brummen-Apeldoorn, Terwolde, Heerde, Hattem 
toegevoegd als lozing op DM knoop 6044 en 6045 (in totaal 1.1 m3/s). 
 

2.6 Wijzigingen NHI oppervlaktewater Zuid-Holland en Zeeland 
 
SOBEK model 
Voor de regionale dienst Zuid-Holland is het SOBEK-NDB model van het 
benedenrivierengebied (Rijn-Maas monding) een essentieel onderdeel van de modellering. 
Resultaten van dit SOBEK-RE model voor chloride worden gebruikt in het distributiemodel 
(DM) in NHI 2.2. Op basis van de met SOBEK berekende chloride concentraties wordt in DM 
besloten of Rijnland water bij Gouda kan inlaten of de KWA moet worden ingeschakeld. 
Diverse districtsinlaten in het gebied en de inlaat bij Bernisse naar het Brielse meer zijn alleen 
bruikbaar als de chloride concentratie beneden de lokale norm (variërend van 150 mg/l bij 
Bernisse tot 600 mg/l voor enkele districtsinlaten) is. 
In de SOBEK-RE schematisatie is voor NHI 2.2 geen wijziging aangebracht. Bij de 
toepassing in het Deltaprogramma-Zoetwater worden de in het SOBEK model gebruikte 
randvoorwaarden (chloride concentraties Rijn en Maas) opnieuw bekeken. Verder is voor 
toepassing in het Deltaprogramma-Zoetwater het SOBEK model bij Bernisse beter op 
chloride afgeregeld door de dispersie parameterwaarden op enkele takken aan te passen. 
 
Zeeuws-Vlaanderen 
Voor Zeeuws-Vlaanderen is de DM schematisatie gewijzigd zodat het district Zeeuws-
Vlaanderen aan een interne DM knoop gekoppeld is, in plaats van aan een randknoop.  
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Toelichting: bij het Deltaprogramma-Zoetwater is gebleken dat, hoewel in NHI de DM-
schematisatie geen wateraanvoermogelijkheid voor district Zeeuws-Vlaanderen had, Mozart 
toch geen tekorten liet zien en veronderstelde dat alle vragen konden worden voorzien.  
Dit is verholpen door een correcte manier van schematiseren waarbij het district voor water-
inlaat niet is gekoppeld aan een geïsoleerde DM-randknoop, maar aan een ‘normale’ DM 
knoop die een minimale hoeveelheid water ontvangt vanuit België. Het district laat in NHI 2.2 
wel grote tekorten zien. Volgens de LCW factsheet Zuid-West Nederland is er in droge 
perioden ook geen aanvoer van water uit België naar Zeeuws-Vlaanderen. (LCW, 2011a) 
 
Districtsaanpassingen voor zout 
De modellering van zout in regionaal oppervlaktewater en de interactie van zout grondwater 
met regionaal oppervlaktewater is aangepast. Dit is niet zozeer een gevolg van de bezoeken 
aan de regionale directies van Rijkswaterstaat, maar een actie die in NHI al gepland was om 
de modellering van zout te verbeteren. 
Belangrijk is dat de modellering van zoute wellen in NHI 2.2 is aangepast, en dat enkele 
diepe droogmakerijen als apart district zijn geschematiseerd. Hierdoor worden regionale 
verschillen in zoutlast beter zichtbaar, en komen de berekende zoutconcentraties qua patroon 
beter overeen met de metingen. Enkele diepe droogmakerijen zijn in NHI 2.2 als apart district 
geschematiseerd. Dit betreft diepe polders in district Amstelland en district Rijnland. De knip 
is langs bestaande local surface water grenzen gelegd, dus de lsw-indeling is niet aangepast. 
De districtsschematisatie in NHI 2.1 en NHI 2.2 wordt getoond in Figuur 2.3 en beschreven in 
Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Aanpassing districten West-Nederland 
Oud district 
(NHI 2.1) 

Nieuwe districten 
(NHI 2.2) 

Opmerking 

38 Rijnland 38 Rijnland Restant van het district zonder 
de afgesplitste delen 

 211 Haarlemmermeer  
 381 Polder Noordplas  
 213 Middelburg- en Tempelpolder  
39 Amstelland 39 Amstelland Amstelland exclusief Groot-

Mijdrecht 
 212 Groot Mijdrecht  
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Figuur 2.3 Districtsindeling West Nederland in NHI 2.1(links) en NHI 2.2 (rechts; district Rijnland is gearceerd) 
 
Het effect van deze opsplitsing in kleinere districten zal qua waterbalans, vraag en lozing op 
het netwerk nihil zijn. De zoutproblematiek wordt door deze aanpassing in de 
districtsschematisatie (en bijbehorende aanpassing in de netwerkschematisatie) wel beter in 
beeld gebracht. 
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3 Resultaten NHI 2.2 

3.1 Resultaten - algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden voor een aantal relevante locaties voor de regionale diensten de 
resultaten van de toetsing van NHI 2.2 getoond. De toetsing is gebeurd op basis van een 
modelrun NHI 2.2 voor de periode 1996-2006. De eerste 2 jaren zijn hierbij gebruikt als 
inloopjaren. De toetsing van oppervlaktewater en grondwater is gedaan gebruikmakend van 
metingen voor het droge jaar 2003 en het jaar 2006, dat een afwisseling van droge en natte 
perioden kende. Voor de langere periode 1998-2006 zijn ook de gemiddelde hoogste en 
laagste grondwaterstanden getoetst. Meer resultaten zijn te vinden via de NHI website, 
www.nhi.nu en het toetsingsrapport NHI 2.2 (Hoogewoud e.a., 2011b).  
 
In dit hoofdstuk worden alleen oppervlaktewater resultaten voor 2003 getoond met het doel 
een snelle visuele indruk te krijgen van de kwaliteit van NHI 2.2. In de plaatjes die voor de 
toetsing zijn gebruikt is naast het NHI 2.2 modelresultaat ook de meting en het NHI 2.1 
modelresultaat te zien. Voor een aantal locaties zijn plaatjes met de NHI viewer gemaakt  
waarbij ook de verschillen met oude NHI runs (en andere doorgerekende jaren) inzichtelijk 
worden gemaakt; in deze plaatjes zijn geen metingen beschikbaar. Alle afvoeren zijn 
decadegemiddeld in m3/s.  
 
De resultaten van NHI 2.2. kloppen op een aantal lokaties goed met de beschikbare 
metingen, en op een aantal lokaties minder goed. In het kader van NHI en het Deltamodel 
wordt in 2012 gewerkt aan verbeteringen in NHI en de koppeling met Sobek; de resultaten 
hiervan worden meegenomen in NHI 3.0 en Deltamodel 1.0 die per oktober 2012 worden 
opgeleverd. Ook die versie zal weer getoetst worden aan de hand van metingen.  
 

3.2 Resultaten Brabant en Limburg 
 

 
Figuur 3.1 Afvoer Sint Pieter Noord, 2003 
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Uit Figuur 3.1 blijkt dat de wijziging van de schematisatie voor de Maas (in NHI 2.2 beginnen 
bij Monsin) niet of nauwelijks invloed heeft op de resultaten bij Sint Pieter Noord. De 
aanpassing van de schematisatie en implementatie van de verdeling van de Maasafvoer is 
dus correct uitgevoerd. 
 

 
Figuur 3.2 Gemodelleerde afvoeren Maas: Monsin, Sint Pieter Noord en Albertkanaal 1996-2006 (NHI 2.2) 
 
De resultaten voor Monsin, Sint Pieter en het Albertkanaal in Figuur 3.2 laten zien dat bij lage 
Maasafvoeren het Albertkanaal minder water krijgt dan de gebruikelijke 26 m3/s. De afvoer 
van Monsin wordt verdeeld over Albertkanaal en de Maas bij Sint Pieter Noord. 
 
 

 
 

 
Figuur 3.3 Gemodelleerde afvoer Panheel, Loozen en Zuid-Willemsvaart sluis 13.  
  Boven: 2003 in detail; onder: 1996-2005 (NHI 2.2) 
 
In Figuur 3.3, afkomstig uit de NHI viewer, wordt een overzicht gegeven van de debieten met 
NHI 2.2 berekend voor de periode 1996-2005 voor 4 locaties: 
 

• Panheel (blauwe lijn; opgepompt debiet van de Maas naar kanaal Wessem-Nederweert) 
• Wessem-Nederweert (paarse lijn; schutverlies van het kanaal naar de Maas) 
• Zuid-Willemsvaart bij Loozen (zwarte lijn) 
• Zuid-Willemsvaart bij Someren, sluis 13 (gele lijn) 
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De figuur laat zien dat aanvoer naar de Brabantse kanalen in principe via Loozen verloopt en 
orde 10 m3/s bedraagt. Op het moment dat de aanvoer bij Loozen minder wordt door 
beperkte beschikbaarheid bij Sint Pieter (lage Maasafvoeren), wordt bij Panheel aanvullend 
gepompt tot 6 m3/s en wordt er het schutverlies enigszins beperkt.  
 
De totale aanvoer (Loozen plus Panheel, verminderd met het schutverlies Wessem-
Nederweert) wordt verdeeld over de Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart. De aanvoer bij 
Someren wordt door het bijschakelen van Panheel in droge perioden redelijk op niveau 
gehouden. 
 

 
Figuur 3.4 Afvoer Blaarthem (Beatrixkanaal), 2003 
 
De afvoerverdeling bij Blaarthem was al bij de overgang van NHI 2.0 naar NHI 2.1 verbeterd; 
tussen NHI 2.1 en NHI 2.2 is nauwelijks verschil (zie Figuur 3.4). De overeenkomst met de 
metingen is goed. De metingen tussen april en begin augustus 2003 zijn niet beschikbaar. 
 

 
Figuur 3.5 Aanvoer Oosterhout – Mark, 2003 
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De aanvoer van het Wilhelminakanaal bij Oosterhout naar de Mark is in NHI nog te laag en 
ook lager dan NHI 2.1 (Figuur 3.5). Dat komt omdat de aanvoer bij de Bovenmark op 
aanwijzen van waterschap Brabantse Delta is aangepast (vergroot), waardoor de lokale 
waterbeschikbaarheid is vergroot, en er minder vanuit Oosterhout hoeft te worden 
aangevoerd. Bij de overlegronde met de regionale waterbeheerders (in het kader van het 
Deltamodel) om aansluiting met de regionale Sobek modellen te realiseren, is dit een punt 
van aandacht.  
 

 
Figuur 3.6 Afvoer Den Bosch (Dieze + Drongelens kanaal), 2003 
 

 
Figuur 3.7 Afvoer Lith, 2003 
 
De afvoer via de Dieze en het Drongelens kanaal naar de Maas (Figuur 3.6) volgt goed de 
dynamiek van de metingen, maar is bij hoge afvoeren iets lager dan de metingen. Tussen 
NHI 2.1 en 2.2 is weinig verschil. De afvoer op de Maas bij Lith (Figuur 3.7) is bij hoge 
afvoeren in januari-februari 2003 in het algemeen ook lager dan de metingen. Als we er 
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vanuit gaan dat de metingen betrouwbaar zijn, lijkt NHI 2.2 bij natte situaties dus iets te 
weinig regionale afvoer te genereren in Brabant/Limburg.  
 

 

3.3 Resultaten IJsselmeer en Noord-Holland 
 
 

 
Figuur 3.8 Afvoer Oranjesluizen (Markermeer – Noordzeekanaal), 2003 
 
Het gewenst debiet bij de Oranjesluizen is aangepast in de NHI invoer, en ook gaat de lozing 
van overtollig Markermeerwater nu in het model zoveel mogelijk via het IJsselmeer. Uit Figuur 
3.8 blijkt dat NHI 2.2 weliswaar beter is dan NHI 2.1, maar NHI 2.2 is nog steeds iets te hoog 
in de zomerperiode in vergelijking met de gemeten afvoeren.  
 

 
Figuur 3.9  Afvoer IJsselmeer-Waddenzee, 2003 
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De afvoer via Den Oever en Kornwerderzand (Figuur 3.9) volgt redelijk het verloop van de 

metingen, al lijkt er eind augustus-september sprake van een verschuiving van een decade. 

 
Figuur 3.10 Aanvoer Friesland, 2003 
 
De aanvoer van het IJsselmeer naar Friesland in NHI 2.2 volgt de metingen op zich goed, 
maar overschat de gemeten aanvoer licht. 
 

3.4 Resultaten Oost-Nederland 
 

 
Figuur 3.11 Afvoer Driel, 2003 
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Figuur 3.12 Afvoer Hagestein, 2003 
 
De afvoeren bij Driel en Hagestein kloppen goed met de metingen (Figuur 3.11 en Figuur 
3.12). Tussen NHI 2.1 en NHI 2.2 is geen verschil.  
 
 

 
Figuur 3.13 Aanvoer Eefde (van IJssel naar Twentekanaal), 2003 
 

De aanvoer bij Eefde is door de verbeteringen in NHI 2.2 duidelijk beter dan in NHI 2.1, maar 
is in de zomerperiode nog steeds iets te laag (Figuur 3.13).  
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Decadegemiddelde aan- en afvoer Eefde 1996-2006

0

10

20

30

40

50

60

0 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396

Decade 

de
bi

et
 (m

3/
s)

Aanvoer Eefde
Afvoer Eefde

 
Figuur 3.14 Gemodelleerde afvoer Eefde (van Twentekanaal naar IJssel) NHI 2.2, 1996-2006  
  (2003=decade 253-288) 
 
Figuur 3.14 laat de aanvoer van de IJssel naar het Twentekanaal, en de afvoer van het 
Twentekanaal naar de IJssel bij Eefde zien. In de zomerperioden wordt er water opgepompt 
(aanvoer), maar is er ook schutverlies (in het model 1.7 m3/s) en dus afvoer naar de IJssel. 
 

 
Figuur 3.15 Aanvoer Aadorp (doorvoer van Twentekanaal naar het noorden), 2003 
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De aanvoer bij Aadorp in NHI 2.2 is duidelijk beter dan in NHI 2.1, en klopt redelijk goed met 
de metingen (Figuur 3.15). De doorvoer in april (peilopzet regionaal oppervlaktewater) is niet 
te zien in de metingen, dat gebeurt in de praktijk vermoedelijk geleidelijker. 
 

3.5 Resultaten Zuid-Holland en Zeeland 
 

 
Figuur 3.16  Aanvoer Rijnland bij Gouda, 2003 
 
De aanvoer naar Rijnland via Gouda volgt het gemeten verloop goed (Figuur 3.16). In 2003 is 
ook de Tolhuissluisroute ingezet, maar dit is niet in NHI geïmplementeerd omdat dit geen 
standaard beheer is.  
 
Voor Zeeuws-Vlaanderen is een afvoer van 0.1 m3/s uit België beschikbaar gezet in het 
model, en treden dus in droge perioden tekorten op. 
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4 Analyse watervraag IJsselmeergebied 

4.1 Algemeen 
 
Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer (1200 km2), het Markermeer (760 km2) en de 
randmeren (65 km2). Het IJsselmeer en Markermeer worden gescheiden door de Houtribdijk 
die Enkhuizen met Lelystad verbindt. In de zomerperiode wordt het gebied gebruikt als 
zoetwaterbuffer om het omliggende gebied van water te voorzien. Deze buffer wordt 
aangelegd door het waterpeil in het voorjaar te verhogen van -0,40 naar -0,20 m NAP. 

Over het algemeen is deze zoetwaterbuffer ruim voldoende om in de zomerperiode aan alle 
watervragen te voldoen. In de meeste gevallen zakt het peil niet eens uit en is de aanvoer 
vanuit de IJssel voldoende om de watervraag en verdamping te compenseren. Er zijn de 
afgelopen vijftig jaar enkele zomers geweest waarin het peil in de zomer uitzakte. Zo staan de 
jaren 1976 en 2003 bekend als zeer droge jaren. 

De vraag is nu hoe de waterverdeling in het IJsselmeer en Markermeer precies plaatsvindt, 
waar mogelijke knelpunten zitten en waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan in de 
toekomst bij een verandering van klimaat. 

4.2 Gebruikte gegevens 
 
Voor de analyse worden de waterbalansen in de vorm van jaarvolumes van het IJsselmeer 
en Markermeer gebruikt over de periode 1995- 2004. Deze balansen zijn aangeleverd door 
RWS-DIJG. Aangezien er geen detailinformatie voor de randmeren in de aangeleverde 
waterbalans-spreadsheet staat, en uit de NHI berekeningen blijkt dat uit de randmeren 
(tussen Roggebotsluis en Nijkerk) slechts in beperkte mate wordt onttrokken, is deze analyse 
alleen uitgevoerd voor Markermeer en IJsselmeer.  

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de volgende NHI modelresultaten die zijn ontsloten 
met de NHI viewer: 

 

• Waterstanden, aan- en afvoerdebieten en watervragen in de huidige situatie over de 
periode 1961 - 1995 uit NHI 2.1 

• Waterstanden, aan- en afvoerdebieten en watervragen in klimaatscenario 2050 G over 
de periode 1961 -1995 uit NHI 2.1 

• Waterstanden, aan- en afvoerdebieten en watervragen in klimaatscenario 2050 W+ over 
de periode 1961 - 1995 uit NHI 2.1 

• Waterstanden, aan- en afvoerdebieten en watervragen in de huidige situatie over de 
periode 1996 - 2006 uit NHI 2.2 

 

Om de totale watervraag vanuit het IJsselmeer en Markermeer in beeld te brengen is in deze 
analyse gebruik gemaakt van de aan- en afvoeren bij de randen van het IJssel- en 
Markermeer. Dit geeft namelijk een overzichtelijk beeld van de watervraag van alle 
achterliggende districten. In theorie kan de watervraag groter zijn dan het aangeleverde 
volume (in dat geval is er sprake van een watertekort), maar in de praktijk bleek dit slechts in 
klimaatscenario 2050 W+ in een tweetal jaren voor te komen. Voor die jaren is dan ook 
gebruik gemaakt van watervragen en –tekorten uit de omliggende districten. 
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De aan- en afvoeren zijn in het NHI model in een aantal gevallen gecombineerd in één tak, 
waardoor er dus positieve en negatieve debieten kunnen optreden.  

Welke stromingsrichting met positief wordt aangegeven is in de DM invoer vastgelegd, in 
principe is de belangrijkste of meest voorkomende stromingsrichting positief gedefinieerd (bij 
Lemmer is dit bijvoorbeeld de inlaat van water naar Friesland en bij gemaal Zedemuden is dit 
de afvoer van water). 

4.3 Waterverdeling IJsselmeer en Markermeer 
 
De waterverdeling wordt beschreven aan de hand van de verschillende aan- en afvoerposten 
per meer. 

De aan- en afvoerposten van het IJsselmeer zijn weergegeven in Figuur 4.1. De omvang van 
de pijlen in de figuur zijn gebaseerd op de door RWS-DIJG opgestelde waterbalansen van 
het IJsselmeer voor de periode 1995-2004 en komen overeen met de balansposten in het 
NHI model. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen DM-takdebieten van en naar het 
IJsselmeer in NHI (donkerblauwe pijlen) en interacties met Mozart-districten (lichtblauwe 
pijlen). 

Afvoer naar 
Waddenzee

Aan- en afvoer 
Friesland

Afvoer IJssel

Afvoer Zwarte Water 
en Meppelerdiep

Afvoer Veluwemeer

Aan- en afvoer 
Markermeer

Aanvoer 
Wieringermeer

IJsselmeer

Aan- en afvoer 
Noord Holland

Aan- en afvoer 
Noordoostpolder e.o.

Afvoer Flevopolder

 
Figuur 4.1 De aan- en afvoer van het IJsselmeer 
 

De aanvoer van het IJsselmeer bestaat voor het grootste deel uit de afvoer van de IJssel. 
Verder wordt er vanuit het Zwarte Water en Meppelerdiep water aangevoerd. De grootste 
afvoeren vinden plaats via de spuisluizen in de Afsluitdijk. 

In Figuur 4.2 en Figuur 4.3 is de verdeling van de aan- en afvoer van het IJsselmeer in een 
taartdiagram weergegeven. In totaal is de gemiddelde aan- en afvoer van het IJsselmeer 
18.000 miljoen m3/jaar. Deze verdelingen zijn gebaseerd op de jaarbalansen RWS-DIJG voor 
1995 t/m 2004.  
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Figuur 4.2 Verdeling wateraanvoer IJsselmeer op basis van waterbalansen 1995-2004 
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Figuur 4.3 Verdeling waterafvoer IJsselmeer op basis van waterbalansen 1995-2004 
 

De afvoer van IJsselmeer naar de Afsluitdijk is vooral een afvoer van overtollig water. Kijkend 
naar de watervragen is de verdamping van het IJsselmeer en daarna doorvoer van water 
naar het Markermeer en aanvoer naar Friesland een belangrijke balanspost. 

In Figuur 4.4 zijn op dezelfde manier als Figuur 4.1 de aanvoer en afvoer van het Markermeer 
met pijlen weergegeven.  
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Figuur 4.4 De aan- en afvoer van het Markermeer 
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Het Markermeer wordt met name gevoed door de afvoer van het IJsselmeer en de 
Randmeren en de afvoer vindt grotendeels plaats (terug) naar het IJsselmeer en naar het 
Noordzeekanaal via de Oranjesluizen bij Amsterdam. 

In Figuur 4.5 en Figuur 4.6 is de verdeling van de aan- en afvoer van het Markermeer in een 
taartdiagram weergegeven. In totaal is de gemiddelde aan- en afvoer van het Markermeer 
2.000 miljoen m3/jaar. Deze verdelingen zijn gebaseerd op de jaarbalansen van RWS-DIJG 
van 1995 t/m 2004. 
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Figuur 4.5 Verdeling wateraanvoer Markermeer op basis van waterbalansen 1995-2004 
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Figuur 4.6 Verdeling waterafvoer Markermeer op basis van waterbalansen 1995-2004 
 
De afvoer van Markermeer naar IJsselmeer naar de Afsluitdijk is vooral een afvoer van 
overtollig water. Kijkend naar de watervragen zijn de doorspoeling van het Noordzeekanaal 
(via de Oranjesluizen) en de verdamping van het Markermeer de grootste watervragers, 
gevolgd door de inlaat van de Schermer.  

4.4 De watervraag rond het IJsselmeer 
 
De waterbalansen geven inzicht in de jaarvolumes van de aan- en afvoerposten, maar geen 
verdeling over het jaar. Om dit in kaart te brengen worden de resultaten van het NHI model in 
de NHI viewer gepresenteerd. 

In Figuur 4.7 zijn de grootste posten van het IJsselmeer uit het distributiemodel voor de 
periode 1975 t/m 1985 weergegeven. Hierin is de aanvoer van de IJssel, het Zwarte Water 
(samen met Meppelerdiep) en het Markermeer uitgezet tegen de afvoer via spuisluizen in de 
Afsluitdijk.  
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Figuur 4.7 De belangrijkste aan- en afvoerposten van het IJsselmeer uit het distributiemodel voor de periode 1975 

t/m 1985, NHI 2.1 run huidige situatie 
 

De grootste aan- en afvoer vindt plaats in de winter. In deze periode is de afvoer richting de 
Waddenzee hoger dan de aanvoer uit de IJssel. Dit verschil laat zien in welke mate de 
gebieden rond het IJsselmeer een neerslagoverschot hebben. De winter is ook de periode 
dat het Markermeer afvoert naar het IJsselmeer (Figuur 4.8). 

 
Figuur 4.8 De uitwisseling van water tussen  IJsselmeer en  Markermeer, NHI 2.1 huidige situatie 1975-1985 
 
In de zomer is de aanvoer uit de IJssel over het algemeen hoger dan de afvoer richting de 
Waddenzee. Dit is te verklaren door de watervraag uit de omliggende gebieden en de 
verdamping van het IJsselmeer. In Figuur 4.8 is de afvoer richting het Markermeer (in de 
zomer) weergegeven naast de aanvoer vanuit het Markermeer (in de winter).  

In Figuur 4.9 is aanvoer naar Friesland vanuit het IJsselmeer weergegeven. Omdat de 
waterverdeling in het hoofdwatersysteem in NHI vraaggestuurd is, is dit als benadering van 
de achterliggende watervraag gebruikt, aannemende dat er geen tekorten optreden. Hierop 
wordt later teruggekomen (zie de paragraaf over klimaatscenario 2050 W+).  

De NHI resultaten en de waterbalansen geven aan dat de watervraag van het Markermeer en 
Friesland samen met de verdamping de grootste watervraag aan het IJsselmeer vormen. De 
aanvoer via de Stontelerkeersluis bij Den Oever is verwaarloosbaar is en is buiten 
beschouwing gelaten. 
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Figuur 4.9 Wateraanvoer Friesland vanuit het IJsselmeer over de periode 1975-1985, NHI 2.1 run huidige situatie. 
 

Uit de jaarbalansen van het IJsselmeer over de periode 1995-2004 blijkt het volume water dat 
via de Teroelsterkolk en Tacozijl wordt aangevoerd naar Friesland gemiddeld 167 miljoen 
m3/jaar is. Dit varieert van 68 miljoen m3 in 1998 tot 258 miljoen m3 in 2003. Uitgaande van 
een aanvoerperiode in de zomer van 5 maanden, komt dit op een gemiddeld aanvoerdebiet 
in de zomer van 13 m3/s over de periode 1995-2004, 5 m3/s in 1998 en 20 m3/s in 2003.  

In Figuur 4.10 is de aanvoer naar Friesland over de periode 1996-2005 weergegeven. In 
deze figuur is de gemiddelde aanvoer van 13 m3/s als grenswaarde toegevoegd. In deze 
figuur is te zien dat in het NHI model de aanvoer naar Friesland in droge jaren lichtelijk wordt 
overschat, maar in orde van grootte goed overeenkomt met de waterbalans. 

 

 
Figuur 4.10 Wateraanvoer Friesland vanuit het IJsselmeer over de periode 1996-2005, NHI 2.2 run 

4.5 De watervraag rond het Markermeer 
 
In Figuur 4.11 is een aantal grote posten van het Markermeer uit het distributiemodel voor de 
periode 1975 t/m 1985 weergegeven.  

Hierin is de aanvoer vanuit het IJsselmeer en de randmeren uitgezet tegen de afvoer via de 
Oranjesluizen (de afvoer naar het IJsselmeer is reeds weergegeven in Figuur 4.8).  
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Figuur 4.11 De belangrijkste aan- en afvoerposten van het Markermeer uit het distributiemodel voor de periode 

1975 t/m 1985, NHI 2.1 run huidige situatie. De Oranjesluizen voeren af uit het Markermeer,  de andere 2 
zijn aanvoeren naar het Markermeer. 

 

Figuur 4.11 laat zien dat de afvoer van het Markermeer in de winter (periode met 
neerslagoverschot) vooral plaatsvindt naar het IJsselmeer en in de zomer (periode met 
neerslagtekort) via de Oranjesluizen naar het Noordzeekanaal. Het verschil tussen de 
aanvoer vanuit het IJsselmeer en de afvoer naar het Noordzeekanaal geeft inzicht in de 
watervraag van het Markermeer zelf (verdamping) en de omliggende gebieden die vanuit het 
Markermeer voorzien worden, zoals de Schermerboezem, de Vechtboezem en de 
Amstellandboezem. 

In Figuur 4.12 zijn de belangrijkste watervragen naast elkaar gezet; de aanvoer richting de 
Schermerboezem, de aanvoer naar het Noordzeekanaal en de afvoer via de Zeesluis in 
Muiden. Net als voor de watervraag van Friesland (Figuur 4.9) is de gerealiseerde aanvoer 
(takdebiet) gebruikt als representatie van de achterliggende vraag.  

 

 
Figuur 4.12 Wateraanvoer vanuit het Markermeer over de periode 1975-1985, NHI 2.1. huidige situatie 
 
Uit de RWS-DIJG jaarbalansen van het Markermeer over de periode 1995-2004 blijkt het 
volume water dat wordt aangevoerd naar de Schermerboezem gemiddeld 125 miljoen m3/jaar 
is. Dit jaarvolume loopt echter af van 244 miljoen m3 in 1995 naar 53 miljoen m3 in 2004. 
Uitgaande van een aanvoerperiode van 6 maanden, komt dit op een gemiddeld 
aanvoerdebiet van 16 m3/s in 1995 en 3 m3/s in 2004. 

In Figuur 4.13 is de met NHI 2.2 berekende aanvoer naar de Schermerboezem over de 
periode 1996-2005 weergegeven. In deze figuur is de aanvoer van 8 m3/s als gemiddelde 
aanvoer als grenswaarde toegevoegd. In deze figuur is te zien dat in het NHI model de 
aanvoer groter is dan in de jaarbalansen van RWS-DIJG, maar in orde van grootte goed 
overeenkomt met de waterbalans.  
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Gezien de grote afname van de watervraag in de door RWS-DIJG opgestelde balansen over 
de periode 1996-2005 (van 244 naar 53 miljoen m3/jaar), is het de vraag of deze post in de 
waterbalans van het Markermeer correct is. Het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier heeft naar aanleiding van de de STOWA validatie van NHI 2.0 (Ogink, 2010) 
later aangegeven dat de geregistreerde inlaten van HHNK uit het Markermeer onderschat 
zijn. Het NHI berekent in droge perioden (2003) ook hogere inlaten dan HHNK had 
geregistreerd; het NHI resultaat is dus wel plausibel.  

 

 
Figuur 4.13 Wateraanvoer Schermerboezem vanuit het Markermeer, 1996-2005, NHI 2.2, huidige situatie 
 

In Figuur 4.14 is de afvoer vanuit het Markermeer naar Noordzeekanaal (via de 
Oranjesluizen) en naar het IJsselmeer weergegeven voor de periode 1992-2000. Er is hierbij 
ingezoomd op het bereik van de lage afvoeren (< 100 m3/s). 

 

 
Figuur 4.14 Afvoer Markermeer naar Noordzeekanaal (via Oranjesluizen) en naar IJsselmeer in de periode 1992-

2000; NHI 2.1. run huidige situatie (tot en met 1995) en NHI 2.2 run huidige situatie (vanaf 1996) 
 

Hierin blijkt dat er een verschil zit tussen NHI versie 2.1 en 2.2. In NHI 2.2 is afvoer in de 
zomerperiode via de Oranjesluizen aangepast naar een vaste afvoer die ongeveer twee keer 
zo laag is als in NHI 2.1. De afvoer bij de Oranjesluizen in NHI 2.2. past al veel beter bij de 
metingen (zie figuur 3.8), maar is nog steeds iets hoger dan de metingen. Deze afname wordt 
deels gecompenseerd door een toename in afvoer naar het IJsselmeer. Zoals in paragraaf 
2.3 is opgemerkt, staat in de verdringingsreeks Noord-Nederland een afvoer van 40 m3/s via 
de Oranjesluizen naar het Noordzeekanaal, ter bestrijding van zoutindringing. Dit heeft in de 
reeks vrij lage prioriteit en blijkt in droge perioden als 2003 en 2011 ook bij lange na niet 
gerealiseerd te worden. 
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4.6 Verandering watervraag en aanbod bij klimaatscenario’s G en W+ 

4.6.1 De klimaatscenario’s KNMI 2009 
 
Klimaatverandering gaat de komende decennia invloed hebben op het watersysteem in 
Nederland. Het KNMI heeft een aantal klimaatscenario’s beschreven die de bandbreedte van 
veranderingen in 2050 en 2100 aangeven ten opzichte van 1990. Dit zijn de zogenaamde G, 
G+, W en W+ scenario’s (KNMI, 2009). De G en W scenario’s gaan uit van respectievelijk 1 
en 2 graden opwarming in 2050 t.o.v. 1990.  
De veranderingen bij het G scenario zijn geringer dan bij het W scenario. Bij de + scenario’s 
is er ook sprake van andere luchtcirculatiepatronen. De G+ en W+ scenario’s hebben o.a. als 
effect dat de rivierafvoeren van de Rijn in de zomer en nazomer nog verder verlaagd worden, 
en de droogteproblemen daarmee toenemen ten opzichte van de G en W scenario’s.  
 
De veranderingen die de scenario’s voorspellen komen neer op: 
 
• Zachtere winters en warmere zomers 
• Nattere winters 
• Meer extreme buien in de zomer, maar minder zomerse regendagen 
• Hogere extreme neerslaghoeveelheden 
• Zeespiegelstijging 
• Extremere rivierafvoeren bij de grens (zowel de lage afvoeren als de hoge afvoeren 

worden extremer) 
 
De veranderingen zijn voor scenario W+ groter dan van scenario G, en voor het jaar 2100 
groter dan voor het jaar 2050. 

4.6.2 Klimaatscenario G 
 
Nu de watervraag en het wateraanbod in de huidige situatie inzichtelijk is gemaakt, is het de 
vraag hoe dit zou veranderen in klimaatscenario 2050G. 

In Figuur 4.15 is de afvoer van de IJssel in de huidige situatie en bij klimaatscenario 2050G 
weergegeven over de periode 1975-1985. 

 
Figuur 4.15  Afvoer IJssel in huidige situatie en bij scenario 2050G-GE in de periode 1975-1985, NHI 2.1 runs 
 

De hier gebruikte NHI berekeningen zijn in het kader van de knelpuntanalyse van het 
Deltaprogramma-Zoetwater gemaakt. Hierbij is behalve met de klimaatscenario’s ook 
rekening gehouden met socio-economische ontwikkelingen en bodemdaling (Klijn e.a., 2011). 
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Voor de socio-economische ontwikkeling zijn de scenario’s GE (Global Economy) en RC 
(Regional Communities) gehanteerd.  Voor klimaatscenario 2050G is gerekend met het GE 
economisch scenario, en voor klimaatscenario 2050W+ is gerekend met het RC economische 
scenario. In het algemeen hebben de nu gehanteerde economische scenario’s een beperkt 
effect op de watervraag, en lijkt het effect van de klimaatscenario’s dominant.  

Het verschil tussen de huidige situatie en de 2050G – GE situatie is enkel zichtbaar bij hoge 
afvoeren wanneer de afvoer in klimaatscenario 2050G hoger is dan in de huidige situatie. In 
droge perioden is er nauwelijks een verschil in afvoer. 

Dit wordt bevestigd door de minieme verandering in waterstand in het IJsselmeer als gevolg 
van klimaatscenario 2050G. In Figuur 4.16 is te zien dat in het extreem droge jaar 1976 er 
nauwelijks een lagere waterstand ontstaat op het IJsselmeer. Dit laat zien dat de watervraag 
van de omliggende gebieden in het klimaatscenario G ook nauwelijks toeneemt. 

 

 
Figuur 4.16  Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en scenario 2050G-GE. 1975-1976, NHI 2.1 runs 
 
Als de waterstand in het IJsselmeer onder streefpeil komt, wordt het gewenste debiet voor 
visintrek via de Afsluitdijk gekort, want er wordt niet meer geloosd op de Waddenzee. Figuur 
4.16 laat zien dat dit in de periode juni-september 1976 optreedt, zowel in de huidige situatie 
als in het scenario 2050G-GE. 

4.6.3 Klimaatscenario W+ 
 
De volgende vraag is hoe de vraag naar en het aanbod van water verandert als gevolg van 
klimaatscenario 2050W+. Het klimaatscenario 2050W+ is in het Deltaprogramma-Zoetwater 
gecombineerd met het RC (Regional Communities) economisch scenario. Zoals in de vorige 
paragraaf opgemerkt is het verschil in watervraag als gevolg van de verschillende 
economische scenario’s vrij gering.  

In Figuur 4.17 is de met NHI 2.1 gemodelleerde afvoer van de IJssel in de huidige situatie en 
bij scenario 2050W+RC weergegeven over de periode 1975-1985. Voor de afvoer van de 
IJssel is het effect van het klimaatscenario 2050W+ dominant over het effect van het 
economische scenario (huidige situatie versus RC). 
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Figuur 4.17  Afvoer IJssel in huidige situatie en bij scenario 2050W+ RC in de periode 1975-1985, NHI 2.1 
 

Hier is te zien dat scenario 2050W+ RC een duidelijke invloed heeft op de afvoer van de 
IJssel; de piekafvoeren worden hoger en de lage afvoeren lager. 

De gevolgen van deze verandering in droge tijden is tevens zichtbaar in de waterstanden op 
het IJsselmeer. In Figuur 4.18 t/m Figuur 4.22 is te zien dat het zomerpeil in de huidige 
situatie enkel uitzakt in het jaar 1976 en dat het zomerpeil in het klimaatscenario W+ ook in 
de jaren 1964, 1971 en 1991 duidelijk uitzakt. In die perioden wordt dus ook het debiet voor 
visintrek naar de Waddenzee gekort. 

 

 
Figuur 4.18 Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en bij scenario 2050 W+RC in de periode 1961-1995, NHI 2.1 
 

 
Figuur 4.19 Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en bij scenario 2050 W+ RC in het jaar 1964, NHI 2.1 
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Figuur 4.20 Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en bij scenario 2050 W+RC in het jaar 1971, NHI 2.1 
 

 
Figuur 4.21 Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en bij scenario 2050 W+RC in het jaar 1976, NHI 2.1 

 
Figuur 4.22 Waterstand IJsselmeer in huidige situatie en bij scenario 2050W+ RC in het jaar 1991, NHI 2.1 
 

Het effect van klimaatscenario 2050 W+ is tevens zichtbaar in de watervraag van de 
omliggende gebieden. In Figuur 4.23 en Figuur 4.24 is de toename in de watervraag en de 
gerealiseerde aanvoer naar Friesland en de Schermerboezem weergegeven over de periode 
1975-1985. 

 

 
Figuur 4.23 Wateraanvoer Friesland uit het IJsselmeer (Lemmer) ,  1975-1985, NHI 2.1, huidig en 2050W+ RC. 
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Figuur 4.24 Wateraanvoer Schermerboezem vanuit het Markermeer, 1975-1985, NHI 2.1, huidig en 2050 W+RC 
 

De aanvoer naar en dus de watervraag van Friesland en de Schermerboezem neemt toe in 
het klimaatscenario 2050 W+ (scenario 2050 W+ RC). Enkel als het waterpeil op het 
IJsselmeer en Markermeer op het winterpeil komt kan het gevraagde debiet niet meer 
geleverd worden en is de aanvoer lager in het klimaatscenario 2050W+ dan in de huidige 
situatie. In klimaatscenario 2050W+ komt dit tweemaal voor; in 1964 gedurende 3 decaden 
en in 1976 gedurende 7 decaden. 

In de voorgaande figuren is steeds nog de gerealiseerde aanvoer (takdebiet) gebruikt om de 
watervraag te laten zien. In NHI is de berekende afvoer gebaseerd op de watervraag en de 
verdeelregels. Als er onvoldoende water is, of het moet volgens de verdeelregels elders naar 
toe worden gestuurd, zal er een tekort optreden.  

De watervragen zijn opgebouwd uit watervragen van de Mozart-districten en local surface 
waters (het regionale oppervlaktewater – polderwater, beken – en het landelijk gebied met 
watervragen voor peilbeheer, beregening, doorspoeling, en drink- en industriewater 
onttrekkingen uit oppervlaktewater), en watervragen in het hoofdwatersysteem. 

In Figuur 4.25 is de watervraag van het district Friesland uitgesplitst in de watervraag voor de 
beregening en het peilbeheer voor de huidige situatie en klimaatscenario W+ in de jaren 1975 
t/m 1977. De watervraag voor doorspoeling en drink- en industriewater is in deze sommen 
identiek, en daarom niet in de figuur opgenomen. 

 

 
Figuur 4.25 Watervraag peilbeheer en beregening district Friesland, huidige situatie en scenario 2050 W+ RC,  
  NHI 2.1., 1975-1977. 
 

Uit Figuur 4.25 blijkt dat vooral de watervraag van peilbeheer toeneemt in klimaatscenario 
W+. Zoals blijkt uit Figuur 4.23  kan aan deze toename in watervraag in het jaar 1976 niet 
meer worden voldaan.  
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Scenario 2050W+RC leidt er dus toe dat in de zomers van 1964 en 1976 het peil op het 
IJsselmeer fors onder streefpeil zou zakken. Dit treedt in de huidige situatie en in scenario 
2050G-GE alleen in 1976 in beperkte mate op.  

In Figuur 4.26 is het totale watertekort in de districten Friesland en de Schermer in scenario 
2050W+RC over de periode 1961-1995 weergegeven. 

 

 
Figuur 4.26 Totaal watertekort in district Friesland en district polder Schermerboezem in klimaatscenario W+ in de 

periode 1961-1995 
 

Figuur 4.26 laat zien dat Friesland alleen in 1976 een tekort heeft en dat district Schermer 
(polders Schermerboezem) naast 1976 ook in 1964 een klein watertekort heeft. Dit laatste 
geldt ook voor de andere districten in Noord Holland. 

De Noordoostpolder is een uitzondering op de bovenstaande bevindingen.  

In Figuur 4.27 is te zien dat er in de huidige situatie en in scenario 2050W+RC met enige 
regelmaat watertekort ontstaat in district Noordoostpolder. Dit blijkt te worden veroorzaakt 
door een in het model opgegeven totale inlaatcapaciteit van het district van 12,05 m3/s, en is 
dus onafhankelijk van het IJsselmeerpeil. 

 

 
Figuur 4.27 Totale watervraag en watertekort in district Noordoostpolder in de huidige situatie en klimaatscenario 

W+ in de periode 1961-1995, NHI 2.1 
 

Voor de volledigheid is ook het totale watertekort in het district Flevoland in scenario 
2050W+RC over de periode 1961-1995 weergegeven in Figuur 4.28. 



 

 
1204886-000-ZWS-0017, 27 februari 2012, definitief 
 

 
Aanvullende analyses NHI viewer 
 

37 

 
Figuur 4.28 Totaal watertekort in district Flevoland in scenario 2050W+RC in de periode 1961-1995, NHI 2.1 
 

In Figuur 4.28 is te zien dat er in Flevoland enkel in scenario 2050W+RC in 1976 een 
minimaal watertekort van maximaal 1 m3/s ontstaat. 

De watervraag in het district Flevoland is in de huidige situatie minimaal. In de periode 1961-
1995 is er slechts gedurende 21 decades een watervraag van maximaal nog geen 4 m3/s 
(Figuur 4.29).  

 

 
Figuur 4.29 Totale watervraag in district Flevoland in de huidige situatie in de periode 1961-1995, NHI 2.1 
 

In klimaatscenario W+ neemt de watervraag van Flevoland toe. In Figuur 4.30 is te zien dat er 
vaker water gevraagd wordt (gedurende 75 decades) en dat er meer gevraagd wordt. 

 

 
Figuur 4.30 Totale watervraag in district Flevoland in scenario 2050W+RC in de periode 1961-1995, NHI 2.1. 
 

Verder is in het NHI een gewenst debiet van 10 m3/s van IJsselmeer via de Afsluitdijk naar de 
Waddenzee opgegeven (voor visintrek). Echter, zodra het meerpeil onder streefpeil zakt 
wordt in het model dit debiet niet meer geleverd en treedt hier dus een tekort op. Dit komt 
overeen met de praktijk: bij lage peilen wordt ook spui ten behoeve van visintrek in die 
situaties geminderd en uiteindelijk stilgelegd.  
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4.7 Beperking inlaatdebiet Friesland 
 
In het NHI model wordt het inlaatdebiet naar de verschillende districten enkel beperkt als het 
waterpeil van het IJsselmeer en Markermeer het winterpeil van -0,40 m NAP bereikt.  

In de praktijk kunnen de inlaatkunstwerken zelf ook beperkend zijn als het peilverschil tussen 
het IJsselmeer en de Friese boezem te klein is. In Tabel 4.1 is de relatie tussen het 
IJsselmeerpeil en het maximale inlaatdebiet voor de Friese boezem weergegeven. Bij 
tussenliggende IJsselmeerwaterstanden kan in de tabel geïnterpoleerd worden.  

 

Tabel 4.1 Inlaatcapaciteit Friesland in relatie tot het IJsselmeerpeil 
Peil IJsselmeer Peil Friese boezem Peilverschil bij  

inlaat kunstwerk  
Totaal 
inlaatcapaciteit 

m +NAP m +NAP m + NAP m3/s 

-0,20 -0,52 0.22 124 
-0,25 -0,52 0.17 109 
-0,30 -0,52 0.12 91 
-0,35 -0,52 0.07 67 
-0,40 -0,52 0.02 34 
 

In de NHI 2.1 berekening voor scenario 2050W+RC zjin er drie jaren (1964, 1976 en 1991) 
waarin de waterstand van het IJsselmeer in de zomer uitzakt tot -0.4 m NAP. 

In Figuur 4.31 t/m Figuur 4.36 is voor deze drie jaren het waterpeil op het IJsselmeer en de 
watervraag van Friesland weergegeven. 

 
Figuur 4.31 Waterstand IJsselmeer in 1964 in scenario 2050W+RC, NHI 2.1, met grenswaarde -0,35 m NAP 
 

 
Figuur 4.32 Wateraanvoer Friesland in huidige situatie en scenario 2050W+RC, NHI 2.1 over het jaar 1964 
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Figuur 4.33 Waterstand IJsselmeer in 1976 in scenario 2050W+RC, NHI 2.1,  met grenswaarde -0,35 m NAP 
 

 
Figuur 4.34 Wateraanvoer Friesland in huidige situatie en scenario 2050W+RC over het jaar 1976, NHI2.1 
 

 
Figuur 4.35 Waterstand IJsselmeer in 1991 in scenario 2050W+RC, NHI 2.1, met grenswaarde -0,35 m NAP 
 

 
Figuur 4.36 Wateraanvoer Friesland in huidige situatie en scenario 2050W+RC, NHI2.1,  over het jaar 1991 
 

Uit de figuren blijkt dat de maximale aanvoer van Friesland in scenario 2050W+RC over de 
jaren varieert van 50 tot 70 m3/s. Op basis van Tabel 4.1 betekent dit dat de 
inlaatkunstwerken van de Friese boezem een beperking gaan vormen bij een IJsselmeerpeil 
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van beneden de -0,35 m NAP (dit peil is als grenswaarde weergegeven in de figuren). In het 
model wordt een formule gebruikt die de relatie uit Tabel 4.1 benaderd met een functie. Op 
basis van het inlaatdebiet van 50 m3/s in september 1976 voor het W+ scenario lijkt met een 
peil van -0.375 m NAP te zijn gerekend, terwijl het -0.40 m NAP zou moeten zijn. De 
implementatie van de relatie voor peilafhankelijke inlaat in het model moet dus nog eens 
geverifieerd worden. Verder is niet helemaal duidelijk hoe het zit met de correctie bij het 
kunstwerk van 10 cm; in tabel 4.1 is bij het inlaatkunstwerk een 10 cm kleiner peilverschil 
genomen dan het peilverschil dat volgt uit de aangegeven peilen van IJsselmeer en Friese 
boezem. Dit wordt nagevraagd bij DIJG en de regionale waterbeheerder in Friesland. 

4.8 Conclusies 
 
De analyses van de NHI resultaten en de combinatie hiervan met de waterbalansen van het 
gebied leveren de volgende conclusies op: 

 

• De grootste watervragers aan het IJsselmeer zijn directe verdamping vanuit het 
IJsselmeer, en de watervragen van de Friese boezem en het Markermeer, vooral voor 
peilhandhaving (figuur 4.3). 

• De grootste watervragers van het Markermeer zijn de directe verdamping vanuit het 
Markermeer, en daarna de watervragen voor doorspoeling Noordzeekanaal (via 
Oranjesluizen) en de inlaat Schermerboezem (figuur 4.6).  

• In de simulaties voor de huidige situatie (1961-2006) is er geen moment geweest dat de 
zoetwaterbuffer van het IJsselmeergebied niet aan de watervraag van de omliggende 
regionale gebieden (Friesland, Noord-Holland) kon voldoen. Wel wordt in droge jaren 
het debiet voor visintrek naar de Waddenzee gekort als het IJsselmeerpeil onder 
streefpeil zakt. 

 

Uit de analyse van de watervraag in de twee geanalyseerde klimaatscenario’s (2050G en 
2050 W+, met socio-economisch scenario GE respectievelijk RC) worden de volgende 
conclusies getrokken: 

 

• In scenario 2050G-GE  zijn er niet of nauwelijks veranderingen in de watervraag en 
wateraanbod in droge perioden ten opzichte van de huidige situatie. 

• In scenario 2050W+RC is er wel duidelijke afname in wateraanvoer en toename in 
watervraag in droge perioden zichtbaar. Dit zou ertoe geleid hebben dat er in de 
afgelopen 50 jaar twee zomers (1964 en 1976) niet aan de volledige watervraag van de 
regio’s zou zijn voldaan. Verder wordt het debiet van IJsselmeer naar Waddenzee voor 
visintrek vaak niet gehaald, omdat het IJsselmeerpeil in dit scenario vaker en langer 
onder streefpeil zakt. 

• De watervraag van Friesland wordt vooral gevormd door peilbeheer (figuur. 4.25). 

4.9 Aanbevelingen 
 
Deze analyse levert de volgende aanbevelingen op: 

 

• Het controleren van de waterbalanspost ‘inlaat Schermerboezem’ in de waterbalansen 
van RWS-DIJG. De inlaat loopt systematisch omlaag van 1995-2005, dit treedt vooral 
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op bij de inlaatposten ‘inlaat Schardam’ en ‘inlaat Monnickendam’. De waterbalanspost 
‘inlaat Schermerboezem’ is dus twijfelachtig (zie paragraaf 4.5).  

• Het controleren van de relatie tussen het inlaatdebiet Friesland en het peil van het 
IJsselmeer in het NHI model (zie paragraaf 4.7). Hieraan gekoppeld zou het controleren 
van de relatie tussen inlaatcapaciteit en (meer)peil voor andere inlaatlocaties bij 
IJsselmeer en Markermeer en elders nuttig zijn.  

• Controleren of de inlaatcapaciteit Noordoostpolder (12,05 m3/s) klopt en zo nodig 
corrigeren (zie paragraaf 4.6). 

 

Voor de NHI viewer kan hieraan toegevoegd worden: 

• De NHI viewer kan nu nog geen volledig overzicht geven van de waterbalans per 
knoop. Om dit te kunnen zouden de directe lozingen en onttrekkingen op de DM knopen 
ontsloten moeten worden. Het gaat hierbij om vaste lozingen en onttrekkingen (bv. 
Andijk drinkwateronttrekking uit IJsselmeer), neerslag, verdamping, kwel, wegzijging 
e.d.  

• Een help file in de NHI viewer waarin het achterliggende NHI model wordt beschreven 
zou de toegankelijkheid vergroten. 
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5 Overige aanvullende analyses 

5.1 Inleiding 
 

Behalve de aanvullende analyse voor het IJsselmeergebied, zoals gerapporteerd in het 
vorige hoofdstuk, waren er nog twee aanvullende vragen: 

 

• Wat is het gebied in Overijssel/Drenthe dat afhankelijk van de omstandigheden via 
aanvoer door het Twentekanaal en doorvoer bij Aadorp naar het noorden voorzien 
wordt? 

• Klopt de informatie die in NHI 2.2 zit voor West-Brabant en Zeeland met de recent door 
LCW opgestelde factsheets (LCW, 2011a en 2011b)? 

 

Deze vragen worden in de volgende paragrafen toegelicht. Voor het beantwoorden van deze 
vragen is gebruik gemaakt van de NHI uitvoer en de NHI invoer. Omdat niet alle details van 
de NHI uitvoer in de NHI-viewer beschikbaar zijn, en de invoer ook niet in de NHI viewer 
beschikbaar is, is voor beantwoording van deze vragen dus geen gebruik gemaakt van de 
NHI viewer.  

 

5.2 Aanvoergebied Aadorp 
 

In droge perioden voert het Twentekanaal via Aadorp water door naar het noorden. In het 
model wordt dit water bij Vroomshoop deels naar het Overijssels kanaal geleid (naar het 
westen), en deels naar de Vecht via de Haandrik. Bij Coevorden kan dan via het 
Stieltjeskanaal water worden opgepompt, of via de Vecht stroomafwaarts gaan en meer 
benedenstrooms uit de Vecht ingelaten worden door verschillende districten. De doorvoer bij 
Aadorp is voor de volgende districten van potentieel belang: 

 

• District 11 Zuid-Oost Drenthe (via Stieltjeskanaal) 
• District 108 Twente Noord  
• District 16 Overijsselsche Vecht (via Vroomshoop, Vecht, Coevorden) 
• District 18 Twente Zuid (alleen de wateraanvoergebieden die via Vroomshoop en het 

Overijsselsch kanaal worden voorzien. Dit is ongeveer 60% van het district. De overige 
40% betreft wateraanvoergebieden die rechtstreeks uit het Twentekanaal worden 
voorzien) 

• District 19 Salland (slechts 20% van het district, het grootste deel wordt via gemaal 
Ankersmit uit de IJssel voorzien; hier gaat het alleen om het noordelijk deel dat via via 
Overijsselsch kanaal en de benedenloop van de Vecht wordt voorzien) 

• District 15 Mastenbroek (via benedenloop Vecht) 
 

De districten worden hieronder geografisch weergegeven. 
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District 11Zuid-Oost Drenthe (links) en district 108, Twente Noord (rechts) 

 
District 16 Overijsslsche Vecht (links) en district 18 Twente Zuid (rechts) 

 
District 15 Mastenbroek (links) en district 19 Salland (rechts) 

Figuur 5.1 Districten die deels via doorvoer bij Aadorp van water kunnen worden voorzien 
 

Om te achterhalen welk deel precies via Aadorp wordt voorzien is heel lastig te achterhalen 
uit de NHI uitvoer. Weliswaar zijn voor elke tak van het distributiemodel de debieten zichtbaar 
in de NHI viewer, en is voor elke district-netwerk verbinding in de NHI uitvoer (niet in de 
viewer) ook het debiet te achterhalen dat door het district uit een netwerkknoop onttrokken 
wordt, maar dat geeft alleen een indruk. Om echt te achterhalen hoever het water uit Aadorp 
komt zou eigenlijk een fractiesom gemaakt moeten worden waarbij Aadorp water gelabeld 
wordt en gevolgd in het netwerk. Dat is echter nu niet haalbaar.  
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Om een indruk te geven worden in Figuur 5.2 en Figuur 5.3 takdebieten in de zomer van 
2003 berekend met NHI 2.2 getoond. De takdebieten kunnen niet zonder meer worden 
opgeteld tot een sluitende waterbalans: er moet ook rekening worden gehouden met 
districtslozingen en –onttrekkingen, en netto neerslag of verdamping om een sluitende balans 
per knoop te krijgen. 

Debieten doorvoer Aadorp (2003)
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Figuur 5.2 Debiet bij  Aadorp en doorvoer bij Vroomshoop naar Overijsselsch kanaal en naar de Haandrik (Vecht) 
  NHI 2.2 run huidige situatie, 2003 
 

Uit de berekende debieten in 2003 zoals getoond in Figuur 5.2 blijkt dat een groot deel van 
de doorvoer bij Aadorp al bij Vroomshoop gebruikt wordt voor districtsinlaten van district 16 
en 18 (Overijsselsche Vecht en wateraanvoergebieden in Twente-Zuid). Er gaat tot maximaal 
0.5 m3/s bij Vroomshoop naar het Overijsselsch kanaal. Hiervan wordt een miniem deel door 
de wateraanvoergebieden in Twente Zuid (district 18) gebruikt; het meeste gaat door naar het 
noordelijk deel van district Salland (district 19). 
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Afvoeren rond Coevorden (2003)
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Figuur 5.3 Debieten rond Coevorden, NHI 2.2 run huidige situatie, 2003 
 

Figuur 5.3 laat de nogmaals de doorvoer van Vroomshoop naar sluis Haandrik en de 
Overijsselsche Vecht zien (de rode lijn), maar nu gerelateerd aan de Vechtafvoer bij de 
grens, het debiet dat naar Coevorden wordt gestuurd (deels verder via het Stieltjeskanaal) 
voor onttrekkingen van district 108 (Twente noord) en district 11 (Zuid-Oost Drenthe), en het 
benedenstroomse debiet op de Vecht (richting Vechterweerd). Uit de figuur blijkt dat de 
doorvoer van Aadorp via Vroomshoop naar de Vecht maximaal orde 1.2 m3/s is, en dat in 
diezelfde periode de aanvoer richting Coevorden al groter is en tot 2.5 m3/s bedraagt. De 
aanvoer van de Vecht bij de grens is in die periode ongeveer 2.5 m3/s. Verder lozen districten 
17 (Dinkel) en 918 (Twente zuid, deel zonder wateraanvoer) geheel of gedeeltelijk nabij de 
Haandrik op de Vecht. District 918 zou vooral via de Regge bij Archem op de Vecht moeten 
lozen, in het model staat (ten onrechte) nog een deel bij de Haandrik. Hierdoor komen in 
droge perioden de watervragen bij Eefde en doorvoer bij Aadorp iets te laag uit (zie Figuur 
3.13 en Figuur 3.15). Dit scheelt orde 0.3 m3/s.  

 

5.3 West Brabant en Zeeland 
 

LCW heeft factsheets laten maken over wateraan- en afvoer. Specifiek voor de regio Zuid-
West Nederland (West Brabant en Zeeland) is de vraag gesteld of de informatie in NHI 
overeenkomt met deze factsheet (LCW, 2011a).  
 
In Tabel 5.1 zijn de belangrijkste gegevens uit de LCW-factsheet Zuid-West Nederland en de 
NHI 2.2 invoer samengevat. 
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Tabel 5.1 Vergelijking LCW factsheet informatie met NHI invoer  
Betreft LCW factsheet NHI invoer Opmerking / Actie 
Gewenst debiet 
Volkeraksluizen 

22.5 m3/s  22.5 m3/s van 
half april tot 1 
oktober, 
winter: 6 m3/s  

Doorspoelen wordt gestopt 
volgens factsheet bij 
Rijnafvoeren Lobith < 800 
m3/s. Er wordt vanuit gegaan 
dat de LCW factsheet de 
zomersituatie beschrijft. 

Minimum debiet 
Volkeraksluizen 

16 m3/s -  

Debiet kanaal Gent-
Terneuzen 

13 m3/s 0.1 m3/s De 13 m3/s is niet 
beschikbaar voor waterinlaat 
Zeeuws-Vlaanderen 

Capaciteit inlaat 
Bernisse 

23 m3/s 23 m3/s  

Chloridenorm inlaat 
Bernisse 

150 mg/l 150 mg/l  

Capaciteit gemaal 
Winsemius naar 
Delfland 

4 m3/s 4 m3/s  

Wateraanvoer Zuid-
Beveland uit Biesbosch 
spaarbekkens 

Jaargemiddeld 0.02 
m3/s.  
Maximaal 0.3 m3/s 
0.6 Mm3 per jaar 

Niet in NHI Moet in NHI opgenomen 
worden. Tekorten Zuid-
Beveland landbouw 
worden nu overschat. 

Chloridenorm 
landbouw 

200 mg/l tuinbouw 
600 mg/l akkerbouw 
1000 mg/l gras 

Per district 
verschillend. 
Opgegeven 
normen zijn 
150, 250 en 
600 mg/l. 

De norm van 150 mg/l bij 
district Putten – inlaat 
Wolvenpolder lijkt te 
streng in NHI (tenzij er 
sprake is van een 
achterliggende drinkwater 
inlaat)  

Inlaat Scheelhoek 
Evides 

6 Mm3/jaar 0.2 m3/s Is consistent. 

Chloride norm 
Scheelhoek 

200 mg/l 200 mg/l  

Noodinlaat Beerenplaat  Maximaal 0.2 m3/s Niet in NHI Als Scheelhoek uitvalt in 
verband met zoutproblemen 

Gat van de Kerksloot 202 Mm3/jaar  
(47 Mm3 industrie, 
155 Mm3 drinkwater) 

6.2 m3/s 
(195 
Mm3/jaar) 

6.2 m3/s komt uit 
inventarisatie KWR januari 
2011. Het getal van de LCW 
factsheet komt overeen met 
6.5 m3/s. 

Inlaatduiker 
Oosterhout-Mark 

Max. 11 m3/s Max. 10.7 
m3/s 

Niet graag gebruikt in 
verband met bruinrot 
bacterie; dan liever een 
watertekort zoals in 2006 
volgens LCW factsheet 

Volkerak Zoommeer 
peil 

-0.10 m NAP tot 
 + 0.15 m NAP  

Streefpeil 0.0 
m NAP 
Minimum peil 
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-0.10 m NAP 
Norm chloridegehalte 
Zoommeer 

< 450 mg/l  Bij Bath. Geen specifieke 
beheersactie in model. 

Grevelingen peil -0.20 m NAP  Niet in NHI 
Veerse Meer peil Zomer: -0.10 tot 0.0 

m NAP 
Winter: -0.40 tot 
 -0.20 m NAP 

 Niet in NHI 

Streefpeil Brielse meer 0.0 m NAP Streefpeil 0.0 
m NAP 
Minimum peil 
-0.10 m NAP 

 

 

Geconcludeerd wordt dat de NHI invoer goed klopt met de informatie in de factsheet. Er zijn 
een aantal kleine verbeterpunten met betrekking tot de watervoorziening van Zuid-Beveland 
en de chloride norm van de inlaat van district Putten die nagegaan en eventueel aangepast 
moeten worden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

IJsselmeer analyse 
 
De aanvullende analyses van de NHI resultaten voor het IJsselmeergebied en de combinatie 
hiervan met de waterbalansen van het gebied leveren de volgende conclusies op: 

 

• De grootste watervragers aan het IJsselmeer zijn directe verdamping vanuit het 
IJsselmeer, en de watervragen van de Friese boezem en het Markermeer, vooral voor 
peilhandhaving (Figuur 4.3). 

• De grootste watervragers van het Markermeer zijn de directe verdamping vanuit het 
Markermeer, en daarna de watervragen voor doorspoeling Noordzeekanaal (via 
Oranjesluizen) en de inlaat Schermerboezem (Figuur 4.6).  

• In de simulaties voor de huidige situatie (1961-2006) is er geen moment geweest dat de 
zoetwaterbuffer van het IJsselmeergebied niet aan de watervraag van de omliggende 
regionale gebieden (Friesland, Noord-Holland) kon voldoen. Wel wordt in droge jaren 
het debiet voor visintrek naar de Waddenzee gekort als het IJsselmeerpeil onder 
streefpeil zakt. 

 

De analyse van de watervraag in de klimaatscenario’s (2050G en 2050 W+, met socio-
economisch scenario GE respectievelijk RC) leidt tot de volgende conclusies: 

 

• In scenario 2050G-GE  zijn er niet of nauwelijks veranderingen in de watervraag en 
wateraanbod in droge perioden ten opzichte van de huidige situatie. 

• In scenario 2050W+RC is er wel duidelijke afname in wateraanvoer en toename in 
watervraag in droge perioden zichtbaar. Dit zou ertoe geleid hebben dat er in de 
afgelopen 50 jaar twee zomers (1964 en 1976) niet aan de volledige watervraag van de 
regio’s zou zijn voldaan. Verder wordt het debiet van IJsselmeer naar Waddenzee voor 
visintrek vaak niet gehaald, omdat het IJsselmeerpeil in dit scenario vaker en langer 
onder streefpeil zakt. 

• De watervraag van Friesland wordt vooral gevormd door peilbeheer (Figuur 4.25). 
 

Op basis van de aanvullende analyse IJsselmeergebied worden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
 
• Het controleren van de waterbalanspost ‘inlaat Schermerboezem’ in de waterbalansen 

van RWS-DIJG. De inlaat loopt systematisch omlaag van 1995-2005, dit treedt vooral 
op bij de inlaatposten ‘inlaat Schardam’ en ‘inlaat Monnickendam’. De waterbalanspost 
‘inlaat Schermerboezem’ is dus twijfelachtig (zie paragraaf 4.5).  

• Het controleren van de relatie tussen het inlaatdebiet Friesland en het peil van het 
IJsselmeer in het NHI model (zie paragraaf 4.7). Hieraan gekoppeld zou het controleren 
van de relatie tussen inlaatcapaciteit en (meer)peil voor andere inlaatlocaties bij 
IJsselmeer en Markermeer en elders nuttig zijn.  

• Controleren of de inlaatcapaciteit Noordoostpolder (12,05 m3/s) klopt en zo nodig 
corrigeren (zie paragraaf 4.6). 
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Voor de NHI viewer kan hieraan toegevoegd worden: 

 

• De NHI viewer kan nu nog geen volledig overzicht geven van de waterbalans per 
knoop. Om dit te kunnen zouden de directe lozingen en onttrekkingen op de DM knopen 
ontsloten moeten worden. Het gaat hierbij om vaste lozingen en onttrekkingen (bv. 
Andijk drinkwateronttrekking uit IJsselmeer), neerslag, verdamping, kwel, wegzijging 
e.d.  

• Een help file in de NHI viewer waarin het achterliggende NHI model wordt beschreven 
zou de toegankelijkheid vergroten. 

 
 
Voorzieningsgebied Aadorp  
 
Het gebied dat via Aadorp in droge perioden voorzien wordt is een gebied in Overijssel en 
Drente. Districten 18, 108, 16, en 11 zijn de wateraanvoergebieden in districten Twente zuid, 
Twente Noord, Overijsselsche Vecht en Zuid-Oost Drenthe, deze worden via Aadorp, 
Vroomshoop en Coevorden voorzien. In het benedenstroomse deel van de Overijsselsche 
Vecht en Overijsselsche kanaal worden delen van district 15 en 19 voorzien via water wat 
deels uit Aadorp afkomstig kan zijn.  
De analyse waar het via Aadorp aangevoerde water precies naar toe gaat is lastig en vereist 
een fractiesom. Uit de analyse van NHI resultaten (vooral takdebieten, districtslozingen en 
districtsonttrekkingen) blijkt dat de lozing van district 918, Twente zuid (gebied zonder 
wateraanvoer) deels nog te ver bovenstrooms op de Vecht is geplaatst. Dit moet in NHI 
gecorrigeerd worden. Het effect zal zijn dat na correctie in droge perioden een iets hogere 
watervraag en doorvoer bij Aadorp berekend (tot 0.3 m3/s extra) zal worden.  
 
 
LCW factsheets 
 
De invoer van NHI voor West-Brabant en Zeeland komt goed overeen met de informatie in de 
LCW factsheet Zuid-West Nederland. Er zijn enkele kleine verbeterpunten gevonden die in de 
volgende NHI versie zullen worden meegenomen.  
 
Aanbevolen wordt om behalve de LCW factsheet Zuid-West Nederland ook de LCW 
factsheets voor de andere regio’s te gebruiken om de NHI invoer kritisch na te lopen. De 
lopende overlegronde met de regionale waterbeheerders in het kader van het Deltamodel zal 
naar verwachting ook additionele informatie opleveren die de kwaliteit van het NHI zal 
verbeteren. 
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