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Hoelaagwashetlaagwater
vanzoos?

destroomgebieden ruim400mm/jaar
bedraagt.Doordatdeverdampingindezomer
hoogisenindewinterlaag,zijngemiddeld
gesprokendeafvoeren indewinterhoogenin
dezomerlaag.VoordeRijnwordtditpatroon
enigszinsverstoord,doordatdeafvoer vanuit
deAlpenjuist hoogisinhetvoorjaarenzomer
(sneeuwsmelt)enlaagindewinter(bevriezing].Doorherverschilmomvangvan
stroomgebied enhetgemengderegimevande
Rijnishetafvoerverloop vandeMaasveelgrilligerdandatvandeRijn.Deratiotussen
hoogstenlaagstgemetenafvoer bedraagtvoor
deRijn(bijLobith)ongeveer20envoorde
Maas(bijLuik)ongeveer150.
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Na dezomervan2003 staatdedroogtcproblematiekweeropdeagenda. Ookisin2003hetbelang
vandeaanvoervanzoetwaterdoorRijnenMaasvoordewaterhuishouding inNederland nog
eensonderstreept.Problemen rondhergebruikvankoelwater,deindringingvanzoutwater,het
peilbeheerindepoldersenbeperkingenvoorscheepvaartendrinkwaterproductiepasseerdende
revue.Inmiddels ishetjaarafgesloten enwordthettijd omdebalansoptemaken.Hoeextreem
waslm laagwateropdeRijn enMaasvan2003eigenlijken kunnen weditindetoekomstvaker
verwachten?
Hetstroomgebied vanRijnenMaas
bovenstrooms vanNederlandbedraagtrespectievelijk 160.000km2en20.000km2.InhetRijnenMaasstroomgebied valtgemiddeldperjaar
zo'npooà1000mmneerslag.Degemiddelde

afvoer vandeRijnbijLobithbedraagt2200
kubiekemeterpersecondeenvandeongedeeldeMaasbijLuik(voordeafsplitsingvanhet
Albertkanaal)275kubiekemeterperseconde.
Ditbetekentdathetneerslagoverschot inbei-

Het belang van Rijn- e n Maaswater
Hierondervolgt,inwillekeurigevolgorde,
eenopsommingvandevoornaamste functies
welkedeRijnenMaasvervullenvoorde
waterhuishoudingvanNederland:
• RijnenMaasvormenmetdeaangesloten
kanaleneennetwerkvanvaarwegen
dardeNederlandseenVlaamsehavensredenverbindtmethetEuropeseachterland.
• Hetleidingwater vanongeveer40procent
vandeNederlandsebevolkingwordt
geproduceerd uitoppervlaktewater, waarvaneengrootdeeldirectofindirectdoor
RijnenMaaswordtaangevoerd.Daar-
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naastisookeengrootdeelvanBelgiëvoor
deproductievandrinkwatetaangewezen
opdeMaas.
LangsdeNederlandseMaasen Rijntakken
staaneenaantalenergiecentraleswelke
voordekoelingafhankelijk zijnvanrivierwater.
Opbeiderivierenwordtafvalwatergeloosd
watverdundnaarzeewordt afgevoerd.
Deafvoer vandeRijnzorgtervoordatzeewaternietvetlandinwaarts kandringen.
HetwateruitdeRijnendeMaaswordt
gedurendedrogeperiodengebruiktomin
grotedelenvanNederlandhetgrond-en
oppervlaktewateroppeiltehouden,teneindeverdrogingenbodemdalingzoveel
mogelijk tebeperken.
Tenbehoevevandelandbouwwordtwater
uitderivieronttrokken voorirrigatie.
LangsMaasenRijntakken vindenopgrote
schaalrecreatieveactiviteitenplaats.
Inenlangsderivierzijnwaardevolleecosystemenaanwezig.

bepaaldewaterstand inhetverleden minder
waterdoorderivierstroomdedanbij dezelfde
waterstand nu hetgevalis.Ingevalvanlaagwaterishetinteressanter omtekijkennaarde
waterafvoer inplaatsvande(lokale)waterstand.Deafvoer bepaaltimmetsdehoeveelheidwaterdiebeschikbaar isvoordewateihuishoudinginNederland.
Delaagstegemetenafvoer tijdens hetlaagwatervan2003 bedroeg780kubiekemeterper
secondevoordeRijnbijLobithenongeveer40
kubiekemetetpersecondevoordeongedeelde
MaasbijLuik.Inhetvetledenttaden regelmatiglagereafvoeren op.Delaagsteafvoeropde
RijnbijLobithisgemeteninhetnajaar van
1947enbedroeg620kubiekemeterperseconde.Indezomervan1976schommeldedeafvoer
vandeMaasbijLuikenigetijd rondde20
kubiekemetetperseconde.Quajaarminimum
staatditlaagwatervoordeRijnendeMaasop
respectievelijkeengedeeldezevendeengedeelde13eplaatsoverdeafgelopen eeuw(tabel 1).

InRijnenMaaswordtenergiegewonnen
uit waterkrachtcentrales.

Eenanderemanieromhetlaagwatervan
2003 inhistorischperspectiefteplaatsenis

Tijdens periodevanlageafvoeren komen
bovenstaandefuncties onderdruktestaan.In
hetverledenzijn talvanmaatregelen genomen
omdenegatieveeffecten vanlaagwateitegen
tegaan.Zowotdendelenvanonsriviernetwetkgestuwd,wotdtwateizoveelmogelijk
vastgehouden(bijvooibeeld inhetIJsselmeet)
enwordthetwatetactiefgestuurd naardie
plekkenwaarhethethaidstnodigis.Daainaastzijnomdewateivoorzieningvoorde
industrieendedrinkwaterproductie veiligte
stellen,reservoirsaangelegdomperiodesvan
gebrekaanvoldoende(schoon)watettekunnenoveibtuggen.Eenanderemaatregelishet
beperkenvanhetgebruikvanrivierwater.
Grofweg kanwordengestelddatvoordeMaas
bijeenafvoer beneden60kubiekemeterper
seconde(bijLuik)envoordeRijnbijeenafvoer
beneden 1000à1400kubiekemeterperseconde
(afhankelijk vanhetseizoen)(bijLobith)sprakeisvaneensubstantieel watertekort.Vanaf
datmomentgaateendeelvanbovenstaande
maatregelen inwerking.Dematewaarinis
medeafhankelijk vandewaterbehoefte opdat

Laagwater Z003 in historisch
perspectief
Eindseptember2003 weidindeRijn bij
Lobithdelaagstewateistandooitgemeten:
6.91 meterbovenNAP.Ditrecordgeeft echter
eenvertekendbeeld.DerivierbodembijLobith
isdeafgelopen decenniagedaaldmetzo'ntwee
àdriecentimeter perjaar.Dezedalingwordt
vetoorzaaktdoorerosiewelkeisverstetktdoor
hetnormaliseren vanderiviergedurendede
afgelopen eeuw.Datbetekentdatbijeen
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Tobel1.

dooitekijken naarhetaantaldagendatde
afvoer benedendekritiekegrensvan60kubiekemeterperseconde(Maas)en1000kubieke
meterperseconde(Rijn)kwam(afbeelding 1).
Ookhierblijktdathetlaagwatervan2003 buitendeabsolutetopoverdeafgelopen eeuw
valt.Ditisopvallend,omdathet afgelopen
zometnietalleeninNedetland maarookinde
bovenstroomsedelenvanhetRijn-enMaasstroomgebied uitzonderlijk droogenwarmis
geweest.Devetklaringhiervoorligtinhet feit
dathetdrogevoorjaar enzomervoorafwerden
gegaandooreennat2002.Tijdenshethoogwatetvanjanuari2003 werdbijBorgharennog
deopdrienahoogsteafvoer sinds 1911gemeten.Dooidezenattevoorgeschiedenis waren
degrondwaterreservoirs aanhetbeginvanhet
voorjaar van2003 relatiefgoedgevuldenisde
basisafvoer vanRijnenMaasafgelopenzomer
relatiefoppeilgeblevenondanksdelangdurigedroogteenhitte.Inanderememorabele
jarenzoals1921 en1976werdendedroge
zomersvoorafgegaan doordrogewintersen
washetlaagwateiaanzienlijk lagerenlanget.
VooideRijnvalthetdaarnaastopdatdelaag-

RangordevanlaagstwaargenomeniaggemiddeldeafvoerRijn(1501-2003)enlaagstwaargenomenmaandgemiddelde*ajvoerMaas(1911-2003)fa kalenderjaar.

Rijn bij Lobith
jaar
minimale
afvoer (m3/s)
daggemiddelde
W7

620

1949
1921

635
670

1954

680

1959

715

1971

760

1943
2003

780

1976

782

1991

794

1972

800

1908

815

1962

818

1964

820

1920

835

1929

575

1963

665

1933

825

780

maand

november
november
november
januari
oktober
novembei
novembei
september
juli
september
oktober
november
november
augustus
december
februari (ijsgang)
januari(ijsgang)
december (ijsgang)

Maas bijLuik**
jaar
rninimale
afvoer (m3/s)
maandgemiddelde
1976

22

1934

29

1947
1921

31
37

1964

59

1959

39

1973
1969

42

1991

42

1971

43

1955
1949

44

1935

50

40

49

2003

50

1933

52

1928

55

1943

55

1977

55

maand

augustus
september
oktober
juli
juli
oktobet
septembei
oktobet
septembei
oktobet
oktober
oktobet
augustus
september
september
september
septembei
oktobet

*OmdatdeMaasgestuwdisgevendaggemiddeldewaaideneenveitekendbeeldvandehydrologischeomstandigheden.IndemaandgemiddeldewaardenwordthetstuwefFectuitgemiddeld.
**DeafvoerreeksvandeongedeeldeMaasbijLuikisberekendopbasisvandeafvoerreeks van
Borgharen(vanaf1911)meteencotiectievooidewateronttiekkingdoordekanalentussenLuik
enBorgharen.Omdatdezeonttrekkingengedurendedevorigeeeuwstapsgewijszijntoegenomengeeft dezeafgeleide reekseenbeterbeeldvandehydrologischeconditiesinhetMaasstroomgebieddandeBorgharenreeks.
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vanzoetwater door Rijn enMaas,staat in het
eerstedeel van deDroogtestudie Nederland4'.
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Eenvergelijking met historische afvoerreeksen vanRijn en Maas laatziendat vanuit
hydrologisch oogpunt het laagwater van 2003
niet uitzonderlijk was.Het rivierwater kan
nogveellagerzakken en ook langduriger. Toch
werd desituatie alsvrij kritisch ervaren.Vooral
maatschappelijk trad de nodige onrusr op.
Voorde waterhuishouding vanNederland is
het dus van belangom voorbereid tezijn op
noglangere periode mer noglagere rivierafvoerendan in 2003optraden. f
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steafvoeren in het verleden veelal in het late
najaar zijn opgetreden. Voorrecordlage afvoeren isderhalve ookeen droog najaar vereist.
Samenvattend kan worden gesteld dat de
zomer van 2003vanuit hydrologisch oogpunt
niet uitzonderlijk was.Dereden dat het laagwater van deafgelopen zomer toch veelcommotie heeft veroorzaakt zit hem vooral in het
feit dat de lageafvoeren begin augustus
samenvielen met een hittegolfwaardoor de
waterbehoefte erg hoog was.Uitzondetlijk was
ookdehoge temperatuur van het rivierwater.
Ook hier werd een recordgevestigd (28°Cbij
Lobith],maat evenals het waterstandrecord is
ookdit temperatuutrecord enigszins vertekend.Door de toename van de lozingen van
koelwater isde temperatuur van het Rijn
water overde afgelopen eeuw namelijk aanzienlijk gestegen. Het temperatuurrecord kan
derhalve niet enkel aan de uitzonderlijke hitte
van deafgelopen zomer worden toegeschreven.

In toekomstig perspectief
Uit het vergelijk met afvoeren uit het verleden valtop te maken dat vanuit hydrologisch
oogpunt het laagwater van 2003voor zowel
Rijn alsMaas niet uitzonderlijk extreem was.
Bovendien lijkt (zieafbeelding 1) ookgeen
sprake tezijn van een trend die wijst op een
duidelijke toename ofafname van het optreden van laagwater. Derhalve bestaat een grote
kansdat ook in de nabije toekomst laagwaters
opzullen treden dievergelijkbaar ofextremer
zijn dan het laagwater van 2003.Daarnaast
rijst devraag in hoeverre dekansop laagwater
zalveranderen alsgevolgvan een mogelijke
klimaatverandering.
Het KNMI verwacht dat in onze regio de
klimaarverandering naast een temperatuur-

stijging ook een toename van de neerslag zal
veroorzaken en dan met namegedurende de
wintermaanden 1 '. Voorde zomermaanden
wordt niet zozeereen roename van de totale
neerslagverwacht, maar weleen toename van
deneerslagintensiteit. Deafgelopenjaren is
onderzoek verrichr naar deeffecren van klimaatveranderingop rivierafvoeren. Het algemene beeld wat hieruit ontstaat voor Rijn en
Maas isdat deverwachte klimaatverandering
tot een toename van de hoogwatetproblematiekzalleiden2'.Nader onderzoek naar de
Maas3'laatzien dat het effect van bovengenoemde klimaatverandering op het optreden
van laagwater minder eenduidig is. Enerzijds
resulreert deverwachre toename van de temperatuur in een lageregemiddelde zomerafvoer,anderzijds kan deverwachte toename van
dewinterneerslag dekansop lange perioden
met extreem lageafvoeren indezomerjuist
verminderen. Het laagwater van 2003 bevestigt
dit beeld.VoordeRijn speeltdaarnaast de
invloed van smeltende sneeuw op het afvoerregime een belangrijke rol.Een temperatuurstijging zalerroe leiden dat een kleiner deel van de
winterneerslag pas indezomer tot afstroming
komt.
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Hoebelangrijk deafvoer uit deAlpen voot
delaagwater afvoer opdeRijn uit Nederland is
blijkt uit een vergelijk vande Rijnafvoeren bij
Reklingen (Zwitserland]en Lobith. Gedurende
deperiodejuni tot september 2003kwam ruim
60procent vandeafvoer bij Lobith uit het
Zwitserse deelvan hetRijnstroomgebied (circa
20procent van het oppervlak bovenstrooms
van Lobith).Een uitgebreide beschouwing van
de(roekomstige)droogreproblematiek in
Nederland, inclusiefhet belang van de aanvoer
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