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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 ook voor de regionale systemen in het
Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) stroomgebied. Droge perioden
leiden steeds vaker tot waterschaarste in hete zomers en door klimaatverandering
neemt de waterbeschikbaarheid in sommige periodes mogelijk af. 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 onder andere
neerslag, landgebruik en ondergrond.
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 watertekort
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 (zoet)watertekortsituaties.
•

De eerste slides volgend op deze leeswijzer zijn informatieve slides met
kengetallen, een overzicht van de landelijke waterverdeling bij lage rivierafvoeren
en de zoetwaterbronnen.

•

Bij de redeneerlijn speelt allereerst de afweging wanneer deze 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 openstaande
kennisvragen.

Feiten ARK-NZK
Kenmerk

Amsterdam - Rijnkanaal

Noordzeekanaal

Oppervlakte
(totaal incl AGV: 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

6m

15 m (11 m in Amsterdam)

Streefpeil kanalen
Peil maalstop waterschappen
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NAP - 0.40 m
NAP 0 m

Terug naar INLEIDING

Landelijke waterverdeling laagwater
Waterverdeling bij
lage rivierafvoeren
Stuurbaar
Niet stuurbaar

Deels stuurbaar
Toelichting stuurknoppen
en verdeellocaties
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Terug naar INLEIDING

Landelijke waterverdeling laagwater - toelichting
Locatie
Splitsing
Waal – Pannerdensch Kanaal

Toelichting stuurbaarheid
De verdeling van het water uit de Bovenrijn over de Waal en het Pannerdensch kanaal is niet stuurbaar.
Vanwege de morfologie van beide takken, stroomt het grootste deel over de Waal naar West -Nederland.

Splitsing
IJssel – Nederrijn

Het water uit het Pannerdensch Kanaal stroomt via de IJssel naar het IJsselmeer of via de Nederrijn naar West Nederland. In reguliere situaties kan deze verdeling worden gestuurd met stuw Driel. Bij lage afvoeren staat
stuw Driel dicht en wordt via een cilinderbuis nog een kleine hoeveelheid (richtwaarde 25 m 3/s) water
doorgelaten. De mogelijkheid om te sturen is bij laagwater zeer beperkt.
De Prins Bernhardsluizen in het ARK Betuwepand zijn kerend voor het water van de Waalzijde. Wanneer de
waterstanden op de Waal uitzakken en lager worden dan de waterstand op de gestuwde Lek, gaan de Prins
Bernhardsluizen open. De doorstroom kan hier dan niet meer worden gestuurd. De waterstanden in de Lek
dalen bij de open verbinding, maar vervolgens kunnen de Lek en het ARK via de open verbinding worden
aangevuld door water dat afkomstig is van de Waal.
Via de Prinses Irenesluizen wordt water ingelaten naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is goed stuurbaar
vanwege het grote verhang tussen de Lek (ongeveer +2.1 m NAP) en het ARK Noordpand (-0.40 m NAP). De
capaciteit van de Prinses Irenesluizen is in principe ook toereikend en door de open verbinding met de Waal is
voldoende water beschikbaar. Het maximale inlaatdebiet waar de scheepvaart nog geen hinder van ondervindt
is ongeveer 10-15 m3/s via het waterinlaatsysteem (rinketten). Bij grotere debieten wel belemmerend.
Met stuw Hagestein kan worden gestuurd hoeveel water over de Lek wordt doorgelaten om via de Nieuwe
Maas en Nieuwe Waterweg te worden afgevoerd. In de huidige praktijk staat Hagestein vrijwel helemaal dicht.
Vanwege de open verbinding met de Waal is voldoende water beschikbaar om de doorlaat bij Hagestein te
vergroten.
In de Haringvliet zitten sluizen die onder de 1100 m 3/s bij Lobith vrijwel helemaal dicht staan. Daarmee wordt
de Nieuwe Waterweg zoveel mogelijk als afvoerroute ingezet.

Verbinding Waal – Lek (ARK
Betuwepand)

Inlaat ARK Noordpand

Benedenstroomse Lek

Haringvliet en Nieuwe
Waterweg
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Terug naar INLEIDING

Slim Watermanagement Zoetwater
•

Zoetwater bronnen:
– Lek
– HIJ
– IJmeer/Markermeer
– Neerslag
Slechts beperkt uitwisselbaar!

•

Waar het vooral om gaat:
– Slimme waterverdeling in tijd
en ruimte:
– Zo efficiënt mogelijk met het
water omgaan.
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IJmeer/
Markermeer

ARK

Hollandsche
IJssel

In huidige praktijk
water GHIJ, Oude
Rijn en Leidsche Rijn
uit ARK/Lek.

Lek

Redeneerlijn watertekort
Allereerst de afweging: regulier beheer of opschalen?

Informatiebehoefte
Metingen en verwachtingen
• Neerslag (hoeveelheid en spreiding)
• Neerslagtekort
• Watervraag
• HDSR-Oost (Kromme Rijn)
• HDSR-West
• Rijnland
• AGV-Oost
• AGV-West
• HHNK
• Inzetbaarheid van de zoetwaterbronnen
• Chloride Krimpen a/d IJssel en
Gouda (HIJ)
• Waterstand en chloride
concentratie Markermeer
• Chloride concentratie AmsterdamRijnkanaal
• Chloride concentratie Lek en
waterstand bij Wijk bij Duurstede

Situatie
Verwachting dat:
• aanvoer > vraag en duur!
• in de verschillende regio’s

Handelingsperspectief

Regulier beheer

Verwacht aanbod nadert de
vraag door:
• Fors neerslagtekort
• Watertekort in een of meer
regio’s
• Beperking in aanbod bij
een van de
zoetwaterbronnen

Opschalen en redeneerlijn
toepassen

Stap 0. Buffer creëren wanneer nog voldoende
zoetwater beschikbaar, maar tekort voorzien
(valt grotendeels onder regulier beheer)

Redeneerlijn zoetwater

Voornamelijk voor ARK en boezemsystemen:
• Doorspoelen – kwalitatieve buffer
• Peil opzetten – kwantitieve buffer

Stap 1. Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk
in stand (zoet) houden

Continue stap: Interne optimalisatie

Focus ARK en HIJ. Lek alleen in extremere situaties.
• Extra doorvoer – spoelen
• Alternatieve aanvoer (‘no regret’)

Tot op zekere hoogte mogelijk zonder negatieve
effecten. Vanaf bepaald moment gericht
negatieve effecten accepteren.

Stap 2. Verschuiven en/of aanvullen
zoetwateraanvoer

Onder andere:
• Herverdeling water voor efficiënt
doorspoelregime
• Voorkomen indringing bij schutsluizen

• Extra watervraag beschikbare
zoetwaterbronnen
• Noodpompen
• Alternatieve aanvoerroute (KWA)

Stap 3. Gericht schade accepteren
Gericht laten oplopen chloride concentraties om ergere
schade op andere plekken te voorkomen (LCW)

Terug naar INLEIDING

Stap 0 – Buffer creëren wanneer periode van tekort wordt voorzien

Centrale vraag:

In hoeverre kan een kwalitatieve
(en eventueel kwantitatieve) buffer
worden gecreëerd in het ARK en de
boezemsystemen?
•
•

Boezemsystemen
ARK

wanneer nog voldoende zoetwater voorhanden is;
maar wel een periode van tekort wordt verwacht.

chloride
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HANDELINGSPERSPECTIEF

waterstand

Stap 0 – Buffer creëren wanneer periode van tekort wordt voorzien
Handelingsperspectief
HHNK
Controlevragen
1.

2.

11. Monnickendam

Effectiviteit: In hoeverre biedt het soelaas om:
•
de chloride concentratie van het ARK (Pr.
Irenesluizen) en/of de boezemsystemen te verlagen
•
de waterstand op het ARK en/of boezemsystemen
op te zetten? Biedt naar verwachting weinig weinig
soelaas tegenover risico wateroverlast door hevige
zomerbuien.

7. Muiden
HHRL
AGVWest

Inzetbaarheid: In hoeverre is het bij de inlaatlocaties
mogelijk om:
•
de chloride concentraties op het ARK (Pr.
Irenesluizen) en/of in de boezemsystemen te
verlagen door extra spoelen?
•
de waterstand op het ARK en/of boezemsystemen
op te zetten?

STAP 0

HDSRWest
4. Gouda

Openstaande kennisvragen

REDENEERLIJN

Stuurknoppen

SITUATIE/FACTOREN

3. Waaiersluis

AGVOost

HDSROost
1. Prinses
Irenesluizen

Stap 0 – Buffer creëren wanneer periode van tekort wordt voorzien
Situatie
Bepalende factoren en aandachtspunten
(voor kwalitatieve buffering)
Voor effectiviteit / gewenste mate van inzet:
• Chloride concentratie: actueel en verwachting
• ARK-NZK
• Boezemsystemen
• Locatie zoutfront ARK-NZK

Voor mogelijke mate van inzet:
• Kwantitatieve en kwalitatieve waterbeschikbaarheid
inlaatlocaties:
• Prinses Irenesluizen uit Lek (voor ARK)
• Gouda uit HIJ (voor HHRL)
• Open verbinding uit ARK (voor Amstelboezem)
• Inlaat Monnickendam uit Markermeer (voor HHNK)
• Inlaat Muiden uit Markermeer (voor Vecht / ARK)
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STAP 0

Cl concentratie
(actueel en
verwachting)

Boezemsystemen
ARK

Stap 0 – Buffer creëren wanneer periode van tekort wordt voorzien
Stuurknoppen

Situatie

1. Prinses Irenesluizen (PIS)

20-45 m3/s
(afhankelijk van
verval)

• Doorspoelen ARK
• Afstemming met PBS en Amerongen (toevoer) en Hagestein (mogelijk ook
watervraag)
• Vanaf 20 m3/s stremming scheepvaart (eerst één kolk en ‘s nachts). Op termijn
grotere debieten mogelijk met omloopriolen

3. Waaiersluis

0 – 16 m3/s,
afhankelijk van
verval

• Doorspoelen GHIJ regio
• Mate van inzetbaarheid afhankelijk van verval Hollandsche Ijssel –
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
• Afstemming met andere onttrekkingen (Gouda, Snelle Sluis)

4. Gouda

Bij gemiddeld tij
ongeveer 35 m3/s, tot
max 45 (afhankelijk
van verval)

•
•
•
•

7. Zeesluis Muiden

7-10 m3/s
(afhankelijk van
verval)

• Doorspoelen Vechtboezem (of ARK)
• Afstemmen met andere watervragen Markermeer en seizoen

11. Inlaten Monnickendam en Schardam
(4 grote inlaatsluizen)

Ongeveer 4-8 m3/s
(afhankelijk van
verval)

• Doorspoelen Schermerboezem
• Afstemmen met andere watervragen Markermeer en seizoen
• Streefpeil Schermerboezem NAP -0.50 m. Markermeer NAP -0.20 m zomer /
NAP -0.40 m winter

REDENEERLIJN STAP 0

Doorspoelen boezem Rijnland
Overweging tijdig te beperken bij dreigende verzilting HIJ
Bij dreigende verzilting timing onttrekkingen aanpassen aan getijde
Afstemming met andere onttrekkingen (Waaiersluis, Snelle Sluis)

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

Stap 0 – Buffer creëren wanneer periode van tekort wordt voorzien
Informatiebehoefte
Gewenste mate van inzet
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Chloride metingen en
verwachtingen ARK-NZK

ARK-NZK meetlocaties chloride (oa
Schellingwouderbrug en Diemen)

LMW (actueel)

150 mg/l (Diemen)

Chloride metingen en
verwachtingen waterschappen

selecteren

Nog toevoegen, vergelijkbaar
met stap 1..
Meetlocaties boezemsystemen, nader te

Nagaan bij waterschappen

Waterbeschikbaarheid
Informatiebehoefte

Specificatie

Waterbeschikbaarheid Prinses
Irenesluizen (Lek)

Zie landelijke waterverdeling

Waterbeschikbaarheid Gouda
(HIJ)

Verval HIJ – boezem HHRL
Chloride concentratie Gouda (HIJ)

Vanaf 250 mg/l (chloride) wordt inlaat
Gouda vanuit HIJ gestaakt

Waterbeschikbaarheid open
verbindingen Amstel (ARK)

Verval ARK (Breukelen) Amstelboezem

Verval > 0 m

Waterbeschikbaarheid
Monnickendam (Markermeer)

Verval Markermeer (Monnickendam) –
Schermerboezem
Chloride concentratie Markermeer

Verval > 0 m

Waterbeschikbaarheid Muiden
(Markermeer)

Verval Markermeer (Muiden) –
Vechtboezem
Chloride concentratie Markermeer

Verval > 0 m

REDENEERLIJN STAP 0

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

TERUG NAAR SITUATIE/FACTOREN

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden

Centrale vraag:

In hoeverre kunnen de zoetwaterbronnen
(zo lang mogelijk) zoet worden gehouden?
•
•

Focus op ARK en HIJ;
Lek dreigt alleen in extremere situaties te verzilten.

ARK
HIJ
Lek

REDENEERLIJN

HANDELINGSPERSPECTIEF: klik door naar een van de zoetwaterbronnen

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Handelingsperspectief ARK
Stuurknoppen
Controlevraag
•

In hoeverre kan aanvoer via de Pr. Irenesluizen
worden vergroot om het ARK zoet te houden?

Maak gebruik van inlaatstaffel, waarbij wekelijkse,
tweewekelijkse en maandelijkse debietgemiddelden
niet mogen worden onderschreden.
Openstaande kennisvragen (nr.3)

ARK
1. Prinses
Irenesluizen

REDENEERLIJN

STAP 1

SITUATIE/FACTOREN

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Situatie ARK
Bepalende factoren en aandachtspunten
Cl

Voor gewenste mate van inzet
• Chloride metingen en verwachtingen Diemen (en
NZK)
• Watervraag
• AGV-West (Amstel)
• HDSR-West (GHIJ)

Voor mogelijke mate van inzet
• Verval bij Irenesluizen.
Is erg groot (Lek > NAP +1.5 m; ARK NAP -0.40 m)
en daarom niet beperkend.
• Stroomsnelheid Prinses Irenesluizen
• Beschikbaarheid vanuit landelijke waterverdeling

Watervraag

Watervraag

Verval
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TERUG NAAR STAP 1

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Handelingsperspectief HIJ
Stuurknoppen
Controlevraag
•

In hoeverre kunnen onttrekkingen uit de HIJ
worden beperkt om de HIJ zoet te houden?

•
•

Beperking onttrekking Waaiersluis?
Beperking onttrekking Gouda?

De timing van onttrekkingen moet zo goed mogelijk
worden afgestemd op het getijde: zo min mogelijk
bij opkomend tij. Aandachtspunt is wel dat
kwantitatief het meeste water kan worden
ingelaten bij hoogwater op de HIJ (grootste verval).

4. Gouda
HIJ

REDENEERLIJN

STAP 1

SITUATIE/FACTOREN

3. Waaiersluis

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Situatie HIJ
Bepalende factoren en aandachtspunten
Voor gewenste mate van inzet
• Chloride metingen en verwachtingen monding
HIJ en Gouda
• Watervraag
• Rijnland
• HDSR-West
• HHSK
Watervraag

Voor mogelijke mate van inzet
• Beschikbaarheid alternatieve aanvoer
• Ruimte voor beperking watervraag HDSR-West
en Rijnland (en HHSK) (beheerdersoordeel)

Watervraag
Cl

Cl
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TERUG NAAR STAP 1

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Handelingsperspectief Lek
Stuurknoppen
Controlevraag
•

In hoeverre kan aanvoer via stuw Hagestein
worden vergroot om de Lek zoet te houden?

•
•
•

Hoeveel is nodig en voor hoe lang?
Hoeveel wordt in die periode gevraagd
bij de Prinses Irenesluizen?
Hoeveel kan worden aangevoerd via Tiel
dan wel Amerongen?

Lek
REDENEERLIJN

SITUATIE/FACTOREN

2. Stuw
Hagestein

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Situatie Lek
Bepalende factoren en aandachtspunten
Voor gewenste mate van inzet
• Chloride metingen en verwachtingen monding Lek
• Watervraag
• HDSR-West
• Krimpenerwaard
Voor mogelijke mate van inzet
• Verval bij stuw Hagestein
• Beschikbaarheid vanuit landelijke waterverdeling

Watervraag

Cl
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TERUG NAAR STAP 1

Verval

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Stuurknoppen
Stuurknoppen

Situatie

1. Prinses Irenesluizen (PIS)

20-45 m3/s
(afhankelijk van
verval)

• Tegen dreigende verzilting ARK
• Afstemming met PBS en Amerongen (toevoer) en Hagestein (mogelijk ook
watervraag)
• Vanaf 20 m3/s stremming scheepvaart (eerst één kolk en ‘s nachts). Op termijn
grotere debieten mogelijk met omloopriolen

2. Stuw Hagestein

Variabel, afhankelijk
van verval
(via cilinderschuif
bij gemiddeld tij 30 60 m3/s wanneer
Lobith 600-1200
m3/s)

•
•

3. Waaiersluis

0 – 16 m3/s,
afhankelijk van
verval

• Inlaat beperken om verzilting HIJ tegen te gaan. In huidige praktijk wordt
echter al vrijwel alleen ARK en Lek water gebruikt.
• Mate van inzetbaarheid afhankelijk van verval Hollandsche IJssel –
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
• Bij dreigende verzilting timing onttrekkingen aanpassen aan getijde
• Afstemming met andere onttrekkingen (Gouda, Snelle Sluis)

4. Gouda

Bij gemiddeld tij
ongeveer 35 m3/s, tot
max 45 (afhankelijk
van verval)

• Inlaat beperken om verzilting HIJ tegen te gaan
• Bij dreigende verzilting timing onttrekkingen aanpassen aan getijde
• Afstemming met andere onttrekkingen (Waaiersluis, Snelle Sluis)
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STAP 1

Tegen dreigende verzilting Lek
Afstemming met open staan PBS, Amerongen (toevoer) en PIS (vraag)

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Informatiebehoefte ARK
Gewenste mate van inzet Prinses Irenesluizen
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Chloride metingen en
verwachtingen

Chloride concentratie Diemen (en NZK)

LMW (actueel)
NDB model?
(verwachtingen)

Watervraag HDSR en AGV

Nader te bepalen. Zie suggesties

Indicatie kritische waarde

Mogelijke mate van inzet Prinses Irenesluizen
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Bevaarbaarheid Prinses
Irenesluizen

Stroomsnelheid Prinses Irenesluizen

Afleiden obv debiet

20 m3/s per kolk

REDENEERLIJN

STAP 1

TERUG NAAR SITUATIE/FACTOREN

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Informatiebehoefte HIJ
Gewenste mate van beperking inname bij Waaiersluis en Gouda
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Chloride metingen en
verwachtingen

Chloride concentratie Krimpen a/d
IJssel en Gouda

LMW (actueel)
NDB model?
(verwachtingen)

Watervraag Rijnland en HDSRWest

Nader te bepalen. Zie suggesties

Indicatie kritische waarde

Mogelijke beperking inname bij Waaiersluis en Gouda
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid alternatieve
aanvoer

Beschikbaarheid aanvoer via
Noordergemaal

Beheerdersoordeel

Ruimte voor beperking
watervraag

Rijnland en HDSR-West

Beheerdersoordeel
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STAP 1

Indicatie kritische waarde

TERUG NAAR SITUATIE/FACTOREN

Stap 1 – Zoetwaterbronnen zo lang mogelijk zoet houden
Informatiebehoefte Lek
Gewenste mate van inzet stuw Hagestein
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Chloride metingen en
verwachtingen

Chloride concentratie monding Lek

LMW (actueel)
NDB (verwachtingen)?

Watervraag HDSR-West en
Krimpenerwaard

Nader te bepalen. Zie suggesties

Indicatie kritische waarde

Mogelijke mate van inzet stuw Hagestein
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Verval bij stuw Hagestein

Waterstand Hagestein boven –
waterstand Hagestein beneden

LMW

Zie toelichting

Landelijke waterverdeling

Debiet (waterstand) beschikbaar
Hagestein boven

Afsprakenkader. In extreme
situaties LCW.

Zie toelichting
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TERUG NAAR SITUATIE/FACTOREN

Suggesties voor inschatting actuele watervraag
De actuele watervraag is niet direct meetbaar. Wel zijn er manieren
om kwantitatief enigszins een inschatting te kunnen maken.

Watervraag

Hiervoor moet de actuele watervraag worden opgesplitst in de twee
grootste categorieën, namelijk de watervragen voor..

Gewenst
Doorspoeling

Min benodigd

Compensatie
verdamping

..compensatie verdamping (grootste deel)
Voor het maken van een inschattingkan gebruik worden gemaakt van
informatie over de actuele verdamping op basis van
satellietinformatie.
..doorspoeling
Voor elk deelgebied kan een ‘minimaal benodigde’ en ‘totaal
gewenste’ waarde voor doorspoeling worden gevraagd. Wanneer de
waterbeschikbaarheid niet voldoende is om aan alle vragen te
voldoen, kan dit onderscheid belangrijk zijn om gericht te kunnen
sturen. Daarbij kunnen ook chloride metingen op strategische locaties
een rol spelen.
Uiteindelijk is de wens om te kunnen sturen op basis van actuele
metingen, bijvoorbeeld van chlorideconcentraties, om daar het
doorspoeldebiet op te bepalen.
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Waterverdeling tbv Irenesluizen en Hagestein

Waterverdeling bij lage rivierafvoeren
Bij dalende Lobith afvoer zakt de waterstand op de Waal. Bij ongeveer 1200 m 3/s Lobith afvoer is de waterstand op de Waal bij Tiel
gelijk met de waterstand in het ARK-Betuwepand. Op dat moment gaan de Prins Bernhardsluizen open en kan het water uit de Waal
via het ARK-Betuwepand naar het noorden stromen. Het kan vervolgens worden onttrokken bij de Prinses Irenesluizen voor het ARK,
of worden doorgelaten bij stuw Hagestein, die dan dient als kraan voor de noordkant van de Rijn -Maasmonding.
Technisch gezien kan bij lage rivierafvoeren water naar Hagestein en de Prinses Irenesluizen zowel via de Prins Bernhardsluizen als via
de route Driel-Amerongen worden aangevoerd. Slim watermanagement betekent dat het beheer zo goed mogelijk inspeelt op de
actuele situatie en watervragen. Samen met de betrokken beheerders kan worden afgestemd wat voor verschillende scenario’s het
gewenste en best inzetbare aanvoerroute is.
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Verval stuw Hagestein
Hagestein boven waterstand

De belangrijkste functie van stuw Hagestein bij lage
rivierafvoeren is het opstuwen van de bovenstroomse
waterstand. Wanneer de Prins Bernhardsluizen open gaan,
zakt het bovenpeil van de stuw weg met de waterstand op de
Waal. Het peil van NAP +3 m kan dan over het algemeen niet
meer worden gehandhaafd. Bij het openen van de Prins
Bernhardsluizen is de waterstand gezakt tot ongeveer NAP
+2,30 m. Wanneer de Lobith afvoer nog verder zakt, zakt de
waterstand bij Hagestein mee met de Waal.
Hagestein beneden waterstand

Ook voor de waterstand aan de benedenkant van stuw
Hagestein is geen vaste waarde aan te nemen. De Lek staat
via de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg in open verbinding
met zee. De invloed van het getijde is benedenstrooms van
stuw Hagestein nog merkbaar.
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Wanneer de vizierschuiven van de stuw zijn gesloten, wordt
bij voorkeur water doorgelaten via de cilinderschuif in de
middenpijler van het complex. Voor gemiddelde waterstand
bij gemiddeld tij, kan ongeveer 30 tot 60 m3/s (bij 600 – 1200
m3/s Lobith) worden doorgelaten.

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
HHNK

Centrale vraag:

In hoeverre kan nog extra water uit de
zoetwaterbronnen worden aangevoerd,
of kan een alternatieve aanvoerroute
worden ingezet?

REDENEERLIJN

HHRL

AGVWEST

AGVOOST

HDSRWEST

HDSROOST

HANDELINGSPERSPECTIEF: klik door naar een van de waterschappen

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Handelingsperspectief HDSR

Stuurknoppen

Controlevragen
Bij watervraag HDSR-Oost (Kromme Rijn)
1. In hoeverre kan (bijv. bij nachtvorst in voorjaar)
extra water uit de Lek bij Wijk bij Duurstede naar
de Kromme Rijn worden ingelaten?
2. In hoeverre is inlaat via Caspargouw of is inzet
noodpompen noodzakelijk?
Bij watervraag HDSR-West (GHIJ)
1. In hoeverre kan extra water uit de HIJ via de
Waaiersluis naar de GHIJ worden ingelaten?
2. In hoeverre kan extra water uit het ARK
(Noordergemaal) naar de GHIJ worden ingelaten?
3. In hoeverre kan extra water uit de Lek (gemaal
Koekoek) naar HDSR-West worden ingelaten?

6. Noordergemaal
9. Inlaat
3. Waaiersluis
8. Koekoek
KR
10. Caspargouw

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR SITUATIE/FACTOREN

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Situatie HDSR
Bepalende factoren en aandachtspunten
Voor aanvoer Lek naar HDSR Oost (Kromme Rijn gebied):
• Verval Lek bij Wijk bij Duurstede
• Watervraag Kromme Rijn gebied
Voor aanvoer HIJ naar HDSR-West (GHIJ gebied):
•
Chloride concentratie actueel en verwacht
•
Bij Gouda
•
Bij gemaal Koekoek
•
Verval bij Waaiersluis
•
Watervraag GHIJ gebied

watervraag

Voor aanvoer ARK naar HDSR-West (GHIJ gebied):
•
Watervraag GHIJ gebied

watervraag

Verval
Cl

Cl

REDENEERLIJN
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waterstand

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Handelingsperspectief Rijnland

Stuurknoppen

Controlevragen
•

In hoeverre is het wenselijk extra water uit het
ARK en de Lek aan te voeren naar Rijnland door
(deels) de KWA in te zetten?

•

In hoeverre is het mogelijk de KWA in te zetten?

Wanneer de zoetwaterbuffer (doorvoer zoetwater via
Waaiersluis – HIJ – Gouda) naar verwachting nodig zal
zijn, verdient het aanbeveling deze tijdjig in te zetten.
Tijdig betekent dat de monding van de HIJ verzilt
raakt, maar de HIJ nog zoet is. Op deze manier is
minder zoetwater nodig om het noordelijk deel van
de HIJ zoet te houden en kan het beschikbare
zoetwater efficient worden gebruikt.

5. De Aanvoerder
4. Gouda 3. Waairsluis

6. Noordergemaal

Openstaande kennisvragen

REDENEERLIJN STAP 2 NAAR SITUATIE/FACTOREN

8. Gemaal Koekoek

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Situatie Rijnland
Bepalende factoren en aandachtspunten
Voor aanvoer met KWA naar Rijnland:
• Chloride concentratie actueel en verwacht
• Bij monding HIJ (Krimpen a/d Ijssel)
• Bij Gouda (zoetwaterbuffer KWA+)
• Waterbeschikbaarheid
• ARK-Noordergemaal
• ARK-De Aanvoerder
• Lek-Koekoek
• Watervraag Rijnland

watervraag

Verval
Cl

Cl
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STAP 2

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Handelingsperspectief AGV

Controlevragen

7. Muiden

Bij watervraag AGV-Oost:

•

In hoeverre kan extra water uit het
Markermeer (Muiden) naar de Vechtboezem
worden ingelaten?

REDENEERLIJN

Stuurknoppen

STAP 2

NAAR SITUATIE/FACTOREN

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Situatie AGV

Bepalende factoren en aandachtspunten
Voor aanvoer Markermeer naar AGV-Oost
(Vechtboezem):
• Waterstand Markermeer bij Muiden
• Waterstand Vechtboezem bij Muiden
• Watervraag Vechtboezem
Windkracht- en richting kunnen van grote invloed zijn
op waterstand Markermeer bij Muiden.

REDENEERLIJN
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Verval

watervraag

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Stuurknoppen
Stuurknoppen

Situatie

3. Waaiersluis

0 – 16 m 3/s, afhankelijk van
verval

•
•

Voor doorvoer zoetwater KWA+ (uit ARK en Lek) naar HIJ (zoetwaterbuffer)
Afstemming met andere onttrekking bij Gouda (zie ook kennisvraag x)

4. Gouda

Bij gemiddeld tij ongeveer 35
m 3/s, tot max 45 (afhankelijk
van verval)

•
•

Voor doorvoer vanuit HIJ (zoetwaterbuffer) naar boezem Rijnland
Afstemming met doorvoer bij Waaiersluis

5. Gemaal De
Aanvoerder

6,20 m 3/s

•
•

Bij inzet KWA, voor wateraanvoer naar Leidse Rijn en Oude Rijn
Stroomrichting wordt omgekeerd; hinder recreatie Leidse Rijn - ARK

6. Noordergemaal

6 (normaal) tot 10,4 m 3/s max
(KWA)

•
•
•

Bij extra watervraag HDSR-West (GHIJ) of Rijnland / KWA
Stroomrichting moet worden omgekeerd; en ingrepen nodig om water naar Rijnland te krijgen
Waaiersluis heeft voorkeur voor aanvoer HDSR-West vanwege aanvoer onder vrij verval
(energiebesparing)

7. Zeesluis Muiden

7-10 m 3/s (afhankelijk van
verval)

•
•
•

Bij extra watervraag Vechtboezem (of ARK)
Afstemmen met andere watervragen Markermeer en seizoen
Grootte inlaat afhankelijk van verval

8. Gemaal Koekoek

Nog onbekend

•
•

Bij inzet KWA
Bij extra watervraag HDSR-West

9. Inlaat Kromme Rijn
(Wijk bij Duurstede)

Regulier 6-7 m 3/s (afhankelijk
van verval). Kan teruglopen
tot 2 m 3/s.

•
•

Bij extra watervraag Kromme Rijn gebied
Vanaf 3 mNAP op Lek watertekort, maar eerst nog mogelijkheid om mee te zakken waterstand
Kromme Rijn. Vanaf 2,6 mNAP inlaatmogelijkheid kritisch, onder 2.35 mNAP inlaat dicht)

10. Caspargouw

3 m 3/s

•
•
•

Bij extra watervraag Kromme Rijn gebied
Wanneer onvoldoende water kan worden ingelaten bij Wijk bij Duurstede (beperkt verval)
Water moet via Pr. Irenesluizen en ARK worden aangevoerd

REDENEERLIJN
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Terug naar handelingsperspectief: RIJNLAND, HDSR, AGV

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Informatiebehoefte HDSR
Kromme Rijn gebied

Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Verval Wijk bij Duurstede

Waterstand Lek (WbD) – waterstand
Kromme Rijn (WbD)

LMW

• Vanaf NAP +3 m op Lek, maar eerst
nog mogelijkheid mee te zakken met
waterstand KR.
• Vanaf NAP +2,6 m inlaat kritisch
• Vanaf NAP +2,35 m inlaat dicht

Watervraag Kromme Rijn
gebied

Nader te bepalen. Zie suggesties

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel regio
Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Waterbeschikbaarheid
Waaiersluis

Chloride concentratie Gouda
Verval Waaiersluis (HIJ – GHIJ)

LMW (actueel)

Chloride concentratie 200 mg/l (hoewel
HDSR zelf niet op chloride stuurt)
Verval van HIJ naar GHIJ > 0 m

Waterbeschikbaarheid Koekoek

Chloride concentratie Lek bij Koekoek

Watervraag GHIJ regio

Nader te bepalen. Zie suggesties

REDENEERLIJN

STAP 2

Chloride concentratie 200-250 mg/l

Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Informatiebehoefte HHRL
HHRL

Informatiebehoefte

Specificatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Chloride concentratie actueel en
verwacht

Chloride concentratie Krimpen a/d IJssel
en Gouda

LMW (actueel)
NDB model?
(verwachtingen)

200 mg/l (Krimpen a/d IJssel)

Waterbeschikbaarheid ARK bij
Noordergemaal en gemaal De
Aanvoerder

Doorvoer bij Pr. Irenesluizen

Afsprakenkader. In
extreme situaties LCW.

Zie toelichting

Waterbeschikbaarheid Lek bij
Koekoek

Chloride concentratie Lek bij Koekoek

Watervraag Rijnland

Nader te bepalen. Zie suggesties
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Stap 2 – Verschuiven en/of aanvullen wateraanvoer
Informatiebehoefte AGV
AGV
Informatiebehoefte

Specificatie

Waterstand Markermeer

Meetlocatie waterstand Markermeer bij
Zeesluis Muiden

Waterstand Vechtboezem

Meetlocatie waterstand Vechtboezem
nabij Zeesluis Muiden

Watervraag Vechtboezem

Nader te bepalen. Zie suggesties
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Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Continue stap
Interne optimalisatie

Centrale vraag:

In hoeverre kan door interne
optimalisatie de watervraag aan
zoetwaterbronnen worden
beperkt?

HHNK

HAGV
WEST

HAGV
OOST

HDSR
WEST

HDSR
OOST

HHRL

HIJ

REDENEERLIJN

HANDELINGSPERSPECTIEF

Markermeer

Lek

Interne optimalisatie
Handelingsperspectief

Stuurknoppen / doorvoerlocaties

Controlevragen
•

•

•

In hoeverre kan alternatieve
waterverdeling binnen het waterschap
soelaas bieden?
In hoeverre kan (alternatieve)
waterverdeling tussen de waterschappen
soelaas bieden?
In hoeverre kan de watervraag worden
beperkt?

NB. Bij Kromme Mijdrecht en Bodegraven geen
stuurknoppen. Zijn wel doorvoerlocaties.

REDENEERLIJN

15. Kleine inlaten
Rijnland -AGV
14. Kromme
Mijdrecht
12. Bodegraven

13. Weerdsluis

Interne optimalisatie
Stuurknoppen / doorvoerlocaties
Stuurknoppen

Situatie

12. Bodegraven

Nu tot ongeveer 4 m3/s
(zonder inzet gemaal De
Aanvoerder)

•

Doorvoer van HDSR-West naar HHRL

13. Weerdsluis

Gemiddeld 4 m3/s
(afhankelijk van verval):
2,5 m3/s via Weerdsluis
en 2 m3/s via Westriool

•
•

Doorvoer HDSR-Oost naar AGV-Oost
Deels nodig voor voldoende verdunning RWZI effluent

14. Kromme Mijdrecht. In huidige
situatie niet aanwezig; AGV kijkt in
planfase naar plaatsen
doorvoerpomp zuidkant
Amstelboezem (o.a. voor zoet
houden hoofdinlaat Vinkeveense
Plassen).

nvt

• Doorvoer naar Amstel
• Is open verbinding met ARK
• Voor tegengaan dat Amstelwater van slechte kwaliteit verder de AGV
boezem op dringt

15. Kleine inlaten Rijnland naar AGV

onbekend

• Naar polders zuidwesthoek (oa Westeinder)
• Voornamelijk voor doorspoeling
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INTERNE OPTIMALISATIE

TERUG NAAR HANDELINGSPERSPECTIEF

Interne optimalisatie
Informatiebehoefte
Informatiebehoefte

REDENEERLIJN

Specificatie

Interne optimalisatie

Beschikbaarheid

Indicatie kritische waarde

Openstaande punten en kennisvragen
Kennisvragen

Stap

1.

In hoeverre is het op het ARK en in de boezemsystemen mogelijk om tijdelijk het peil op te zetten (kwantitatieve buffering)? Indien
mogelijk:
- In welke gebieden is dit een kansrijke maatregel en waar niet?
- Wat zijn aandachtspunten bij inzet?
- Hoe lang biedt dit soelaas?

0

2.

In hoeverre is het op het ARK, in het Markermeer en in de boezemsystemen mogelijk de chloride concentratie onder de streefwaarde te
brengen (kwalitatieve buffering)? Indien mogelijk:
- Is doorspoelen wel voldoende efficient? (kost ook water)
- In welke gebieden is dit een kansrijke maatregel en waar niet?
- Wat zijn aandachtspunten bij inzet?
- Hoe lang biedt dit soelaas?

0

3.

Welke wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse debietgemiddelden moeten worden gebruikt voor een inlaatstaffel bij de Prinses
Irenesluizen?

1

4.

…

Openstaande vragen
1.

Is waterstroming dusdanig te beïnvloeden dat een lokale zoutbron kan worden geëlimineerd of op een gunstige locatie in het systeem kan worden
gebracht?

2.

Raakvlakken met andere region’s helder hebben
• RMM: HIJ, Lek, Hagestein
• NRL: Hagestein, PIS
• IJsselmeer
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