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Slim Watermanagement ARK-NZK

Slim watermanagement (SWM) gaat om optimalisatie van het operationeel 
waterbeheer en heeft daarin twee hoofddoelen. Ten eerste om door optimalisatie de 
doelmatigheid en (kosten-) efficiëntie van het waterbeheer te vergroten. Ten tweede 
heeft het tot doel (zoet)watertekort en wateroverlast te verminderen door de 
beschikbare capaciteit van het watersysteem beter en duurzamer te benutten.

De regionale watersystemen worden steeds meer afhankelijk van een optimaal 
functionerend hoofdwatersysteem. Dit geldt in bijzondere mate voor de regionale 
systemen in het Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) stroomgebied, 
waarbij hoge waterstanden en afvoerbeperkingen op het ARK/NZK snel doorwerken in 
de regionale systemen. Door een combinatie van klimaatverandering, 
zeespiegelstijging en vergrote regionale afvoer, neemt de veiligheid van het systeem 
mogelijk af en verslechtert de zoetwatervoorziening. Slim watermanagement biedt 
kansen om de voortschrijdende verslechtering te compenseren. 

Het is de verwachting dat slim watermanagement van grote toegevoegde waarde kan 
zijn in het stroomgebied van het ARK/NZK. De potentie ligt primair in het benutten 
van het unieke karakter van elke situatie. Waarbij het extra aandacht verdient om het 
beheer te optimaliseren op de situatie in het hele stroomgebied. Gericht op het 
optimaal benutten van de actuele én verwachte ruimtelijke variaties door wind, 
hydraulisch verhang, neerslag en beschikbare berging. 

De uitwerking van slim watermanagement voor de ARK/NZK regio is te vinden in het 
rapport Optimalisatie Waterpeilbeheer regio ARK/NZK (2015) en in voorliggend document.



Redeneerlijn
Afpelmechanisme voor hoogwater

Als vervolg op de inventarisatie Slim Watermanagement in de ARK-NZK regio, is in 
het najaar van 2015 een drietal workshops met waterbeheerders gehouden. In deze
workshops is een begin gemaakt met het uitwerken van een gezamenlijke redeneerlijn
slim watermanagement (SWM). Waterbeheerders van Rijkswaterstaat, Waternet, 
Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Hollands Noorderkwartier hebben hieraan
meegewerkt. Voorliggend document is het resultaat van deze bijeenkomsten. 

Waarom een redeneerlijn? Voor effectief SWM is het nodig om vooraf de typerende
situaties en het bijbehorende handelingsperspectief helder te hebben. In de workshops 
is expert kennis van de aanwezige waterbeheerders expliciet gemaakt: wat zijn
mogelijke beheermatige ingrepen? Wat zijn aandachtspunten om deze in te zetten? En 
wat is de gewenste prioritering? Op deze manier is het begin gemaakt met een
gezamelijke en afgewogen redeneerlijn. 

Hoe ziet een redeneerlijn er uit? Als basis van de redeneerlijn geldt de prioritering
van de gewenste (handelingsperspectief) stappen. Per stap is uitgewerkt welke
stuurknoppen hierbij kunnen worden ingezet en in welke situaties die het meest
effectief zijn. Daarbij is ook aangegeven wat de informatiebehoefte is om de situatie
voldoende in beeld te krijgen. Voor verdere uitwerking, zie Leeswijzer. 

Lerend implementeren. De redeneerlijn vormt de kern van SWM in het ARK/NZK 
gebied. Door het toepassen in de praktijk wordt de redeneerlijn gaandeweg verbeterd
en verfijnd. Ook worden nieuwe inzichten, technieken en waardevolle
informatieproducten waar nodig verankerd. Slim watermanagement is nooit af en 
floreert in een lerende en evaluerende setting van operationele waterbeheerders en 
hydrologen. Dit is dan ook als het ware een levend document. Het is belangrijk ermee
aan de slag te gaan, ervaringen te evalueren en dit document regelmatig te updaten.



Leeswijzer

Wanneer een situatie vraagt om stroomgebied breed handelen, hebben de 
operationeel beheerders contact en stellen vast welke situatie van toepassing is op 
basis van een gedeelde informatiebasis. De redeneerlijn structureert de te maken
afwegingen, maar geeft tegelijkertijd voldoende ruimte voor vakkundig operationeel
beheer. 

Deze redeneerlijn heeft betrekking op hoogwatersituaties.

• Allereerst speelt de afweging wanneer de redeneerlijn moet worden ingezet.

• Vervolgens is de overzichtsslide van de redeneerlijn het startpunt. 

• Vandaaruit is het mogelijk door te klikken naar de verschillende stappen. Elke 
stap begin met een introductieslide met een centrale vraag. Vervolgens kan
worden doorgeklikt naar andere slides met: 

– checkvragen voor het handelingsperspectief

– bepalende factoren voor de mogelijkheden in deze stap

– overzichtstabellen met kenmerken van de stuurknoppen

– overzichtstabellen voor de informatievoorziening. 

• Tot slot kan worden doorgeklikt naar allerlei detailinformatie en opentaande
kennisvragen.



Feiten ARK-NZK

Kenmerk Amsterdam - Rijnkanaal Noordzeekanaal

Oppervlakte
(totaal incl HAGV: 3 900 ha)
(stroomgebied: 230 000 ha)

8 073 570 m2 20 523 670 m2

Lengte 59 km 26 km

Breedte 100 – 120 m 270 m

Diepte 6 m 15 m (11 m in Amsterdam)

Streefpeil kanalen NAP - 0.40 m

Peil maalstop waterschappen NAP 0 m



Redeneerlijn hoogwater
Allereerst de afweging: regulier beheer of opschalen?

Metingen en verwachtingen
• Som afvoer ARK-NZK: Q IJmuiden 

spui en gemaal
• Belasting ARK-NZK:  Q regionale

afvoeren op ARK-NZK, voor
onbemalen toevoer vanuit HAGV 
gebruik verschil debietmeters
Maarssen en Weesp.

• Waterstand ARK-NZK: Buitenhuizen, 
Schellingwoude en Maarssen.

• Neerslag- en windverwachting

Verwachting dat
• aanvoer < afvoer
• voor ARK-NZK en voor

regionale systemen.

Regulier beheer

Verwachting dat
• aanvoer regionaal systeem

> afvoermogelijkheden
regionaal systeem en duur!

Verwachting dat
• aanvoer ARK-NZK > 

afvoer ARK-NZK en duur!

Situatie Handelingsperspectief

Opschalen op kleinere
regionale schaal en 
redeneerlijn toepassen

Opschalen ARK-NZK regio en 
redeneerlijn toepassen

Informatiebehoefte



Stap 2. Benutten andere
afvoermogelijkheden – regionale
systemen of ARK naar buitenwater

Stap 4. Afvoer van HWS naar Markermeer

Stap 5. Inzet noodbergingsgebieden, 
noodpompen en gericht schade
accepteren

Stap 1. Maximaal afvoeren IJmuiden 
en dicht zetten WIS

Stap 3. Vasthouden regionale systemen
a. Tot regulier peil (‘no regret’)
b. Boven regulier peil (crisispeil)

Crisis beheersing

Operationeel beheerders

Stap 0. Voormalen/-spuien ARK-NZK 
en evt. regionale systemen

Redeneerlijn Hoogwater



Stap 0 – Voormalen/-spuien ARK-NZK (en evt. regionale systemen)

Centrale vraag:

In hoeverre is voormalen/-spuien in 
deze situatie mogelijk en wenselijk?

-0.4 mNAP

REDENEERLIJN NAAR BEPALENDE FACTOREN VOOR DEZE STAP



Stap 0 – Voormalen/-spuien ARK-NZK (en evt. Regionale systemen)

Situatie

verwacht

actueel

Waterstand ARK-NZK

Capaciteit IJmuiden

Bepalende factoren en aandachtspunten

• Inzetbare capaciteit IJmuiden
• Waterstand ARK-NZK
• Som verwacht waterbezwaar uit

regionale systemen

REDENEERLIJN

Som verwacht
waterbezwaar uit
regionale systemen

STAP 0 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 0 – Voormalen ARK-NZK (en evt. regionale systemen)

Handelingsperspectief
Controlevragen

• Elkaar informeren over mogelijkheden en 
ontwikkelingen.

• Eerder voormalen/-spuien overwegen: 
- Wordt groot waterbezwaar (afvoer uit

regionale systemen / verwachte neerslag) 
verwacht?

- Wordt beperkte spuimogelijkheid IJmuiden 
verwacht?

- Is niet alle pompcapaciteit beschikbaar?
• Is voormalen/-spuien mogelijk tot lagere waterstand

(tot -0.55/-0.60 mNAP)?
• Aanvullende afweging: in hoeverre kan ook deel

van de regionale systemen worden voorgemalen?

1 en 2.
IJmuiden

Stuurknoppen

REDENEERLIJN

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid IJmuiden: 
specificatie stuurknoppen.

STAP 0

Vuistregels waterbalans ARK-NZK: 
vuistregels



Stap 1 - Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Centrale vraag:

In hoeverre kan de ARK-NZK balans via 
de hoofdkranen worden gestuurd?

> Afvoer
IJmuiden?

< WIS?

REDENEERLIJN NAAR BEPALENDE FACTOREN VOOR DEZE STAP



Stap 1 – Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Situatie

Bepalende factoren en aandachtspunten

• Inzetbare capaciteit IJmuiden
• Waterstand ARK-NZK
• Som verwacht waterbezwaar uit

regionale systemen

REDENEERLIJN

verwacht

actueel

Waterstand ARK-NZK

Capaciteit IJmuiden

Som verwacht
waterbezwaar uit
regionale systemen

STAP 1 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



3. Pr. Irene-
sluizen

4. Pr. Beatrix-
sluizen

Stap 1 – Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Handelingsperspectief

Controlevragen

• Wordt bij IJmuiden maximaal
afgevoerd? Kunnen nog pompen
worden aangezet?

• Staat WIS* Pr. Irenesluizen dicht?
• Staat WIS* Pr. Beatrixsluizen dicht?
• Helpt het om inlaat Kromme Rijn dicht

te zetten (indien nog werd ingelaten)?

In hoeverre kan de waterbalans van het 
ARK-NZK hiermee worden gestuurd?

Stuurknoppen

5. Inlaat
Kromme Rijn

1 en 2
IJmuiden

Vuistregels waterbalans ARK-NZK: 
vuistregels

REDENEERLIJN

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid IJmuiden: 
specificatie stuurknoppen.

STAP 1

WIS: Water Inlaat Systeem, wat betekent dat water wordt
ingelaten via de rinketten in de sluisdeuren.



Stap 1 - Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Stuurknoppen Situatie

Afvoer IJmuiden optimaliseren

1. IJmuiden spuisluizen
(evt. ook omloopriolen)

Tot 700 m3/s • Zie afvoermogelijkheden IJmuiden spuisluizen.
• Voormalen (ARK-NZK en/of regionale systemen) is meest kansrijk in vroeg stadium: wanneer

groot waterbezwaar wordt verwacht, maar de afvoermogelijkheden op dat moment nog voldoende
zijn.

• Omloopriolen alleen inzetbaar in zeer extreme hoogwatersituaties (waterstand richting NAP): 
scheepvaart moet gestremd zijn en technische ploeg nodig om schuiven open te zetten. Eerste
sluisdeuren dan helemaal open, omloopriolen liggen om tweede sluisdeuren. Levert max 80 m3/s 
op. Afgelopen 25 jaar één keer inzet gebruikt.

2. IJmuiden gemaal 260 m3/s (160 
oude pompen, 
100 nieuwe
pompen)

• Zie afvoermogelijkheden IJmuiden gemaal.
• Voormalen (ARK-NZK en/of regionale systemen) is meest kansrijk in vroeg stadium: wanneer

groot waterbezwaar wordt verwacht, maar de afvoermogelijkheden op dat moment nog voldoende
zijn.

Inlaat voor peilhandhaving beperken / stopzetten

3. WIS Prinses Irenesluizen
(dicht zetten indien nog niet gebeurd)

Max 20 m3/s • Indien er voldoende aanvoer voor peilhandhaving en tegendruk verzilting is op ARK-NZK door 
neerslag en de toevoer uit regionale systemen.

• WIS in huidige situatie standaard op 10 m3/s, grotere doorvoer kan op verzoek, maar zorgt voor
hinder voor scheepvaart. 

4. WIS Prinses Beatrixsluizen
(dicht zetten indien nog niet gebeurd)

Max 14 m3/s • Indien er voldoende aanvoer voor peilhandhaving en tegendruk verzilting is op ARK-NZK door 
neerslag en de toevoer uit regionale systemen.

5. Inlaat Kromme Rijn
(dicht zetten indien nog niet gebeurd)

5 – 7 m3/s • Indien er voldoende aanvoer voor peilhandhaving en tegendruk verzilting is op ARK-NZK door 
neerslag en de toevoer uit regionale systemen.

REDENEERLIJN STAP 1 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN
TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 1 – Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Inzetbare capaciteit IJmuiden

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Spuimogelijkheden Waterstand IJmuiden binnen –
waterstand IJmuiden buiten

LMW* Verval < 0.15 m.

Inzetbaarheid pompen Welke pompen in onderhoud en 
hoe snel terug plaatsbaar

Tactisch boezembeheerder
(Lionel Duijker)

Opletten bij pomp in onderhoud. Per pomp 40 
(oude pomp) of 50 m3/s (nieuwe pomp) 
minder beschikbaar.

Opvoerhoogte Waterstand IJmuiden binnen –
waterstand IJmuiden buiten

LMW > 2.35 m voor oude pompen
> 2.75 m voor nieuwe pompen

Spuislot Waterstand IJmuiden binnen –
waterstand IJmuiden buiten

LMW Verval < 0.15 m voor oude pompen (4x40m3/s)
Nieuwe pompen wel inzetbaar (2x50m3/s)

Verwachte opstuwing IJmuiden 
buiten

Verwachte windrichting en -kracht KNMI Meest opstuwend bij sterke noordwestenwind

REDENEERLIJN STAP 1 VERVOLG INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

LMW: Landelijk Meetnet Water, verantwoordelijk voor inwinning, opslag van waterbeheergegevens en distributie naar klanten.



Stap 1 – Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Waterstand ARK-NZK

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Gemiddelde waterstand ARK-
NZK

Gemiddelde waterstand
Schellingwoude 
(‘t IJ), Buitenhuizen (NZK) en 
Maarssen (ARK)

LMW (Maarssen nog niet
meegenomen)

> -0.32 mNAP en stijgend

Verhang ARK-NZK Waterstand Maarssen LMW Opletten bij waterstand > -0.30 mNAP

Mate van stijging waterstanden Waterstanden Schellingwoude, 
Buitenhuizen en Maarssen, incl. 
afgelopen 24 uur

LMW / DONAR Opletten bij stijgsnelheid 0.5 cm / uur

Verwachte opstuwing Verwachte windrichting en -kracht KNMI Meest opstuwend bij sterke noordwestenwind

REDENEERLIJN STAP 1 VERVOLG INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN



Stap 1 – Maximaal afvoeren IJmuiden en dicht zetten WIS

Verwacht waterbezwaar

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Toevoer uit regionale systemen Som afvoermetingen uit regionale
systemen naar ARK-NZK

• Bemalen afvoer wordt
gemeten

• Inschatting nodig voor
onbemeten (of niet
ontsloten) afvoer *

Wanneer groter dan (verwachte) inzetbare
capaciteit Ijmuiden.

Verwacht aanvullend
waterbezwaar

Combinatie van 
neerslagverwachting, en actuele
vullingsgraad (bodem en 
oppervlaktewater) regionale
systemen

Beheerdersoordeel Verzadigde omstandigheden in de polders, in 
combinatie met weersvoorspelling veel
neerslag

REDENEERLIJN STAP 1

* Als regionale afvoer naar ARK-NZK niet is bemeten, dan (al dan niet op basis van modelanalyses) relateren aan bemeten afvoer. Bijvoorbeeld: afvoer
gebied A is gerelateerd aan afvoer gebied B. Afvoer gebied A is bemeten en voert 80% van de maximale capaciteit af. Dan ook voor gebied B met 80% van 
de maximale capaciteit werken. In beeld brengen hoe groot het percentage van de totale afvoer is dat moet worden geschat, waardoor duidelijk wordt
hoe groot de invloed van de geschatte afvoer is.



Vuistregels boezembeheer ARK-NZK

Vuistregel
Normale spui (3 500 000 m3)
= 24 uur malen met één oude pomp
= 20 uur malen met één nieuwe pomp
= 12 uur aflaten bij Schellingwoude (verval 0.20 m)
= ca 0.10 m waterschijf
= 1.5 mm regen op totale afwateringsgebied

REDENEERLIJN STAP 0 HAGVHHNK HHRL HDSR

Kentallen:

STAP 1



Kentallen HAGV

Vuistregels
40 m3/s afvoer = circa 10 cm per etmaal
100 m3/s afvoer = circa 1 cm per uur

Boezem Oppervlakte (m2)

Amstelland – West 6 400 000

Vecht 2 450 000

Stadsboezem Amsterdam 1 853 000

REDENEERLIJN STAP 1



AGV – Bestrijdingsplan hoogwater op de boezem

Faseringen bij hoogwater op boezemsysteem

Op basis van verwachte waterstand Buitenhuizen en Surinamekade
• Fase 1: NAP -0.30 en -0.25 m
• Fase 2: NAP -0.25 tot -0.15 m
• Fase 3/4: NAP -0.15 tot 0.00 m en mogelijk hoger
• Nafase: de fase waarin de boezemstand weer gaat zakken en maatregelen worden

teruggedraaid



Afvoermogelijkheden IJmuiden

Kenmerken maalcapaciteit Kenmerken spuicapaciteit

REDENEERLIJN STAP 1STAP 0



Kenmerken spuimogelijkheden IJmuiden

Kenmerk Toelichting

Max spuimogelijkheden • Afhankelijk van verschil waterstand NZK – IJmuiden buiten
• Max bij NZK op peil: 500 m3/s (vanaf 0.63 m verval)
• Max bij hoogwaterregime NZK: 700 m3/s (zorgt voor slijtage, alleen met 

toestemming boezembeheerder)

“Grote / goede spui” • Spuiduur ca 4 uur
• Volume tot 6 000 000 m3 (400-500 m3/s)
• Verlaging NZK ca 0.16 m (afh.van toevoer)

“Kleine / slechte spui” • Spuiduur < 3 uur
• Volume tot 1 000 000 m3 (< 100 m3/s)
• Verlaging NZK ca 0.03 m (afh.van toevoer)

Spuislot (spuien niet mogelijk: kleine
verval gecompenseerd door drukverschil
zout-zoet water)

Waterstand IJmuiden buiten 1 – 15 cm lager dan waterstand NZK

NB1. We spreken van verval wanneer water van hoog naar laag kan stromen.

REDENEERLIJN STAP 1 AFVOERMOGELIJKHEDEN IJMUIDENSTAP 0

NB2. In zeer extreme situaties ook spuien via omloopriolen mogelijk. Zie toelichting.



Kenmerken gemaal IJmuiden

Kenmerk Oude pompen Nieuwe pompen (2004)

Capaciteit 160 m3/s (4 x 40) 100 m3/s (2 x 50)

Maalslot Opvoerhoogte* > 2.35 m Opvoerhoogte* > 2.75 m (of 
buitenwaterstand NAP +2.30 m)

Inzetbare capaciteit Max capaciteit tot 1.20 m 
opvoerhoogte, daarna geleidelijk
afname

Max capaciteit, maar kost meer energie
bij grotere opvoerhoogte

Bij spuislot Pompen niet inzetbaar Pompen inzetbaar

Onderhoud Vaak in april - oktober

* We spreken van opvoerhoogte wanneer water van laag naar hoog moet worden gebracht.

REDENEERLIJN STAP 1 AFVOERMOGELIJKHEDEN IJMUIDENSTAP 0



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

HHNK

Rijnland

AGV
West

AGV
Oost

HDSR
West

HDSR
Oost

Centrale vraag:

In hoeverre kan de afvoer naar de 
buitenwateren worden vergroot?

Opdat de toevoer naar het ARK-NZK wordt beperkt.

REDENEERLIJN Naar bepalende factoren voor deze stap: klink op deelgebied



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Situatie HHNK

Bepalende factoren en aandachtspunten voor
afvoermogelijkheden HHNK

Buitenwaterstand
• Waterstand Noordzee (Helsdeur / 

Oostoever)
• Waterstand Markermeer

(Schardam/Monnickendam)

Waterstand regionale systeem
• Waterstand Schermerboezem

Windrichting en –kracht / verhang
• Zuidwesten wind

Waterstand
Waddenzee

Waterstand
IJssel-/
Markermeer

Waterstand
Schermerboezem

Westenwind

Zuid(westen)
wind

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

NB. Voor afvoer naar het Markermeer spelen ook
waterkwaliteitsafwegingen een rol: zie kennisvragen



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Situatie Rijnland

Waterstand
Noordzee

Waterstand
HIJ

Bepalende factoren en aandachtspunten voor
afvoermogelijkheden HHRL

Binnenwaterstand
 Lokale waterstand boezem

Buitenwaterstand
• Waterstand Noordzee (Katwijk)
• Waterstand HIJ (Gouda)

Windrichting en –kracht / verhang
• Oostenwind (Katwijk)
• (Noord)westenwind (Gouda)

(Noord)westen
wind

Oosten
wind

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Situatie HAGV

Waterstand
Markermeer

Bepalende factoren en aandachtspunten
voor afvoermogelijkheden HAGV

Buitenwaterstand
• Waterstand Markermeer

Waterstand regionale systeem
• Waterstand Vecht (Zeesluis Muiden)
• Waterstand ARK 

(Diemendammer/Ipenslotersluis)

Windrichting en –kracht / verhang
• Zuid(westen)wind

Zuid(westen)
wind

Zuid(westen)
wind

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

Waterstand
Vecht

Waterstand
ARK

NB. Voor afvoer naar het Markermeer spelen ook
waterkwaliteitsafwegingen een rol: zie kennisvragen



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Situatie HDSR

Bepalende factoren en aandachtspunten
voor afvoermogelijkheden HDSR

Buitenwaterstand
• Waterstand Hollandsche IJssel

(Waaiersluis)

Waterstand regionale systeem
• Waterstand Gekanaliseerde

Hollandsche IJssel

Windrichting en –kracht / verhang
• Oostenwind

Waterstand
HIJ

Oosten
wind

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

Waterstand Lek

Waterstand
GHIJ



Stap 2 - Benutten andere

afvoermogelijkheden naar buitenwater

Handelingsperspectief HHNK

Stuurknoppen

Controlevragen

1. Worden gemaal Helsdeur, Spuicomplex
Oostoever en de spuisluizen
Monnickendam/Schardam en het 
gemaal Monnickendam maximaal
benut?

2. In hoeverre kan de afvoer via deze
stuurknoppen nog worden vergroot? En 
in hoeverre kan hiermee de afvoer naar
het NZK worden beperkt?

7. Heldsdeur / Oostoever

13. Monnickendam / Schardam

REDENEERLIJN STAP 2

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid: 
specificatie stuurknoppen.



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Handelingsperspectief HHRL

8.Katwijk

9.Gouda

Stuurknoppen

Controlevragen

1. Worden gemaal Katwijk en gemaal
Gouda maximaal benut?

2. In hoeverre kan de afvoer via deze
stuurknoppen nog worden vergroot? En 
in hoeverre kan hiermee de afvoer naar
het NZK worden beperkt?

REDENEERLIJN STAP 2

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid: 
specificatie stuurknoppen.



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Handelingsperspectief HAGV

10. Zeeburg

Stuurknoppen
Controlevragen

1. Worden gemaal Zeeburg*, zeesluis Muiden, 
sluis Steenen Beer en de Ipensloter- en 
Diemendammersluis maximaal benut? (afvoer
ARK naar buitenwater prioriteit boven AGV 
naar buitenwater)

2. In hoeverre kan de afvoer via deze
stuurknoppen nog worden vergroot? En in 
hoeverre kan hiermee de afvoer van het ARK 
en naar het ARK/NZK worden beperkt?**

*Bij inzet gemaal Zeeburg controleren of inlaat bij Muiden en 
Steenen Beer dicht staan.

**Bij begin storm vaak zuidwesten wind: dan eerst afvoer naar
Markermeer onder vrij verval benutten. Later vaak draaiing
wind naar noordwest.

15. Ipensloter / 
Diemendammer

11. Muiden

14. Steenen
Beer

REDENEERLIJN STAP 2

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid: 
specificatie stuurknoppen.



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Handelingsperspectief HDSR
Stuurknoppen

Controlevragen

1. Worden de Waaiersluis en gemaal
maximaal benut?

2. In hoeverre kan de afvoer via deze
stuurknoppen nog worden vergroot? En 
in hoeverre kan hiermee de afvoer naar
het ARK worden beperkt?

12. Waaiersluis
en gemaal

REDENEERLIJN STAP 2

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid: 
specificatie stuurknoppen.



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen HHNK naar buitenwater Situatie (wanneer effectief)

7. Gemaal Helsdeur en 
spuicomplex Oostoever

Schermerboezem -
Noordzee

66 m3/s voor gemaal en 
max 83 m3/s (spuien) 

• Inzetbaar voor hoogwater Schermerboezem en/of als ontlasting
van NZK 

• Afhankelijk van windrichting hoeveel soelaas Den Helder voor de 
boezem van HHNK kan bieden. Meest effectief bij zuid(westen) 
wind.

• Capaciteit gemaal wordt vooral beperkend bij opvoerhoogte van 
ongeveer 2,5 m. Dan nog ongeveer 50 m3/s inzetbaar.

• Helsdeur geautomatiseerd op debiet: vermogen neemt toe bij
grotere opvoerhoogte.

13. Spuisluizen Schardam, 
en Monnickendam; en 
(gepland) gemaal
Monnickendam

Schermerboezem -
Markermeer

20 m3/s (gemaal), 
spuisluizen onbekend
(afhankelijk van verval)

• Inzetbaar voor hoogwater Schermerboezem en/of als ontlasting
van NZK 

• Afweging: water dat hier wordt geloosd, moet bij de Afsluitdijk
nog een keer worden verpompt.

• Spuien alleen mogelijk bij voldoende waterbezwaar boezem.
• Capaciteit wordt vooral beperkend bij opvoerhoogte van ongeveer

1,1 m.

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen HHRL naar buitenwater Situatie (wanneer effectief)

8. Gemaal Katwijk Boezem Rijnland -
Noordzee

Max 94 m3/s 
(reguliere
omstandigheden) 
en 75 m3/s (storm)

• Afhankelijk van windrichting hoeveel soelaas Katwijk voor de boezem van 
Rijnland kan bieden.

• Deze afvoerrichting heeft in zomer geen voorkeur, omdat brakke kwel
Haarlemmermeer dan langs de bollenstreek wordt getrokken

• Bij buitenwaterstand NAP +2,80 m wordt Katwijk uitgezet en moet
uitwateringssluis worden gesloten i.v.m. kustbescherming.

• Opvoerhoogte nooit tot nauwelijks een beperking. Capaciteit loopt bij hoge
buitenwaterstand wel terug, tot ten minste 54 m3/s.

9. Gemaal Gouda Boezem Rijnland -
HIJ

Min 33 m3/s • Afhankelijk van windrichting hoeveel soelaas Gouda voor de boezem van 
Rijnland kan bieden.

• Bij zuidwesterstorm laagwater op Gouwe mogelijk waardoor capaciteit
gemaal Gouda wordt beperkt.

• Inzetbaar zolang Hollandse IJsselkering open is. Bij gesloten kering deze
afvoer juist beperken als mogelijk.

• Vanaf NAP +2,60 m bij Krimpen a/d IJssel, geldt maalstop voor Gouda.
• Deze afvoerrichting heeft in zomer geen voorkeur, vanwege doorspoelroute

tegen verzilting.

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen HAGV naar buitenwater Situatie (wanneer effectief)

10. Gemaal Zeeburg
a. Met afgesloten IJfront en 

ARK-front
b. Zonder afgesloten IJfront

en ARK-front

Amstelboezem -
IJmeer

57 m3/s • Wanneer hoogwater Amstellandboezem
• ARK- en IJfront sluiten bij voorkeur sluiten, want anders: peil tussen -0,20 en -0,15 m 

NAP in Amsterdam, water in riolering Amsterdam en hoge peilen in 
Amstellandboezem (bijna 0 m NAP).

• Als waterstand Markermeer hoog is, mag Zeeburg niet aan. Kennisvraag: om welke 
Markermeer waterstand gaat dat?

• Kennisvraag: in hoeverre bestaat het water dat Zeeburg uitslaat uit NZK water? Wat is 
de invloed op het Markermeer? Hoe ver is dit al opgeladen? Wat is de verblijftijd?

11. Zeesluis Muiden Vecht - IJmeer Ongeveer
7 - 30 m3/s 
(afhankelijk
van verval)

• Afhankelijk van verval (Q-h relatie)
• Bij zuidwestenwind (vaak begin van storm), waardoor relatief lage waterstanden

Markermeer
• Vooral inzetbaar in wintersituatie; in zomer Markermeer +0.20m
• Vooral effectief bij hoge waterstand Vecht, zoals bij zuidwesten wind

14. Sluis Steenen Beer 
(2 onderdoorlaat schuiven
van 2 m breed; pomp 
aanwezig, maar bijna niet
meer gebruikt)

‘s Gravelandse vaart
boezem - IJmeer

Ongeveer
8 m3/s

• Inzetbaar voor hoogwater Trekvaart: loost dan op IJmeer ipv op de Vecht.
• Bij peil NAP -0,20 m op s’Gravelandsevaart boezem en NAP -0,40 m op IJmeer, dan 8 

m3/s afvoer mogelijk.
• Vooral gebruikt voor inlaat, bijna nooit voor afvoer, maar kan wel.

Stuurknoppen ARK naar buitenwater

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen ARK naar buitenwater Situatie (wanneer effectief)

10. Gemaal Zeeburg (met 
open IJfront en ARK-front)

Amstelboezem/AR
K/NZK - IJmeer

57 m3/s • Bij malen met open ARK- en IJfront (op specifiek verzoek RWS) wordt brak
water (NZK) mee uitgemalen (kwaliteitsvraagstuk). Andere
afvoermogelijkheden van ARK naar buitenwater daarom voorkeur.

• Kering naast gemaal kan dicht worden gezet om te zorgen dat m.n. ARK en 
Amstel water wordt uitgemalen.

• Wanneer verval van 0.50 m naar Markermeer (kan bij zuidwesten wind) dan
afvoer onder vrij verval via roldeur Zeeburg mogelijk (zelfde debiet).

• Als waterstand Markermeer hoog is, mag Zeeburg niet aan. Kennisvraag: om 
welke Markermeer waterstand gaat dat?

15. Ipensloter-en
Diemendammersluis

ARK - IJmeer Ongeveer
40 m3/s

• Afvoer ARK water naar Markermeer
• Afhankelijk van verval (Q-h relatie Diemendammersluis en Ipenslotersluis)

16. UNI/NUON ARK - IJmeer 8 m3/s • Afvoer ARK water naar Markermeer

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen HDSR Situatie (wanneer effectief)

Afvoer van regionale systemen naar buitenwater maximaliseren

12. Waaiersluis en gemaal GHIJ - HIJ 7 m3/s (gemaal, voor
opvoerhoogte tot 
NAP +1,90 m) en 
0 – 16 m3/s (sluis)

• Inzetbaar zolang Hollandsche IJsselkering open is. Bij gesloten kering deze
afvoer beperken als mogelijk. Maalstop vanaf NAP +2,60 m bij Krimpen a/d
IJssel.

• Gemaal bestaat uit twee pompen die tot een opvoerhoogte van NAP +1,90 m 
kunnen pompen met elk een capaciteit van 3,5 m3/s.

• Voor Waaiersluis vrij verval nodig: verval is afhankelijk van getijde HIJ.

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen tussen regionale systemen Situatie (wanneer effectief)

17. Bodegraven Leidsche Rijn / 
Oude Rijn

2 - 25 m3/s • Doorvoer water HDSR West (gebied Leidsche en Oude Rijn) naar Rijnland
• Inzetbaar bij hoogwater HDSR West en bij voldoende afvoermogelijkheden

Rijnland
• Sterk afhankelijk van weer (neerslag en wind) en peilen Rijnland en HDSR

18. Weerdsluis
• Doorvoer beperken

door minder in te
laten van KR naar
ARK, maar richting
HIJ (als mogelijk)

Gracht Utrecht -
Vecht

Gemiddeld 4 m3/s 
(afhankelijk van 
verval): 2,5 m3/s 
via Weerdsluis en 2 
m3/s via Westriool. 
Bij hoogwater 4 – 8 
m3/s.

• Doorvoer HDSR Oost naar HAGV 
• Inzetbaar bij hoogwater HAGV en voldoende ruimte HDSR Oost
• (in de huidige praktijk laat HDSR vaak water uit de Lek in op de Kromme

Rijn, zodat er voldoende water is om bij de Weerdsluis door te laten)

19. Tolhuissluis Amstel – boezem
Rijnland

10 m3/s (tijdens
droogte 2003)

• Inzetbaar bij hoogwater Amstelland en voldoende afvoermogelijkheden
Rijnland. Peil Amstel normal 0,20 m hoger dan boezem Rijnland.

• Bij doorvoer 10 m3/s in 2003 beperkingen voor scheepvaart door hoge
stroomsnelheden.

• Vanwege relatief hoge chloride concentraties Amstel is deze aanvoerroute
niet heel wenselijk en in wateroverlast situaties vaak ook niet mogelijk.

• Kennisvraag: de sluizen zijn recent gerenoveerd door de Provincie. In 
hoeverre is doorvoer nu nog mogelijk?

• Doorvoer Rijnland naar AGV alleen mogelijk met mobiele pompen. 
Waarschijnlijk slechts enkele kuubs per seconde en lange mobilisatietijd.

REDENEERLIJN STAP 2



Stap 2 – Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Stuurknoppen naar ARK-NZK
Afvoer beperken

Situatie (wanneer effectief)

20. Zaangemaal, gemaal
De Waker en gemaal
Kadoelen

Schermerboezem -
NZK

68 m3/s • Zaangemaal geautomatiseerd op debiet, opvoerhoogte zal niet beperkend
worden voor afvoer naar NZK.

• Zaangemaal staat regelmatig ‘s zomers stil
• Zaangemaal wordt gefaseerd ingezet (gebiedsregeling HHNK)

21. Gemaal Halfweg en 
Spaarndam

Boezem Rijnland -
NZK

65 m3/s 
(Halfweg 33 en 
Spaarndam 32)

• Inzetbare capaciteit afhankelijk van buitenwaterstand(NZK) en 
binnenwaterstand (in combinatie met wind)

• Maalstop ligt op NAP 0 m op het NZK (hoogwater)

22. Spuisluis Oog in Al Grachten Utrecht 
(KR) - ARK

56 m3/s

REDENEERLIJN STAP 2



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Afvoermogelijkheden HHNK

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Afvoermogelijkheden Den 
Helder / Oostoever

• Waterstand Noordzee – nabij Den 
Helder

• Binnenwaterstand Schermerboezem
bij Den Helder

LMW / FEWS HHNK • Voor spuisluizen kritisch als verval ≤ 0 
m

• Voor gemaal kritisch als opvoerhoogte
> 2,5 m

Afvoermogelijkheden 
Monnickendam en Schardam

• Waterstand Markermeer – nabij
Monnickendam

• Binnenwaterstand Schermerboezem
bij Monnickendam en Schardam

LMW / FEWS HHNK • Voor spuisluizen kritisch als verval ≤ 0 
m

• Voor gemaal kritisch als opvoerhoogte
> 1,1 m

Efficiëntie inzet
afvoermogelijkheden

Wind / verhang op Schermerboezem Beheerdersoordeel (i.c.m. 
KNMI verwachtingen)

n.v.t.

REDENEERLIJN STAP 2



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Afvoermogelijkheden HHRL

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Afvoermogelijkheden Katwijk • Waterstand Noordzee – nabij
Katwijk

• Binnenwaterstand boezem Rijnland
bij Katwijk

LMW / FEWS Rijnland Uitgezet vanaf buitenwaterstand NAP 
+2,80 m (kustbescherming)

Afvoermogelijkheden Gouda • Waterstand HIJ – nabij Gouda
• Binnenwaterstand boezem Rijnland

bij Gouda

LMW / FEWS Rijnland Maalstop bij waterstand vanaf
NAP +2,60 m bij Krimpen a/d IJssel

Efficiëntie inzet
afvoermogelijkheden

Wind / verhang op boezem Rijnland Beheerdersoordeel (i.c.m. 
KNMI verwachtingen)

n.v.t.

REDENEERLIJN STAP 2



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Afvoermogelijkheden HAGV

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Afvoermogelijkheden gemaal
Zeeburg

• Waterstand Markermeer – nabij
Zeeburg

• Binnenwaterstand Amstelboezem bij
Zeeburg

LMW / FEWS AGV Kritisch als waterstand Markermeer is te
hoog. Waarde is nog onbekend.

Afvoermogelijkheden Zeesluis
Muiden

• Waterstand Markermeer – nabij
Muiden

• Binnenwaterstand Vecht bij Muiden

LMW / FEWS AGV Kritisch als verval ≤ 0 m

Afvoermogelijkheden
Ipensloter-en 
Diemendammersluis

• Waterstand Markermeer – nabij
sluizen

• Waterstand ARK-NZK bij de sluizen

LMW / FEWS AGV Kritisch als verval ≤ 0 m

Efficiëntie inzet
afvoermogelijkheden

Wind / verhang op Amstelboezem en op 
Vecht

Beheerdersoordeel (i.c.m. 
KNMI verwachtingen)

n.v.t.

REDENEERLIJN STAP 2



Stap 2 - Benutten andere afvoermogelijkheden naar buitenwater

Afvoermogelijkheden HDSR

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische waarde

Afvoermogelijkheden 
Waaiersluis en gemaal

• Waterstand bovenloop HIJ
• Waterstand Gek. HIJ bij Waaiersluis

LMW / FEWS HDSR • Voor spuisluizen kritisch als verval ≤ 0 
m

• Maalstop bij NAP +2,60 m (Krimpen
a/d IJssel). Tot NAP +1,90 capaciteit 7 
m3/s haalbaar voor gemaal, daarboven
afname.

Efficiëntie inzet
afvoermogelijkheden

Wind / verhang op Gek. HIJ en bij
Koninginnesluis

Beheerdersoordeel (i.c.m. 
KNMI verwachtingen)

n.v.t.

REDENEERLIJN STAP 2



Q-h relatie Diemendammersluis

REDENEERLIJN STAP 2



Q-h relatie Ipenslotersluis

REDENEERLIJN STAP 2



Q-h relatie Zeesluis Muiden (relatie voor inlaat)

REDENEERLIJN STAP 2

IJkmeting Spuisluis Ijmuiden. 
Rapport SDIJ 76.07
(RWS Direktie Noord-Holland, 
Studiedienst IJmuiden)



Stap 3 – Vasthouden in de regionale systemen

Centrale vraag:

In hoeverre kan de afvoer naar het 
ARK-NZK worden beperkt door 
(langer) vasthouden van water in de 
regionale systemen?

REDENEERLIJN NAAR BEPALENDE FACTOREN VOOR DEZE STAP



Stap 3 – Vasthouden in de regionale systemen

Situatie

Bepalende factoren en aandachtspunten

• Vullingsgraad regionale watersystemen
• Boezem
• Polders
• Bodem

REDENEERLIJN STAP 3 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF



20. Kadoelen, De Waker
en Zaangemaal

21. Spaarndam
en Halfweg

22. Oog in Al

17. Bodegraven
18. Weerdsluis

19. Tolhuissluis

Controlevragen

1. Regulier peil
A. Is de berging in de regionale systemen

binnen de reguliere peilgrenzen benut? 
B. In hoeverre kan hiermee de afvoer naar het 

ARK-NZK worden beperkt?

2. Moet scheepvaart Irenesluizen verder worden
beperkt tbv beperking toevoer naar ARK?

3. Boven regulier peil (calamiteit)
A. In hoeverre is berging boven het de reguliere

peilgrenzen nog mogelijk? 
B. In hoeverre kan hiermee de afvoer naar het 

ARK-NZK worden beperkt? 

Stap 3 – Vasthouden in de regionale systemen

Handelingsperspectief

Stuurknoppen

REDENEERLIJN STAP 3

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid: 
specificatie stuurknoppen.

Ter indicatie, informatie over boezempeilen.



Stap 3 – Vasthouden in regionale systemen

Stuurknoppen tussen regionale systemen
Inzetten waar nodig voor herverdeling

Situatie (wanneer effectief)

17. Bodegraven Leidsche Rijn / 
Oude Rijn

2 - 25 m3/s • Doorvoer water HDSR West (gebied Leidsche en Oude Rijn) naar Rijnland
• Inzetbaar bij hoogwater HDSR West en bij voldoende afvoermogelijkheden

Rijnland
• Sterk afhankelijk van weer (neerslag en wind) en peilen Rijnland en HDSR

18. Weerdsluis
• Dicht zetten

Gracht Utrecht -
Vecht

Gemiddeld 4 m3/s 
(afhankelijk van 
verval): 2,5 m3/s 
via Weerdsluis en 2 
m3/s via Westriool. 
Bij hoogwater 4 – 8 
m3/s.

• Doorvoer HDSR Oost naar HAGV stop zetten
• Inzetbaar bij hoogwater HAGV en voldoende ruimte HDSR Oost
• (in de huidige praktijk laat HDSR vaak water uit de Lek in op de Kromme

Rijn, zodat er voldoende water is om bij de Weerdsluis door te laten)

19. Tolhuissluis Amstel – boezem
Rijnland

10 m3/s (tijdens
droogte 2003)

• Inzetbaar bij hoogwater Amstelland en voldoende afvoermogelijkheden
Rijnland. Peil Amstel normaal 0,20 m hoger dan boezem Rijnland.

• Bij doorvoer 10 m3/s in 2003 beperkingen voor scheepvaart door hoge
stroomsnelheden.

• Vanwege relatief hoge chloride concentraties Amstel is deze aanvoerroute
niet heel wenselijk en in wateroverlast situaties vaak ook niet mogelijk.

• Kennisvraag: de sluizen zijn recent gerenoveerd door de Provincie. In 
hoeverre is doorvoer nu nog mogelijk?

• Doorvoer Rijnland naar AGV alleen mogelijk met mobiele pompen. 
Waarschijnlijk slechts enkele kuubs per seconde en lange mobilisatietijd.

REDENEERLIJN STAP 3 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN



Stap 3 – Vasthouden in regionale systemen

Stuurknoppen naar ARK-NZK
Afvoer beperken

Situatie (wanneer effectief)

20. Zaangemaal, gemaal
De Waker en gemaal
Kadoelen

Schermerboezem -
NZK

68 m3/s • Zaangemaal staat regelmatig ‘s zomers stil
• Zaangemaal wordt gefaseerd ingezet (gebiedsregeling HHNK)

21. Gemaal Halfweg en 
Spaarndam

Boezem Rijnland -
NZK

71 m3/s

22. Spuisluis Oog in Al Grachten Utrecht 
(KR) - ARK

56 m3/s

REDENEERLIJN STAP 3 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN



Stap 3 - Vasthouden regionale systemen

REDENEERLIJN STAP 3

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische
waarde

Vullingsgraad regionale
systemen

• Resterende berging boezemsysteem
• Resterende berging polders
• Beschikbare bodemberging

Beheerdersoordeel per 
deelgebied

n.v.t.

Weersomstandigheden • Neerslaghoeveelheid, windkracht en 
–richting

• Onzekerheid verwachtingen

KNMI n.v.t.



Stap 3 - Vasthouden regionale systemen

REDENEERLIJN STAP 3

Hoogheemraadschap (Gemiddeld) Boezempeil Mogelijke fluctuatie Maatgevend boezempeil (en andere alarmgrenzen)

Rijnland  Zomer: NAP -0,61 m
 Winter: NAP -0,64 m

 Reguliere fluctuatie +/- 2,5 cm
 Bij verwacht waterbezwaar: verlaging tot ca. NAP 

-0,70 m.
 Bij droogte (zomer): stijging tot ca. NAP -0,58 m. 

Echter, bij KWA inzet mag peil max NAP -0,61 m 
zijn (om lastige toevoer en hoge waterstanden
HDSR te beperken)

 Boezempeil gestuurd op basis van het Representatief Boezem Peil 
(BRP): gewogen rekenkundig gemiddelde van alle 
waterstandsmeters in de boezem (weegfactor gebaseerd op het deel 
van de boezem dat aan dat meetpunt kan wordentoegerekend). 

 RBP van NAP -0,52 m: in uiteinden van boezemsysteem locaties 
waar maalpeil  wordt bereikt, de keringen zijn hier nu nog op 
gedimensioneerd

 Verandering in toekomst: in zeer extreme situaties kan het 
boezempeil doorstijgen tot het maalpeil, NAP -0,37 m, het peil 
waarop alle poldergemalen hun afvoer naar de boezem moeten 
staken.

 Op basis van boezemstudie moet gebiedsgedifferentieerd worden 
bepaald wat de maatgevende peilen zijn.

 Eerste hoogwater alarmgrens ligt bij Nieuwe Wetering, op NAP -
0,57 m.

Amstel, Gooi en Vecht Streefpeil: NAP -0,40 m 
(zelf geen controle op)

NAP -0,50 m tot NAP 0,30 m.  Maatgevend boezempeil NAP 0 m.
 Alarmpeil in Amsterdam NAP -0,30 m.

Hollands 
Noorderkwartier

 Schermerboezem NAP 
-0,50 m

 Amstelmeerboezem NAP
-0,40/-0,50 m (ZP/WP)

 VRNK -0,60 m

 Schermerboezem NAP -0,40 tot -0,55 m.
 Amstelmeerboezem NAP -0,30 tot -0,55 m.
 VRNK boezem NAP -0,48 tot -0,68 m.

 Schermerboezem: alarmering vanaf NAP -0,45 m, maalstoppeil
NAP 0 m.

 Amstelmeerboezem: alarmering vanaf NAP -0,05 m, maalstoppeil
NAP +0,60 m.

 VRNK boezem: alarmering vanaf NAP -0,45 m, maalstoppeil NAP 
-0,30 m.

De Stichtse Rijnlanden  Stadswateren Utrecht + GHIJ
(gemiddeld peil, open 
systeem) NAP +0,57 m

 Oude Rijn (geen directe
relatie ARK) NAP -0,45 m 
(gemiddelde, Woerden). 

 Wordt niet gerekend met gemiddeld boezempeil. 
Bijvoorbeeld max voor Utrecht is NAP +0,65 m en 
max bij Gouda NAP +0,80 m.

 Wordt niet gerekend met gemiddeld boezempeil. 
Max bij sluis Bodegraven NAP -0,40 m. Max bij
uiteinden boezem NAP -0,10 m.

 Alarmgrens Utrecht NAP +0,65 m. Alarmgrens GHIJ NAP +0,75 m.
 Alarmgrens boezem Oude Rijn NAP -0,35 m.



Stap 4 – Afvoer uit hoofdwatersysteem naar het Markermeer

Centrale vraag:

In hoeverre kan vanuit het 
Noordzeekanaal naar het Markermeer
worden afgevoerd?

REDENEERLIJN NAAR BEPALENDE FACTOREN VOOR DEZE STAP



Stap 4 – Afvoer uit hoofdwatersysteem naar het Markermeer

Situatie

Bepalende factoren en aandachtspunten

Buitenwaterstand
• Waterstand Markermeer

Binnenwaterstand
• Waterstand Noordzeekanaal bij

Oranjesluizen

Windrichting en –kracht / verhang
• Westenwind

REDENEERLIJN STAP 4 NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

NB. Voor afvoer naar het Markermeer spelen ook
waterkwaliteitsafwegingen een rol: zie kennisvragen



24. Oranjesluizen

Stap 4 – Afvoer vanuit HWS naar het Markermeer

Handelingsperspectief
Stuurknoppen

Controlevragen

1. Worden de Oranjesluizen maximaal
ingezet?

2. In hoeverre kan de afvoer via de 
Oranjesluizen nog worden vergroot? En 
in hoeverre kan hiermee de afvoer van 
het ARK-NZK worden beperkt?

REDENEERLIJN STAP 4

Aandachtspunten voor (effectieve) inzetbaarheid
Oranjesluizen: specificatie stuurknoppen.



Stap 4 - Afvoer uit HWS naar het Markermeer

Stuurknop Situatie

24. Oranjesluizen NZK –
Markermeer

Onbekend
(afhankelijk
van verval)

• In de winter (gelijke peilen NZK – Markermeer) bij verhoogde waterstanden op 
NZK

• Verblijftijd Markermeer naar verwachting ongeveer 2 jaar.
• Markermeer loopt op bij grote rivierafvoer. Dit gaat relatief langzaam, met een

lagere top dan bijvoorbeeld in de rivierafvoeren, maar houdt ook langer aan.
• Kennisvraag: Hoe erg is dit precies? Hoe is vast te stellen of het Markermeer

‘opgeladen’ is of niet? Wat is de verblijftijd in het Markermeer?

REDENEERLIJN STAP 4 NAAR INFORMATIEVOORZIENING / REFERENTIEWAARDEN



Stap 4 - Afvoer uit HWS naar Markermeer

REDENEERLIJN STAP 4

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische
waarde

Toestand HWS Waterstand Schellingwoude (‘t IJ) LMW Beperkend wanneer < waterstand
Markermeer. Betekent meestal ≤ NAP –
0.40 m

Toestand buitenwater
(Markermeer)

Waterstand Oranjesluizen buiten LMW Beperkend wanneer > waterstand
Schellingwoude (‘t IJ). Dit is meestal het 
geval wanneer > NAP – 0.40 m

Weersomstandigheden • Neerslaghoeveelheid, windkracht en 
–richting

• Onzekerheid verwachtingen

KNMI Beperkend bij sterke oostenwind



Stap 5 – Inzet noodmaatregelen

Centrale vraag:

In hoeverre kunnen noodmaatregelen
(noodpompen, noodbergingsgebieden, ..) 
soelaas bieden? En hoe wordt gericht
schade geaccepteerd?

REDENEERLIJN



Stap 5 - Inzet noodmaatregelen

Handelingsperspectief

Controlevragen

…

REDENEERLIJN STAP 5



Stap 5 - Inzet noodmaatregelen

Locaties noodmaatregelen Situatie

Ronde Hoep
(in voorbereiding)

Amstelboezem 2,4 miljoen m3 • Alleen inzetbaar onder voorwaarde dat Amstelland boezem is afgesloten
van rest van het hoofdwatersysteem.

• Minimaal 1 dag voorbereiding nodig om hem inzetbaar te maken.

Driemanspolder
(in voorbereiding)

Boezem Rijnland 2 miljoen m3 • Ongeveer 4 uur voorbereiding nodig om hem inzetbaar te maken
(verwachting)

Haarlemmermeer
(in voorbereiding)

Boezem Rijnland 1 miljoen m3 • Ongeveer 4 uur voorbereiding nodig om hem inzetbaar te maken
(verwachting)

Bergingsgebied HHNK
(compensatie
Geestmerambacht)

Schermerboezem 375 duizend m3

(2,3 cm 
waterschijf)

• Minimaal 2 dagen voorbereiding nodig om gebied te ontruimen en met 
coupures af te sluiten

De Hooge Boezem Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel
(GHIJ)

73 duizend m3 • Ongeveer een halve dag.

REDENEERLIJN STAP 5



Stap 5 - Inzet noodmaatregelen

REDENEERLIJN STAP 5

Informatiebehoefte Specificatie Beschikbaarheid Indicatie kritische
waarde

…



Openstaande punten en kennisvragen

Openstaande vragen Stap

1. Wat zit precies in het BOS IJmuiden? De resultaten van het BOS telkens inzichtelijk maken voor de andere partijen. 0 en 1

2. Hoe actueel is Q-h relatie voor de spuisluizen bij IJmuiden en voor het gemaal? 0 en 1

3. Hoe is de planning van flexibel onderhoud aan de pompen van IJmuiden te maximaliseren? Bij voorkeur onderhoud in maart. 0 en 1

4. Welke noodbergingsgebieden zijn er? Hoe lang kost het om deze inzetbaar te maken, voor welke region bieden ze soelaas en in welke mate? 5

Kennisvragen Stap

1. Voormalen: bij welke verwachting en hoe lang vooraf (anticipatietijd)? Idem voor voormalen regionale systemen. Risico’s helder hebben. 0

2. Wat is precies de schade voor de scheepvaart als gedurende een paar uur het peil ARK-NZK op -0.60 mNAP wordt gehouden? 0

3. Verfijnen / afstemmen manier waarop vullingsgraad van regionale systemen kan worden bepaald. 3

4. Mogelijk schadecurves per polder in beeld brengen 3

5. Hoe vast te stellen of Markermeer is ‘opgeladen’ of niet? 2 en 4

6. Wat is de verblijftijd in het Markermeer? 2 en 4

7. Welk water wordt door Zeeburg uitgeslagen op Markermeer? In hoeverre is dit NZK en in hoeverre ARK water? 2

8. Bij welke waterstand Markermeer (hoogwater) mag gemaal Zeeburg niet aan? 2

9. Expliciet maken van procedure hoe schade te accepteren. Hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen:
• ‘schade’: maatschappelijke schade
• ‘kosten’: beheerkosten (beter acceptabel)

5

REDENEERLIJN STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5


