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Trefwoorden
Deltaprogramma, IJsselmeergebied, flexibel peilbeheer, spuien en pompen,
waterhuishouding, waterveiligheid.

Samenvatting
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) heeft een kansrijke strategie ontwikkeld
waarbij het gebied kan meegroeien met ruimtelijke ontwikkelingen en met de gevolgen van
klimaatverandering. De strategie bevat vijf hoofdlijnen: (1) spuien als het kan en pompen als
het moet, (2) blijven investeren in waterveiligheid, (3) flexibel peilbeheer en inrichting
IJsselmeer, Markermeer en alle randmeren, (4) flexibel beheer en inrichting van omliggende
watersystemen en (5) besparen in het gebruik van zoetwater.

DPIJ heeft Deltares gevraagd:

1. Een toets uit te voeren naar de waterveiligheid. Daarbij is vooral gekeken naar de
peilopzet in de maand maart als onderdeel van flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en
het Markermeer, waarbij het de vraag is of de waterveiligheid gewaarborgd blijft.

2. Een protocol te formuleren voor het niet opzetten van het meerpeil in de maand maart
uit overwegingen van waterveiligheid.

3. Een protocol te formuleren bij het handhaven van het winterpeil om pompkosten te
minimaliseren zonder dat de waterveiligheid in het gedrang komt.

Bij het opstellen van varianten is ten eerste onderscheid gemaakt in ‘het huidige streefpeil’
(A) dat hoort bij het huidige peilbeheer en ‘het nieuwe streefpeil’ (B) dat hoort bij flexibel
peilbeheer. Ten tweede is onderscheid gemaakt in het afvoeren van water door de Afsluitdijk;
alleen via spuien (1) of door een combinatie van spuien en pompen (2). Op deze wijze zijn
drie varianten nader in beschouwing genomen; Variant A1, Variant B1 en Variant B2. In geen
van de varianten is rekening gehouden met toekomstige effecten van klimaatverandering.

In het verleden zijn berekeningen uitgevoerd naar de waterhuishouding met een uitsnede van
het Landelijk Sobek Model (LSM) (Prinsen en Becker, 2010). De berekeningen hadden
betrekking op de tijdsperiode 1951 tot en met 1998. Op verzoek van DPIJ is die periode in
deze studie uitgebreid met de periode 1999 tot en met 2010. Voor de periode 1976 tot en met
2010 zijn daarvoor invoergegevens ontleend aan de DONAR en de waterbalansen van
IJsselmeer, Markermeer en Randmeren opgesteld door RWS Midden-Nerdeland, zoals
gepresenteerd in Van der Vat et al. (2013). De LSM uitkomsten zijn gebruikt om
meerpeilstatistiek af te leiden en om maatgevende waterstanden en benodigde kruinhoogtes
te bepalen met Hydra-Zoet (Duits, 2012). De laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd door
HKV. De resultaten zijn integraal als een bijlage opgenomen.

Onderdeel van flexibel peilbeheer is peilopzet in de maand maart in IJsselmeer en
Markermeer. Overgaan op 1 maart naar een streefpeil van NAP-0,10 m laat zien, op basis
van de LSM uitkomsten, dat vanaf half maart het gemiddelde meerpeil overeenkomt met dit
streefpeil. De aanwezigheid van pompen (Variant B2) zorgt dat het daggemiddelde meerpeil
en het dagmaximum lager uitvalt dan onder de huidige situatie (Variant A1) voor de maanden
dat het streefpeil voor beide varianten samenvalt. Dat geldt voor het IJsselmeer en voor het



Titel
Fase 4 - toets waterveiligheid

Opdrachtgever
Deltaprogramma
IJsselmeergebied

Project
1208527-000

Kenmerk
1208527-000-VEB-0004

Pagina's
95

Fase 4 - toets waterveiligheid

Markermeer. De aanwezigheid van pompen (Variant B2) zorgt er ook voor dat het water in de
wintermaanden meer in de tijd verdeeld wordt afgevoerd. De piekafvoer is dan ook
omlaaggegaan. Installeren van pompen in bestaande spuikokers ter plaatse van Den Oever
zorgt voor vermindering van het spuidebiet bij Den Oever. Het spuidebiet nabij
Kornwerderzand is dan groter dan het spuidebiet nabij Den Oever.

De uitkomsten van Hydra-Zoet geven aan dat de aanwezigheid van pompen, bij een
geïnstalleerde capaciteit van 524 m3/s (Variant B2), zorgt voor een verlaging van
maatgevende waterstanden en benodigde kruinhoogtes. Dat geldt voor alle locaties gelegen
in het IJsselmeer en Markermeer die in beschouwing zijn genomen. Kortom, ondanks
peilopzet in de maand maart levert deze variant een verbetering op van de waterveiligheid
omdat door de aanwezigheid van pompen de meer extreme waterstanden in het IJsselmeer
lager uitvallen. Voor het Markermeer geldt dat op enkele locaties maar ternauwernood omdat
de aanwezigheid van pompen minder effect heeft op het meerpeil van het Markermeer.

In het IJsselmeer geldt voor toetspeilen dat de sterk meerpeil gedomineerde locaties
(gelegen langs de Noord-Hollandse kust en nabij Stavoren) een verlaging ondergaan van
maximaal twee decimeter. Deze verlaging is praktisch gelijk aan het effect dat in de
meerpeilstatistiek is waargenomen bij aanwezigheid van pompen in de Afsluitdijk. De overige
locaties, die meer, of uitsluitend, door de wind worden gedomineerd, ondergaan voor
toetspeilen kleinere verlagingen tot maximaal een decimeter.
In het Markermeer geldt voor toetspeilen dat de sterk meerpeil gedomineerde locaties, deze
liggen langs het westelijke en zuidwestelijke deel van het Markermeer, verlagingen
ondergaan van iets minder dan een decimeter. Deze verlaging komt praktisch overeen met
het effect dat in de meerpeilstatistiek is vastgesteld voor de verlaging door de aanwezigheid
van pompen op de Afsluitdijk. De overige locaties – die meer, of uitsluitend door de wind
worden gedomineerd – ondergaan kleinere verlagingen van enkele centimeters.

Voor de benodigde kruinhoogtes bij de normfrequentie geldt voor het IJsselmeer dat de
berekende verlagingen variëren van enkele centimeters tot enkele decimeters. In de
uitgevoerde berekeningen naar de benodigde kruinhoogtes spelen meer zaken een rol dan bij
de berekening van maatgevende waterstanden (profiel en de dijknormaal1 kunnen een grote
invloed hebben op de golfoploop nabij een waterkering). Maar ruwweg geldt dat de kleinere
verlagingen zich veelal voordoen bij locaties waar de waterstand sterk door de wind wordt
beïnvloed. Deze locaties liggen overwegend langs de Noordoostpolder, Oost-Flevoland en
aan de NNO-zijde van het IJsselmeer nabij Cornwerd. De grotere verlagingen doen zich
veelal voor bij locaties waar naast een verhoogde windsterkte, de waterstand vooral door het
meerpeil bepaald wordt. Deze locaties liggen overwegend langs de Noord-Hollandse kust en
nabij Stavoren. De grootste verlagingen blijken zich voor te doen op de locaties waar tevens
sprake is van een voorland. Een relatief kleine verandering van de waterstand heeft bij
aanwezigheid van een voorland namelijk een relatief groot effect op de golven en op de
bijbehorende oploop.

1 Dijknormaal is de horizontale richting loodrecht op de dijk. De dijknormaal is van belang in relatie met de dominante
windrichting



r

Titel
Fase 4 - toets waterveiligheid

Opdrachtgever
Deltaprogramma
IJsselmeergebied

Project
1208527-000

Kenmerk
1208527-OOO-VEB-0004

Pagina's
95

Voor het Markermeer geldt dat voor de benodigde kruinhoogtes bij de normterugkeertijd de
berekende verlagingen variëren van nul tot ruim een decimeter. Er komen echter ook locaties
voor waarbij de uitkomsten van Variant A1 en Variant 82 vrijwel tot dezelfde benodigde
kruinhoogtes leiden; de verhoging van het streefpeil in de maand maart wordt op deze
locaties slechts ternauwernood gecompenseerd door de verlaging als gevolg van de
aanwezigheid van de pompen. Locaties met de kleinste verlagingen worden vooral door de
wind gedomineerd, en die met de grotere verlagingen door het meerpeil. Een strikte indeling
in meerpeil- versus winddominant is voor berekeningen van benodigde kruinhoogtes echter
moeilijk te maken, omdat naast de geografische ligging ook de dijknormaal en het dijktalud
sterk van invloed zijn op het resultaat.

Aandacht is geschonken aan een tweetal protocollen. Het eerste protocol betreft het al dan
niet overgaan tot peilopzet in de maand maart. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van
de verwachting met betrekking tot de aanvoer van water en de mogelijkheid om water af te
voeren door bijvoorbeeld spuien. Zodra het verschil tussen verwachte, aan- en afvoer niet
(tijdelijk) geborgen kan worden in het watersysteem, dient voortijdig water via spuien en I of
pompen afgevoerd te worden. Anticiperend peilbeheer, als uitwerking van flexibel peilbeheer,
kan daar behulpzaam bij zijn. Het tweede protocol gaat in op het verminderen van de
pompkosten. Pompkosten kunnen worden verminderd door bijvoorbeeld in de zomerperiode
niet te pompen maar het water (tijdelijk) te bergen, het aanslagpeil voor pompen te verhogen
dan wel het winterstreefpeil voor spuien te verlagen naar NAP-0,45m.
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Het meerpeil is het gemiddelde
waterpeil op het meer op een zeker
tijdstip. Het meerpeil verandert in de
tijd onder invloed van aan- en afvoer
van water, uitgeslagen polderwater,
afvoer van water door spuisluizen in
de Afsluitdijk, neerslag en
verdamping.

Voor het IJsselmeer en Markermeer
wordt het meerpeil bepaald door een
gewogen gemiddelde van het
waterpeil te nemen op een viertal
locaties. De weegfactoren,
aangehouden bij de middeling voor
het IJsselmeer, zijn terug te vinden in
Bijlage E en gebaseerd op RIZA
(1999). Deze middeling wordt in de
praktijk aangehouden en vormt ook
de basis voor de modelvorming.

1 Inleiding

1.1 Algemeen
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) heeft een kansrijke strategie ontwikkeld
waarbij het gebied in overzichtelijke stappen kan meegroeien met ontwikkelingen (DPIJ,
2013). Bij ontwikkelingen dient dan gedacht te worden aan ruimtelijke ontwikkelingen maar
ook aan de gevolgen van klimaatverandering.

DPIJ stelt dat de strategie voor het IJsselmeergebied slechts één doel heeft: een veilig, en
veerkrachtig IJsselmeergebied. Daarmee worden de opgaven voor waterveiligheid en voor de
zoetwatervoorziening gezamenlijk aangepakt en worden combinaties met andere ambities
wellicht mogelijk. De strategie bevat vijf hoofdlijnen:

a. Spuien als het kan en pompen als het moet.
b. Blijven investeren in waterveiligheid.
c. Flexibel peilbeheer en inrichting IJsselmeer, Markermeer en alle randmeren.
d. Flexibel beheer en inrichting omliggende watersystemen.
e. Besparen in het gebruik van zoetwater.

In Bijlage A wordt een nadere toelichting gegeven van de eerste stap in flexibel peilbeheer.
Flexibel peilbeheer houdt onder andere in dat in de maand maart peilopzet tot NAP-0,10 m
zal plaatsvinden indien de waterveiligheid daarbij niet in het gedrang komt. DPIJ heeft
Deltares verzocht een toets op de waterveiligheid uit te voeren (Opdrachtbrief RWS-WVL,
d.d. 19-7-2013, zaaknummer 31083831, bestelnummer 4500124134). De werkzaamheden
verbonden aan deze toets zijn uitgevoerd in samenwerking met HKV.

1.2 Doelstelling werkzaamheden
Onderdeel van de eerste stap in de flexibilisering
van het peilbeheer in het IJsselmeer is opzet van
het meerpeil in de maand maart. DPIJ heeft een
voorstel gemaakt voor de eerste stap in
flexibilisering (Bijlage A). Voor de uitvoerbaarheid
daarvan is het voldoen aan de veiligheidsnormen
een harde randvoorwaarde. Antwoorden op de
volgende vragen dienen aan te geven of dit
gegarandeerd blijft.

a. Is peilopzet tot -10 cm NAP aan het einde
van de winter mogelijk, rekening houdend
met de installatie van pompen in de
Afsluitdijk bij een voorspelde
hoogwatersituatie? En zo niet: hoe kan het
voorstel dan op dit punt worden
aangepast?

b. Welk protocol moet worden gehanteerd bij
het nemen van de beslissing om het peil
aan het einde van de winter niet op te
zetten, bij een voorspelde
hoogwatersituatie?

c. Welk protocol moet worden gehanteerd bij
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Het streefpeil is wettelijk vastgesteld.
Het is het meerpeil dat we nastreven
en voortdurend willen bereiken. Het
huidige streefpeil in het IJsselmeer
bedraagt NAP-0,40 m in de
winterperiode (lopende van oktober
tot en met maart) en NAP-0,20 m in
de zomerperiode (lopende van april
tot en met september).

het handhaven van het winterpeil, om, binnen de randvoorwaarde van de veiligheid,
pompkosten te minimaliseren?

Het effect van een maatregel op de waterveiligheid in het IJsselmeergebied kan op twee
manieren uitgedrukt worden: in termen van toetspeilen of in termen van benodigde
kruinhoogtes2 (ook wel hydraulisch belastingniveaus genoemd). Indien een maatregel
resulteert in een verhoging van één of beide waarden ten opzichte van de huidige situatie,
dan heeft de maatregel een negatief effect op de waterveiligheid. Als vergelijkingsmateriaal
kan ook het gesimuleerde dagmaximum uit een
bepaalde tijdsperiode worden gehanteerd.

Aanpassing van het peilbeheer, en dus het
streefpeil, van het IJsselmeer heeft effect op het
meerpeil en dus mogelijk ook op de hoogte en de
kans van voorkomen van extreem hoge
waterstanden. In het geval van het flexibele
peilbeheer dat door het Deltaprogramma
IJsselmeergebied onderzocht wordt, is er sprake
van:

 Het opzetten van het streefpeil in de maand maart tot NAP-10 cm.
 Het eerder verlagen van het streefpeil in de zomerperiode naar het winterpeil in augustus

in plaats van in september en oktober.

Het opzetten van het streefpeil in de maand maart heeft mogelijk effect op de waterveiligheid
omdat het streefpeil met 30 cm wordt verhoogd in wat van oudsher bekend staat als de
winterperiode; een periode met een verhoogde kans op een grote aanvoer van water en op
een noordwester storm.

1.3 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 staat een beschrijving van de het plan van aanpak. Het plan van aanpak
bestaat uit twee onderdelen; de waterhuishouding in het IJsselmeergebied en de effecten
daarvan op de waterveiligheid.

De waterhuishouding is doorgerekend met een uitsnede van het Landelijk Sobek Model
(LSM) (Prinsen en Becker, 2010). LSM maakt onderdeel uit van het DeltaModel. De
resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in Hoofdstuk 3.

Het opstellen van meerpeilstatistiek vormt de eerste stap om de effecten te bepalen van de
waterhuishouding op de waterveiligheid. De tweede stap is het uitvoeren van berekeningen
met Hydra-Zoet (Duits, 2012). De resultaten zijn de benodigde kruinhoogte en maatgevende
waterstanden die horen bij de gegeven overschrijdingsfrequenties. Hoofdstuk 4 bevat de
resultaten van de meerpeilstatistiek en de berekeningen uitgevoerd met Hydra-Zoet.

In Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op verschillende protocollen die een rol kunnen spelen bij de
keuze om voor peilopzet in een bepaald jaar en voor het verminderen van de pompkosten.

2 De benodigde kruinhoogte wordt mede beïnvloed door het dijkprofiel, wel of geen voorland ‘vooroever, en de oriëntatie
(de dijknormaal) ten opzichte van de dominerende windrichting.
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In Hoofdstuk 3, 4 en 5 worden wat eerste conclusies getrokken. Het overzicht van de
conclusies en aanbevelingen is samengebracht in Hoofdstuk 6. Ten slotte zijn enkele Bijlagen
toegevoegd om waar nodig verdieping aan te brengen.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 4 van 95



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 5 van 95

2 Plan van aanpak

2.1 Inleiding
De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen. De onderdelen zijn het uitvoeren van
hydrologische berekeningen van de waterhuishouding in het IJsselmeergebied, het afleiden
van meerpeilstatistiek en het uitvoeren van probabilistische berekeningen.

De hydrologische berekeningen worden uitgevoerd met een uitsnede van het Landelijk Sobek
Model (LSM), versie LSM 0.2 (Prinsen en Becker, 2010). SOBEKSIM Version 4.03.92.19321
is de versie van Sobek waarmee is gerekend. De uitsnede van LSM omspant het gehele
IJsselmeergebied. De probabilistische berekeningen worden uitgevoerd met Hydra-Zoet
Versie 1.3.1 (zie verder Bijlage D). Beide rekenmodellen maken onderdeel uit van het
DeltaModel. De invoer van Hydra-Zoet is evenwel nog niet verwerkt in het DeltaModel.

2.2 Hydrologische berekeningen met LSM

2.2.1 Schematisatie
De schematisatie van de uitsnede van het LSM bestaat naast het IJsselmeer ook uit het
Markermeer, Ketelmeer, de Randmeren en het Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal
(ARK/NZK) (zie Figuur 2.1).

Figuur 2.1  Weergave schematisatie van de uitsnede LSM

De berekeningen van de waterhuishouding uitgevoerd voor DPIJ in Fase 3 (Van Meurs e.a.,
2013) zijn eveneens uitgevoerd met een uitsnede van het Landelijk Sobek Model (LSM). De
invoerreeks voor het debiet van de aanvoer van water, de windrichting, de wind en de
waterstanden in de Waddenzee nabij Den Oever en Kornwerderzand zijn toen gebaseerd op
de data die oorspronkelijk ook al in het Sobek model van WINBOS3 (RIZA, 2000) waren
gebruikt. De tijdsperiode waar de berekeningen in Fase 3 voor zijn uitgevoerd liep van 1951
tot en met 1998.

Voor de Projectgroep Afsluitdijk zijn ook berekeningen uitgevoerd met hetzelfde LSM model
(Van der Vat et al., 2013). Bij deze werkzaamheden is als tijdsperiode genomen het jaar 1976

3 WINBOS staat voor Waterhuishouding In het Natte hart – BeslissingsOndersteunend Systeem
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tot en met het jaar 2010. Des te langer de tijdsperiode, des te meer situaties met hoogwater
bij de analyse kunnen worden meegenomen en daarom is de tijdsperiode verruimd. Kortom,
de rekenperiode loopt in Fase 4 vanaf het jaar 1951 tot en met het jaar 2010.

De eerder uitgevoerde werkzaamheden voor DPIJ maakten gebruik van de invoergegevens
uit WINBOS voor de gehele periode 1951 tot en met 1998. In de studie voor de Afsluitdijk
(Van der Vat et al, 2013) is een nadere detaillering doorgevoerd. Voor de waterstanden in de
tijdsperiode 1976 tot en met 2010 is gebruik gemaakt van gegevens die ontleend zijn aan
DONAR4. De laterale debieten zijn opgesteld aan de hand van informatie uit de balansen
voor het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren, zoals ter beschikking gesteld door
Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

De twee invoerfiles zijn aan een nadere analyse onderworpen. Berekeningen zijn uitgevoerd
met beide invoerfiles. De uitkomsten laten onderlinge verschillen zien. In Bijlage B is nader
ingegaan op deze verschillen. De onderlinge verschillen in invoer zijn grotendeels
verklaarbaar. Tevens kan geconcludeerd worden dat deze onderlinge verschillen maar een
beperkte invloed hebben op de uitkomsten van de berekeningen die uitgevoerd zijn met een
uitsnede van LSM voor het IJsselmeergebied. De keuze is daarom gemaakt om voor de
tijdsperiode 1976 tot en met 2010 de invoergegevens te ontlenen aan DONAR. Deze keuze is
daarmee tevens in lijn met de werkzaamheden uitgevoerd voor de Afsluitdijk (Van der Vat et
al, 2013). Voor de periode 1951 tot en met 1976 zijn de gegevens wederom ontleend aan
WINBOS.

De volgende informatie als functie van de tijd is gebruikt als invoer:

 Windsnelheid en windrichting gemeten op Schiphol.
 Buitenwaterstand bij IJmuiden, Den Oever en Kornwerderzand.
 Afvoer van de IJssel.
 Aanvoer naar het ARK/NZK door de Irene- en Beatrixsluizen.
 Laterale debieten en onttrekkingen voor het IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, het

Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het Noordzeekanaal (NZK).
 Neerslag en verdamping voor de verschillend e oppervlaktewateren waar onder het

IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren.

2.2.2 Streefpeil, varianten en klimaatscenario
Bij de berekeningen worden twee varianten in beschouwing genomen; ‘het huidige streefpeil’
(Variant A) en ‘het nieuwe streefpeil’ (Variant B) (Tabel 2.1). In de praktijk kan het streefpeil in
de loop van een maand geleidelijk overgaan van het ene niveau naar het andere niveau. In
de berekeningen wordt echter verondersteld dat het operationele streefpeil de gehele maand
op het zelfde niveau gehandhaafd blijft. Bij de gekozen varianten zijn geen effecten van
klimaatverandering meegenomen. Bij verandering van peilbeheer zijn alleen het IJsselmeer
en het Markermeer, en de daarmee verbonden meren, betrokken maar niet de
Veluwerandmeren.

Bij het streefpeil wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende meren. Tevens wordt
onderscheid gemaakt naar de kalendermaand van het jaar. Het ‘huidige’ streefpeil maakt
onderscheid tussen een winterperiode (zie de kleur blauw in Tabel 2.1) en een zomerperiode
(zie de kleur geel in Tabel 2.1). Het ‘huidige’ streefpeil in de winterperiode bedraagt
NAP-0,40 m. Het ‘huidige’ streefpeil in de zomerperiode bedraagt NAP-0,20m.

4 DONAR staat voor Data Opslag NAtte Rijkswaterstaat
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De realiteit is echter dat het resulterende gemiddelde meerpeil in de winterperiode uitkomt op
ongeveer NAP-0,25 m tot NAP-0,30 m. Het ‘nieuwe’ streefpeil in de maand maart voorziet in
peilopzet mits de waterveiligheid niet in het gedrang komt. Een mogelijk voordeel van
peilopzet is dat hopelijk een extra voorraad zoetwater beschikbaar komt indien een droog
voorjaar samenvalt met een lage aanvoer van water via de rivier de IJssel.

Tabel 2.1 Streefpeilen in IJsselmeer en Markermeer. De vetgedrukte waarde verschillen met het huidige streefpeil

In het Markermeer blijft het ‘nieuwe’ streefpeil in de zomerperiode op NAP-0,20 m en komt
dus overeen met de bestaande situatie. In de maanden augustus en september is dan geen
sprake van uitzakken van het meerpeil. In de maand maart is wederom sprake van peilopzet
tot NAP-0,10 m. In de onderhavige studie gaat de aandacht specifiek uit naar het effect van
peilopzet in de maand maart. In opdracht van DPIJ is er voor gekozen om het huidige klimaat
te hanteren als vertrekpunt bij het uitvoeren van de berekeningen. In deze studie wordt dus
geen rekening gehouden met te verwachten zeespiegelstijging en veranderingen in neerslag
en afvoer van de IJssel.

Sturen in de waterhuishouding om een streefpeil te realiseren wekt wellicht de suggestie, dat
te allen tijde sturing kan leiden tot een vlak wateroppervlak in het IJsselmeergebied met een
van te voren ingesteld meerpeil. Dat is echter verre van de realiteit. Als gevolg van een grote
aanvoer van water vanuit de IJssel-Vecht delta en een verminderde spuicapaciteit,
bijvoorbeeld door opstuwing van water aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk door de
wind, kan een hoger meerpeil voor komen. Windopzet zorgt ook voor scheefstand en
golfoploop in de meren. Het gevolg is dat waterstanden langs de oevers van de meren
afwijken van het gemiddelde meerpeil. In Bijlage E wordt nader ingegaan op deze
fenomenen.

2.2.3 Afvoer van water via de Afsluitdijk
De afvoer van water vanuit het IJsselmeer wordt momenteel geregeld via spuisluizen. In de
Afsluitdijk zijn twee spuicomplexen aanwezig; nabij Den Oever (de Stevinsluizen) en nabij

IJsselmeer Markermeer
Variant A B A B
Maand ‘Huidig’ ‘Nieuw’ ‘Huidig’ ‘Nieuw’
januari -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
februari -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
maart -0,40 -0,10 -0,40 -0,10
april -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
mei -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
juni -0,20 -0,20 -0,20 -0,20
juli -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

augustu
s -0,20 -0,30 -0,20 -0,20

septem
ber -0,20 -0,30 -0,20 -0,20

oktober -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
novemb

er -0,40 -0,40 -0,40 -0,40

decemb
er -0,40 -0,40 -0,40 -0,40
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Pompen werken met een
aanslagpeil en een afslagpeil. Bij
het aanslagpeil starten de
pompen met het malen van
water. Bij het afslagpeil worden
de pompen weer uitgeschakeld.

Kornwerderzand (de Lorentzsluizen). De spuisluizen zijn opgedeeld in groepen van vijf
spuikokers. Iedere spuikoker heeft een breedte van 12 meter en de drempel ligt op NAP-4,40
m. De Stevinsluizen bestaan uit drie spuigroepen met een totale spuibreedte van 180 meter
(3 keer 5 keer 12). De Lorentzsluizen bestaan uit twee spuigroepen met een totale
spuibreedte van 120 meter (2 keer 5 keer 12).

Voor het vergroten van de afvoercapaciteit wordt binnen het project Afsluitdijk momenteel een
pompvariant uitgewerkt. Gedacht wordt daarbij aan het ombouwen van enkele spuikokers
nabij Den Oever. Als een bestaande spuikoker wordt omgebouwd, dan kunnen drie pompen
worden geplaatst in de koker (RWS IJG, 2012). Iedere pomp heeft een diameter van 2,7
meter en een capaciteit van 30,8 m3/s. In de berekeningen uitgevoerd door Deltares (Van der
Vat et al, 2013), is uitgegaan van de situatie dat zes spuikokers nabij Den Oever zijn
omgebouwd en dat totaal 18 pompen (6 keer 3) in de kokers zijn ingebouwd. In de praktijk
wordt verondersteld dat steeds een pomp in onderhoud is en dus 17 pompen permanent in
bedrijf zullen zijn. De totale (maximale) pompcapaciteit bedraagt dan 523,6 m3/s (17 keer
30,8).

Ombouwen van een spuikoker tot een pompfaciliteit heeft tot gevolg dat de spuikoker niet
langer gebruikt kan worden voor spuien. Het ombouwen van zes spuikokers in de
Stevinsluizen betekent dan ook dat daarmee 72 meter (6 keer 12) aan effectieve spuilengte
komt te vervallen. De spuilengte nabij Den Oever bedraagt dan nog 108 meter (180 - 72).

De pompen blijven in bedrijf tot de waterstand in de
Waddenzee hoger ligt dan NAP+2,50 m. De pompen
slaan dan af want dan sluit de noorderschuif. Het
aanslagpeil van de pompen ligt gedurende alle
maanden 8 cm boven het streefpeil in het IJsselmeer.
Het afslagpeil is gelijk aan het streefpeil. De
pompkarakteristiek is ontleend aan het project
Afsluitdijk en opgenomen in Bijlage C.

Twee varianten worden onderscheiden betreffende de afvoer van water ter plaatse van de
Afsluitdijk. Variant 1 betreft afvoer van water via spuien zoals dat momenteel ook gebeurt. In
Variant 2 is spuicapaciteit gedeeltelijk uitgewisseld voor pompcapaciteit. Spuien en pompen
bestaan dan naast elkaar.

2.2.4 Verschillende rekenvarianten
In de vorige twee paragrafen is onderscheid gemaakt in een keuze voor het streefpeil en in
de wijze waarop de afvoer van water plaatsvindt ter plaatse van de Afsluitdijk. Met deze twee
variabelen kunnen verschillende combinaties worden samengesteld. Tabel 2.2 geeft een
overzicht van de gecombineerde varianten die zijn gehanteerd bij het uitvoeren van de
hydrologische berekeningen met een uitsnede van LSM.

Variant A Variant B
Afvoer bij Afsluitdijk ‘huidig’ streefpeil ‘nieuw’ streefpeil

Variant 1 Spuien A1 B1
Variant 2 Spuien en Pompen B2
Tabel 2.2 Combinatie van varianten waar berekeningen met LSM voor worden uitgevoerd
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Een uitsnede van LSM rekent deze drie varianten door voor de tijdsperiode die loopt van
1 januari 1951 tot en met 31 december 2010. Deze tijdsperiode bedraagt daardoor 60 jaar.
De resultaten worden gepresenteerd voor de gehele tijdsperiode van 60 jaar. Tevens is
onderscheid gemaakt naar de eerste 30 jaar en de laatste 30 jaar. De reden komt voort uit
het feit dat bij de werkzaamheden met het DeltaModel standaard 30 jaar als tijdsperiode
wordt gehanteerd bij het bepalen van de waterveiligheid met het model Hydra-Zoet.

De resultaten worden niet alleen per variant gepresenteerd. Sommige resultaten zullen
gepresenteerd worden in één figuur. Op deze wijze komen de onderlinge verschillen beter
naar voren.

2.3 Probabilistische berekeningen

2.3.1 Meerpeilstatistiek
Op basis van de uitkomsten van de LSM berekeningen wordt voor beide meren en voor beide
Varianten A1 en B2 de meerpeilstatistiek afgeleid. Het afleiden van de meerpeilstatistiek
vergt de nodige analyses. In meer detail staat het afleiden beschreven in hoofdstukken 4, 6
en 7 van Bijlage D. Het resultaat van Variant A1 geeft een indicatie van de veiligheid in relatie
met de huidige omstandigheden. De resultaten van Variant B2 kunnen worden vergeleken
met de resultaten van Variant A1 en geven daarmee een indicatie van waterveiligheid als
gevolgen van de veranderingen in peilbeheer en afvoer.

Incidenteel worden uitkomsten vergeleken met statistische meerpeilgegevens die afkomstig
zijn uit Hydra-Zoet. Daarbij wordt opgemerkt dat voor beide meren in Hydra-Zoet twee versies
van de meerpeilstatistiek bestaan:

1. Versie van de Hydra-Zoet meerpeilstatistiek die zo goed mogelijk de “werkelijke”
meerpeilen beschrijft. Deze statistiek is afgeleid voor het IJsselmeer in (Geerse, 2006) en
voor het Markermeer (Geerse, 2008). N.B. De betreffende IJsselmeerstatistiek is voor de
HR2006 van de Vechtdelta gebruikt en voor de TMR2006 van de IJsseldelta.

2. Versie van de Hydra-Zoet meerpeilstatistiek die zo goed mogelijk de meerpeilstatistiek uit
Hydra-M reproduceert (voor de meren gebruikt in de HR2001/HR2006). Voor het
IJsselmeer afgeleid in het memo (Geerse, 2009) en voor het Markermeer in het memo
(Geerse, 2008).

Hierbij wordt opgemerkt dat de meerpeilstatistiek uit Hydra-M uit punt 2 in feite een onjuiste
weergave geeft van de “werkelijkheid”. De Hydra-M statistiek leidt namelijk tot veel te korte
tijdsduren van hogere meerpeilen: vanaf terugkeertijd T = 5 jaar zijn de overschrijdingsduren
van (bijvoorbeeld) de IJsselmeerpeilen ruim een factor 10 korter dan het geval zou moeten
zijn (zie voor een toelichting paragraaf 5.6 uit (Geerse, 2006).5

Wanneer de invloed van een ander streefpeil moet worden onderzocht, moet dat gebeuren
op grond van reële gegevens, die de werkelijke meerpeilstatistiek zo goed mogelijk
beschrijven. Als in het onderhavige project de uitkomsten van LSM worden vergeleken met
de bestaande meerpeilstatistiek uit Hydra-Zoet, betreft dat steeds de (correcte) statistiek
volgens punt 1.

5 Gelukkig zijn de berekende HR niet dramatisch gevoelig voor de aangenomen tijdsduren van de meerpeilen. De
fout in de Hydra-M statistiek levert in toetspeilen voor meerpeil gedomineerde locaties een onderschatting van circa
één decimeter; voor wind gedomineerde locaties is die onderschatting kleiner.
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2.3.2 Windstatistiek
Het doel is om zo goed mogelijk de effecten van een ander streefpeilbeheer te bepalen en
daarom is gerekend met windstatistiek die per maand anders is. In de huidige berekeningen
voor de hydraulische randvoorwaarden (HR), wordt altijd aangenomen dat bedreigingen voor
de dijken in de zomermaanden, de periode van april tot en met september, verwaarloosbaar
zijn. Daarnaast wordt aangenomen dat de wintermaanden, de periode van oktober tot en met
maart, kunnen worden gezien als één homogene periode. Kortom, voor de wintermaanden –
voor de meren – kan de meerpeil- en de windstatistiek in iedere maand hetzelfde worden
genomen.

In de werkelijkheid verschillen de statistieken echter per maand. Voor de wind volgt dat onder
meer uit de analyses uitgevoerd door het KNMI van extreme windsnelheden. Zie de literatuur
over het zogenaamde Rijkoort Weibull model (Rijkoort, 1983) en de literatuur over de
reproductie daarvan (Verkaik et al, 2003). Helaas leveren de KNMI-resultaten geen invoer die
direct voor Hydra-Zoet geschikt is: de KNMI-analyses hebben, per richtingssector, alleen
betrekking op overschrijdingsfrequenties van hoge (en extreme) windsnelheden, terwijl als
invoer voor Hydra-Zoet, conditioneel per richtingssector, overschrijdingskansen van 12-
uursmaxima van windsnelheden nodig zijn.

Het afleiden van de windstatistiek voor Hydra-Zoet uit de KNMI-gegevens is nogal
bewerkelijk. In een eerder door HKV uitgevoerd gevoeligheidsonderzoek, waarin de invloed
van correlaties tussen afvoer, wind en zeewaterstand op de Toetspeilen is onderzocht, is
daarom op pragmatische wijze windstatistiek per maand afgeleid (Geerse en Zethof, 2011).
Voor de maanden maart en april is daarnaast gedetailleerdere windstatistiek beschikbaar. De
windstatistiek is indertijd afgeleid binnen het project Seizoensgebonden Peilbeheer
IJsselmeergebied (SPIJ) (Vlag et al, 2005). In dit project wordt gebruik gemaakt van de
windstatistiek uit de hier genoemde referenties. Zie voor een korte beschrijving van deze
statistiek Bijlage D (hoofdstuk 3).

Het jaar valt in vier categorieën te verdelen gebaseerd op het verloop van het streefpeil over
het jaar (Tabel 2.1).

 C1: De maanden april tot en met juni (4 maanden).
 C2: De maanden augustus en september (2 maanden).
 C3: De maanden oktober tot en met februari (5 maanden).
 C4: De maand maart (1 maand).

2.3.3 Locatiegegevens
De berekeningen van de waterveiligheid worden uitgevoerd met het model Hydra-Zoet.
Hydra-Zoet berekent per meer voor een aantal locaties de overschrijdingsfrequentie van de
maatgevende waterstand en van de benodigde kruinhoogte. De locaties liggen verspreid
langs het meer (Figuur 2.2). Nadere informatie over de verschillende locaties is opgenomen
in Tabel 3.2.

Berekeningen met Hydra-Zoet voor het IJsselmeer worden uitgevoerd voor de locaties 1 tot
en met 18 en voor het Markermeer voor de locaties 19 tot en met 30. Informatie over deze
locaties is opgenomen in Tabel 2.3. De ligging van deze locaties is te vinden in Figuur 2.2. In
deze studie worden geen berekeningen uitgevoerd voor locaties gelegen in het IJssel-Vecht
systeem en in de randmeren.
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De dijkprofielen zijn in het verleden tot stand gekomen in samenspraak met de
waterschappen gelegen rondom het IJsselmeergebied.

nr.Locatie X Y Kruinhoog-
te (m+NAP)

Norm
herhalings-

tijd (jaar)

Toets-
peil

(m+NAP)
Opmerking Opmerking

profiel

IJ
ss

el
m

ee
r

101A 13300 54820 4,38 4000 1
202A Zeughoek 13694 54032 4,64 4000 1
303A 13635 53234 3,84 4000 1 nieuw profiel uit
404A Onderdijk13948 52951 4,18 10000 1,1
507B Enkhuizen 15000 52560 4,8 10000 1,1
6AF3 afsluitdijk 13924 55549 7,9 10000 ? verbindende
7AF8 afsluitdijk 15055 56468 7,8 10000 ? verbindende
8F002 18671 50681 5,53 4000 3,4 verbindende
9F007 Cornwerd 15394 56630 4,5 4000 1,7 aangepast

10F035 18481 50922 3,87 4000 3,1 aangepast
11F235 IJsselmeerdijk 16661 51197 5,39 4000 1,8 nieuw
12F280 Stavoren 15304 54561 4,11 4000 1 aangepast
13F340 IJsselmeerdijk 15885 50562 3,62 4000 1,6 aangepast
14H-IJM086 15983 51229 5,85 10000 1,6 verbindende
15L005 Lemsterbaai 17594 53956 3,8 4000 2
16N223 16836 52156 5,08 4000 1,6 aangepast
17N308 17229 51486 5,35 4000 2 aangepast
18N442 Ramsdijk 18513 51359 3,58 4000 3,1 aangepast

M
ar

ke
rm

ee
r

1901A Krabbersgat 14740 52140 3,55 10000 1,2
2016A Hoorn 13278 51577 2,81 10000 0,8
21340 Houtribdijk 15846 50823 4,5 10000 1,5 verbindende
22dp20.6 Bruggemaat 14991 47165 2,35 1250 1
23dp28.1 Malesluis 15166 46588 2,64 1250 1,3 aangepast
24dp4.8 Nijkerkersluis 16043 47471 8,1 4000 1,9 verbindende
25dp7.3 Wielse Sluis 15849 47397 3,19 1250 1,6
26gav5 Muiderberg 13697 48285 4,89 1250 0,6
27HAV2 12854 48584 2,4 4000 0,8
28hm6.0 15435 50039 4,36 4000 1 aangepast
29ZBE1 12616 48809 3,31 4000 0,8 verbindende
3045B Marken 13654 49767 1,82 1250 0,5

Tabel 2.3 Informatie over de locaties waar berekeningen met Hydra-Zoet voor uitgevoerd worden
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Figuur 2.2  Locaties 1 tot en met 30 waar in deze studie berekeningen met Hydra-Zoet voor uitgevoerd zijn
(achtergrond ontleend aan Google Earth)
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3 Resultaten waterhuishouding

3.1 Inleiding
Hydrologische berekeningen worden uitgevoerd met een uitsnede van LSM. De tijdsperiode
1951 tot en met 2010 wordt doorgerekend. Voor iedere kalenderdag uit deze tijdreeks wordt
een daggemiddelde waarde voor het meerpeil berekend. Het daggemiddelde wordt
vervolgens gemiddeld over de 60 uitkomsten behorende bij dezelfde kalenderdag. De datum
van 29 februari wordt daarbij overgeslagen. Verderop bij het presenteren van de resultaten
wordt dit gemiddelde wederom aangeduid met het daggemiddelde voor een bepaalde
kalenderdag. Ook worden het dagmaximum en dagminimum voor een bepaalde kalenderdag
van de 60 uitkomsten vastgesteld.

Voor ieder meer afzonderlijk worden de rekenresultaten per variant in een grafiek
gepresenteerd. De grafiek bevat dan drie lijnen; het daggemiddelde, het dagmaximum en het
dagminimum. Het streefpeil is eveneens in de grafiek opgenomen.

Het gaat niet zozeer om de absolute waarde, maar veel meer om de onderlinge verschillen.
Daarom wordt voor het IJsselmeer in een grafiek ook het dagmaximum en het dagminimum
opgenomen van Variant A1 (‘het huidige streefpeil’, spuien), Variant B1 (‘het nieuwe
streefpeil’, spuien) en Variant B2 (‘het nieuwe streefpeil’, spuien en pompen). De interesse bij
deze presentaties gaat vooral uit naar de verschillen die optreden in de periode van half
februari tot en met half april.

3.2 Variant A1 – ‘huidig’ streefpeil - spuien in Afsluitdijk
De eerste berekening is uitgevoerd voor de bestaande situatie ter plaatse van de Afsluitdijk.
Het water in Variant A1 wordt afgevoerd door spuien nabij Den Oever en Kornwerderzand.
Het ‘huidige’ streefpeil is daarbij gehanteerd voor het IJsselmeer en Markermeer.

De resultaten (Figuur 3.1) laten voor het IJsselmeer zien dat het daggemiddelde meerpeil in
de zomerperiode het ‘huidige’ streefpeil goed kan volgen. In de winterperiode, maar dat was
al bekend, is dat niet het geval. Het daggemiddelde meerpeil komt dan uit op NAP-0,25 m à
NAP-0,30 m. Het dagmaximum in de zomerperiode ligt dicht bij het ‘huidige’ streefpeil. In de
winterperiode is dat wederom niet het geval. Het dagmaximum varieert dan van NAP-0,10 m
tot NAP+0,50 m. Het dagminimum in de winterperiode ligt rond het ‘huidige’ streefpeil van
NAP-0,40 m. In de zomerperiode wijkt het dagminimum in de maanden juli en augustus af
van het ‘huidige’ streefpeil.

Figuur 3.1  Resultaten IJsselmeer (links) en Markermeer (rechts) uitgesplitst in daggemiddelde, dagmaximum en
dagminimum

De rekenresultaten zijn ook gebruikt om inzicht te krijgen in de hoeveelheid water die ter
plaatse van de Afsluitdijk door spuien wordt afgevoerd. Een uitsplitsing is gemaakt naar een
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daggemiddelde waarde en een dagmaximum per kalenderdag. De resultaten voor het
spuicomplex nabij Den Oever en nabij Kornwerderzand staan apart weergegeven.

De resultaten (Figuur 3.2) laten zien dat daggemiddelde waarden voor het spuicomplex nabij
Den Oever hoger uitvallen dan nabij Kornwerderzand. Het verschil in aantal spuigroepen,
Den Oever drie groepen en Kornwerderzand twee groepen, en dus ook in spuilengte is daar
debet aan. Het feit dat het getij voor spuien nabij Kornwerderzand gunstiger is compenseert
niet het verschil in spuilengte. Het onderlinge verschil in het dagmaximum is zelfs nog wat
significanter. Opgemerkt dient overigens te worden dat een uitkomst betreffende een
dagmaximum op een kalenderdag nabij Den Oever niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde jaar
hoeft te vallen als het dagmaximum nabij Kornwerderzand.

Figuur 3.2  Berekende debieten (daggemiddelde en dagmaximum) voor het spuicomplex nabij Den Oever (links)
en nabij Kornwerderzand (rechts)

Een tweetal tijdstippen springt duidelijk in het oog bij de berekende debieten (Figuur 3.2). Een
cirkel is rond deze tijdstippen gezet. Begin april is het debiet bijzonder gering. Al het
aangevoerde water wordt vastgehouden om de verhoging van het ‘huidige’ streefpeil in de
maand april te realiseren. Verderop in de tijd, op de overgang van de maand september naar
oktober, ‘piekt’ het debiet als gevolg van een verlaging van het ‘huidige’ streefpeil.

Figuur 3.3  Berekende cumulatieve debieten van het daggemiddelde en het dagmaximum als gevolg van spuien

Daggemiddelde waarden voor het spuidebiet bij Den Oever en Kornwerderzand zijn bij elkaar
opgeteld (cumulatief) (Figuur 3.3). De figuur geeft een indruk van het totale spuidebiet. Afvoer
nabij Den Oever domineert en in de winterperiode bedraagt het spuidebiet gemiddeld
ongeveer 750 m3/s terwijl in de zomerperiode het (daggemiddelde) spuidebiet redelijk
constant is en ongeveer 300 à 350 m3/s bedraagt. De twee ‘pieken’ naar beneden en naar
boven springen er wederom uit. Het maximum debiet komt echter veel hoger uit. In de
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winterperiode kan het maximum debiet wel 3.750 m3/s bedragen en in de zomerperiode altijd
nog 2.000 m3/s.

3.3 Variant B1 – ‘nieuw’ streefpeil - spuien in Afsluitdijk
Voor de Varianten B zijn nieuwe streefpeilen gehanteerd die ontleend zijn aan de eerste stap
van flexibel peilbeheer (Bijlage A). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele
waarden. Vetgedrukt staan de veranderingen in vergelijking met het huidige peilbeheer.

IJsselmeer Markermeer
Variant B B
Maand ‘Nieuw’ ‘Nieuw’
januari -0,40 -0,40
februari -0,40 -0,40
maart -0,10 -0,10
april -0,20 -0,20
mei -0,20 -0,20
juni -0,20 -0,20
juli -0,20 -0,20
augustus -0,30 -0,20
september -0,30 -0,20
oktober -0,40 -0,40
november -0,40 -0,40
december -0,40 -0,40

Tabel 3.1 Informatie over het nieuwe streefpeil in IJsselmeer en Markermeer

Figuur 3.4 presenteert de resultaten van de berekening voor Variant B1. Bij Variant B1 is
sprake van een ‘nieuw’ streefpeil en de afvoer van water in de Afsluitdijk gebeurt door spuien
onder vrij verval. De resultaten voor IJsselmeer en Markermeer zijn apart gepresenteerd.
Iedere figuur geeft per kalenderdag, de datum, het berekende daggemiddelde meerpeil en de
berekende waarde voor het dagmaximum en het dagminimum. Het verloop van het ‘nieuwe’
streefpeil staat ook weergegeven in de vorm van een stippellijn.

Figuur 3.4  Resultaten IJsselmeer (links) en Markermeer (rechts) uitgesplitst in daggemiddelde, dagmaximum en
dagminimum

Voor het IJsselmeer geldt dat het daggemiddelde meerpeil in staat is om het ‘nieuwe’
streefpeil in de maand maart, als gevolg van peilopzet, te halen. In de overige maanden van
de winterperiode ligt het daggemiddelde meerpeil 10 tot 15 cm hoger dan het ‘nieuwe’
streefpeil. Dit verschil is vergelijkbaar met de huidige situatie. In het Markermeer ligt het
daggemiddelde meerpeil dichter bij het streefpeil.
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In de zomerperiode komt het daggemiddelde meerpeil redelijk overeen met het streefpeil.
Voor het IJsselmeer geldt dat ook voor de maanden augustus en september. Voor het
Markermeer geldt echter dat het daggemiddelde meerpeil in de maanden augustus en
september lager uitvalt dan het streefpeil. Het daggemiddelde meerpeil in het Markermeer
wordt in sterke mate beïnvloed door het nieuwe streefpeil in het IJsselmeer.

Het vermelden van het dagmaximum en het dagminimum in Figuur 3.4 geeft een indruk van
de spreiding van het meerpeil over de jaren. In november 1998 was in het IJsselmeer een
meerpeil aanwezig van ongeveer NAP+0,50 m. Dit meerpeil lag toen 0,90 m hoger dan het
streefpeil. In het Markermeer is de spreiding in meerpeil beduidend kleiner. Wel springt de
‘piek’ voor het dagmaximum in januari in het oog.

De rekenresultaten zijn ook gebruikt om inzicht te krijgen in de hoeveelheid water die ter
plaatse van de Afsluitdijk door spuien wordt afgevoerd. Wederom wordt een uitsplitsing
gemaakt naar een daggemiddelde waarde en een dagmaximum per kalenderdag. De
resultaten voor het spuicomplex nabij Den Oever en nabij Kornwerderzand staan apart
weergegeven (Figuur 3.5).

De resultaten laten wederom zien dat daggemiddelde waarden voor het spuicomplex nabij
Den Oever hoger uitvallen dan nabij Kornwerderzand. Het verschil in aantal spuigroepen,
Den Oever drie groepen en Kornwerderzand twee groepen, en dus ook in spuilengte is daar
debet aan. Het feit dat het getij voor spuien nabij Kornwerderzand gunstiger is, compenseert
niet het verschil in lengte.

Figuur 3.5  Berekende debieten (daggemiddelde en dagmaximum) voor het spuicomplex nabij Den Oever (links)
en nabij Kornwerderzand (rechts)

Vier tijdstippen springen bij Variant B1 duidelijk in het oog in de grafieken met de berekende
debieten (Figuur 3.5). Begin maart is het debiet bijzonder gering. Al het aangevoerde water
wordt vastgehouden om peilopzet in de maand maart te realiseren. Verderop in de tijd, op de
overgang naar de maand april, ‘piekt’ het debiet als gevolg van een verlaging van het
streefpeil. Ditzelfde herhaalt zich bij de overgang naar de maand augustus en naar de maand
oktober.

3.4 Variant B2 – ‘nieuw’ streefpeil – spuien en pompen in Afsluitdijk
Figuur 3.9 presenteert de resultaten van de berekening voor Variant B2. Bij Variant B2 is
sprake van een ‘nieuw’ streefpeil en de afvoer van water in de Afsluitdijk gebeurt door een
combinatie van spuien onder vrij verval en van pompen. Ten behoeve van de pompen zijn
zes spuikokers omgebouwd in het spuicomplex van Den Oever. De maximale pompcapaciteit
bedraagt 524 m3/s.
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Het berekende daggemiddelde meerpeil in het IJsselmeer kan de gewenste peilopzet in de
maand maart goed volgen (Figuur 3.6). Dat geldt eveneens voor de verschillende maanden
van de zomerperiode. De invloed van pompen is duidelijk te zien bij het hoogwater van 1998.
Op dit tijdstip is het maximale meerpeil met ruim 10 cm verlaagd. Ook andere pieken vallen
wat lager uit. De verlaging van het streefpeil in de maanden augustus en september wordt
goed gevolgd. Het berekende daggemiddelde meerpeil in het Markermeer laat wederom zien
dat in de maanden augustus en september het verloop een gevolg is van een lager streefpeil
in het IJsselmeer.

Figuur 3.6  Resultaten IJsselmeer (links) en Markermeer (rechts) uitgesplitst in daggemiddelde, dagmaximum en
dagminimum

De resultaten voor de spuidebieten (Figuur 3.7) laten zien dat daggemiddelde waarden voor
het spuicomplex nabij Den Oever nu lager uitvallen dan nabij Kornwerderzand. Dat geldt ook,
maar nu zelfs wat explicieter, voor het dagmaximum. Het ombouwen van enkele spuigroepen
nabij Den Oever is namelijk ten kosten gegaan van de beschikbare spuicapaciteit.

Figuur 3.7  Het berekende debiet (daggemiddelde en dagmaximum) voor spuien nabij Den Oever (links) en
Kornwerderzand (rechts)

Ook de resultaten van pompdebieten zijn in een figuur uitgezet (Figuur 3.8). Wederom is een
sommatie uitgevoerd van daggemiddelde debieten over de bijdrage van spuien (Den Oever
en Kornwerderzand) en pompen (Den Oever) (Figuur 3.8).
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Figuur 3.8 Het berekende debiet (daggemiddelde en dagmaximum) voor de pompen bij Den Oever (links) en het
verloop van de som van het daggemiddelde en het dagmaximum voor beide spuicomplexen en de
pompen (rechts)

De resultaten voor het pompdebiet (Figuur 3.8) laten zien dat de bijdrage van de pompen aan
de daggemiddelde afvoer in de winterperiode ongeveer 300 m3/s bedraagt. In de maand
maart is het pompdebiet marginaal. Wederom springen een drietal ‘pieken’ in het oog; de
overgang naar de maand april, naar de maand augustus en naar de maand oktober. Als
gevolg van een verlaging van het streefpeil wordt maximale pompcapaciteit ingezet om water
af te voeren. Na verwerking van de piek op de overgang naar de maand oktober bedraagt het
daggemiddelde debiet ongeveer 100 m3/s. Het dagmaximum voor het pompdebiet in de
winterperiode ligt aan tegen het pompmaximum van 524 m3/s. In de zomerperiode is sprake
van een sterke variatie in dagmaxima. Daggemiddelde waarden laten zien dat er in deze
periode meestal niet gepompt wordt.

De sommatie van de afvoerdebieten door spuien en pompen (Figuur 3.8) laat zien dat de
daggemiddelde afvoer in de winterperiode ongeveer 750 m3/s bedraagt. Het dagmaximum
komt in de winterperiode nu niet boven de 3.000 m3/s uit. De aanwezigheid van de pompen
zorgt dus voor een afvlakking van de pieken in het afvoerdebiet.

3.5 Uitsplitsing in periodes
Voor de drie varianten is steeds een periode van zestig jaar doorgerekend; de periode van
1951 tot en met 2010. Deze periode van zestig jaar kan worden opgedeeld in twee perioden
van dertig jaar.

De rekenresultaten van Variant A1 (huidig peilbeheer en spuien) en Variant B2 (flexibel
peilbeheer en een combinatie van spuien en pompen) zijn daartoe in een figuur gezet (Figuur
3.9). Ze laten zien dat het dagmaximum voor de winterperiode gedurende de laatste dertig
jaar hoger uitvalt dan gedurende de eerste dertig jaar. Voor Variant A1, de huidige situatie,
vallen vooral de grote verschillen op in de eerste maanden van het jaar. De onderlinge
verschillen voor de zomerperiode zijn verwaarloosbaar. De lijn met het dagmaximum voor de
periode 1951 – 2010 valt samen met de beide andere lijnen en is dus niet apart zichtbaar.

Figuur 3.9  Dagmaximum voor IJsselmeer uitgesplitst naar tijdsperiode: Variant A1 (links) en Variant B2 (rechts)
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3.6 Overgangsperioden
Meer in detail is gekeken naar de resultaten gedurende de periode gelegen rondom de
peilopzet in de maand maart (Figuur 3.10). Het berekende verloop van het daggemiddelde
meerpeil laat zien dat het ongeveer twee weken duurt alvorens peilopzet is gerealiseerd. Dat
geldt voor Markermeer en IJsselmeer.

Verder valt op dat er ook jaren zijn dat peilopzet niet kan worden gerealiseerd. De figuur laat
namelijk zien dat het dagminimum ver onder de waarde voor de peilopzet blijft. Er zijn echter
ook jaren waarbij het meerpeil veel hoger uitkomt dan de waarde die nagestreefd wordt bij
peilopzet in de maand maart. Of de waterveiligheid dan in het gedrang komt, zal in Hoofdstuk
4 ter sprake komen.

Figuur 3.10  Het berekende verloop van het meerpeil in het IJsselmeer (links) en Markermeer (rechts) gedurende
de maanden februari, maart en april, als gevolg van peilopzet in de maand maart

Ook voor de periode half juli tot en met half oktober zijn de resultaten meer in detail
gepresenteerd (Figuur 3.11). Het daggemiddelde meerpeil in het IJsselmeer is goed in staat
om het nieuwe streefpeil in de maanden augustus en september te volgen. Het dagminimum
volgt de overgang van september naar oktober heel accuraat. In het Markermeer valt het
daggemiddelde meerpeil in de maanden augustus en september lager uit dan het
bijbehorende streefpeil: het meerpeil volgt als het ware het streefpeil in het IJsselmeer.

Figuur 3.11  Het berekende verloop van het meerpeil in het IJsselmeer (links) en Markermeer (rechts) vanaf half juli
tot en met half oktober, mede als gevolg van het verlagen van het streefpeil in de maanden augustus
en september in het IJsselmeer

3.7 Onderlinge verschillen tussen varianten
De primaire belangstelling voor deze studie gaat uit naar de waterveiligheid en dan in het
bijzonder voor de maand maart waar voor het ‘nieuwe’ streefpeil een peilopzet tot NAP-0,10
m wordt aangehouden. Een onderlinge vergelijking is daarvoor gemaakt tussen het
daggemiddelde en het dagmaximum voor het meerpeil van de drie varianten (Figuur 3.12 en
Figuur 3.13). Als extra informatie is in de figuren ook het verloop van het ‘nieuwe’ streefpeil
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opgenomen. Wel dient opgemerkt te worden dat de uitkomsten van Variant A1 horen bij het
‘huidige’ streefpeil.

Figuur 3.12 Het berekende daggemiddelde (links) en dagmaximum (rechts) voor het meerpeil voor de drie varianten
in het IJsselmeer. Als referentie is het nieuwe streefpeil gebruikt conform flexibel peilbeheer

De resultaten laten voor het IJsselmeer het volgende zien (Figuur 3.12). Berekende
meerpeilen voor de twee varianten met spuien, Variant A1 ‘huidig streefpeil’ en Variant B1
‘nieuw streefpeil’, vallen samen als streefpeilen samenvallen. Zodra streefpeilen gaan
verschillen, en dat is het geval in de maand maart en de maanden augustus en september,
dan ontstaan ook onderlinge verschillen. Dat geldt voor het daggemiddelde meerpeil en voor
het dagmaximum. De uitkomsten tonen verschillen in de maand maart en in de maanden
augustus en september. In de maand maart is het dagmaximum berekend voor Variant B1
hoger dan voor Variant A1. Het dagmaximum voor Variant B2 valt echter weer lager uit dan
Variant B1 als gevolg van de invloed van pompen, maar wel hoger dan Variant A1.

Variant B2 (‘nieuw streefpeil’ en ‘spuien en pompen’) laat zien dat het berekende meerpeil in
de winterperiode lager uitvalt dan het berekende meerpeil voor Variant B1 (huidig streefpeil
en enkel spuien). Dat geldt voor het daggemiddelde meerpeil en het dagmaximum, en voor
het IJsselmeer (Figuur 3.12) en het Markermeer (Figuur 3.13). Kortom, de aanwezigheid van
pompen heeft dus een gunstig effect. In de maand maart, valt het berekende dagmaximum
voor Variant B2 hoger uit dan voor Variant A1 (huidige situatie). Bijschakelen van pompen,
Variant B2, zorgt voor een lagere waarde voor het dagmaximum dan voor Variant B1, maar
nog wel hoger dan voor Variant A1. In Hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan wat het effect
daarvan is op de waterveiligheid.

Figuur 3.13 Daggemiddelde meerpeil (links) en dagmaximum (rechts) voor Markermeer berekend voor drie
varianten A1, B1 en B2. Als vergelijking is het nieuwe streefpeil, conform flexibel peilbeheer,
gehanteerd
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Voor het Markermeer geldt ook dat het dagmaximum voor de varianten met spuien (Variant
A1 en Variant B1) samenvallen zodra het streefpeil overeenkomt. Het bijschakelen van
pompen (Variant B2) zorgt in de winterperiode dat het dagmaximum lager uitvalt (Figuur
3.13).

Het berekende dagminimum (Figuur 3.14) voor Variant B1 valt samen met het dagminimum
voor Variant B2; dat geldt voor het IJsselmeer en voor het Markermeer. Het onderscheid
tussen enerzijds spuien of anderzijds een combinatie van spuien en pompen is onder
omstandigheden met een lage aanvoer van water dus niet aanwezig. De wijze van afvoeren
is dan minder belangrijk dan de keuze welk peilbeheer wordt gehanteerd.

Het streven naar peilopzet in de maand maart zorgt er wel voor dat het dagminimum vanaf 1
april meteen kan aansluiten bij het gewenste streefpeil in de zomermaanden. De voorraad
zoetwater in het vroege voorjaar is daarmee toegenomen in beide meren. Het verlagen van
het streefpeil in de maanden augustus en september leidt tot een verlaging van het
dagminimum met 10 centimeter en dus tot een vermindering van de voorraad zoetwater in
beide meren.

Figuur 3.14 Het dagminimum voor het IJsselmeer (links) en voor het Markermeer (rechts) berekend voor de drie
varianten A1, B1 en B2

3.8 Kwantificering afvoerdebiet bij Afsluitdijk
Informatie over de afvoer van water ter plaatse van de Afsluitdijk is afgeleid uit de
rekenresultaten. Het jaargemiddelde debiet is berekend uitgedrukt in miljarden kubieke meter
per jaar. Het totale afvoerdebiet verschilt uiteraard niet tussen de varianten onderling. Wel is
sprake van een verschil in de verdeling van de afvoer.

Een uitsplitsing is gemaakt tussen de afvoer van water door de beide spuicomplexen (nabij
den Oever en Kornwerderzand) en door de pompen. Aanvullend zijn diverse percentages
berekend: percentage totale afvoer, dat gespuid of gepompt wordt en de bijdrage van de
beide spuicomplexen aan de afvoer. Bij de pompen is ook gekeken naar de tijdsduur dat de
pompen in bedrijf zijn (bedrijfsduur) en naar het percentage van de tijd dat de pompen in
bedrijf zijn. De bedrijfsduur is gebaseerd op de verhouding tussen het maximale pompdebiet
en het actuele pompdebiet. Het overzicht van al deze informatie, en de onderlinge verschillen
tussen de drie varianten, is opgenomen in onderstaande tabel.
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Variant
A16

Variant
B17

Variant
B28

jaargemiddelde afvoerdebiet door Afsluitdijk
(miljard m3 per jaar)

14,7 14,7 14,7

jaargemiddelde afvoerdebiet door spuisluizen nabij
Den Oever

9 9 5,5

jaargemiddelde afvoerdebiet door spuisluizen
Kornwerderzand

5,8 5,7 6,1

jaargemiddelde afvoerdebiet door pompen (miljard
m3 per jaar)

0 0 3,1

percentage van afvoerdebiet gespuid 100 % 100 % 79,3 %

percentage van afvoerdebiet gespuid bij Den
Oever

60,9 % 61,0 % 37,7 %

percentage van afvoerdebiet gespuid bij
Kornwerderzand

39,1 % 39,0 % 41,6 %

percentage van afvoerdebiet gepompt 0 % 0 % 20,7 %

bedrijfsduur van de pompen 0 uur 0 uur 9,5 10+4uur
percentage van de tijd dat pompen in bedrijf zijn 0 % 0 % 18 %

Tabel 3.2 Onderlinge verschillen in afvoer van water ter plaatse van de Afsluitdijk tussen de drie varianten

Het onderlinge verschil tussen de debieten behorende bij Variant A1 en Variant B1 is
verwaarloosbaar klein. Het uitruilen van spuicapaciteit voor pompcapaciteit nabij Den Oever
heeft gevolgen voor de spuidebieten. Het spuidebiet nabij Kornwerderzand is nu met 8%
toegenomen. De bijdrage van het pompdebiet aan de totale afvoer van water bedraagt nu
ongeveer 20 %. Deze bijdrage is geleverd gedurende de bedrijfstijd van de pompen. De
relatieve bedrijfstijd van de pompen bedraagt ongeveer 18 % van de totale tijd.

6 Variant A1: ‘huidig’ streefpeil – ‘spuien’ in Afsluitdijk
7 Variant B1: ‘nieuw’ streefpeil – ‘spuien’ in Afsluitdijk
8 Variant B2: ‘nieuw’ streefpeil – ‘spuien en pompen’ in Afsluitdijk
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4 Resultaten waterveiligheid

4.1 Inleiding
De resultaten berekend met LSM voor de periode 1951 tot en met 2010, zijn gebruikt om
meerpeilstatistiek af te leiden. Vervolgens zijn met Hydra-Zoet berekeningen uitgevoerd. De
rekenresultaten geven de overschrijdingsfrequenties voor de maatgevende waterstand en de
benodigde kruinhoogte voor verschillende locaties. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de
terugkeertijden T = 10, 100, 1.250, 2.000, 4.000, 10.000 en 20.000 jaar.

De berekeningen voor de benodigde kruinhoogten worden uitgevoerd voor een standaard
overslagdebiet van een liter per seconde per strekkende meter dijk. De gebruikte profielen
zijn ook al bij eerdere berekeningen gebruikt (Kramer en van Meurs, 2010). Ze staan
opgenomen in Bijlage C van dat rapport.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door HKV. De rapportage van HKV is integraal
opgenomen in Bijlage D.

4.2 Windstatistiek per maand
Meetdata ter plaatse van Schiphol (Geerse en Zethof, 2011) zijn gebruikt om de
windstatistiek op te stellen. Voor het verkrijgen van een goede statistiek zijn schalingsfactoren
gebruikt, per sector van de windrichting, en vervolgens een correctiefactor om de consistentie
per windsector te waarborgen in de winterperiode. Zie voor verdere details Bijlage D.

Het resultaat voor windrichting W staat weergegeven in Figuur 4.1. De getrokken lijn is de lijn
voor de originele statistiek waarbij de winterperiode als uniform is verondersteld voor wat
betreft de windstatistiek.

Figuur 4.1 Overschrijdingskansen van het 12-uursmaximum Schiphol, conditioneel op de richting W, na gebruik
van schaalfactoren en correctietoeslag om consistentie in het winterhalfjaar te bereiken

De volgende zaken vallen op. De lijn voor januari ligt boven de lijn uit de originele statistiek.
Voor de overige maanden liggen de lijnen iets lager. Kortom, het waait in januari significant
harder dan in de andere wintermaanden. De windsterkte in de maand maart valt min of meer
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samen met de windsterkte van februari en december. Pas in april komt de windsterkte
significant lager uit dan in de wintermaanden.

4.3 Meerpeilstatistiek in Hydra-Zoet

4.3.1 IJsselmeer
De meerpeilstatistiek uit Hydra-Zoet, beschreven in (Geerse, 2006), is gebaseerd op
metingen uit de periode 1 januari 1976 tot en met 30 september 2005 en betreft dus
ongeveer een periode van 30 jaar. Aspecten uit deze statistiek worden vergeleken met de
gesimuleerde dagwaarden voor het meerpeil uit de LSM berekeningen, tijdsperiode van 60
jaar voor de referentie Variant A1.

Meerpeilpieken
Een aantal van de hoogste meerpeilpieken zijn geselecteerd om visueel te kunnen zien in
welk mate de metingen en de uitkomsten van de LSM berekeningen met elkaar
overeenstemmen. De selectie is uitgevoerd voor de gemeenschappelijke tijdsperiode
waarvoor zowel meet data als gesimuleerde data (de LSM uitkomsten) beschikbaar zijn. Dit is
de periode van 1 januari 1976 tot en met 30 september 2005.

Bij het selecteren van de pieken in meerpeil uit de LSM uitkomsten wordt een zichtduur van
15 dagen gebruikt en een drempelwaarde voor de golfhoogte van NAP+0,18 m. Een
dergelijke zichtduur en drempel houden in dat een ‘piek’ in het meerpeil alleen wordt
geselecteerd als de piekwaarde groter is dan NAP+0,18 m, en er tevens geen hoger meerpeil
wordt gevonden in een venster dat loopt van 15 dagen vòòr de piek tot 15 dagen nà de piek.
Voor deze drempel en zichtduur resulteert dat in 12 ‘pieken’ voor de LSM uitkomsten en 13
‘pieken’ voor de metingen.

Bijna alle pieken komen in beide verzamelingen voor. Soms kan wel de piekdatum wat
verschoven liggen. Bijvoorbeeld de hoogste meerpeilgolf, uit november 1998, heeft bij LSM
een piekdatum van 7 november en in de metingen van 6 november. Enkele golven komen
niet in beide verzamelingen voor. De golven die niet in beide verzamelingen voorkomen,
behoren tot de lagere geselecteerde golven; een vrij klein verschil in golfhoogte tussen de
LSM uitkomst en de metingen kan dan zorgen voor het wel selecteren bij de een en niet bij
de ander.

Voor de pieken die in beide verzamelingen voorkomen, geldt dat het verloop in de tijd sterke
overeenkomsten vertoont. De conclusie kan dan ook getrokken worden dat de LSM
uitkomsten een goede weergave vormen van beschouwde hogere meerpeilen die in de
praktijk zijn gemeten. Verdere detaillering is te vinden in Hoofdstuk 5 van (Geerse en
Wojciechowska, 2013).

Gemiddelden
De LSM uitkomsten zijn gebruikt om enkele kentallen per tijdsperiode te berekenen. Het gaat
dan over het minimum, het gemiddelde en het maximum uit die tijdsperiode. Hierbij zijn alleen
de data uit de wintermaanden gebruikt. Onderscheid is gemaakt in:

 De hele tijdsperiode van 60 jaar.
 Het eerste deel van de tijdsperiode tot en met 1975.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 25 van 95

 Het deel van de tijdsperiode waarvoor ook metingen beschikbaar zijn (1976 t/m 2005)9.

De meet data zijn ook gebruikt om dezelfde kentallen te berekenen. De resultaten zijn
opgenomen in Tabel 4.1.

Tijdsperiode Minimum
(m+NAP)

Gemiddelde
(m+NAP)

Maximum
(m+NAP)

LSM uitkomsten
1951 – 2010 -0,45 -0,30 0,53
1951 – 1975 -0,44 -0,32 0,28
1976 – 2005 -0,43 -0,28 0,53

meet data 1976 – 2005 -0,53 -0,26 0,50
Tabel 4.1 Kentallen van meerpeilen per (deel)periode, voor data uit winterhalfjaren voor het IJsselmeer

Een vergelijking tussen de meet data en de LSM uitkomsten (Tabel 4.1) laat zien dat het
gemiddelde en de maxima behoorlijk goed overeenstemmen: het gemiddelde in de metingen
is slechts 0,02 m hoger, terwijl het maximum in de metingen slechts 0,03 m lager ligt. Voor de
minimale meerpeilen valt op dat de verschillen wat groter zijn (0,10 m). Maar het gemiddelde
en het maximum vormen voor de berekeningen met Hydra-Zoet veel belangrijkere kentallen
dan het minimum.

Een onderlinge vergelijking in LSM uitkomsten voor de drie deelperioden laat het volgende
zien. De eerste tijdsperiode levert lagere meerpeilen op dan de periode 1 januari 1976 tot en
met 30 september 2005. Het gemiddelde in deze latere periode ligt vier centimeter hoger dan
in de eerdere tijdsperiode.

Overschrijdingsfrequentie
Een belangrijk onderdeel van de meerpeilstatistiek is de overschrijdingsfrequentie per maand.
Deze grootheid is alleen van belang voor de hogere meerpeilen, zeg hoger dan circa
NAP+0,05 m (Geerse en Wojciechowska, 2013), paragraaf 4.2). Als pieken worden
geselecteerd met een zichtduur van 15 dagen dan resulteert de frequentielijn volgens Figuur
4.2.

In deze figuur is ook de frequentielijn uit Hydra-Zoet weergegeven. Deze lijn is afgeleid in
(Geerse, 2006) op basis van metingen uit de tijdsperiode 1976 – 2005. Daarbij moet wel
worden vermeld dat de metingen uit deze periode gehomogeniseerd zijn, en wel naar 1
januari van zichtjaar 2011.10 Achtergrond van deze homogenisering is de gedachte geweest
dat de zeespiegelstijging – circa 0,20 m per eeuw – zal leiden tot een trendmatige verhoging
van meerpeilen. Een eenvoudige trendanalyse van de metingen gaf een stijging te zien van
ongeveer 0,0011 meter per jaar; ofwel met 11 cm per eeuw.

Zoals bekend is, valt het streefpeil van het IJsselmeer niet te handhaven. Daarom zou
misschien een grotere stijging moeten worden verwacht. Meerpeilen stijgen wellicht naar
verwachting misschien wel nagenoeg 1 op 1 mee met de zeespiegelstijging. Uit de afleiding
(Geerse, 2006) is het echter gebleven bij een beperkte stijging van ongeveer 0,0011 m per

9 Steeds als gesproken wordt van tijdsperiode 1976 tot en met 2005 wordt bedoeld de periode lopende van 1
januari 1976 tot en met 30 september 2005.

10 2011 is het jaar waarvoor de HR2006, die de toets periode 2006 – 2011 beslaat, representatief moet zijn.
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jaar, zoals bleek uit de trendanalyse. Het getal van 0,0011 m per jaar is overigens door
statistische ruis niet nauwkeurig te bepalen.

Figuur 4.2 Overschrijdingsfrequentie voor het winterhalfjaar gebaseerd op statistiek per maand, voor de gehele
tijdsperiode van 60 jaar11

Figuur 4.2 maakt duidelijk dat de LSM uitkomsten ruim liggen onder de lijn Hydra-Zoet. Het is
dan instructief om in het geval van de LSM uitkomsten dezelfde tijdsperiode te nemen als die
waarop de Hydra-Zoet lijn is gebaseerd, namelijk de tijdsperiode 1976 – 2005. In dat geval
resulteert Figuur 4.3. De ‘pieken’ in de LSM uitkomsten blijken nu behoorlijk goed te worden
beschreven door de Hydra-Zoet lijn.

Figuur 4.3 Overschrijdingsfrequentie voor het winterhalfjaar gebaseerd op statistiek per maand voor de
tijdsperiode 1976 – 2005

Ter vergelijking zijn ook de ‘pieken’ van de LSM uitkomsten uit de eerste periode uitgezet
samen met de Hydra-Zoet lijn (Figuur 4.3). Voor “meer overzicht” zijn nu ook pieken boven de
drempel NAP–0,2 m weergegeven. De meerpeilpieken in de eerste helft van de periode

11 In de figuur is onder de legenda Sobek aangegeven waar LSM bedoeld wordt. HZ staat voor Hydra-Zoet. ‘whjaar’
staat voor ‘winterhalfjaar’.
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blijken aanzienlijk lager te zijn dan die in de tijdsperiode 1976 – 2005. Dat kan niet alleen te
wijten zijn aan statistische ruis, omdat ook bij de redelijk veel voorkomende meerpeilen
(rondom NAP en lager) de LSM uitkomsten veel lager liggen dan de referentielijn.

Figuur 4.3 Overschrijdingsfrequentie voor het winterhalfjaar gebaseerd op statistiek per maand, voor de
tijdsperiode 1951 – 1975

Het is dan interessant om homogenisering ook uit te voeren op de LSM uitkomsten. Tabel 4.1
liet zien dat de gemiddelden tussen de tijdsperiodes 1951 – 1975 en 1976 – 2005 een
verschil vertonen van 0,04 m. Zonder afrondingen blijkt dat verschil 0,043 m te zijn. De
middens van de periodes zijn het jaar 1963 en 30 juni 1990. Over de tijdsperiode van 1963 tot
en met juni 1990, een periode van 27,5 jaar, wordt dus een stijging in meerpeil waargenomen
van gemiddeld (0,043 / 27,5) 0,00156 m per jaar. Als de LSM uitkomsten met deze jaarlijkse
stijging worden gehomogeniseerd, naar het tijdstip van 1 januari van zichtjaar 2011, dan
levert dat de overschrijdingsfrequentie op volgens Figuur 4.4.
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Figuur 4.4 Overschrijdingsfrequentie voor het winterhalfjaar gebaseerd op statistiek per maand, voor de hele
tijdsperiode, na homogeniseren naar 1 januari 2011 (stijging 0,156 cm/jaar)

In dit geval ontstaat een redelijke overeenstemming met de Hydra-Zoet lijn. Wellicht kan
onderzoek worden gedaan naar een juiste procedure voor het homogeniseren van de LSM
uitkomsten. Dat kan eventueel een andere waarde voor de stijging per jaar opleveren. Ook
zou het kunnen dat de hogere meerpeilen anders gehomogeniseerd moeten worden dan de
lagere. Interessant is om te vermelden dat (Van der Vat et al, 2013, hoofdstuk 5.1)
gehomogeniseerd hebben door een correctie op de zeewaterstanden door te voeren en deze
om te rekeningen naar waarden voor 1990.

De conclusie, gebaseerd op beperkt uitgevoerde analyse, over de vergelijking tussen LSM
uitkomsten en meet data is als volgt:12

 In de tijdsperiode 1976 – 2005 stemmen de LSM uitkomsten goed overeen met de meet
data. Dat geldt voor gemiddelde meerpeilen (zie Tabel 4.1) en voor de pieken, zoals te
zien is aan de overschrijdingsfrequentie van Figuur 4.4.

 Het is te overwegen om LSM uitkomsten op de een of andere wijze te homogeniseren.

Voor het onderhavige project is besloten om de nieuw af te leiden meerpeilstatistiek te
baseren op niet-gehomogeniseerde gegevens.

Verder kan opgemerkt worden dat voor de periode lopende van 1951 tot 1975 gewerkt is met
randvoorwaarden ontleend aan WINBOS. Voor de waterstand in de Waddenzee nabij Den
Oever zijn gegevens gebruikt die eigenlijk horen bij Kornwerderzand; andere gegevens waren
niet beschikbaar in WINBOS. Het effect is dat spuien is overschat en het berekende meerpeil
in het IJsselmeer is onderschat.

12 Mogelijk is al meer bekend over een juiste procedure voor het homogeniseren, maar in dit project is niet
geïnventariseerd of dat het geval is.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 29 van 95

4.3.2 Markermeer
De meerpeilstatistiek uit Hydra-Zoet, beschreven in het memo (Geerse, 2008), is gebaseerd
op metingen uit de periode 01-01-1976 t/m 31-12-2007 (circa 30 jaren). Aspecten uit deze
statistiek worden vergeleken met de gesimuleerde dagwaarden uit het Sobekmodel, (60
jaren) voor het referentiescenario A1. Figuur 4.5 laat de tijdreeks zien van de gesimuleerde
data.

Figuur 4.5 Tijdreeks van de gesimuleerde dagwaarden uit het Sobekmodel voor het Markermeer.
De figuur maakt duidelijk dat de data sterk inhomogeen zijn: in de eerste helft van de periode
komen duidelijk minder pieken voor dan in de tweede helft. Dat was voor het IJsselmeer ook
het geval, maar dan in mindere mate. Vanwege de sterke inhomogeniteit voor het
Markermeer, worden de analyses alleen uitgevoerd voor de tweede helft van de tijdsperiode
en dus voor de jaren van 1976 tot en met 2010. De resultaten berekend met Sobek worden
voor de huidige situatie het betrouwbaarst geacht. In het vervolg van dit hoofdstuk worden
meet data en Sobek (gesimuleerde) data vergeleken met elkaar.

Meerpeilpieken
Als eerste stap in de vergelijking tussen meet data en gesimuleerde data, worden een aantal
van de hoogste meerpeilpieken geselecteerd, om visueel te kunnen zien in welke mate meet
data en Sobek data overeenstemmen. Dat wordt gedaan voor een gemeenschappelijke
tijdsperiode, waarvoor werkelijke zowel als gesimuleerde metingen beschikbaar zijn, namelijk
de periode van 1 januari 1976 tot en met 31 december 2007.
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Figuur 4.6 Pieken in meerpeil voor het Markermeer volgens de Sobek data, winterhalfjaren uit periode 1976 tot en
met 2007, voor een drempelwaarde (d) van NAP-0.12 m

In de selectie van meerpeilpieken uit Sobek data, wordt een zichtduur (z) van 30 dagen
gebruikt, en een drempelwaarde (d) van NAP-0,12 m. Deze zichtduur stemt overeen met de
zichtduur gehanteerd in (Geerse, 2008). Deze zichtduur is wel langer dan de zichtduur van 15
dagen die gebruikt is voor het IJsselmeer. De reden van deze langere zichtduur is dat de
meerpeilen voor het Markermeer langzamer veranderen in de tijd dan die voor het
IJsselmeer.

Voor deze drempel en zichtduur resulteert dat in 16 pieken voor de Sobek data (Figuur 4.6)
en 12 pieken voor de meet data (Figuur 4.7). De rode lijnen in de beide figuren vormen de
trapeziummodellering die op dit moment in Hydra-Zoet wordt gebruikt. Bijna alle pieken uit de
meet data komen voor als piek in de Sobek data, alleen de piekdatum kan verschoven zijn.
De piek van 11 januari 1988 uit de meet data komt niet voor bij de pieken van de Sobek data.
Het betreft echter een vrij lage piek en dat betekent dat een kleine verandering in de
piekwaarde wel of geen selectie oplevert. De gemeenschappelijke pieken laten globaal
eenzelfde tijdsverloop zien.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 31 van 95

Figuur 4.7 Pieken in het meerpeil voor het Markermeer volgens meet data, winterhalfjaren uit 1976 tot en met
2007, voor een drempelwaarde (d) van NAP-0,12 m

Vijf pieken wel aanwezig in de Sobek data ontbreken in de meet data. Het gaat om de pieken
van 22 januari 1981, 10 januari 1982, 14 februari 1984, 11 januari 2000 en 18 maart 2000.
Wederom betreft het relatief lage pieken, die als ze maar iets hoger waren uitgevallen wel
geselecteerd zouden zijn. Toch is de overeenstemming tussen Sobek en de metingen niet
altijd perfect. Zo heeft de piek in de Sobek data van 18 maart 2000 een piekwaarde van NAP-
0,06 m, terwijl deze dag in de meet data de waarde NAP-0,20 m heeft; een verschil van maar
liefst 0,14 m. Een globale conclusie is dat de Sobek data en de meet data voor het
Markermeer minder goed “op elkaar liggen" dan voor het IJsselmeer. Daarbij moet bedacht
worden dat de variaties in meerpeil voor het Markermeer kleiner zijn dan die voor het
IJsselmeer, wat het moeilijker maakt het model goed te tunen op de metingen.
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Gemiddelden
In Tabel 4.2 zijn voor de Sobek data en de meet data kentallen weergegeven, waarbij alleen
gegevens uit de winterhalfjaren zijn gebruikt. Beschouwd is wederom de periode 1976 tot en
met 2007.

Periode Minimum
(m+NAP)

Gemiddeld
(m+NAP)

Maximum
(m+NAP)

Sobek data 1976-2007 -0,48 -0,32 0,22

Meet data 1976-2007 -0,48 -0,32 0,19

Tabel 4.2 Kentallen van Markermeerpeilen, gegevens uit winterhalfjaren13

De kentallen voor de Sobek data en de meet data stemmen goed overeen. Alleen valt het
maximum volgens Sobek net iets hoger uit.

Overschrijdingsfrequentie
Een belangrijk onderdeel van de meerpeilstatistiek is de overschrijdingsfrequentie. Voor het
IJsselmeer wordt in Hydra-Zoet een overschrijdingsfrequentie per maand gebruikt. Voor het
Markermeer wordt op dit moment in Hydra-Zoet echter gewerkt met een
overschrijdingsfrequentie per tweemaandelijkse periode, waarbij de basisduur (B) van de
meerpeiltrapezia dus gelijk is aan 60 dagen: daarbij bevinden zich drie trapezia in de
maanden oktober / november, december / januari, februari / maart. De duur van 60 dagen is
langer dan die voor het IJsselmeer omdat de pieken in meerpeil voor het Markermeer
duidelijk langzamer variëren dan die voor het IJsselmeer.

Als het streefpeil (alleen) in de maand maart wordt opgezet, doorbreekt dat feitelijk de duur
van 60 dagen. Er is dan behoefte aan pieken die slechts één maand duren, wat strikt
genomen strijdig is met het "trage verloop" van meerpeilen. De pragmatische oplossing die is
gekozen bestaat uit pieken met een basisduur (B) van 30 dagen.

Figuur 4.8 Overschrijdingsfrequentie per jaar voor het Markermeer, gebaseerd op Sobek data voor het
winterhalfjaar, uit de periode 1976 tot en met 2007 (z = 35 dagen)

13  In de metingen komen ongeldige waarden voor. Dat betreft de periode 3 juli 1981 t/m 31 december 1981. Deze
waarden zijn weggelaten bij het bepalen van de kentallen.
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De overschrijdingsfrequentie is alleen van belang voor de hogere meerpeilen, zeg hoger dan
circa NAP-0,2 m. Als pieken uit de Sobek data worden geselecteerd met zichtduur (z) van 30
dagen, dan resulteert dat in een frequentielijn volgens Figuur 4.8 uit. In deze figuur is ook de
frequentielijn uit Hydra-Zoet weergegeven, die feitelijk afkomstig is uit Hydra-M (indertijd
afgeleid in (Fokkink, 1997). Figuur 4.9 geeft ook de overschrijdingsfrequentie, maar dan voor
de meet data.

Figuur 4.9 Overschrijdingsfrequentie voor het Markermeer per jaar, gebaseerd op meet data uit het winterhalfjaar
voor de periode 1976 tot en met 2007

De conclusie kan getrokken worden dat de meet data redelijk goed overeenstemmen met de
frequentielijn uit Hydra-Zoet, terwijl de Sobek data systematisch iets te hoog uit vallen (circa 3
á 4 cm hoger dan de meet data). Dat verschil is voldoende klein om vertrouwen te hebben in
het Sobekmodel.

Figuur 4.10 Overschrijdingsfrequentie per jaar, gebaseerd op Sobek data voor het winterhalfjaar en de periode
1976 tot en met 2007, met een zichtduur (z) van 15 dagen

Ter vergelijking zijn ook nog eens Sobek pieken geselecteerd met een zichtduur van 15
dagen. Deze figuur (Figuur 4.10) verschilt weinig met Figuur 4.8. Blijkbaar heeft de keuze
voor de zichtduur, 15 dan wel 30 dagen, geen grote gevolgen voor het aantal pieken.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 34 van 95

4.4 Meerpeilstatistiek IJsselmeer
De meerpeilstatistiek voor het IJsselmeer wordt afgeleid voor de volgende deelperioden:

 De maanden oktober tot en met februari.
 De maand maart.
 De maanden april tot en met juli.
 De maanden augustus en september.

Steeds zijn verschillende stappen gezet om te komen tot de meerpeilstatistiek. Het gaat
achtereenvolgens om het bepalen van de hoogste golven die in een bepaalde deelperiode
zijn opgetreden, het opstellen van de overschrijdingsfrequentie voor de deelperiode, het
bepalen van de gemiddelde golf en het beschrijven van de golf, en de modellering van het
lage deel van de golf en de momentane overschrijdingskans. Deze weg is gevolgd voor de
twee varianten: Variant A1 en Variant B2.

4.4.1 Effect van inzet van pompen
Om het hogere (relevante) deel van de overschrijdingsfrequentie te bepalen, is geen extreme
waarden-analyse uitgevoerd. De ervaring is dat de uitkomsten daarvan sterk afhankelijk zijn
van allerlei aannames (betreffende gebruikte kansverdeling/drempelwaardes). Er kan dan
heel gemakkelijk een onlogische situatie ontstaan ten opzichte van de huidige statistiek. In
plaats daarvan is onderzocht hoe de hoogste pieken uit het referentiescenario A1 zijn
beïnvloed door de inzet van pompen in Variant B2, zie Tabel 4.2 en Figuur 4.5 (N.B. de piek
uit Variant B2 kan net iets verschoven liggen in de tijd).

Variant A1 (referentie) Variant B2 Verschil
jaar maand dag Piek

(m+NAP)
rang Piek

(m+NAP)
B2-A1

(m)
1965 12 13 0,28 6 0,10 -0,18
1966 1 4 0,24 10 0,11 -0,13
1967 1 5 0,26 7 0,07 -0,19
1984 1 19 0,26 8 0,02 -0,24
1986 1 26 0,33 3 0,13 -0,20
1988 2 12 0,28 5 0,10 -0,18
1994 1 8 0,25 9 0,16 -0,09
1995 2 3 0,32 4 0,22 -0,10
1998 11 7 0,53 1 0,42 -0,11
2002 3 1 0,42 2 0,24 -0,18

gemiddeld -0,16
Tabel 4.3 Het effect van pompen in de Afsluitdijk op de 8 hoogste pieken uit het referentiescenario
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Figuur 4.11 De verschillen uit Tabel 4.2 zijn uitgezet tegen de piekwaarde uit Variant A1. Kentallen van meerpeilen
per (deel)periode, voor data uit winterhalfjaren

Het gemiddelde effect van de pompen is een verlaging van 0,16 m. De figuur laat zien dat de
spreiding in de verlagingen aanzienlijk is. Verder lijkt er geen duidelijke trend met de hoogte
van de pieken te zijn.

Een ander gezichtspunt is nog beschikbaar om het effect van de aanwezigheid van pompen
te illustreren. Zie daartoe Figuur 4.12, afkomstig uit (Geerse, 2006). De punten zijn (ruw
gesteld) waarnemingsparen die horen bij gecorreleerde maandmaxima van de IJsselafvoer
en het meerpeil in het IJsselmeer. De rode lijnen zijn afkomstig van het gebruikte
correlatiemodel: tussen de laagste en hoogste rode lijnen ligt ongeveer 80% van de data (zie
voor meer uitleg de genoemde referentie).

Figuur 4.12 Modellering van de correlatie tussen maandmaxima van het meerpeil in het IJsselmeer en de afvoer
door de IJssel. (Bron: Figuur 7.13 uit [Geerse, 2006])

De middelste rode lijn (waaronder circa 50% van de data ligt) geeft het “gemiddelde
trendverloop van het meerpeil als functie van de IJsselafvoer. Deze lijn heeft knikpunten, die
het gevolg zijn van knikpunten in de gebruikte overschrijdingsfrequenties van de IJssel en
van het IJsselmeer. In het bereik van de 10 hoogste meerpeilen lijkt een redelijke keuze voor
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de trend degene zoals weergegeven door de vette gestreepte lijn in Figuur 4.13. De helling
van deze rode lijn bedraagt 0,04 m per 100 m3/s toename van de IJsselafvoer.

Figuur 4.13 Modellering van de correlatie tussen maandmaxima van meerpeil in het IJsselmeer en de afvoer van de
IJssel, met een representatief geachte trend voor meerpeilen tussen circa NAP+0,15 en 0,60 m

De maximale pompcapaciteit bedraagt 524 m3/s. Als deze pompen in werking zijn, zal het
grootste gedeelte van het geloosde water afkomstig zijn van de IJssel en de Vecht. De
verhouding in afvoeren tussen deze rivieren is – bij hoge afvoeren – ongeveer 83% voor de
IJssel en 17% voor de Vecht (Geerse, C.P.M. en Wojciechowska 2013). Bij verhoogde
afvoeren zal dan ruwweg 0,83*524 = 435 m3/s afkomstig zijn van de IJssel. De helling van de
rode gestreepte lijn bedraagt 0,04 m per 100 m3/s IJsselafvoer, zodat 435 m3/s overeenkomt
met (435/100)*0,04 = 0,174 m.

De verlaging door de pompen is volgens deze (ruwe) schatting dus praktisch gelijk aan de
hiervoor gevonden verlaging van 0,16 m. Merk op dat in deze schatting het aandeel van
gemalen, (directe neerslag) en het aandeel van spuien buiten beschouwing is gelaten14. Merk
ook op dat voor nog extremere maatgevende meerpeilen de verlaging volgens de hier
gegeven redenering wat kleiner is: de middelste rode lijn loopt voor afvoeren vanaf 2.000
m3/s immers vlakker dan de gestreepte lijn. Overigens moet bedacht worden dat het hier
gebruikte correlatiemodel slechts een benadering van de werkelijkheid geeft, en dat de hier
gegeven werkwijze om het effect van de pompen te schatten slechts pragmatisch is. Op
grond van bovenstaande is gekozen voor een verlaging van 17 cm.15

4.4.2 Operationele peilen en gemiddelden
Voor Variant A1 en Variant B2 zijn per deelperiode gemiddelde meerpeilen berekend (Tabel
4.3). Tabel 4.3 geeft ook weer het operationele streefpeil en de gemiddelden volgens de
statistiek die voor Hydra-Zoet is afgeleid. De onderlinge verschillen zijn erg klein en liggen in
de orde grootte van millimeters.

14 Deze redenering laat buiten beschouwing dat de spuicapaciteit verminderd is. Vermoedelijk zal dit een beperkte
invloed hebben.

15 De keuze voor 17 cm is in vroeg stadium van de analyse gemaakt. Op grond van latere inzichten op basis van
Figuur 4.13 zou, zeker voor de extremere meerpeilen, wellicht zijn gekozen voor een iets kleinere verlaging dan 17
cm.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 37 van 95

Periode
Operationeel

streefpeil
(m+NAP)

LSM
uitkomsten

(m+NAP)

Hydra-Zoet
Statistiek
(m+NAP)

Verschil
LSM-HZ

(m)

Variant
A1

oktober–februari -0,40 -0,294 -0,289 -0,005
maart -0,40 -0,322 -0,318 -0,004

april–juli -0,20 -0,209 -0,203 -0,006
augustus–
september -0,20 -0,199 -0,184 -0,015

Variant
B2

oktober–februari -0,40 -0,34 -0,338 -0,002
maart -0,10 -0,14 -0,141 -0,005

april–juli -0,20 -0,19,6 -0,191 -0,005
augustus–
september -0,30 -0,289 -0,284 -0,005

Tabel 4.4 Informatie gemiddelde IJsselmeerpeilen

Tabel 4.3 laat ook zien dat de gemiddelden volgens de Hydra-Zoet statistiek, gebaseerd op
meet data, erg dicht bij de LSM uitkomsten liggen, wat ook vereist is. Alleen voor de periode
augustus – september laat een wat groter verschil zien dan de rest, maar deze periode is
voor de veiligheid nauwelijks relevant.

Verder valt op dat voor de zomermaanden de gemiddelden vrijwel gelijk zijn aan het
operationele streefpeil. Dat is bekend, omdat in de zomermaanden (door minder hoge
afvoeren en minder windopzet op de Waddenzee en minder afwaaiing op het IJsselmeer) de
streefpeilen goed zijn te handhaven. Voor de wintermaanden is (zoals bekend) het
gemiddelde meerpeil hoger dan het operationele streefpeil. Voor Variant A1 is dit circa 0,10
m hoger en voor Variant B2 0,05 á 0,06 m. Dat het verschil in Variant B2 kleiner is, zal te
maken hebben met de extra pompcapaciteit in de Afsluitdijk.

4.4.3 Kwantielen van extreme meerpeilen voor wintermaanden
De zomermaanden dragen nauwelijks bij aan de overschrijdingsfrequenties berekend door
Hydra-Zoet. Voor de veiligheid zijn slechts de deelperiodes oktober – februari en maart van
belang. Meerpeilkwantielen zijn bepaald voor deze deelperiodes en voor Variant A1 en
Variant B2 (Tabel 4.4).

De kwantielen zijn bepaald voor twee (maandelijkse) overschrijdingsfrequenties, namelijk
(1/4000)*(1/6) = 4.167*10-5 en (1/10000)*(1/6) = 1.167*10-5 per maand. Deze waarden zijn zo
gekozen, dat als een beschouwde wintermaand 6 keer in het jaar zou voorkomen, de
frequenties respectievelijk gelijk worden aan een kans van optreden van 1/4000 en 1/10000
per jaar.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 38 van 95

Periode
Variant A1

(m+NAP)

Variant B2

(m+NAP)

Verschil
B2 – A1

(m)
Overschrijdingsfrequentie

(1/4000) * (1/6) per
maand

oktober-
februari 0,97 0,80 -0,17

maart 0,88 0,80 -0,08

Overschrijdingsfrequentie
(1/10000) * (1/6) per

maand

oktober-
februari 1,07 0,90 -0,17

maart 0,97 0,90 -0,07

Variant B2 heeft in de periode oktober tot en met februari 0,17 m lagere kwantielen dan
Variant A1. Deze waarde is voor hogere meerpeilen ook aangenomen als verlaging als
gevolg van de aanwezige pompcapaciteit in Variant B2. Voor de maand maart bedraagt de
verlaging voor de kwantielen 0,07 of 0,08 m. Omdat de maanden oktober tot en met februari
het grootste deel van de winter beslaan, zal de verlaging van 0,17 m het meest doorwerken in
de Hydra-Zoet resultaten.

4.5 Markermeer statistiek
De meerpeilstatistiek voor Variant A1 voor het Markermeer is afgeleid voor de volgende
deelperioden:

 Oktober tot en met februari.
 Maart.
 April tot en met september.

Daarbij worden Sobek data gebruikt uit de periode 1976-2010. De afleidingen vinden op
dezelfde manier plaats als die voor het IJsselmeer. De gebruikte zichtduur (z) van 15 dagen,
wat voor de trapezia correspondeert met een basisduur (B) van 30 dagen.

4.5.1 Effect van inzet pompen
Net als voor het IJsselmeer gedaan is, is onderzocht welke verlaging de 10 hoogste pieken
ondergaan door het effect van de aanwezigheid van pompen zoals opgenomen in Variant B2
Dit effect blijkt gemiddeld 0,10 m te zijn (Tabel 4.6 en Figuur 4.14).
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Variant A1 (referentie) Variant B2 Verschil

jaar maand dag piek
(m+NAP)

rang piek
(m+NAP)

B2-A1
(m)

1984 2 14 -0,059 9 -0,16 -0,10
1987 1 12 0,006 5 -0,08 -0,09

1988 2 16 -0,007 6 -0,13 -0,12

1994 1 10 0,162 2 0,10 -0,06
1994 2 5 0,048 3 -0,06 -0,10

1995 2 27 0,025 4 -0,09 -0,12

1998 11 16 0,221 1 0,13 -0,09
2003 1 20 -0,068 10 -0,08 -0,01

2004 2 15 -0,042 8 -0,21 -0,16

2010 11 27 -0,026 7 -0,13 -0,10

gemiddeld -0,10

Tabel 4.5 Het effect van pompen in de Afsluitdijk op de 10 hoogste pieken van het meerpeil in het Markermeer uit
Variant A1

Figuur 4.14 De verschillen uit Tabel 4.5 uitgezet tegen de piekwaarde uit Variant A1

De Sobek rekenresultaten behorende bij Variant B2 zijn vervolgens gebruikt om een fit op te
stellen voor de meerpeilstatistiek van het Markermeer (Figuur 4.15). De fit laat een verlaging
zien van 0,09 m in vergelijking met de lijn voor Variant A1. De keuze voor een verlaging van
0,09 m blijkt, met uitzondering van de hoogste twee pieken, goed bij de data te passen. Op
grond van deze resultaten is gekozen voor een verlaging van 0.09 m.
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Figuur 4.15 Overschrijdingsfrequentie Markermeer voor Variant B2 voor de maanden oktober tot en met februari

4.5.2 Streefpeil en gemiddelde meerpeil
Voor Variant A1 en Variant B2 staan, per deelperiode, gemiddelde meerpeilen weergegeven
in Tabel 4.7. Het streefpeil staat ook vermeld, evenals de gemiddelden afgeleid volgens de
statistiek met behulp van Hydra-Zoet.

periode Streefpeil

(m+NAP)

Sobek data

(m+NAP)

Hydra-Zoet
Statistiek
(m+NAP)

Verschil
Sobek – HZ

(cm)

Variant A1 okt-feb -0,40 -0,318 -0,319 0,001
maart -0,40 -0,330 -0,328 -0,002

april-sept -0,20 -0,210 -0,210 0,000

Variant B2 okt-feb -0,40 -0,353 -0,351 -0,002

maart -0,10 -0,149 -0,151 0,002

april-sept -0,20 -0,220 -0,220 0,000

Tabel 4.6 Informatie over peilen in het Markermeer voor Variant A1 en Variant B2

De resultaten uit Tabel 4.7 laat zien dat de gemiddelden volgens de (nieuw afgeleide) Hydra-
Zoet statistiek erg dicht bij de Sobek resultaten liggen, wat eigenlijk ook vereist is. De
onderlinge verschillen zijn orde grootte van een millimeter.

Verder valt op dat voor de zomermaanden, net als voor het IJsselmeer, de gemiddelden
vrijwel gelijk zijn aan het streefpeil. In deze maanden is het streefpeil dus goed te handhaven.
Voor de wintermaanden zijn (zoals bekend) gemiddelde meerpeilen hoger dan het streefpeil;
circa 8 cm hoger  in  Variant  A1 en circa 5 cm in  Variant  B2.  Dat  het  verschil  bij  Variant  B2
kleiner is, zal te maken hebben met de pompcapaciteit, in aanvulling op de spuicapaciteit, ter
plaatse van de Afsluitdijk.

4.5.3 Kwantielen voor extreme meerpeilen voor wintermaanden
Zoals eerder gezegd dragen de zomermaanden nauwelijks bij aan de door Hydra-Zoet
berekende overschrijdingsfrequenties. Voor de veiligheid zijn slechts de deelperiodes oktober
tot en met februari en de maand maart van belang. Voor deze deelperiodes zijn de
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kwantielen van het meerpeil bepaald voor Variant A1 en Variant B2 (Tabel 4.8). Dat is, net als
voor het IJsselmeer gedaan voor twee (maandelijkse) overschrijdingsfrequenties, namelijk
(1/4000)*(1/6) = 4.167*10-5 en (1/10000)*(1/6) = 1.167*10-5 per maand. Deze waarden zijn zo
gekozen, dat als een beschouwde wintermaand 6 keer in het jaar zou voorkomen, de
frequenties respectievelijk gelijk worden aan 1/4000 en 1/10000 per jaar.

Periode
Variant A1

(m+NAP)

Variant B2

(m+NAP)

Verschil
B2 – A1

(m)
Overschrijdingsfrequentie
(1/4000) * (1/6) per maand

oktober-februari 0,63 0,54 -0,09

maart 0,63 0,54 -0,09

Overschrijdingsfrequentie
(1/10000) * (1/6) per maand

oktober-februari 0,72 0,63 -0,09

maart 0,72 0,63 -0,09

Tabel 4.7 Informatie kwantielen Markermeerpeilen voor de nieuw afgeleide Hydra-Zoet statistiek

Variant B2 geeft 0,09 m lagere kwantielen in de periode oktober tot en met februari zowel als
voor de maand maart in vergelijking met Variant A1. Dat is niet verwonderlijk. Eerder is dit
getal ook vastgesteld als verlaging van de pieken in het meerpeil als gevolg van de
pompcapaciteit geïnstalleerd in Variant B2.

4.6 Maatgevende waterstanden IJsselmeer

4.6.1 Uitkomsten
De maatgevende waterstanden berekend met Hydra-Zoet voor het IJsselmeer staan vermeld
in Tabel 4.9; de resultaten voor Variant A1 in het bovenste blok, die voor Variant B2 in het
tweede blok, en de onderlinge verschillen in het derde blok.

Kijkende naar de resultaten valt op dat Variant B2 altijd lagere waterstanden oplevert dan
Variant A1: de verschillen tussen Variant B2 en Variant A1 zijn altijd negatief. Verder valt op
dat de verschillen in twee clusters zijn onder te verdelen:

1. Meerpeilgedomineerde locaties:
Locaties 1 tot en met 6, en 12, met verlagingen van 0,16 tot 0,165 m.

2. Redelijk tot sterk windgedomineerde locaties:
De overige locaties, met verlagingen van 0,03 tot 0,07 m.
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Tabel 4.8 Berekende maatgevende waterstanden (m+NAP) voor het IJsselmeer. Resultaten voor de
normterugkeertijd (1/normfrequentie) staan geel weergegeven

Fysisch zijn deze geclusterde locaties goed te interpreteren. Cluster 1 bestaat uit sterk
meerpeil gedomineerde locaties. De uitsplitsingen uit Hydra-Zoet tonen dat de bedreigende
situaties hier bestaan uit extreme meerpeilen met relatief weinig wind. Voor bijvoorbeeld een
herhalingstijd van 10.000 jaar, blijkt dat voor locaties 1 tot en met 5 en locatie 12 tijdens

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 A1 0.475 0.724 0.983 1.031 1.102 1.197 1.270
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 A1 0.417 0.665 0.928 0.976 1.048 1.144 1.218
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 A1 0.425 0.675 0.938 0.987 1.059 1.156 1.230
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 A1 0.412 0.659 0.924 0.974 1.047 1.144 1.218
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 A1 0.374 0.625 0.892 0.941 1.015 1.113 1.186

6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 A1 0.485 0.735 0.997 1.045 1.115 1.211 1.283
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 A1 0.663 0.961 1.287 1.348 1.437 1.556 1.647
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 A1 1.498 2.202 2.974 3.111 3.311 3.577 3.776
9 F007 Cornwerd 153942 566307 A1 0.846 1.179 1.560 1.631 1.735 1.872 1.976
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 A1 1.320 1.977 2.705 2.835 3.024 3.273 3.462
11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 A1 0.681 1.060 1.521 1.611 1.744 1.918 2.052
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 A1 0.388 0.636 0.902 0.951 1.025 1.122 1.195
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 A1 0.652 1.004 1.438 1.523 1.649 1.817 1.948
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 A1 0.572 0.883 1.253 1.326 1.435 1.582 1.695
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 A1 0.816 1.223 1.720 1.815 1.959 2.150 2.293
16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 A1 0.601 0.931 1.323 1.398 1.510 1.661 1.774
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 A1 0.793 1.226 1.746 1.843 1.987 2.179 2.320
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 A1 1.318 1.966 2.682 2.811 3.000 3.250 3.437

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 B2 0.337 0.564 0.822 0.870 0.941 1.035 1.106
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 B2 0.260 0.499 0.764 0.814 0.886 0.983 1.056
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 B2 0.266 0.508 0.773 0.823 0.896 0.992 1.065
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 B2 0.251 0.493 0.759 0.809 0.882 0.980 1.054
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 B2 0.212 0.458 0.727 0.777 0.851 0.950 1.024
6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 B2 0.355 0.583 0.839 0.887 0.958 1.051 1.122
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 B2 0.585 0.880 1.213 1.276 1.367 1.487 1.578
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 B2 1.471 2.174 2.944 3.081 3.282 3.546 3.744
9 F007 Cornwerd 153942 566307 B2 0.797 1.134 1.520 1.592 1.696 1.831 1.937
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 B2 1.289 1.945 2.672 2.802 2.991 3.239 3.425

11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 B2 0.610 1.002 1.472 1.561 1.695 1.870 2.003
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 B2 0.228 0.471 0.738 0.788 0.861 0.959 1.033
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 B2 0.575 0.941 1.386 1.472 1.600 1.767 1.899
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 B2 0.480 0.799 1.183 1.259 1.371 1.520 1.635
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 B2 0.756 1.170 1.675 1.769 1.913 2.106 2.248
16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 B2 0.516 0.855 1.257 1.334 1.447 1.599 1.713
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 B2 0.737 1.179 1.702 1.800 1.942 2.135 2.275
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 B2 1.285 1.932 2.650 2.779 2.967 3.217 3.402

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Versch. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 B2-A1 -0.138 -0.160 -0.161 -0.161 -0.161 -0.162 -0.164
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 B2-A1 -0.157 -0.166 -0.164 -0.162 -0.162 -0.161 -0.162
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 B2-A1 -0.159 -0.167 -0.165 -0.164 -0.163 -0.164 -0.165
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 B2-A1 -0.161 -0.166 -0.165 -0.165 -0.165 -0.164 -0.164
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 B2-A1 -0.162 -0.167 -0.165 -0.164 -0.164 -0.163 -0.162
6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 B2-A1 -0.130 -0.152 -0.158 -0.158 -0.157 -0.160 -0.161
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 B2-A1 -0.078 -0.081 -0.074 -0.072 -0.070 -0.069 -0.069
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 B2-A1 -0.027 -0.028 -0.030 -0.030 -0.029 -0.031 -0.032
9 F007 Cornwerd 153942 566307 B2-A1 -0.049 -0.045 -0.040 -0.039 -0.039 -0.041 -0.039
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 B2-A1 -0.031 -0.032 -0.033 -0.033 -0.033 -0.034 -0.037
11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 B2-A1 -0.071 -0.058 -0.049 -0.050 -0.049 -0.048 -0.049
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 B2-A1 -0.160 -0.165 -0.164 -0.163 -0.164 -0.163 -0.162
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 B2-A1 -0.077 -0.063 -0.052 -0.051 -0.049 -0.050 -0.049
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 B2-A1 -0.092 -0.084 -0.070 -0.067 -0.064 -0.062 -0.060
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 B2-A1 -0.060 -0.053 -0.045 -0.046 -0.046 -0.044 -0.045

16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 B2-A1 -0.085 -0.076 -0.066 -0.064 -0.063 -0.062 -0.061
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 B2-A1 -0.056 -0.047 -0.044 -0.043 -0.045 -0.044 -0.045
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 B2-A1 -0.033 -0.034 -0.032 -0.032 -0.033 -0.033 -0.035
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overschrijdingen van het toetspeil, met een kans van 90% meerpeilen voorkomen van
NAP+1,0 m of hoger, terwijl het meerpeil NAP+1,07 m bedraagt bij een herhalingstijd van
10.000 jaar. De windsnelheden tijdens de overschrijdingen van het toetspeil zijn dan met een
kans van 90% lager dan 16 m/s (windkracht 7 Bft). Bij locatie 6 speelt de wind al een iets
grotere rol. Tijdens overschrijdingen van het toetspeil bestaat een kans van 90% op
meerpeilen van NAP+0,88 m of hoger en dat windsnelheden met kans van 90% lager zijn
dan 18 m/s (beginnende windkracht 8 Bft).

Voor de locaties uit cluster 2 geldt dat redelijk tot zeer extreme windsnelheden de
bedreigende situatie vormen, in combinatie met lage of enigszins verhoogde meerpeilen.16

De gevonden verlaging van circa 0,16 m voor cluster 1 (meerpeil gedomineerd), stemt vrijwel
overeen met het 0,17 m lagere meerpeilkwantiel voor de wintermaanden oktober tot en met
februari. (zie Tabel 4.9). Dat niet de volledige 0,17 m wordt teruggevonden, komt door de
kleinere kwantielverlaging in de maand maart (kwantielverlaging van circa 0,08 m). Over de
hele winter gezien is de verlaging dan effectief net wat minder dan 0,17 m.

Over cluster 2 kan het volgende worden gezegd. Bedreigende situaties treden hier op tijdens
lage tot enigszins verhoogde meerpeilen, in combinatie met redelijke tot zeer extreme
windsnelheden. Dat betekent dat als het gemiddelde meerpeil in Variant B2 ten opzicht van
Variant A1 verandert, die verandering merkbaar zal zijn in de berekende maatgevende
waterstand. In de deelperiode oktober – februari is volgens Tabel 4.3 in de Hydra-Zoet
statistiek sprake van gemiddeld 0,05 m lagere meerpeilen in vergelijking met Variant A1, en
in maart van gemiddeld 0,18 m lagere meerpeilen. Een eerste schatting is dan dat de
verlaging in de maatgevende waterstand iets meer dan 0,05 m zal zijn (de enkele maand
maart zal ten opzichte van de overige vijf wintermaanden effectief over de winter de 0,05 m
wat vergroten).

Figuur 4.16 Illustratie van scheefstand versus waterdiepte: kleinere waterdiepte m2 geeft een grotere opwaaiing h2.
Als m2 kleiner dan m1, is h2 groter dan h1. Wel geldt: m1+ h1 > m2+ h2

16 In feite zou nog een derde cluster kunnen worden ingevoerd, bestaande uit locaties waar én verhoogde wind én
verhoogde meerpeilen de bedreigende situaties vormen. Bijvoorbeeld locaties 7 en 14 zouden in deze cluster
terecht komen.
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Figuur 4.17 Situatie uit Figuur 4.16, met de uiteindelijke verandering in waterstand h = h1 – h2 aangegeven)

De verandering blijkt voor de sterk door de wind gedomineerde locaties echter minder dan 5
cm te zijn. Reden daarvan is dat bij een verlaging van de waterstand de mate van opwaaiing
verandert, zie Figuur 4.16 en Figuur 4.17.17 Voor bijvoorbeeld locatie 8, de sterkst door de
wind gedomineerde locatie, met de meeste opwaaiing, wordt tussen Variant B2 en Variant A1
een verlaging gevonden van slechts 0,032 m (de kleinste verlaging van alle locaties). De
variatie in de verschillen binnen cluster 2, is het gevolg van het feit dat niet alle locaties even
sterk door de wind worden gedomineerd.

4.6.2 Grafieken voor enkele locaties
Ter illustratie zijn hieronder voor vier locaties grafieken gegeven met frequentielijnen (Figuur
4.18 tot en met Figuur 4.21). Dergelijke grafieken zijn overigens voor alle locaties
beschikbaar. De frequentielijn voor Variant A1 is met rood aangegeven, die voor Variant B2
met groen. De horizontale gestreepte lijn geeft de normfrequentie van de betreffende locatie,
terwijl de verticale lijnen bijbehorende toetspeilen aangeven volgens Variant A1 en Variant
B2.

Figuur 4.18 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [1]

17 De scheefstand is ruwweg omgekeerd evenredig met de waterdiepte. Bij een lager meerpeil levert eenzelfde
windsnelheid dus meer scheefstand dan bij een hoger meerpeil.
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Figuur 4.19 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [8]

Figuur 4.20 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [14]

Figuur 4.21 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [15]
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4.7 Maatgevende waterstanden Markermeer

4.7.1 Uitkomsten
De maatgevende waterstanden zijn berekend met Hydra-Zoet. De resultaten staan vermeld in
Tabel 4.10. Een kaart van de locaties staat weergegeven in Figuur 4.22. In Tabel 4.10 staan
de resultaten voor Variant A1 in het bovenste blok, die voor Variant B2 in het tweede blok, en
de onderlinge verschillen in het derde blok. Het onderste (vierde) blok geeft kentallen voor de
verschillen: het minimale, het maximale en gemiddelde verschil. Bovendien wordt de
standaarddeviatie van de verschillen gegeven.

Tabel 4.9 Berekende maatgevende waterstanden (m+NAP) voor het Markermeer. Gegevens voor de
normterugkeertijd zijn geel weer gegeven

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 A1 0.509 0.751 1.041 1.097 1.180 1.289 1.370
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 A1 0.222 0.421 0.651 0.694 0.758 0.842 0.906
21 340 Houtribdijk 158464 508239 A1 0.509 0.805 1.182 1.254 1.362 1.508 1.620
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 A1 0.759 0.926 1.048 1.066 1.094 1.140 1.177
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 A1 1.013 1.172 1.321 1.351 1.397 1.460 1.509
24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 A1 0.724 1.116 1.648 1.754 1.906 2.107 2.264
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 A1 0.703 1.079 1.599 1.703 1.857 2.055 2.210
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 A1 0.306 0.508 0.742 0.786 0.851 0.938 1.005
27 HAV2 128547 485846 A1 0.341 0.544 0.771 0.813 0.875 0.957 1.020
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 A1 0.341 0.581 0.871 0.928 1.014 1.131 1.221
29 ZBE1 126161 488099 A1 0.341 0.544 0.772 0.815 0.877 0.960 1.022
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 A1 0.146 0.353 0.589 0.633 0.698 0.785 0.850

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scenario 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 B2 0.486 0.716 1.011 1.068 1.152 1.261 1.342
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 B2 0.193 0.352 0.563 0.605 0.667 0.750 0.813
21 340 Houtribdijk 158464 508239 B2 0.478 0.776 1.159 1.231 1.340 1.486 1.598
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 B2 0.752 0.919 1.038 1.056 1.081 1.120 1.155
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 B2 1.008 1.166 1.313 1.343 1.388 1.448 1.495
24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 B2 0.708 1.101 1.634 1.740 1.891 2.093 2.249
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 B2 0.689 1.063 1.586 1.689 1.843 2.040 2.196
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 B2 0.282 0.449 0.673 0.717 0.782 0.870 0.937
27 HAV2 128547 485846 B2 0.313 0.491 0.706 0.746 0.807 0.887 0.949
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 B2 0.305 0.535 0.832 0.891 0.979 1.098 1.191
29 ZBE1 126161 488099 B2 0.313 0.491 0.706 0.746 0.806 0.886 0.948
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 B2 0.113 0.268 0.496 0.540 0.604 0.690 0.756

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Versch. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 B2-A1 -0.023 -0.035 -0.030 -0.029 -0.028 -0.028 -0.028
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 B2-A1 -0.029 -0.069 -0.088 -0.089 -0.091 -0.092 -0.093
21 340 Houtribdijk 158464 508239 B2-A1 -0.031 -0.029 -0.023 -0.023 -0.022 -0.022 -0.022
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 B2-A1 -0.007 -0.007 -0.010 -0.010 -0.013 -0.020 -0.022
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 B2-A1 -0.005 -0.006 -0.008 -0.008 -0.009 -0.012 -0.014
24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 B2-A1 -0.016 -0.015 -0.014 -0.014 -0.015 -0.014 -0.015
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 B2-A1 -0.014 -0.016 -0.013 -0.014 -0.014 -0.015 -0.014
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 B2-A1 -0.024 -0.059 -0.069 -0.069 -0.069 -0.068 -0.068
27 HAV2 128547 485846 B2-A1 -0.028 -0.053 -0.065 -0.067 -0.068 -0.070 -0.071
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 B2-A1 -0.036 -0.046 -0.039 -0.037 -0.035 -0.033 -0.030
29 ZBE1 126161 488099 B2-A1 -0.028 -0.053 -0.066 -0.069 -0.071 -0.074 -0.074
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 B2-A1 -0.033 -0.085 -0.093 -0.093 -0.094 -0.095 -0.094

Min verschil, m -0.036 -0.085 -0.093 -0.093 -0.094 -0.095 -0.094
Max verschil, m -0.005 -0.006 -0.008 -0.008 -0.009 -0.012 -0.014
Gemiddeld verschil, m -0.023 -0.039 -0.043 -0.044 -0.044 -0.045 -0.045
Stand.dev. verschil, m 0.010 0.026 0.031 0.032 0.032 0.032 0.032
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Kijkende naar de resultaten, valt het volgende op. Variant B2 levert, net als het IJsselmeer,
altijd lagere maatgevende waterstanden op dan Variant A1: de verschillen van B2 in
vergelijking met Variant A1 zijn altijd negatief. En net als voor het IJsselmeer zijn weer
ruwweg twee clusters van locaties te onderscheiden:

1. Meerpeilgedomineerde locaties:
Locaties 20, 26, 27, 29, 30, met verlagingen van 7 tot 9 cm.

2. Redelijk tot sterk windgedomineerde locaties:
Overige locaties, met verlagingen van 1 tot 4 cm.

Het algemene beeld is vergelijkbaar met dat voor het IJsselmeer. Wel zijn de verschillen
minder groot, voornamelijk omdat het effect van de pompen in de Afsluitdijk voor het
Markermeer minder groot is dan voor het IJsselmeer. De meest door het meerpeil
gedomineerde locaties 20 en 30, hebben verlagingen van 9 cm. Deze verlaging is gelijk aan
het vermelde effect van de aanwezigheid van de pompen.

Figuur 4.22 Locaties langs het Markermeer, waarin de nummers verwijzen naar de locaties uit Tabel 4.10.

De resultaten voor het Markermeer wijken in één opzicht af van die voor het IJsselmeer: de
verschillen tussen Variant A1 en Variant B2 blijken nu afhankelijk te zijn van de terugkeertijd,
terwijl dat voor het IJsselmeer niet of nauwelijks het geval was. Dat is bijvoorbeeld het geval
voor locatie 30 (45B Marken Noordoost) waar voor een terugkeertijd (T) van 1250 jaar een
verlaging van 9 cm wordt gevonden en voor een terugkeertijd (T) van 10 jaar een verlaging
van (slechts) 3 cm.
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Voor deze locatie is onderzocht wat de reden daarvan is. Daartoe zijn de eerder genoemde
uitsplitsingen gebruikt, waarmee kan worden bepaald in welke mate wind en meerpeil van
invloed zijn op het bereiken (en overschrijden) van het toetspeil. Een probleem daarbij is dat
met de huidige versie van Hydra-Zoet deze uitsplitsingen niet te bepalen zijn, omdat in de
maanden april tot en met september het minimale meerpeil uit de statistiek anders is dan in
de periode oktober tot en met februari en de maand maart. Voor deze locatie blijken de
zomermaanden april tot en met september echter nauwelijks bedreigend te zijn; ze kunnen uit
de Hydra-Zoet berekening worden weggelaten, zonder dat de resultaten veel veranderen.18

Uit de uitsplitsingen blijkt dat de situaties voor terugkeertijden (T) groter dan of gelijk aan 100
jaar een meerpeildominant karakter te hebben, terwijl dat voor een terugkeertijd van 10 jaar
een winddominant karakter betreft. Voor een terugkeertijd van 10 jaar blijkt dat ruwweg de
helft van de overschrijdingen in de maand maart plaatsvindt; een storm die het verhoogde
meerpeil tot circa NAP+0,15 m treft. Voor de meerpeil gedomineerde locaties vindt slechts
circa 13% van de overschrijdingen in de maand maart plaats, en 87% in de periode oktober
tot en met februari. In dat geval is sprake van een hoog (extreem) meerpeil met relatief weinig
wind.

Andere locaties waarbij de verschillen tussen Variant A1 en Variant B2 afhankelijk zijn van de
terugkeertijd zijn niet onderzocht, maar verwacht wordt dat hier dezelfde verschijnselen
optreden.

4.7.2 Grafieken voor enkele locaties
Ter illustratie zijn hieronder voor vier locaties grafieken gegeven met frequentielijnen.
Dergelijke grafieken zijn voor alle locaties beschikbaar. De frequentielijn voor Variant A1 is
met rood aangegeven, die voor Variant B2 met groen. De horizontale gestreepte lijn geeft de
normfrequentie voor de betreffende locatie, terwijl de verticale lijnen de bijbehorende
toetspeilen aangeven volgens Variant A1 en Variant B2.

Figuur 4.23 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [21]

18 Het weglaten van de zomermaanden blijkt voor locatie 30 geen verschil te maken voor een terugkeertijd (T) van
1250 jaar; voor een terugkeertijd van 10 jaar wordt de maatgevende waterstand dan 1 cm lager.
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Figuur 4.24 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [23]

Figuur 4.25 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [27]
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Figuur 4.26 Overschrijdingsfrequentie maatgevende waterstand. Locatie [30]

4.8 Benodigde kruinhoogtes IJsselmeer

4.8.1 Uitkomsten
De benodigde kruinhoogtes zijn berekend met Hydra-Zoet. De resultaten staan in Tabel 4.11.
De opbouw van deze tabel stemt overeen met de opbouw van Tabel 4.9. Alle verschillen zijn,
net als voor de maatgevende waterstanden, negatief want de uitkomst voor Variant B2 komt
altijd lager uit.

In het geval van de maatgevende waterstanden (faalmechanisme overloop) kon duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen sterk meerpeil gedomineerde locaties (met min of meer
dagelijkse windsnelheden) en locaties waar de wind (in meer of mindere mate) dominant is.
In het geval van berekeningen voor benodigde kruinhoogtes blijken langs het IJsselmeer
geen “puur” meerpeil gedomineerde locaties meer voor te komen: omdat nu windgolven een
rol spelen, blijkt dat bedreigende situaties voor de dijken altijd in combinatie met verhoogde
windsnelheden voorkomen (dat is af te leiden uit de uitsplitsingen die met Hydra-Zoet zijn
berekend). De mate waarin windsnelheden verhoogd zijn, verschilt nog wel per locatie. De
volgende constatering wordt gedaan en indeling in clusters kan worden gedaan:

1. Locaties 1, 2, 4, 5 en 12 hebben bij Variant B2 de grootste verlagingen, variërend van
circa 0,20 tot 0,40 m.

2. De overige locaties hebben verlagingen variërend van circa 0,04 tot 0,13 m.

Voor de locaties uit Cluster 1 geldt dat vooral verhoogde meerpeilen bedreigend zijn voor de
dijken naast een verhoogde windsnelheid. Voor de locaties uit Cluster 2 geldt dat vooral de
wind bedreigend is, naast meer of minder verhoogde meerpeilen. Voor sommige locaties uit
Cluster 2 geldt dat de locaties sterk wind gedomineerd zijn; dat zijn gewoonlijk de locaties
met de kleinste verschillen.
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Tabel 4.10 Resultaten benodigde kruinhoogtes (m+NAP) voor het IJsselmeer. Gegevens voor de normterugkeertijd
zijn geel weergegeven

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 A1 2.370 2.863 3.354 3.440 3.562 3.719 3.832
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 A1 2.011 2.543 3.145 3.256 3.416 3.624 3.782
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 A1 3.512 4.127 4.749 4.861 5.020 5.227 5.384
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 A1 0.829 1.222 1.848 1.967 2.140 2.355 2.508
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 A1 0.708 1.171 1.757 1.869 2.030 2.229 2.367

6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 A1 2.667 3.289 3.929 4.045 4.202 4.389 4.510
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 A1 3.109 3.939 4.675 4.776 4.922 5.127 5.292
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 A1 2.158 3.264 4.127 4.284 4.564 4.981 5.340
9 F007 Cornwerd 153942 566307 A1 1.626 2.212 2.796 2.896 3.042 3.238 3.383
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 A1 1.710 2.583 3.652 3.857 4.148 4.530 4.814

11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 A1 2.540 3.806 5.222 5.481 5.862 6.353 6.722
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 A1 1.581 1.932 2.264 2.326 2.417 2.538 2.630
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 A1 1.611 1.940 2.367 2.465 2.606 2.807 3.011
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 A1 2.409 3.031 3.758 3.899 4.111 4.392 4.608
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 A1 1.227 1.957 2.769 2.866 2.956 3.056 3.144
16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 A1 2.979 3.426 4.066 4.220 4.462 4.786 5.038
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 A1 2.524 3.431 4.610 4.842 5.187 5.651 6.004
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 A1 1.540 2.266 3.064 3.214 3.434 3.725 3.943

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 B2 2.284 2.726 3.167 3.245 3.359 3.506 3.617
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 B2 1.854 2.298 2.800 2.903 3.057 3.260 3.414
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 B2 3.472 4.067 4.641 4.742 4.893 5.078 5.219
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 B2 0.600 0.969 1.429 1.548 1.726 1.958 2.130
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 B2 0.353 0.885 1.364 1.477 1.643 1.860 2.021
6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 B2 2.612 3.200 3.810 3.922 4.087 4.278 4.412
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 B2 3.038 3.855 4.623 4.721 4.862 5.056 5.221
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 B2 2.136 3.242 4.112 4.266 4.539 4.946 5.295
9 F007 Cornwerd 153942 566307 B2 1.546 2.138 2.742 2.842 2.991 3.183 3.328
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 B2 1.682 2.547 3.609 3.818 4.105 4.484 4.764

11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 B2 2.476 3.735 5.145 5.399 5.780 6.269 6.636
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 B2 1.412 1.715 2.049 2.109 2.198 2.317 2.408
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 B2 1.585 1.932 2.355 2.451 2.587 2.776 2.971
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 B2 2.325 2.928 3.656 3.800 4.011 4.299 4.513
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 B2 1.117 1.860 2.722 2.837 2.937 3.031 3.106

16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 B2 2.958 3.394 3.984 4.136 4.372 4.693 4.940
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 B2 2.470 3.361 4.522 4.752 5.094 5.557 5.909
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 B2 1.500 2.227 3.027 3.175 3.396 3.687 3.906

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Versch. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
1 01A Wieringermeerdijk Noord 133008 548201 B2-A1 -0.086 -0.137 -0.187 -0.195 -0.203 -0.213 -0.215
2 02A Zeughoek Noord 136940 540328 B2-A1 -0.157 -0.245 -0.345 -0.353 -0.359 -0.364 -0.368
3 03A Wieringermeerdijk Zuid 136351 532340 B2-A1 -0.040 -0.060 -0.108 -0.119 -0.127 -0.149 -0.165
4 04A Onderdijk Nespolderdijk 139482 529511 B2-A1 -0.229 -0.253 -0.419 -0.419 -0.414 -0.397 -0.378
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid 150000 525600 B2-A1 -0.355 -0.286 -0.393 -0.392 -0.387 -0.369 -0.346

6 AF3 afsluitdijk 139243 555497 B2-A1 -0.055 -0.089 -0.119 -0.123 -0.115 -0.111 -0.098
7 AF8 afsluitdijk 150558 564681 B2-A1 -0.071 -0.084 -0.052 -0.055 -0.060 -0.071 -0.071
8 F002 Vossemeerdijk 186715 506819 B2-A1 -0.022 -0.022 -0.015 -0.018 -0.025 -0.035 -0.045
9 F007 Cornwerd 153942 566307 B2-A1 -0.080 -0.074 -0.054 -0.054 -0.051 -0.055 -0.055
10 F035 Vossemeerdijk 184811 509220 B2-A1 -0.028 -0.036 -0.043 -0.039 -0.043 -0.046 -0.050
11 F235 IJsselmeerdijk 166612 511976 B2-A1 -0.064 -0.071 -0.077 -0.082 -0.082 -0.084 -0.086
12 F280 Stavoren Noord 153043 545616 B2-A1 -0.169 -0.217 -0.215 -0.217 -0.219 -0.221 -0.222
13 F340 IJsselmeerdijk 158853 505628 B2-A1 -0.026 -0.008 -0.012 -0.014 -0.019 -0.031 -0.040
14 H-IJM086 Houtribdijk 159836 512297 B2-A1 -0.084 -0.103 -0.102 -0.099 -0.100 -0.093 -0.095
15 L005 Lemsterbaai 175949 539564 B2-A1 -0.110 -0.097 -0.047 -0.029 -0.019 -0.025 -0.038

16 N223 Westermeerdijk 168360 521568 B2-A1 -0.021 -0.032 -0.082 -0.084 -0.090 -0.093 -0.098
17 N308 ZuidermeerdijkW 172292 514863 B2-A1 -0.054 -0.070 -0.088 -0.090 -0.093 -0.094 -0.095
18 N442 Ramsdijk 185135 513596 B2-A1 -0.040 -0.039 -0.037 -0.039 -0.038 -0.038 -0.037

Min verschil, m -0.355 -0.286 -0.419 -0.419 -0.414 -0.397 -0.378
Max verschil, m -0.021 -0.008 -0.012 -0.014 -0.019 -0.025 -0.037
Gemiddeld verschil, m -0.094 -0.107 -0.133 -0.135 -0.136 -0.138 -0.139
Stand.dev. verschil, m 0.086 0.086 0.128 0.129 0.129 0.123 0.117
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Verder valt op dat de verschillen in benodigde kruinhoogte veel groter kunnen zijn dan die
voor maatgevende waterstanden: het maximale verschil is nu absoluut gezien 0,38 m, terwijl
dat voor de eerdere (waterstands)berekening 0,17 m was. Dat de verschillen (absoluut
gezien) nu groter zijn valt te verwachten. In Variant B2 komen door de andere
meerpeilstatistiek lagere waterstanden voor. Omdat golven op het IJsselmeer veelal
dieptebeperkt zijn, levert dat dan lagere golven op. In Variant B2 is dus sprake van lagere
waterstanden én van lagere golven. Als gevolg daarvan worden grotere verlagingen van
benodigde kruinhoogten gevonden dan voor de maatgevende waterstanden.

De locaties met de grootste verlagingen in benodigde kruinhoogtes zijn locaties 1, 2, 4, 5 en
12 (verlagingen van meer dan 0,21 m). Al deze locaties hebben een voorland dat de golven
reduceert. In het geval van een (hoog liggend) voorland, geldt dat bij een verlaging van de
waterstand de golven sterk worden gereduceerd – veel sterker dan het geval zou zijn zonder
voorland.

De invloed van het voorland is voor locatie 5 (07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid) nader
onderzocht (Tabel 4.12). Inclusief voorland – de huidige situatie – wordt een verlaging van
0,37 m gevonden. Als het voorland wordt verwijderd, blijkt het verschil in benodigde
kruinhoogte tussen Variant A1 en Variant B2 veel kleiner te worden: dat loopt terug van 0,37
m naar 0,20 m. Dat illustreert duidelijk de grote invloed van de aanwezigheid van een
voorland op de resultaten.

Tabel 4.11 Informatie over de aanwezigheid van een voorland

4.8.2 Grafieken voor enkele locaties
Ter illustratie zijn hieronder voor dezelfde vier locaties als in paragraaf 4.7, de grafieken met
de frequentielijnen gegeven (Figuur 4.27 tot en met Figuur 4.30). Dergelijke grafieken zijn ook
voor de andere locaties beschikbaar. De frequentielijn voor Variant A1 is met rood
aangegeven, die voor Variant B2 met groen. De horizontale gestreepte lijn geeft de
normfrequentie van de betreffende locatie, terwijl de verticale gestreepte lijnen de
bijbehorende benodigde kruinhoogtes geven volgens Variant A1 en Variant B2. De actuele
kruinhoogte is aangegeven door een doorgetrokken verticale lijn.

nr Locatie Aanwezigheid  voorland nr Locatie Aanwezigheid  voorland
1 01A Wieringermeerdijk Noord voorland 10 F035 Vossemeerdijk geen voorland
2 02A Zeughoek Noord voorland 11 F235 IJsselmeerdijk geen voorland
3 03A Wieringermeerdijk Zuid geen voorland 12 F280 Stavoren Noord voorland
4 04A Onderdijk Nespolderdijk voorland 13 F340 IJsselmeerdijk geen voorland
5 07B Enkhuizen Oosterdijk Zuid voorland 14 H-IJM086 Houtribdijk geen voorland
6 AF3 afsluitdijk geen voorland 15 L005 Lemsterbaai voorland
7 AF8 afsluitdijk geen voorland 16 N223 Westermeerdijk geen voorland
8 F002 Vossemeerdijk geen voorland 17 N308 ZuidermeerdijkW geen voorland
9 F007 Cornwerd voorland 18 N442 Ramsdijk voorland
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Figuur 4.27 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [1]

Figuur 4.28 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [8]
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Figuur 4.29 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [14]

Figuur 4.30 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [15]

4.9 Benodigde kruinhoogtes Markermeer

4.9.1 Uitkomsten
De met Hydra-Zoet berekende benodigde kruinhoogtes staan in Tabel 4.13. De opbouw van
deze tabel stemt overeen met eerder gepresenteerde tabellen. Alle verschillen zijn, net als
voor de maatgevende waterstanden, negatief; uitkomsten voor Variant B2 vallen altijd lager
uit dan voor Variant A1. Verder wordt de volgende constatering gedaan:

1. Locaties 20, 29 en 30 hebben de grootste verlagingen, variërende van circa 7 tot 13 cm.
2. De overige locaties hebben verlagingen variërende van circa 0 tot 4 cm.
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Voor de locaties uit punt 1 geldt dat vooral verhoogde meerpeilen bedreigend zijn voor de
dijken, naast verhoogde wind. Voor de locaties uit punt 2 geldt dat vooral de wind bedreigend
is, naast meer of minder verhoogde meerpeilen. Voor sommige locaties uit punt 2 geldt dat ze
sterk wind gedomineerd zijn; dat zijn gewoonlijk de locaties met de kleinste verschillen.

Tabel 4.12 Resultaten benodigde kruinhoogtes voor het Markermeer. Gegevens voor de normterugkeertijd zijn geel
weergegeven

Wat ten opzicht van het IJsselmeer opvalt, is dat de verlagingen voor het Markermeer (net als
voor de maatgevende waterstanden) voor Variant B2 veel kleiner uitpakken dan die voor het
IJsselmeer. Waar langs het IJsselmeer verlagingen voorkwamen tot wel 40 cm, blijft de
grootste verlaging langs het Markermeer tot 13 cm; ten minste voor de hier beschouwde
locaties.

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 A1 0.509 0.752 1.047 1.104 1.192 1.307 1.399
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 A1 2.034 2.632 3.229 3.334 3.487 3.684 3.829
21 340 Houtribdijk 158464 508239 A1 3.434 4.165 5.023 5.188 5.441 5.784 6.050
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 A1 1.091 1.360 1.582 1.617 1.666 1.730 1.777
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 A1 1.177 1.404 1.608 1.650 1.711 1.796 1.858

24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 A1 1.177 1.781 2.419 2.504 2.548 2.605 2.639
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 A1 1.118 1.724 2.482 2.628 2.845 3.132 3.354
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 A1 1.336 1.824 2.444 2.562 2.741 2.977 3.162
27 HAV2 128547 485846 A1 0.731 1.008 1.294 1.348 1.427 1.535 1.620
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 A1 2.753 3.260 3.805 3.905 4.052 4.248 4.397
29 ZBE1 126161 488099 A1 0.636 0.977 1.330 1.398 1.498 1.632 1.734
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 A1 0.815 1.137 1.457 1.515 1.608 1.735 1.831

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 B2 0.486 0.716 1.014 1.072 1.158 1.273 1.363
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 B2 2.014 2.585 3.152 3.251 3.396 3.585 3.726
21 340 Houtribdijk 158464 508239 B2 3.416 4.137 4.987 5.152 5.402 5.744 6.011
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 B2 1.084 1.354 1.578 1.613 1.660 1.722 1.766
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 B2 1.173 1.399 1.602 1.643 1.703 1.786 1.847
24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 B2 1.164 1.767 2.408 2.500 2.544 2.602 2.636
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 B2 1.104 1.711 2.466 2.610 2.827 3.116 3.338
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 B2 1.320 1.800 2.415 2.532 2.709 2.945 3.126
27 HAV2 128547 485846 B2 0.709 0.984 1.265 1.317 1.395 1.500 1.586
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 B2 2.740 3.240 3.780 3.880 4.025 4.220 4.369
29 ZBE1 126161 488099 B2 0.599 0.912 1.263 1.328 1.428 1.560 1.662
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 B2 0.787 1.033 1.330 1.386 1.468 1.586 1.681

nr Locatie X-coörd. Y-coörd. Scen. 10 100 1250 2000 4000 10000 20000
19 01A Krabbersgat Houtribdijk235 147406 521401 B2-A1 -0.023 -0.036 -0.033 -0.032 -0.034 -0.034 -0.036
20 16A Hoorn Grashaven 132787 515771 B2-A1 -0.020 -0.047 -0.077 -0.083 -0.091 -0.099 -0.103
21 340 Houtribdijk 158464 508239 B2-A1 -0.018 -0.028 -0.036 -0.036 -0.039 -0.040 -0.039
22 dp20.6 Bruggemaat 149915 471658 B2-A1 -0.007 -0.006 -0.004 -0.004 -0.006 -0.008 -0.011
23 dp28.1 Malesluis 151663 465884 B2-A1 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.010 -0.011
24 dp4.8 Nijkerkersluis 160432 474712 B2-A1 -0.013 -0.014 -0.011 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003
25 dp7.3 Wielse Sluis 158491 473973 B2-A1 -0.014 -0.013 -0.016 -0.018 -0.018 -0.016 -0.016
26 gav5 Muiderberg 136972 482856 B2-A1 -0.016 -0.024 -0.029 -0.030 -0.032 -0.032 -0.036
27 HAV2 128547 485846 B2-A1 -0.022 -0.024 -0.029 -0.031 -0.032 -0.035 -0.034
28 hm6.0 Oostvaardersdijk 154352 500392 B2-A1 -0.013 -0.020 -0.025 -0.025 -0.027 -0.028 -0.028
29 ZBE1 126161 488099 B2-A1 -0.037 -0.065 -0.067 -0.070 -0.070 -0.072 -0.072
30 45B Marken Nordoost 136548 497673 B2-A1 -0.028 -0.104 -0.127 -0.129 -0.140 -0.149 -0.150

Min verschil, m -0.037 -0.104 -0.127 -0.129 -0.140 -0.149 -0.150
Max verschil, m -0.004 -0.005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.003
Gemiddeld verschil, m -0.018 -0.032 -0.038 -0.039 -0.042 -0.044 -0.045
Stand.dev. verschil, m 0.009 0.028 0.036 0.037 0.040 0.043 0.043
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Verder blijkt dat drie Markermeer-locaties voorkomen (nummers 22, 23 en 24) waarbij de
verlaging praktisch 0 is (de verlaging varieert hier van 0,4 tot 0,6 cm). De verhoging van het
streefpeil in maart wordt hier slechts ternauwernood gecompenseerd door de verlaging als
gevolg van de pompen in de Afsluitdijk.

4.9.2 Grafieken voor enkele locaties
Ter illustratie zijn wederom voor dezelfde vier locaties als in paragraaf 4.7.2, de grafieken met
de frequentielijnen gegeven. Dergelijke grafieken zijn ook voor de andere locaties
beschikbaar. De frequentielijn voor Variant A1 is met rood aangegeven, die voor Variant B2
met groen. De horizontale gestreepte lijn geeft de normfrequentie van de betreffende locatie,
terwijl de verticale gestreepte lijnen de bijbehorende benodigde kruinhoogtes geven volgens
Variant A1 en Variant B2. De actuele kruinhoogte is aangegeven door een doorgetrokken
verticale lijn.

Figuur 4.31 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [21]

Figuur 4.32 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [23]
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Figuur 4.33 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [27]

Figuur 4.34 Overschrijdingsfrequentie benodigde kruinhoogte. Locatie [30]
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5 Protocollen

5.1 Inleiding
DPIJ heeft Deltares gevraagd om aan te geven welke protocollen gehanteerd moeten worden
bij de sturing van het meerpeil. Het eerste protocol gaat over het nemen van de beslissing om
het peil aan het einde van de winter niet op te zetten bijvoorbeeld als een hoogwatersituatie
wordt voorspeld en de waterveiligheid mogelijk in gedrang kan komen. Het tweede protocol
gaat over de aansturing van pompen. De inzet is om pompkosten te minimaliseren met
handhaving van het winterpeil en uiteraard binnen de randvoorwaarde van de waterveiligheid.
Over het winterpeil wordt gesproken omdat in de wintermaanden veel water moet worden
afgevoerd en de pompen daarbij dienen bij te schakelen.

Het woord protocol geeft eigenlijk in zichzelf al aan dat voorzichtig vooruit wordt gekeken.
Onder welke omstandigheden gaan we afwijken van het streefpeil is eigenlijk al een vorm van
anticiperend peilbeheer; een verdere uitwerking van flexibel peilbeheer. Onderstaand wordt
een eerste voorzichtige aanzet gegeven om te komen tot een antwoord. De aanzet is bedoeld
om met elkaar in gesprek te komen om zodoende meer scherpte in de antwoorden te
bereiken.

5.2 Protocol voor peilopzet in maart
Bij flexibel peilbeheer wordt peilopzet in de maand maart voorzien. Peilopzet vindt alleen
plaats indien de waterveiligheid gewaarborgd blijft. In de eerste stap van flexibel peilbeheer
bedraagt het ‘nieuwe streefpeil’ in de maand maart NAP-0,10 m. Wanneer kan de
waterveiligheid in het gedrang komen? Drie omstandigheden kunnen daar, al dan niet in
combinatie met elkaar, aan bijdragen.

De eerste omstandigheid is een hoge aanvoer van water via de IJssel-Vecht delta. Als
stroomopwaarts van de Rijn sprake is van een hoge aanvoer als gevolg van overvloedige
neerslag of smeltwater afkomstig van gevallen sneeuw, leidt dat enkele dagen later ook tot
een hoge aanvoer van water via de rivier de IJssel naar het IJsselmeer.

De tweede omstandigheid is overvloedige neerslag in het gebied van de uitwaterende
waterschappen op de IJssel-Vecht delta of op het IJsselmeergebied. Deze beide
omstandigheden leiden tot een grotere aanvoer van water en dus ook de noodzaak tot een
vergrote afvoer van water via de Afsluitdijk.

Een hoge aanvoer via de IJssel, bijvoorbeeld meer dan duizend kubieke meter per seconde,
domineert de aanvulling vanuit de uitwaterende waterschappen en de aanvoer door de Vecht
(paar honderd kubieke meter per seconde). Het aangevoerde water moet wel kunnen worden
afgevoerd ter plaatse van de Afsluitdijk (de derde omstandigheid). Ook binnen een
combinatie van spuien en pompen, draagt spuien bij aan het afvoeren van water. Opstuwing
van het water in de Waddenzee in de richting van de Afsluitdijk, bijvoorbeeld bij een
noordwester storm, leidt tot een lager spuidebiet of maakt spuien zelfs onmogelijk. In beide
gevallen zal het meerpeil in het IJsselmeer gaan stijgen.

Waterveiligheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven; ook bij peilopzet in de maand
maart. Verwacht wordt dat bij een voorspelde windkracht zeven op de schaal van Beaufort
(omschrijving ‘harde wind’) of hoger19 uit noordwestelijke tot noordelijke richting de opstuwing

19 Windkracht 8 wordt omschreven als ‘stormachtig’, Windkracht 9 als ‘storm’ en Windkracht 10 als ‘zware storm’.
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van het water in de Waddenzee zodanig zal zijn dat het spuidebiet aanmerkelijk lager uitvalt
of dat spuien zelfs niet langer mogelijk zal zijn. Of dat zo is, zal moeten worden geverifieerd.
Indien deze omstandigheid wordt verwacht, dan dient peilopzet te worden losgelaten en moet
het overtollige water via spuien en pompen worden afgevoerd naar de Waddenzee. Het
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat verzorgt de dagelijkse
berichten over de waterstanden; ook verwachte waterstanden worden gegeven. Dat gebeurt
48 uur, 24 uur en 12 uur van te voren. De verwachte waterstanden in de Waddenzee nabij
Den Oever en nabij Kornwerderzand kunnen gebruikt worden om te voorzien of de
spuicapaciteit niet terug zal gaan lopen en het verstandig is om anticiperend daarop, alvast
extra water te spuien. Daarmee wordt peilopzet in maart mogelijk te niet gedaan.

Uiteraard kan het in de praktijk vervolgens zo zijn dat een verwachting niet uitkomt en het
water onnodig is gespuid. Met onjuist aflaten van water zullen ongetwijfeld kosten gemoeid
zijn. Vaak spelen belangen daarbij een rol. De ‘voors’ en ‘tegens’ zullen dan ook naast elkaar
moeten worden gezet om de kosten cq. baten, maar ook de belangen, tegen elkaar af te
wegen.

Op dit moment wordt een zogenaamd coïncidentie onderzoek uitgevoerd door KNMI. Dit
onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van I&M en RWS. In dit onderzoek wordt
gekeken naar het eventueel samenvallen van een noordwestelijke stroming met intensieve
neerslag in het gebied dat afwatert naar het IJsselmeer. In een dergelijke situatie heeft het
geregend boven het vaste land en keert het front terug om vervolgens via een noordwesten
storm de afvoercapaciteit van het IJsselmeer voor spuien te beperken of zelfs onmogelijk te
maken. Een dergelijke situatie heeft gevolgen voor de maatgevende waterstanden op het
IJsselmeer.

5.3 Protocol voor reductie pompkosten
Het aanhouden van het ‘huidige streefpeil’ in de winterperiode leidt voor de bestaande
situatie met enkel spuien tot een daggemiddelde meerpeil in de range van NAP-0,25 m à
NAP-0,30 m. Deze waarden liggen in de buurt van het ‘nieuwe streefpeil’. Bij de
modelberekeningen uitgevoerd in deze studie, dus ook voor Variant B2 met een combinatie
van spuien en pompen, is daarom als ‘operationeel streefpeil’ NAP-0,40 m aangehouden. De
uitkomsten berekend met Hydra-Zoet laten voor Variant B2 zien dat maatgevende waterstand
en benodigde kruinhoogtes lager uitpakken. Dat betekent dat zonder verlies van
waterveiligheid het ‘operationele streefpeil’ verhoogd mag worden naar NAP-0,35 m. De
pompkosten vallen daarmee lager uit (Protocol 1).

Bij de berekeningen is gewerkt met een ‘aanslagpeil’ en een ‘afslagpeil’. Het ‘aanslagpeil’ is
het meerpeil waarbij de pompen worden aangezet en het ‘afslagpeil’ is het meerpeil waarbij
de pompen weer worden uitgeschakeld. Als ‘aanslagpeil’ is aangehouden een meerpeil gelijk
aan het ‘operationele streefpeil’ plus acht centimeter. Als ‘afslagpeil’ is het ‘operationele
streefpeil’ aangehouden. De resultaten van Hydra-Zoet voor Variant B2 hebben laten zien dat
maatgevende waterstanden en benodigde kruinhoogte lager uitvallen dan voor Variant A1.
Dat betekent dat zonder verlies van waterveiligheid het ‘aanslagpeil’ verhoogd mag worden
naar het ‘operationele streefpeil’ plus vijftien centimeter of zelfs hoger. Het ‘afslagpeil’ blijft
dan uiteraard onveranderd. De bedrijfsduur van de pompen, en dus ook de pompkosten,
zullen dan lager uitvallen (Protocol 2).

Het verschil tussen Protocol 1 en Protocol 2 is dat bij Protocol 2 spuimogelijkheden optimaal
benut blijven zodra en zolang het waterpeil in het IJsselmeer nabij de Afsluitdijk hoger is dan
het waterpeil in de Waddenzee, ook al bevindt het meerpeil van het IJsselmeer zich in de
buurt van het ‘operationele’ peil van NAP-0,40 m. Hiermee wordt in de winterperiode bergend
vermogen gecreëerd voor de momenten waarop de aanvoer van water groot is.
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Een andere beslissing is om te besluiten om de pompen in de zomermaanden niet in te
zetten. Als de pompen in de zomermaanden niet aanslaan, dan zal het meerpeil in het
IJsselmeer bepaald worden door de resterende spuicapaciteit en dus hoger uitvallen in
vergelijking met de huidige situatie. Berekeningen met Hydra-Zoet hebben laten zien dat voor
de zomermaanden nog ruimte het watersysteem aanwezig is om extra water te bergen
zonder dat de waterveiligheid in het gedrang komt (Protocol 3).

Bij het verminderen van de pompkosten kan ook gedacht worden aan een verdere uitwerking
van flexibel peilbeheer. De uitwerking kan gezocht worden in het anticiperen op verwachte
ontwikkelingen in omstandigheden die zich enkele dagen later kunnen gaan voordoen. In
plaats van een constant aanslagpeil voor de pompen, kan het aanslagpeil flexibel worden
afgestemd op de verwachte aanvoer van water via de IJssel-Vecht delta en de verwachte
mogelijkheden betreffende de afvoer van water via spuien. Het aanslagpeil van de pompen
kan in de wintermaanden dan bijvoorbeeld NAP-0,20 m bedragen en zodra een hoge
aanvoer van water via de Rijn verwacht wordt, schakelen de pompen bij (Protocol 4).

Eventueel kan voor het spuien gewerkt worden met een lager operationeel streefpeil. Als het
operationele streefpeil teruggebracht wordt naar bijvoorbeeld NAP-0,45 m ontstaat een
grotere bandbreedte, is meer bergingscapaciteit aanwezig en kan een hoger aanslagpeil voor
de pompen worden gekozen (Protocol 5).

Waterafvoer bij de Afsluitdijk vindt plaats door een combinatie van spuien en pompen. Indien
verwacht wordt dat via spuien gedurende de komende vierentwintig uur al voldoende water
naar de Waddenzee kan worden afgevoerd, dan zouden de pompen geen bijdrage hoeven te
leveren aan de afvoer en dus stil kunnen blijven staan. Dat levert een besparing op in de
pompkosten (Protocol 6).

Anticiperend peilbeheer kan ook worden ingezet om de kosten voor de inzet van elektriciteit
te minimaliseren. Spuien is afhankelijk van eb en vloed in de Waddenzee. Pompen kunnen
24 uur draaien maar hoeven dat meestal niet continue te doen. Afhankelijk van de prijs van
elektriciteit of een overschot aan energie (onbalansmarkt) kan een keuze worden gemaakt
gedurende welke uren van de dag het aantrekkelijk is om de pompen te laten draaien om
toch het gewenste afvoerdebiet te halen (Protocol 7).

Tot dusver is enkel gekeken naar de afvoer van water via de Afsluitdijk. Het is echter, in ieder
geval in theorie, mogelijk om water via het Markermeer, IJmeer en via Noordzeekanaal (NZK)
bij IJmuiden af te voeren naar de Noordzee. Deze afvoerroute vereist wel een aanpassing
van de sturing van de Oranjesluizen. Overschotten aan water kunnen worden uitgewisseld
tussen IJsselmeer en Markermeer door de Krabbersgatsluizen nabij Enkhuizen en de
Houtribsluizen nabij Lelystad. Beide mogelijkheden dragen bij aan het verminderen van de
pompkosten (Protocol 8).
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Inleiding
Drie varianten zijn gebruikt in de onderhavige studie. Bij het opstellen van varianten is ten
eerste onderscheid gemaakt in ‘het huidige streefpeil’ (A) dat hoort bij het huidige peilbeheer
en ‘het nieuwe streefpeil’ (B) dat hoort bij flexibel peilbeheer. Bij flexibel peilbeheer is sprake
van peilopzet in de maand maart, het verlagen van het streefpeil in de maanden augustus en
september naar NAP-0,30 m. Ten tweede is onderscheid gemaakt in het afvoeren van water
door de Afsluitdijk; alleen via spuien (1) of door een combinatie van spuien en pompen (2)
met een geïnstalleerd maximum pompvermogen van 524 m3/s. Op deze wijze zijn drie
varianten nader in beschouwing genomen; Variant A1, Variant B1 en Variant B2. Bij deze
varianten is geen rekening gehouden met mogelijke effecten van toekomstige
klimaatverandering.

Tevens is een aanzet gegeven voor het opstellen van protocollen bij de aansturing van het
meerpeil; (1) beslissing over peilopzet in de maand maart en (2) minimaliseren van de
pompkosten zonder waterveiligheid in de knel te laten komen.

6.2 Waterhuishouding
De tijdsperiode lopende van 1951 tot en met 2010 is doorgerekend. Voor iedere dag is een
daggemiddelde uitkomst bepaald voor het meerpeil. Van de 60 uitkomsten zijn vervolgens het
gemiddelde bepaald. Wederom noemen we dit het daggemiddelde. Van de 60 uitkomsten is
ook het dagmaximum en het dagminimum bepaald. De resultaten van de drie varianten laten
het volgende zien.

Peilopzet in de maand maart is onderdeel van flexibel peilbeheer. Het hanteren van een
‘nieuw streefpeil’ in de maand maart (Variant B1 en Variant B2) zorgt dat het daggemiddelde
meerpeil goed in staat is om vanaf medio maart dit streefpeil ook daadwerkelijk te halen. Wel
zijn er jaren waar, door een lage aanvoer van water, het ‘nieuwe streefpeil’ niet wordt
gehaald. In een dergelijk jaar wordt vervolgens een waarde voor het dagminimum berekend
die in de maand april wel het gewenste streefpeil volgt. Dat geldt voor Variant B1 (spuien) en
voor Variant B2 (combinatie van spuien en pompen).

Peilverlaging in de maanden augustus en september, alleen in het IJsselmeer, is ook
onderdeel van flexibel peilbeheer. De uitkomsten laten zien dat het dagminimum in deze
maanden lager uitvalt dan onder het huidige peilbeheer; voor IJsselmeer en Markermeer. Dat
geldt ook voor de maand oktober. Dit wijst op uitzakken van het meerpeil in droge periodes.
Verder onderzoek kan uitwijzen of dit te beperken is of zelfs voorkomen kan worden door
anticiperend peilbeheer. De resultaten laten ook zien dat het meerpeil van het Markermeer
sterk beïnvloed wordt door het verlaagde streefpeil in het IJsselmeer. Het daggemiddelde
meerpeil in het Markermeer ligt dan ook dichter bij het verlaagde streefpeil van het
IJsselmeer dan bij het streefpeil van het Markermeer zelf.

De aanwezigheid van pompen zorgt er voor dat in de winterperiode het daggemiddelde
meerpeil dichter komt te liggen bij het streefpeil van NAP-0,40 m. Het streefpeil zou dan ook
met ongeveer 0,05 m verhoogd mogen worden om het daggemiddelde meerpeil te laten
samenvallen met NAP-0,30 m, zijnde de huidige situatie. Installeren van pompen ter plaatse
van Den Oever leidt tot een vermindering van de spuicapaciteit op deze locatie. Gemiddeld
wordt 20% van de afvoer verzorgd door de pompen. Het spuidebiet wordt nu min of meer
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evenredig verdeeld over Den Oever en Kornwerderzand, waarbij ter plaatse van
Kornwerderzand een iets hoger debiet wordt gespuid.

Een onderlinge vergelijking tussen Variant A1 en Variant B2 laat zien dat in de maanden dat
hetzelfde streefpeil wordt gehanteerd, daggemiddelde meerpeil en het dagmaximum voor de
variant met pompen lager uitvalt. De afvoer van water bij de Afsluitdijk blijkt meer over
verdeeld over de tijd te zijn; de pieken in de maximale aanvoer in de winterperiode komen uit
onder de 3.000 m3/s (Variant B2) in vergelijking met de huidige situatie waarbij enkele pieken
tegen of boven de 3.500 m3/s (Variant A1) uitvallen.

6.3 Waterveiligheid

6.3.1 IJsselmeer
Voor het IJsselmeer is onderzocht hoe een specifieke variant van het huidige peilbeheer
doorwerkt op de maatgevende waterstanden en benodigde kruinhoogtes.

Een 18 tal locaties gelegen langs het IJsselmeer doorgerekend met het probabilistisch model
Hydra-Zoet. Daartoe is per maand statistiek afgeleid voor de wind en het meerpeil. Voor het
meerpeil is dat gedaan op basis van de rekenuitkomsten met het model LSM. Uitkomsten zijn
uitkomsten genomen voor het daggemiddelde meerpeil voor Variant A1 en Variant B2
behorende bij de tijdsperiode 1951 – 2010. De Hydra-Zoet berekeningen zijn uitgevoerd voor
maatgevende waterstanden en benodigde kruinhoogtes met terugkeertijden T = 10, 100,
1.250, 2.000, 4.000, 10.000 en 20.000 jaar. De belangrijkste conclusies luiden als volgt:

1. De zomermaanden (april tot en met september) vormen in beschouwde Variant A1 en
Variant B2 geen enkele bedreiging voor de waterveiligheid. In deze maanden komen
namelijk veel minder extreme meerpeilen voor dan in de wintermaanden, en daarnaast is
sprake van veel minder wind dan in de wintermaanden. Zomermaanden hoeven alleen
mee te worden genomen in veiligheidsbeschouwingen, als het streefpeil in deze
maanden sterk naar boven zou worden aangepast.

2. Zowel toetspeilen als benodigde kruinhoogtes ondergaan uitsluitend verlagingen: een
verhoging van het streefpeil in de maand maart wordt namelijk meer dan teniet gedaan
door het effect van aanwezige pompen in de Afsluitdijk voor Variant B2.

3. Het is niet goed mogelijk om op grond van statistische extrapolatie alleen (van LSM
uitkomsten) het effect van de pompen, aanwezig in Variant B2, op het voorkomen van
extreme meerpeilen af te leiden. Daarom is ook onderzocht wat het effect van de pompen
is op de 10 hoogste meerpeilpieken. Ook is een schatting van dit effect gemaakt op basis
van beschouwingen van de bekende correlatie tussen IJsselafvoer en meerpeil in het
IJsselmeer (zie daarover paragraaf 4.3.1). Als uiteindelijke schatting is geconstateerd dat
door de aanwezigheid van pompen in Variant B2 de hogere en extreme meerpeilpieken
worden verlaagd met 17 cm (in de maanden oktober tot en met februari).

4. Voor de toetspeilen geldt:
a. De sterk meerpeil gedomineerde locaties (gelegen langs de Noord-Hollandse kust en

nabij Stavoren) ondergaan verlagingen van één tot twee decimeter. Deze verlaging is
praktisch gelijk aan het effect dat in de statistiek is aangenomen door de pompen in
de Afsluitdijk.

b. De overige locaties, die meer, of uitsluitend, door de wind worden gedomineerd,
ondergaan kleinere verlagingen die variëren van enkele centimeters tot één
decimeter.
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5. Voor de benodigde kruinhoogtes bij de normterugkeertijd geldt dat de berekende
verlagingen variëren van circa enkele centimeters tot enkele decimeters. In berekeningen
van benodigde kruinhoogtes spelen meer zaken een rol dan bij de berekening van
maatgevende waterstanden (profiel en de dijknormaal kunnen grote invloed hebben op
de golfoploop). Ruwweg geldt het volgende:
a) De kleinere verlagingen doen zich veelal voor bij locaties die sterk door de wind

worden gedomineerd. Deze locaties liggen overwegend langs de Noordoostpolder,
Oost-Flevoland en aan de NNO-zijde van het IJsselmeer nabij Cornwerd.

b) De grotere verlagingen doen zich veelal voor bij locaties waar naast verhoogde wind
ook sterk verhoogde meerpeilen voorkomen. Deze locaties liggen langs de Noord-
Hollandse kust en nabij Stavoren.

c) De grootste verlagingen blijken zich voor te doen voor de locaties uit b waar tevens
sprake is van een voorland. Een relatief kleine verandering van de waterstand heeft
bij aanwezigheid van een voorland namelijk een relatief groot effect op de golven en
op de bijbehorende oploop.

6.3.2 Markermeer
Naast spuien zijn pompen geplaatst in de Afsluitdijk nabij Den Oever voor Variant B2 en is
flexibel peilbeheer gehanteerd in de berekeningen. Dat betekent onder andere dat in de
maand maart het streefpeil is verhoogd van NAP-0.40 m naar NAP-0.10 m. De belangrijkste
conclusies voor het Markermeer luiden als volgt:

1. Zowel toetspeilen als benodigde kruinhoogtes ondergaan uitsluitend verlagingen: de
streefpeilverhoging in maart wordt namelijk teniet gedaan door het effect van de pompen
aanwezig in de Afsluitdijk voor Variant B2.

2. Het effect van de pompen op extreme meerpeilen is onderzocht op twee manieren:
a. Door statistische extrapolatie op grond van de Sobek data en
b. Door het effect van de pompen op de 10 hoogste meerpeilpieken.
Als uiteindelijke schatting is vastgesteld dat de pompen de hogere en meer extreme
pieken in meerpeil verlaagt met ongeveer 9 cm in de periode oktober tot en met maart.

3. Voor de toetspeilen geldt:
a. De sterk meerpeil gedomineerde locaties, deze liggen langs het westelijke en

zuidwestelijke deel van het Markermeer, ondergaan verlagingen van iets minder dan
een decimeter. Deze verlaging komt praktisch overeen met het effect dat in de
statistiek is vastgesteld voor de verlaging door de pompen

b. De overige locaties – die meer, of uitsluitend door de wind worden gedomineerd –
ondergaan kleinere verlagingen van enkele centimeters.

4. Voor de benodigde kruinhoogtes bij de normterugkeertijd geldt dat de berekende
verlagingen variëren van circa nul tot ruim een decimeter. Er komen locaties voor waarbij
de uitkomsten van Variant A1 en Variant B2 tot vrijwel dezelfde benodigde kruinhoogtes
leiden; de verhoging van het streefpeil in de maand maart wordt op deze locaties slechts
ternauwernood gecompenseerd door de verlaging als gevolg van de aanwezigheid van
de pompen.

5. Locaties met de kleinste verlagingen worden vooral door de wind gedomineerd, en die
met de grotere verlagingen door het meerpeil. Een strikte indeling in meerpeil- versus
winddominant is voor berekeningen van benodigde kruinhoogtes echter moeilijk te
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maken, omdat naast de geografische ligging ook de dijknormaal en het dijktalud sterk van
invloed zijn op het resultaat.

6. In vergelijking met het IJsselmeer valt op dat de verlagingen voor het Markermeer, voor
toetspeilen zowel als benodigde kruinhoogtes, veel kleiner zijn dan die voor het
IJsselmeer. Eén reden daarvan is dat het effect van de pompen in de Afsluitdijk voor het
Markermeer kleiner is, dan voor het IJsselmeer; in de belangrijkste wintermaanden
ongeveer 17 versus ongeveer 9 cm. Een andere reden is vermoedelijk dat de variatie in
meerpeilen voor het Markermeer kleiner is dan voor het IJsselmeer, zodat een vaste
verhoging van het streefpeil in de maand maart met 30 cm op het Markermeer zwaarder
doortikt dan op het IJsselmeer.

6.4 Protocollen
Het eerste protocol gaat over het nemen van de beslissing om het peil aan het einde van de
winter niet op te zetten. Omstandigheden die hierop van invloed zijn, zijn een hoge aanvoer
van water vanuit de IJssel-Vecht delta, intensieve neerslag in het gebied dat afwatert naar het
IJsselmeer en het teruglopen van de afvoer van water bij de Afsluitdijk door spuien bij hoge
waterstanden in de Waddenzee. Dit gaat bijvoorbeeld een rol spelen vanaf windkracht 7 Bft
en een noordwestelijke windrichting. Gezien de uitkomsten van de berekeningen uitgevoerd
met Hydra-Zoet en de conclusie die getrokken kan worden dat inzet van pompen met een
capaciteit van 524 m3/s leidt tot een afname van de maatgevende waterstand en de
benodigde kruinhoogte speelt een dergelijk protocol een minder grote rol.

Het tweede protocol gaat over de aansturing van pompen. De inzet is om de pompkosten te
minimaliseren met handhaving van het winterpeil en uiteraard binnen de randvoorwaarde van
de waterveiligheid. Over het winterpeil wordt gesproken omdat in de wintermaanden veel
water moet worden afgevoerd en de pompkosten daarbij dienen bij te schakelen.

Inzet van pompen leidt tot een verbetering van de waterveiligheid ondanks peilopzet in de
maand maart. Acht mogelijkheden zijn geschetst om pompkosten te verminderen. Een aantal
van deze mogelijkheden ‘knabbelen’ vervolgens weer een beetje af van de toegenomen
waterveiligheid. Gedacht wordt aan het verhogen van het ‘operationele streefpeil’ in de
winterperiode met 0,05 m, het verhogen van het aanslagpeil in de winterperiode naar NAP-
0,20 m en het achterwege laten van pompen in de zomerperiode. Ook is gedacht aan een
verdere uitwerking van flexibel peilbeheer door te anticiperen op de verwachting met
betrekking tot de aanvoer van water via de IJssel-Vecht delta, de neerslag en de verwachte
afvoercapaciteit voor spuien.

6.5 Aanbevelingen
De werkzaamheden voor de onderhavige studie naar de effecten van de eerste stap in
flexibel peilbeheer maakt gebruik van de huidige klimaatomstandigheden. In het kader van
het Deltaprogramma zijn de zogenaamde Deltascenario’s opgesteld; een samenspel van
economische ontwikkelingen en klimaatverandering. Aanbevolen wordt om effecten van
flexibel peilbeheer ook te onderzoeken onder de verschillende Deltascenario’s voor de
zichtjaren 2050 en 2100.

Het homogeniseren van de LSM uitkomsten is nu achterwege gelaten. Het verdient
aanbeveling om in een later stadium nader onderzoek uit te voeren naar het effect van
homogeniseren van de LSM uitkomsten voor de periode tot 1976. De methode gekozen in
(Van der Vat et al, 2013) kan daarbij wellicht behulpzaam zijn.
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De beschrijving van de protocollen heeft een kwalitatief karakter. Ze zijn tot stand gekomen
door kennis over het watersysteem van het IJsselmeergebied. Het woord protocol geeft
eigenlijk in zichzelf al aan dat voorzichtig vooruit wordt gekeken. Onder welke
omstandigheden gaan we afwijken van het streefpeil is eigenlijk al een vorm van anticiperend
peilbeheer; een verdere uitwerking van flexibel peilbeheer. Het verdient dan ook aanbeveling
om de protocollen kwantitatief te onderbouwen.

Tot dusverre is de waterhuishouding van het IJsselmeergebied ‘an sich’ genomen. De realiteit
is echter dat deze waterhuishouding verbonden is met, en dus ook (mede) afhankelijk is van,
beslissingen die elders in Nederland genomen gaan worden. Een voorbeeld betreft de
verdeling van water over de Waal en de IJssel. Een verdere onderlinge afstemming zal
moeten plaatsvinden tussen deze beslissingen en flexibel peilbeheer in het
IJsselmeergebied. Momenteel wordt een verkennende studie uitgevoerd naar de
waterverdeling over de verschillende Rijntakken. De studie dient uiteindelijk uit te monden in
een tool om deze verdeling te optimaliseren.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 68 van 95



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 69 van 95

Referenties

DPIJ, Deltaprogramma IJsselmeergebied (2013)
Deltaprogramma 2014 Bijlage A3
Rapport, Ministerie van I&M en Ministerie van EZ, 17 september 2013, 27 bladzijden

Duits, M.T. (2012)
Verwachte verandering rekenresultaat Hydra-Zoet in merengebied door verwijderen dummy
stochast afvoer.
Rapport, concept, HKV Lijn in Water, 2 mei 2012.

ENW (2007)
Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied, Hoofdstuk 7, Hydraulische
belastingen
Rapport, Den Haag, juli 2007, bladzijde 45 tot en met 61

[Fokkink, 1997]
Onafhankelijk onderzoek Markermeer, fase-rapport 1A: deelonderzoek meerpeilstatistiek.
R.J. Fokkink. WL-Delft, 1997.

Geerse, C.P.M. (2006)
Hydraulische Randvoorwaarden 2006 Vecht- en IJsseldelta - Statistiek IJsselmeerpeil,
afvoeren en storm verlopen voor Hydra-VIJ.
RIZA-werkdocument 2006.036x. Rijkswaterstaat-RIZA. Lelystad, januari 2006.

Geerse, C.P.M. (2008)
Hydra-VIJ invoer Markermeer (herziene en uitgebreide versie van 9 oktober).
Memo PR1371.30, HKV Lijn in Water, Lelystad, 28 augustus 2008.

Geerse, C.P.M. (2009)
Hydra-VIJ en Hydra-Zoet invoer IJsselmeer.
Memo PR1564.10. HKV Lijn in Water, april 2009.

Geerse, C.P.M. en Zethof, M. (2011)
Invloed op waterstanden en kruinhoogten van correlatie tussen afvoer, wind en
zeewaterstand; Gevoeligheidsonderzoek met Hydra-Zoet.
Rapport, HKV Lijn in Water, Lelystad, oktober 2011, 79 bladzijden.

Geerse, C.P.M. en Wojciechowska (2013)
Invloed ander streefpeilbeheer IJsselmeergebied in Deltamodel
Rapport, HKV Lijn in Water, PR2654, december 2013, 98 bladzijden.

Kramer, N.L. en van Meurs, G.A.M. (2010)
Uitwerking gevolgen peilverandering IJsselmeergebied: een eerste indicatie
Rapport, Deltares, 1202357-002-VEB-0006, 22 oktober 2010, 116 bladzijden.

Hartong, H. en Versteeg C. (1997-1999)
Overschrijdingskansen van waterstanden in het Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal en
de boezem en polders van HAGV
Deelrapport Overschrijdingskansen polders, HKV Lijn in water, PR119.10, 1997-1999.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid 70 van 95

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999)
BEKKENWIN –
Waterbalansmodel IJsselmeergebied, Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal
RIZA Werkdocument 99.161X, H. Buitenveld en N. Lorentz, november 1999, 74 bladzijden.

Prinsen, G. en Becker, B. (2010)
Deltamodel 2010, Deelrapport 5a. Waterverdelingsnetwerk; Sobekschematisatie v360,
Delft, 2010.

RIZA (1999)
Achtergronden Hydraulische Belastingen Dijken IJsselmeergebied
Deelrapport 2, Meerpeilstatistiek
Rapport 99.039, Lelystad, 25 maart 1999, 69 bladzijden.

RIZA (2000)
Eindnota WINBOS: instrumentarium Waterhuishouding In 't Natte Hart
Eindredactie Arnold Hebbink en Carolien Breukers
RIZA-rapport 2000.030, Lelystad, 2000, 107 pp, ISBN 9036953278

RWS-IJG (2012)
Ontwerpnota Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk: Besluit Pompen-Spuien (BPS)
Rapport, kenmerk BPSWp04_R04, versie 1.0, 11 mei 2012, 67 pagina’s.

Rijkoort, P.J. (1983)
A compound Weibull model for the description of surface wind velocity distribution.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), De Bilt, 1983.

Van der Vat, M., Kallen, M.J. en Gao, Q. (2013)
Capaciteitsberekening en toetspeil Afsluitdijk
Rapport, Deltares, 1206961-000-ZWS-0006, 15 mei 2013, 60 bladzijden.

Van Meurs G.A.M., Kramer, N.L. en IJmker, J.M. (2012)
Waterveiligheid IJsselmeergebied -Fase 2.
Rapport, Deltares, definitief, 1205221-001-VEB-0001, 28 juni 2012, 139 bladzijden.

Van Meurs, G.A.M., Gao, Q. en Kallen, M.J. (2013)
Fase 3 – effect pompen: waterhuishouding en waterveiligheid IJsselmeergebied
Rapport, Deltares, 1207324-004VEB-002, versie 2.1, 7 maart 2013, 56 bladzijden.

Verkaik, J.W., Smits, A. en Ettema, J. (2003)
KNMI-Hydra project: Phase reports 1 - 16.
KNMI De Bilt, the Netherlands, mei 2003.

Vlag, D.P., Geerse C.P.M. en Westphal, R. (2005)
Seizoensgebonden Peilbeheer IJsselmeergebied: Veiligheid.
RIZA-werkdocument 2005.090X. Rijkswaterstaat-RIZA. Lelystad, december 2005.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid A-1

A Flexibel peilbeheer

Inleiding
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) is voornemens om de komende jaren
verschillende stappen te gaan zetten in de richting van flexibilisering van het peilbeheer in het
IJsselmeer (DPIJ, 2013). Flexibilisering streeft een structureel grotere beschikbare voorraad
aan zoetwater na, beoogt de natuur in de oeverzone te versterken en onnodige pompkosten
te voorkomen.

De bedoeling met de eerste stap is om de komende decennia in de behoefte aan zoetwater
te voldoen. Het aspect natuur zal meteen worden meegenomen in het ontwerp. Naar
verwachting zal invoering van flexibilisering van peilbeheer passen binnen de bestaande
natuurwetgeving.

Mocht verder in de tijd de situatie daarom vragen, dan kan de eerste stap gevolgd worden
door een tweede stap. Ook de tweede stap dient te passen binnen de randvoorwaarde voor
de waterveiligheid en te passen binnen de natuurwetgeving.

Deze bijlage is afkomstig van DPIJ en opgenomen als achtergrondinformatie.

Eerste stap in Flexibilisering peilbeheer
Flexibilisering leidt tot meer variatie in het streefpeil door het jaar heen en bovendien komen
meer mogelijkheden beschikbaar om gericht af te wijken van het streefpeil als de actuele
situatie daar om vraagt. Het peilverloop over de jaren levert dan ook meer verschillen in het
peilverloop op. De volgende nuancering is wel op zijn plaats: ook bij flexibel peilbeheer
kunnende weersomstandigheden ervoor zorgen dat de feitelijke waterstand sterk afwijkt van
het meerpeil dat de beheerder nastreeft.

Figuur A.1 illustreert een indicatieve weergave van het begrip flexibilisering van het
peilbeheer in het IJsselmeer. Voor het Markermeer en de Randmeren wijkt het voorstel iets
af. Dit komt aan de orde na de toelichting over het peilbeheer in het IJsselmeer.

Figuur A.1 Verloop van het meerpeil volgens flexibel peilbeheer

Peilbeheer in het IJsselmeer
De blauwe lijn (Figuur A.1) geeft ‘het huidige streefpeil’ weer: NAP-0,20 m in de
zomerperiode en NAP-0,40 m in de winterperiode. De gestippelde blauwe lijn geeft een
indicatie van het gemiddelde winterpeil in de praktijk dat ongeveer NAP-0,30 m bedraagt. De
groene lijn geeft ‘het nieuwe streefpeil’ weer en kent meer variatie door het jaar heen. De
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pijlen A, B en C geven aan wanneer en hoe bewust afgeweken kan worden van ‘het nieuwe
streefpeil’ indien de situatie daarom vraagt. De blauwe zone geeft de totale bandbreedte aan
waarbinnen het meerpeil kan fluctueren. De groene lijn (‘het nieuwe streefpeil’) wijkt op
meerdere punten af van het huidige streefpeil:

 Aan het eind van de winter, in de maand maart, wordt het meerpeil opgezet tot NAP-0,10
m. Na verloop van tijd zakt het meerpeil vervolgens terug tot het niveau van ‘het huidige
streefpeil’ in de zomerperiode. De opzet van het meerpeil is naar verwachting gunstig
voor de natuur in de oeverzone.

 Het meerpeil in de zomerperiode blijft gehandhaafd in de maanden april tot en met juli.
Vervolgens daalt het meerpeil in de maand augustus naar het nieuwe streefpeil in de
winterperiode. Dit vroege uitzakken, pakt wellicht gunstig uit voor rietontwikkeling, terwijl
vogels kunnen foerageren op de droogvallende, ondiepe platen.

 Het gemiddelde meerpeil in de winterperiode zal naar verwachting niet stijgen. Het
precieze peilbeheer in de winterperiode zal nog nader worden uitgewerkt. Bij de
uitwerking dient rekening te worden gehouden met de waterveiligheid, met de gevolgen
voor de omliggende watersystemen en met de pompkosten (zowel voor de pompen bij de
Afsluitdijk als voor de gemalen die water uit de regionale systemen afvoeren).

Verwacht wordt dat In de meeste jaren peilbeheer plaats kan vinden door te sturen op ‘het
nieuwe streefpeil’. Bij specifieke omstandigheden, als de situatie daar om vraagt, wordt hier
echter bewust van afgeweken. De afwijking dient gebaseerd te zijn op heldere te
kwantificeren criteria. Vier afwijkingen staan aangegeven met pijlen (Figuur A.2).
Onderstaand is een eerste kwalitatieve omschrijving gegeven van ieder criterium:

1. Veiligheid: Bij een voorspelde hoge rivierafvoer, en / of in combinatie met een
verwachte noordwesterstorm, wordt het meerpeil niet vroegtijdig verhoogd maar blijft op
het niveau van ‘het nieuwe streefpeil’ in de winterperiode: waterveiligheid is immers een
harde randvoorwaarde.
Momenteel is de verwachting dat opzet van het meerpeil aan het eind van de winter
toch gedurende een, eventueel beperkte, periode mogelijk is omdat pompcapaciteit
beschikbaar komt.

2. Zoetwatervoorziening. Bij droogte of bij een voorspelde, zeer lage aanvoer van
rivierwater wordt het meerpeil langer vastgehouden op het niveau van NAP-0,10 m (of
daarop weer teruggebracht) om de buffervoorraad aan zoetwater zo groot mogelijk te
maken. Bij droogte tegen het eind van de zomer kan besloten worden om niet uit te
zakken in de maand augustus.

3. Waterverbruik. Als het verbruik van zoetwater groter is dan de aanvoer van water kan
het meerpeil uitzakken tot NAP-0,30 m. Als het meerpeil verder dreigt uit te zakken,
wordt de aanvoer van water vanuit de meren naar de omgeving beperkt. Het uitzakken
tot NAP-0,30 m, zal de komende decennia naar verwachting slechts in extreem droge
jaren voorkomen.

4. Waterafvoer en pompkosten. In de winterperiode kan het energiegebruik van pompen
worden verminderd door, wanneer mogelijk, te spuien tot NAP-0,40 m en gericht te
kijken naar een efficiënt aanslagpeil van de pompen. De waterveiligheid mag hierbij
wederom niet in het gedrang komen. Bij een voorspelde hoge rivierafvoer, of een
noordwester storm, kunnen de pompen eventueel worden ingezet om het meerpeil tot
NAP-0,40 m te laten dalen. Op deze wijze komt meer buffercapaciteit beschikbaar om
de rivierafvoer op te vangen. Dit is een nadere invulling van het principe “spuien als het
kan, pompen als het moet”.
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Peilbeheer in het Markermeer en de Veluwerandmeren
Verhoging van het meerpeil tot boven het huidige streefpeil in de zomerperiode kan lokaal tot
wateroverlast leiden. Het huidige streefpeil in de zomerperiode blijft daarom gehandhaafd:
Markermeer NAP-0,20 m en in de Veluwerandmeren NAP-0,05 m.

Daling van het meerpeil onder het huidige streefpeil in de zomerperiode levert forse
beperkingen op voor de recreatievaart. Het meerpeil wordt daarom pas rond 1 oktober
verlaagd naar het huidige streefpeil in de winterperiode, net zoals dat nu ook al gebeurt.

In de Veluwerandmeren zal ook gedurende droge periodes het meerpeil op het huidige
niveau gehouden worden (NAP-0,05 m). De bijdrage van deze meren aan de
zoetwatervoorziening is zo klein, dat het geen zin heeft ze hiervoor in te zetten.

In het Markermeer kan het meerpeil in een extreem droge zomer wel dalen tot NAP-0,30 m.
In een dergelijke extreme situatie, die maar incidenteel voor zal komen, worden de
beperkingen voor de recreatievaart geaccepteerd.

Figuur A.2 Verloop van het meerpeil volgens flexibel peilbeheer in Markermeer en Veluwerandmeren

Tweede stap flexibilisering peilbeheer IJsselmeer
De eerste stap in flexibilisering van het peilbeheer in het IJsselmeer bestaat uit 10 cm
peilopzet in de maand maart en 10 cm uitzakken in de maand augustus. In de toekomst wordt
rekening gehouden met het uitvoeren van een eventuele tweede stap. De tweede stap
bestaat uit 10 cm extra peilopzet in de maand maart en in de maanden april tot en met juli en
vervolgens 20 cm uitzakken in de maand augustus en september (Variant 1). Bij Variant 2 is
de extra peilopzet in de maand maart tot NAP+0,00 NAP achterwege gebleven (Figuur A.3).
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Figuur A.3 Verloop van het meerpeil volgens de tweede stap uit flexibel peilbeheer voor IJsselmeer en
Markermeer. Onderscheid is gemaakt in twee varianten

Bij de tweede stap wordt voor de Veluwerandmeren rekening gehouden met een verhoging
van het streefpeil in de zomerperiode met 0,05 m tot NAP+0,00 m (Figuur A.4). Bij de tweede
stap is voor de Randmeren dus slechts één variant in beeld.

Figuur A.4 Verloop van het meerpeil volgens de tweede stap uit flexibel peilbeheer voor de Veluwerandmeren
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B Overgang naar databestand DONAR

De berekeningen naar de waterhuishouding uitgevoerd voor DPIJ in Fase 3 (Van Meurs e.a.,
2013) zijn uitgevoerd met een uitsnede van het Landelijk Sobek Model (LSM). De invoerreeks
voor de aanvoer van water, de wind en de waterstanden in de Waddenzeem nabij Den Oever
en Kornwerderzand zijn gebaseerd op de data die oorspronkelijk ook al in het model van
WINBOS was gebruikt (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1999). De tijdsperiode
waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd loopt van 1951 tot en met 1998.

Binnen het Project Afsluitdijk zijn berekeningen uitgevoerd (Van der Vat et al., 2013) voor de
tijdsperiode vanaf 1976 tot en met het jaar 2010. De wens van DPIJ is om de tijdsperiode in
deze studie ook te verlengen tot 2010 om zodoende zoveel mogelijk opgetreden
gebeurtenissen mee te nemen bij het bepalen van de waterveiligheid.

In de studie voor het Project Afsluitdijk is voor de tijdsperiode 1976 tot en met 2010 voor de
waterstanden gebruik gemaakt van gegevens ontleend aan DONAR, wat staat voor Data
Opslag NAtte Rijkswaterstaat. Voor de laterale debieten is gebruik gemaakt van informatie uit
de waterbalansen beschikbaar gesteld door RDIJ.

Bij een eerste analyse naar overeenkomsten tussen de verschillende invoerfiles traden
verschillen aan het licht. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de achtergrond van
deze verschillen.

Aanvoer van water naar het IJsselmeer
Het aanvoerdebiet van de rivier de IJssel binnen WINBOS is afgeleid van de debiettijdreeks
nabij Lobith. De relatie is afgeleid door gebruik te maken van een stuwkromme. Vermoedelijk
is de stuwkromme afkomstig uit het 'Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1995'. De tijd is met
twee dagen opgeschoven op basis van de veronderstelling dat het water er twee dagen over
doet om van Lobith naar Olst te stromen. Het aanvoerdebiet van water afkomstig uit de
waterbalans is bepaald ter plaatse van Olst. Het verschil in aanvoerdebiet tussen WINBOS
(Lobith) en de waterbalans (Olst) als functie van de tijd, staat weergegeven in Figuur B.1.

Figuur B.1 Instantaan verschil (WINBOS minus ‘waterbalans’) in IJsselaanvoer voor de periode 1976 tot en
met 1998
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Uit een nadere analyse in (Van der Vat et al, 2013) is gebleken dat de resultaten bij elkaar
gebracht kunnen worden als laterale toestroming beneden Olst wordt meegenomen.

Wind
De datareeks voor de wind lijkt ‘één op één’ overgenomen te zijn van de datareeks die
afkomstig is van het KNMI en gemeten is ter plaatse van Schiphol. De invoer file van de
datareeks voor de wind van WINBOS geeft wat de windrichting betreft volledige
overeenstemming. Voor de windsnelheid zitten er afwijkingen in. De afwijkingen lijken te
duiden op een verschuiving van 2 uur naar achteren voor de hele WINBOS tijdreeks. De
verschillen zijn dan relatief klein, meestal tussen +0,2 en -0,2 m/s, behalve voor de jaren
1991 en 1998. Voor het oplossen van de verschillen in het jaar 1991 dienen de data van
WINBOS drie uur naar achteren te worden geschoven. Voor het jaar 1998 worden de
verschillen klein als de data van WINBOS een uur naar achteren worden geschoven.

Figuur B.2 Verloop van het verschil in windsnelheid tussen WINBOS en DONAR. Links ongecorrigeerd en
rechts gecorrigeerd

Waterstanden in de Waddenzee nabij Den Oever en Kornwerderzand
De invoerreeksen voor Den Oever en Kornwerderzand laten verschillen zien tussen de data
ontleend aan DONAR en aan WINBOS. Gebleken is dat in WINBOS de waterstand nabij Den
Oever gelijk genomen is aan de waterstand nabij Kornwerderzand. In de nieuwe invoerreeks
voor 1976-2010 is vanaf het jaar 1976 onderscheid in beide locaties doorgevoerd en zijn de
beide invoerfiles gebaseerd op gemeten data.

Figuur B.3 Verloop van het verschil in zeewaterstand nabij Kornwerderzand (links) en Den Oever (rechts)

Bij Kornwerderzand is alleen in 1998 sprake van een verschil. Gebleken is dat de waterstand
met 1 uur is opgeschoven. Na correctie (zie oranje lijn) vallen ze samen. Het verschil tussen
de waterstand nabij Den Oever afkomstig van WINBOS en van DONAR is wederom groot.
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Aangezien de interesse uitgaat naar daggemiddelde meerpeilen, is wederom het
daggemiddelde verschil per kalenderdag bepaald over de reeks van 23 jaren. Dit verschil is
gering en minder dan enkele centimeters.

Figuur B.4 Verloop van het verschil in daggemiddelde zeewaterstand nabij Den Oever

Laterale afvoer
In het IJsselmeer zijn drie locaties aangehouden waar sprake is van (laterale) uitwisseling van
water met de omgeving. Het debiet op deze drie locaties is gelijk. Voor het Markermeer zijn ook
drie locaties aangehouden met eveneens hetzelfde (laterale) debiet.

Figuur B.5 Het verschil in lateraal debiet voor het IJsselmeer en het Markermeer

Het (laterale) debiet voor de uitwisseling van water voor het IJsselmeer en het Markermeer is
afgeleid op basis van een balansmodel van RDIJ. Bij de berekeningen ten behoeve van Project
Afsluitdijk is rekening gehouden met de sluitfout. Neerslag en verdamping zijn daarbij in aparte
laterale locaties verdisconteerd. Wederom is het daggemiddelde verschil in (laterale) afvoer
bepaald. De volgende opmerkingen zijn van toepassing:

 Het laterale debiet voor het Markermeer is bij WINBOS het hele jaar hoger dan in de
waterbalans.

 Het laterale debiet voor het IJsselmeer is bij WINDBOS in zomerperiode duidelijk hoger
dan in de waterbalans.
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Vervolgens is een samengesteld verschil bepaald tussen de afvoer van de rivier de IJssel en
de laterale debieten van het IJsselmeer. Kortom de som van beide verschillen is genomen en
in een grafiek gezet. De volgende opmerkingen kunnen vervolgens worden gemaakt:

 Vanaf januari tot en met mei geeft WINBOS een systematisch lagere netto afvoer.
 In de maanden augustus en september geeft WINBOS een hogere netto afvoer.
 In de maanden november en december geeft WINBOS weer een lagere netto afvoer.

Deze netto verschillen zijn uiteraard direct van invloed op eventuele berekende verschillen in
meerpeil.

Figuur B.6 Het samengestelde verschil van de IJsselafvoer en de laterale afvoer voor het IJsselmeer

Verschillen in berekende meerpeilen voor de periode 1976 tot en met 1998
Berekeningen zijn uitgevoerd met de uitsnede van LSM voor het IJsselmeergebied voor de
periode 1976 tot en met 1998. Twee varianten zijn daarbij beschouwd; Variant I gebruikt de
invoergegevens van WINBOS en Variant II gebruikt invoergegevens van DONAR en de
waterbalansen. Beide varianten maken gebruik van het ‘operationele’ streefpeil uit
onderstaande tabel.

IJsselmeer Markermeer
Maand ‘Huidig’ ‘Nieuw’ ‘Huidig’ ‘Nieuw’
Januari -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Februari -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Maart -0,4 -0,2 -0,4 -0,2
April -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Mei -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Juni -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Juli -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Augustus -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
September -0,2 -0,3 -0,2 -0,2
Oktober -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
November -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
December -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Tabel B.1 Peilbeheer voor het IJssel- en Markermeer
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Het streefpeil is gebruikt voor de sturing van de sluizen in de Afsluitdijk en in de Houtribdijk
De resultaten staan weergegeven in Figuur B8. De volgende opmerkingen kunnen worden
gemaakt:

 Voor het IJsselmeer ligt in de winterperiode het meerpeil voor Variant II hoger dan
voor Variant I. In de zomerperiode zijn de uitkomsten bijna gelijk.

 Voor het Markermeer is het verschil in uitkomsten tussen Variant I en Variant II
gering. Dat geldt voor de winter- en de zomerperiode.

Figuur B.7 Het berekende, daggemiddelde meerpeil van Variant I (WINBOS) en Variant II (DONAR en
 waterbalansen) voor het IJsselmeer (links) en het Markermeer (rechts)

Conclusie
De onderlinge verschillen in invoer tussen WINBOS en DONAR zijn grotendeels
verklaarbaar. Tevens kan geconcludeerd worden dat deze onderlinge verschillen maar een
beperkte invloed hebben op de uitkomsten van de berekeningen met een uitsnede van LSM
voor het IJsselmeergebied. (Van der Vat et al, 2013) heeft ook gekeken naar de maximale
waterstanden. Geconstateerd is dat WINBOS invoer voor IJssel en lateralen leidt tot een 0,04
m lagere maximale waterstand.
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C Pompkarakteristiek

De effectiviteit van de pompen is afhankelijk van het verschil in waterstand ter plaatse van de
Afsluitdijk tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De effectiviteit wordt als factor uitgedrukt
en de actuele pompcapaciteit wordt gevonden door deze factor te vermenigvuldigen met de
maximale pompcapaciteit. Deze factor is gelijk aan '1', indien het waterpeil in de Waddenzee
1 meter hoger staat dan in het IJsselmeer. Loopt dit verschil verder op, dan wordt de factor
kleiner, en dus ook de actuele pompcapaciteit. Kortom, hoe hoger het waterpeil in de
Waddenzee in vergelijking met het peil in het IJsselmeer, hoe minder pompvermogen
beschikbaar is. Loopt het verschil tussen het waterpeil in de Waddenzee en het IJsselmeer
terug, dan wordt de factor nog wat groter tot dat het verschil -1 meter bedraagt. Vanaf dat
moment slaat de pomp af en wordt alleen nog maar spuiwater via de pompbuis, met een
diameter van 2,70 m, afgevoerd naar de Waddenzee.

Figuur C.1 Karakteristiek van de pompen. Verschil staat voor ‘waterstand in de Waddenzee minus
 waterstand in het IJsselmeer’
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D Verschillende begrippen

Waterstand
De wind is van grote invloed op optredende waterpeilen, of waterstanden. De wind zorgt voor
scheefstand van het wateroppervlak (windopzet). De wind zorgt voor afwaaiing aan de zijde
van het meer waar de wind vandaan komt. Afwaaiing kan er voor zorgen dat aan deze zijde
van het IJsselmeer het waterpeil meer dan een meter lager komt te liggen dan aan de andere
zijde waar de wind zorgt voor opwaaiing. Opwaaiing heeft scheefstand tot gevolg maar ook
golfoploop.

Figuur D.1 Het effect van wind is mede bepalend voor een bepaalde waterstand op een locatie in het meer

De wind zorgt ook voor golfoploop tegen de oever, bijvoorbeeld tegen een bestaande dijk.
Golfoploop kan aanzienlijk zijn. Het ontwerp van dijken reserveert meerdere meters boven
het toetspeil, om golven op te vangen. Een vereiste dijkhoogte onder stormcondities
(maatgevend hoogwater) dient dan ook rekening te houden met het meerpeil, de bijdrage van
scheefstand (opwaaiing) en golfoploop.

Maatgevende waterstand
In de wet op de waterkering wordt gesproken over de maatgevende waterstand. De
maatgevende waterstand is de waterstand die maatgevend is voor het bepalen van de
hoogte van de waterkering. De maatgevende waterstand komt overeen met het toetspeil bij
de normfrequentie voor het betreffende gebied.

De maatgevende waterstand wordt als uitgangspunt genomen bij het toetsen van de
bestaande waterkering of het ontwerpen van een versterking van primaire waterkeringen.
Voor het ontwerpen wordt ook wel gesproken over de maatgevende hoogwaterstand (MHW).
De maatgevende waterstand is ook opgenomen in het randvoorwaarden boek. In het
IJsselmeergebied wordt als norm bijvoorbeeld uitgegaan van een kans van eens in de 4.000
jaar voor de primaire keringen.

De overschrijdingsfrequentie is het (statistisch) gemiddelde aantal keer dat een normwaarde
wordt bereikt of wordt overschreden in een bepaalde tijd. Reken technisch is de
maatgevende waterstand gelijk aan de overschrijdingsfrequentie voor de waterstand die hoort
bij de normfrequentie.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid D-2

Benodigde kruinhoogte
Bovenop een maatgevende waterstand kan door golfoploop het waterpeil lokaal tegen een
dijk hoger komen te staan. Rekentechnisch is de benodigde kruinhoogte gelijk aan de
overschrijdingsfrequentie voor de kruinhoogte die hoort bij de normfrequentie.

Meerpeil
Het meerpeil is het gemiddelde waterpeil op het meer op een zeker tijdstip. Het meerpeil
verandert in de tijd onder invloed van aan- en afvoer van water, uitgeslagen polderwater,
afvoer van water door spuisluizen in de Afsluitdijk, neerslag en verdamping.

Voor het IJsselmeer en Markermeer wordt het meerpeil bepaald door een gewogen
gemiddelde van het waterpeil te nemen op een viertal locaties. De weegfactoren,
aangehouden bij de middeling voor het IJsselmeer, zijn terug te vinden in (RIZA, 1999). De
middeling wordt aangehouden in de modelvorming en in de praktijk.

Nummer IJsselmeer Locaties in LSM Weegfactor
1 Den Oever binnen N_YSV_P_P_12 0,215
2 Houtribsluis Noord N_YSV_P_P_2 0,353
3 Lemmer N_YSV_P_P_8 0,128
4 Kornwerderzand binnen N_YSV_P_P_11 0,304

Markermeer Locaties in LSM Weegfactor
1 Hollandse Brug N_MAK_10 0,28
2 Edam Onl_DM6068_22 0,29
3 Krabbersgat Zuid N_MAK_0 0,21
4 Houtribsluis Zuid N_MAK_13 0,22

Tabel D.1 Weegfactoren voor IJsselmeer (boven) en Markermeer (onder)

Streefpeil
Het streefpeil is wettelijk vastgesteld. Het is het meerpeil dat we nastreven en voortdurend
willen bereiken. Het huidige streefpeil in het IJsselmeer bedraagt NAP-0,40 m in de
winterperiode (lopende van oktober tot en met maart) en NAP-0,20 m in de zomerperiode
(lopende van april tot en met september).

De afvoer van water bij de Afsluitdijk wordt volledig gestuurd door het optredende meerpeil en
het verval ter plaatse van de Afsluitdijk. Indien het meerpeil hoger is dan het streefpeil wordt
geprobeerd water via vrij verval te spuien op de Waddenzee. Spuien wordt alleen gedaan als
het waterpeil in het IJsselmeer ter plekke van de betreffende spuisluis, 0,10 m hoger is dan
het waterpeil in de Waddenzee. Het verschil van 0,10 m wordt aangehouden om de
indringing van een zoutwatertong, als gevolg van het feit dat zeewater een hogere dichtheid
heeft dan zoetwater, tegen te gaan.

In de zomerperiode, met als huidige streefpeil NAP-0,20 m, is de aanvoer van water relatief
gering. Sturing van het meerpeil is dan afdoende om het daggemiddelde meerpeil redelijk te
laten samenvallen met het streefpeil.

In de winterperiode echter, is het nauwelijks mogelijk om het daggemiddelde meerpeil te laten
samenvallen met het (operationele) streefpeil van NAP-0,40 m want de aanvoer van water via
de IJssel-Vecht delta is groter dan de afvoercapaciteit van de spuisluizen in de Afsluitdijk. Het
daggemiddelde meerpeil ligt dan rond NAP-0,30 m.
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Buistoten, bui-oscillaties en seiches
Buistoten en bui-oscillaties
Buistoten zijn eenmalige extra slingeringen van het meerpeil als gevolg van depressies in de
atmosfeer. Het slingeren kan enkele minuten duren maar ook een uur. Van een buistoot is
sprake wanneer het gaat om een enkele verstoring van de waterspiegel. Indien verstoringen
zich min of meer voordoen in een regelmatige reeks, dan wordt gesproken van bui-oscillaties
(ENW, 2007).

Seiches
Buistoten en bui-oscillaties kunnen aanleiding geven tot opslingeringen in een havenbekken
dat aan een zijde in verbinding staat met het open meer. De slingeringen in de haven worden
seiches genoemd. Fysisch is een seiche een lange (periode: 10 minuten tot 2 uur) staande
golf. De golf treedt op door resonantie in een halfgesloten havenbekken. In de open ruimte
van een meer heeft een lange golf een amplitude in de orde van grootte van 10 cm terwijl in
een havenbekken de amplitude kan oplopen tot 1 meter. Het woord seiche is afgeleid van
halingen;een oud-Nederlands woord voor lange staande golven.

Een mysterieuze vloedgolf vond op het IJsselmeer plaats op 11 juli 1984. De vloedgolf liet de
haven van Lemmer eerst binnen tien minuten tijd voor een groot deel leeglopen, waarna het
water nog veel sneller weer terugkeerde. Enkele jachten in de haven, havenkaden en
visnetten liepen schade op en sluisdeuren sprongen open door het plotseling uit de haven
wegstromende water. Toen het water weer terugkwam, drong het door de openstaande
deuren vervolgens zo naar binnen om uiteindelijk zelfs een straat, de Polderdijk onder water
te zetten. Volgens ooggetuigen moet de schommeling van de waterstand in die korte periode
een amplitude van zeker een meter en misschien nog wel iets meer hebben gehad.20

Daarmee lijkt het verschijnsel op een tsunami.

Figuur D.2 Ontwikkeling van de luchtdruk op 11 juli 1984 ter plaatse van Lemmer

De ontwikkeling van de luchtdruk op 11 juli 1984 staat (Figuur D.2) laat het volgende zien.
Tussen de beide lijnen van 1.000 bar en 1.020 bar traden in korte tijd enorme schommelingen
op. Na de passage van de eerste buienlijn steeg de luchtdruk snel, hier en daar werd binnen
korte tijd een stijging van tussen 4 en 8 hPa afgelezen, daarna, toen de tweede buienlijn
naderde, volgde een nog veel snellere daling. Aan de zuidwestkant van het IJsselmeer heeft
die daling zelfs plaatselijk 11 hPa bedragen, in een tijdsbestek van tussen 15 minuten en een
half uur. Een dergelijke verandering komt zelden voor in Nederland. Door sterke daling

20http://archief.weer.nl/?menu=view&cat=onweer&item=uitleglemsterrissaga20082006.wn
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draaide de wind, die de hele dag zuid tot zuidwest was geweest, abrupt naar noordoost om
flink toe te nemen. Op het zuidelijke gedeelte van het IJsselmeer kwam daarbij gedurende
ongeveer een kwartier tijd een oosterstorm te staan.
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E Modelkalibratie LSM voor periode met hoogwater

1 Inleiding
Bij het project DPIJ wordt een uitsnede van het LSM gebruikt om daggemiddelde meerpeilen
voor het IJsselmeer en het Markermeer te berekenen. Gebleken is echter dat voor het
Markermeer het model gemeten meerpeilen voor de hoogwaterperioden van januari 1994 en
november 1998 flink onderschat.

De volgende werkzaamheden zijn verricht om berekende meerpeilen van het Markermeer
beter overeen te laten komen met de gemeten waarden:

• De waterbalans voor het Markermeer is opnieuw afgeleid (sectie 2 -4);
• Een update voor de kunstwerken is uitgevoerd (sectie 5);
• Een kalibratie van de modelparameters voor de kunstwerken is uitgevoerd (sectie 6);
• Een vergelijking is opgesteld van rekenresultaten met meetgegevens (sectie 7);
• Analyses zijn uitgevoerd voor de berekende meerpeilen(sectie 8);
• Conclusies zijn getrokken (sectie 9).

Door kalibratie kan het berekende meerpeil van het Markermeer worden verbeterd. Voor
het IJsselmeer is de invloed daarvan verwaarloosbaar. De invoergegevens zijn gebaseerd op
het Deltares rapport (van der Vat e.a., 2013). Uitgegaan is van de uitsnede van LSM dat ook
gehanteerd is voor de werkzaamheden tijdens Fase 2 (van Meurs e.a., 2012) en Fase 3
(van Meurs e.a., 2013).

2 Afleiding van de afvoer van de rivier de Eem
In (van der Vat e.a., 2013) is de afvoer vanuit het Gooi- / Eemmeer onterecht gezien als de
afvoer van het Wolderwijd via de Nijkerkersluis. De afvoer vanuit het Gooi- en Eemmeer is
voornamelijk uit de rivier de Eem. Onderstaand is de afvoer opnieuw afgeleid.

De feitelijke data is opgeleverd door RWS-IJG en vervolgens bewerkt in (van der Vat e.a.,
2013). De totale afvoer vanuit de rivier Eem (QEem) is als volgt bepaald:

QEem = QGE->MM – QRM->GE - QGE->RM (2.1)
Met:

QGE->MM: de aanvoer vanuit Gooi- / Eemmeer (GE) naar het Markermeer (MM)
QRM->GE:de afvoer van de Randmeren (RM) naar het Gooi- / Eemmeer via de

Nijkerkersluis
QGE->RM: de afvoer vanuit het Gooi- / Eemmeer naar de Randmeren (RM) via dezelfde

sluis.

Figuur E.1 geeft het debiet weer vanuit de rivier de Eem naar het Markermeer. Bij het
hoogwater in 1993 bedroeg het maximale debiet van de rivier de Eem meer dan 90 m3/s en
bij het hoogwater in 1998 bedroeg het maximale debiet 88 m3/s.
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Figuur E.1 Aanvoer (debiet) van de rivier de Eem naar het Markermeer

3 Correctie  onterechte spui naar het Markermeer
Peilbeheer in het Markermeer is er op gericht dat water vanuit het IJsselmeer wordt gespuid
op het Markermeer indien het meerpeil van het Markermeer lager uitkomt dan het streefpeil.
Gedurende de winterperiode tijden de overgang van 1993 naar 1994 was het meerpeil van
het Markermeer hoger dan het streefpeil en toch is water vanuit het IJsselmeer gespuid op
het Markermeer tijdens het hoogwater. Dit spuien heeft plaatsgevonden in de periode tussen
23 en 27 december 1993. De reden was om daarmee het Markermeer als buffergebied te
gebruiken en het hoge waterpeil van het IJsselmeer te verlagen.

Figuur E.2 Gemeten meerpeil van het Markermeer en de gemeten afvoer vanuit het IJsselmeer naar het
Markermeer via de Houtribsluizen

De totale afvoer in de periode 23-27 december 1993 bedroeg 82 Miljoen m3. Een dergelijke
hoeveelheid water komt overeen met een verhoging van het meerpeil van het Markermeer
met 11 cm.

De toepassing van het Markermeer als buffer is slechts eenmaal gebeurd en wel tijdens het
optreden van hoogwater tijdens de winterperiode van 1993-1994. De reden dat het slechts
eenmaal gedaan is komt omdat de verlaging in het IJsselmeer beperkt blijkt te zijn, terwijl de
verhoging van het meerpeil in het Markermeer groot is.

Debiet uit de rivier de Eem
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Deze wijziging op het reguliere peilbeheer was een menselijke ingreep. Deze ingreep kan
automatisch niet door het rekenmodel worden nagebootst omdat in het model het streefpeil
voor het Markermeer als sturingsprincipe wordt aangehouden. In het model is dit daarom
ondervangen door het spuidebiet gemeten in de periode tussen 23 en 27 december 1993, als
een laterale aanvoer te beschouwen.

4 Afleiden van een sluitfout voor het Markermeer
Het model bevat invoergegevens gebaseerd op metingen. Meetgegevens kunnen intrinsiek
inconsistent zijn. Dat wil zeggen dat de netto aanvoer van water, het verschil tussen aanvoer
en afvoer, niet (exact) gelijk is aan de verandering van de berging gedurende het tijdsinterval.
De verandering van berging wordt weergegeven door de verandering van het meerpeil
vermenigvuldigd met het oppervlak van het meer. Hierdoor ontstaat een zogenaamde
‘sluitfout’.

De neerslag en verdamping zijn aan twee afzonderlijke laterale locaties toegekend (M. van
der Vat e.a., 2013). De sluitfout wordt afgeleid op basis van de aanvoer en afvoer, en het
gemeten meerpeil voor de periode van 1976 en 2010.

sluitfout afvoer aanvoer bergingQ Q Q Q (4.1)
Qafvoer is de som van alle afvoerposten en Qaanvoer is de som van alle aanvoer- of inlaatposten.
Het totale volume van de verandering in berging voor het Markermeer (Qberging) is als volgt
berekend:

1berging i iQ MP MP S
      (4.2)

met S het oppervlak van het Markermeer (733 km2), MPi het gemeten meerpeil op dag “i” en
MPi-1 het meerpeil een dag daarvoor.

De sluitfout is dus gebaseerd op de meetgegevens. Deze sluitfout is steeds meegenomen in
de berekeningen, maar niet instantaan op dezelfde dag. Het gemiddelde van de sluitfouten
van vijf opeenvolgende dagen is berekend en toegekend aan de betreffende dag. Sterke
schommelingen in de sluitfout die optreden van dag tot dag worden daarmee getemperd.

5 Update kunstwerken
De update van de kunstwerken betreft voornamelijk de pompinstallaties bij IJmuiden.

 Sinds medio 2004 is bij IJmuiden extra pompcapaciteit in bedrijf. De uitbreiding betreft
een capaciteit van maximaal 100 m3/s. De uitbreiding is toegevoegd aan het model. In
het model is de uitbreiding uiteraard alleen na medio 2004 actief.

 De oorspronkelijke schematisatie van de pompgroepen bij IJmuiden was
geschematiseerd als een zogenaamde ‘compound structure’. Dat is een verouderde
aanpak die niet logisch is omdat een dergelijke beschrijving ook in bedrijf is als er
gespuid kan worden. In de praktijk zal dat niet het geval zijn en daarom is de
beschrijving vervangen door een gewone pompgroep met drie standen.

De bestaande pompgroep heeft ook drie standen en een maximale capaciteit van 160 m3/s
(Figuur E.3). Tabel E.1  toont de waterstanden voor switch-on en off van iedere pompgroep.
Op basis van het nieuwe LSM is de reductiefactor aangepast. Tabel E.1 Switch-on en –
off voor verschillende toestand
 toont de reductiefactor voor het waterstandverschil tussen de zijde voor de aanzuiging en
voor de lozing van de pompgroep.



1208527-000-VEB-0004, Versie 4.1, 3 januari 2014, definitief

Fase 4 - toets waterveiligheid E-4

Bestaande pomp
Stage Capaciteit

(m3/s)
Switch-on level

(m+NAP)
Switch off level

(m+NAP)
1 40 -0.37 -0.4
2 80 -0.35 -0.399
3 160 -0.33 -0.398

Tabel E.1 Switch-on en –off voor verschillende toestand

Waterstandverschil
(m)

Reductiecoëfficiënt
(-)

-4,0 0,85
-2,2 0,9
-1,0 1
-0,4 1,05
0,2 1,1
0,7 1,15
0,8 1,1
1,0 1
1,2 1,05
1,4 1,15
2,0 1,15

Tabel E.2 Reductiecoëfficiënt voor de bestaande pompen

De nieuwe pomp met een maximale capaciteit van 100 m3/s, wordt beheerd met een interval
controller welke uiteraard alleen actief is na augustus 2008. (Nieuwe pomp-1 in Figuur E.3).
Figuur E.4 geeft de interval controller weer. De waterstand in de setpoint bedraagt -0,38 m en
deadband is 0,04 m. Dat betekent dat de pomp aanslaat zodra de waterstand aan
aanzuigzijde hoger is dan NAP-0,36 m en afslaat als de waterstand lager komt dan NAP-0,4
m. In de periode tot medio 2004 is de waterstand in de setpoint numeriek op 10 m zodat de
pomp uitgeschakeld blijft.

Tabel E.4 toont de reductiefactor voor de nieuwe pomp. Daarbij is nabij IJmuiden ook
rekening gehouden met schutverliezen. Schutverliezen zijn meegenomen als een constant
debiet van 2 m3/s. In Figuur E.3 wordt dit weergegeven met een Nieuwe pomp-2.

Tabel E.3 Reductiefactor voor de nieuwe pomp bij IJmuiden

Waterstandverschil
(NAP+m)

Reductiefactor
(-)

-10 0
-2,701 0

-2,7 1
-0,2 1

-0,19 0
10 0
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Figuur E.3 Update van de kunstwerken bij IJmuiden

Figuur E.4 Interval controller voor de nieuwe pomp bij IJmuiden

6 Kalibratie modelparameters voor de kunstwerken

De kalibratie is gebaseerd op de volgende waarnemingen:

 De berekende afvoer van water via de Houtribsluizen naar het IJsselmeer blijkt veel
groter te zijn dan in de praktijk gemeten wordt.

 De berekende afvoer van water naar de Randmeren via de Nijkerkersluis blijkt groter dan
in de praktijk gemeten wordt.

 De berekende afvoer van water naar het Noordzeekanaal via de Orangesluis is kleiner
dan in de praktijk gemeten wordt.
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De meeste kunstwerken worden volgens strikte beheerregels aangestuurd. Niet uitgesloten
kan worden dat af en toe menselijke ingrepen plaatsvonden. Het is echter niet mogelijk om
deze events te achterhalen. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke ingrepen niet met een
numeriek model kunnen worden nagebootst en daarom is er voor gekozen om
modelparameters voor de kunstwerken te kalibreren opdat de berekende afvoer via de
kunstwerken het best overeen komt met gemeten waarden. Voor het kalibreren is gekeken
naar de periode 1993 tot en met 1998.

De kalibratie is handmatig uitgevoerd. Als de afwijking van het berekende debiet groot is in
vergelijking met de gemeten waarde, dan worden de modelparameters aangepast totdat het
onderlinge verschil tussen het gemeten en het berekende meerpeil minimaal wordt.

Tabel E.4  toont de default en de aangepaste instelling voor de Krabbersgatsluis en
Tabel E.5  voor de Houtribsluis. In de tabellen zijn twee parameters in de controller
aangepast: de ene is de maximale openhoogte en de andere is startperiode.

Defaut waarden Gekalibreerde waarden
Flow Reverse Flow Reverse

Free gate flow 0,85 0,85 0,65 1

Drown gate flow 0,85 0,85 0,65 1

Free weir flow 0,80 0,80 0,65 1
Drown weir flow 0,85 0,85 0,65 1

Contract coëfficiënt 0,85 0,85 0,2 0,7

Controllers

Startperiode (s) 0 3.600

Open hoogte (m) 0 -1,6

Tabel E.4 Default en aangepaste coëfficiënten voor de Krabbersgatsluis

Default waarden Gekalibreerde waarden
Flow Reverse Flow Reverse

Free gate flow 0,85 0,85 0,65 1

Drown gate flow 0,85 0,85 0,65 1

Free weir flow 0,80 0,80 0,65 1
Drown weir flow 0,85 0,85 0,65 1

Contract coëfficiënt 0,85 0,85 0,2 0,7

Controllers
Startperiode (s) 0 3.600

Open hoogte (m) 0 -1,5

Tabel E.5 Default en aangepaste coëfficiënten voor de Houtribsluis

Modelparameters voor de Nijkerkersluis zijn ook gekalibreerd. Bij het spuien naar de
randmeren zijn de default waarden onjuist omdat in de praktijk in deze richting alleen lekwater
mogelijk is. Na kalibratie is de instelling voor de Nijkerkersluis in Tabel E.7 aangegeven.
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Default waarden Gekalibreerde waarden
Flow Reverse Flow Reverse

Free gate flow 0,6 0,6 0 0,4
Drown gate flow 0,5 0,5 0 0,4
Free weir flow 0,6 0,6 0 0,4
Drown weir flow 0,6 0,6 0 0,4
Contract coëfficiënt 0,5 0,5 0 0,2

Tabel E.6 Default en aangepaste coëfficiënten voor de Nijkerkersluis

De Oranjesluis wordt gebruikt om water naar het Noordzeekanaal af te voeren met als doel
om zoutindringing te onderdrukken afkomstig van schutverliezen door de schutsluizen bij
IJmuiden. Via de Oranjesluis wordt incidenteel ook water naar het Markermeer afgevoerd.

Voor de Oranjesluis zijn twee aanpassingen doorgevoerd. De ene aanpassing is de instelling
voor reductiecoëfficiënten en de andere bestaat uit de openhoogten. Tabel E.7  toont
de gekalibreerde waarden voor de reductiefactoren. Bij een afvoer van water naar het
Markermeer blijft de parameter ongewijzigd.

Default waarden Gekalibreerde waarden
Flow Reverse Flow Reverse

Free gate flow 0,95 0,95 0,3 0,95
Drown gate flow 0,95 0,95 0,4 0,95
Free weir flow 0,95 0,95 0,3 0,95
Drown weir flow 0,95 0,95 0,4 0,95
Contract coëfficiënt 0,95 0,95 0,3 0,95

Tabel E.7 De default waarde en de nieuwe instelling voor de Oranjesluis

7 Vergelijking van gemeten en berekende waterstanden
Tabel E.9 vermeldt het berekende meerpeil voor het Markermeer en de berekende
waterstand in het Noordzeekanaal (locatie: Buitenhuizen) alvorens de aanpassingen waren
doorgevoerd.

Noordzeekanaal Markermeer

gemeten
[m+NAP]

berekend
[m+NAP]

gemeten
[m+NAP]

berekend
[m+NAP]

Jan-1994 -0,21 -0,20 Jan-1994 0,19 -0,10
Sept-1994 -0,13 0,06 Feb-1995 0 -0,14
Nov-1998 -0,11 -0,36 Nov-1998 0,18 -0,02

Tabel E.8 Vergelijking tussen berekende en gemeten meerpeil voor het Markermeer en het waterpeil voor het
Noordzeekanaal

Tabel E.9  toont dezelfde vergelijking nadat de veranderingen uit de vorige paragrafen
waren doorgevoerd. De gemeten waarde is ook opgenomen. De verschillen tussen ‘gemeten’
en ‘berekend’ zijn aanmerkelijk verkleind.
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Noordzeekanaal Markermeer
gemeten
[m+NAP]

berekend
[m+NAP]

gemeten
[m+NAP]

berekend
[m+NAP]

Jan-1994 -0,21 -0,16 Jan-1994 0,19 0,17
Sept-1994 -0,13 0,07 Feb-1995 0 0,05
Nov-1998 -0,13 -0,35 Nov-1998 0,18 0,22

Tabel E.9 Vergelijking tussen berekende en gemeten meerpeil (Markermeer) en waterpeil (Noordzeekanaal) na de
aanpassing

In Figuur E.3  (IJsselmeer) en Figuur E.4  (Markermeer) wordt een vergelijking
gepresenteerd van het meerpeil tussen de gemeten en de berekende waarden na het
doorvoeren van de aanpassingen. De resultaten laten nu een goede overeenstemming zien.
De pieken in hoge meerpeilen in het Markermeer zijn beduidend lager dan in het IJsselmeer.

Figuur E.3 Vergelijking tussen berekende en gemeten daggemiddelde meerpeil voor het IJsselmeer

Figuur E.4 Vergelijking tussen berekende en gemeten daggemiddelde meerpeil voor het Markermeer

Figuur E.5 E7 geeft het berekende meerpeil voor het Noordzeekanaal (NZK) gedurende
de jaren 1993 tot en met 1998. Voor het NZK is in tegenstelling tot de meren geen dataset
van metingen beschikbaar. Het streefpeil in het NZK bedraagt NAP-0,40 m. De maximale,
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uurgemiddelde gemeten waterstand in NZK bedraagt bij Buitenhuizen NAP – 0,13 m. Deze
waarde is gemeten in 1994 gedurende een periode van negen uur (Hartong, H. en C.
Versteeg, 1997-1999). Opgemerkt kan worden dat het effect van de functie van de
Zeeburgsluis op de wateruitwisseling (aanvoer en afvoer) niet is meegenomen in het model.
De Zeeburgersluis verbindt de grachten van Amsterdam met het water van het NZK, het IJ en
het ARK. De sluis is sturend voor het beheer van het waterpeil in de Amsterdamse grachten.

Figuur E.5 Het berekende waterpeil voor het Noordzeekanaal

8 Discussie over berekende waterpeilen
De discussie zal zich beperken tot berekende meerpeilen voor het Markermeer en het
Noordzeekanaal. Berekende meerpeilen zijn voor het Markermeer sterk verbeterd in
vergelijking met de situatie vóór de aanpassingen. Echter de verschillen met het gemeten
meerpeil in het Markermeer zijn ook zichtbaar een ook de verschillen tussen gemeten en
berekende waterstanden in het Noordzeekanaal zijn niet verwaarloosbaar. Mogelijke
oorzaken worden hieronder beschreven.

9 Aansturing kunstwerken
Berekende meerpeilen voor de twee meren zijn gevoelig voor de aanwezigheid van
kunstwerken. Voor het meerpeil van het Markermeer is spuien van belang. In het model
worden de kunstwerken volgens strikte beheerregels aangestuurd. In de werkelijkheid zijn tijd
menselijk ingrepen altijd mogelijkheid. Een voorbeeld van een menselijke ingreep betreft
spuien van water vanuit het Markermeer naar het IJsselmeer, zoals gegeven in paragraaf 3.

Uit metingen is gebleken dat spuien naar het IJsselmeer meestal in de winterperiode
plaatsgevonden heeft. In de zomerperiode wordt weinig gespuid, hoewel er volgens de
beheerregels eigenlijk gespuid zou moet worden.
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10 Invoergegevens
Het berekende meerpeil is ook gevoelig voor de invoergegevens. Een voorbeeld daar van is
de uitwisseling van water tussen het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het Noordzeekanaal
(NZK). In de periode van 15 tot en met 18 september 1994 was spuien bij IJmuiden niet
mogelijk (zie Figuur E.8). Het waterpeil in het NZK is dus voornamelijk geregeld door de
aanwezige pompgroep.

Figuur E.6 Gemeten waterstand binnenwater in spuicomplex van IJmuiden (rode lijn) en buitenwater op de
Noordzee (groene lijn )voor de periode tussen 15-18 september 1994

Error! Reference source not found. toont de aanvoer naar en de afvoer van het
stroomgebied ARK-NZK. De afvoer bestaat uit spuien naar de Noordzee via de spuicomplex
IJmuiden. Gedurende deze periode vindt een netto toename plaats van 0,53 m voor het
stroomgebied ARK-NZK. Als op 14 september 1994 een waterpeil van NAP-0,40 m op het
NZK is, dan zal er een waterpeil van NAP+0,11 m op het NZK moeten zijn. Dit komt redelijk
overeen met de berekening. Maar de meting geeft een maximale waterstand van NAP -
0,13m. Dit komt niet overeen met het bovenstaande voorbeeld. Als het gemeten waterpeil
correct is, dan kunnen de invoergegevens niet kloppen.

Tabel E.10 Het totale debiet naar het stroomgebied het ARK-NZK en het spuidebiet via spuicomplex van IJmuiden

Datum Aanvoer
naar ARK-

NZK

[m3/s]

Afvoer via
spuien bij
IJmuiden

[m3/s]

Netto
aanvoer op
ARK-NZK

[m3/per dag]

Netto
toename
waterpeil

[m]

Cumulatief
waterpeil

[m]

1994/09/15 228,4 163,9 5,57 10+6 0,16 0,16
1994/09/16 278,21 181,0 8,40 10+6 0,24 0,41
1994/09/17 253,69 140,7 9,76 10+6 0,28 0,53
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11 Windveld
Berekende meer- en waterpeilen zijn ook gevoelig voor de windgegevens. In het model is
gebruik gemaakt van de windgegevens gemeten op het windstation van Schiphol. Het
werkelijke windveld op het Noordzeekanaal, op het Markermeer en het IJsselmeer zal echter
afwijken van de metingen ter plaatse van Schiphol. Uiteraard leidt dit dan tot een verschil
tussen berekende en gemeten peilen.

12 Conclusies en aanbeveling
Berekende meerpeilen zijn van belang voor het opstellen van de meerpeilstatistiek. Zonder
aanpassingen van de aan- en afvoer via de kunstwerken zijn de onderlinge verschillen tussen
gemeten en berekende meerpeilen te groot. Het berekende meerpeil van het Markermeer
wordt dan door het model flink onderschat.

Na het doorvoeren van de aanpassingen, zijn berekende meerpeilen voor de periode januari
1994 en november 1998 flink omhoog gegaan. De berende pieken in meerpeil komen nu veel
beter overeen met de gemeten waarden. De aanpassingen zijn vervolgens ook gebruikt om
de Variant B1 en Variant B2 door te rekenen.




