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Sluitingvande
stormvloedkering inde
Hoüandsche IJssel

VerziltingMidden-Holland
zomer200}
FRANS VAN KRUININGEN, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNEAND

Deaanhoudendedroogte vanafgelopen zomerhad eensteedslagereafvoervan de Rijn totgevolg. De
verzuring vanuitzeedronggestaag landinwaarts. Medio augustus verzütten daardoorde inlaatpunten vandehoogheemraadschappen Rijnland enSchieland.Allerlei maatregelen werdengetroffen
111 hetwaterhuishoudkundig systeem van Midden-Holland. Hierbij waren ookdehoogheemraadschappen Delfland, DeStichtseRijnlanden, Amstel, Gooi en fechten Rijkswaterstaat betrokken. Ecu
landelijke discussieoverzin enonzin vaninlaat van verzili water, denoodzaak van pei(handhaving
en wateraanvoer uit hetlj-meerwas hctgevolg.
Dehoogheemraadschappen Delfland,
Schieland enRijnland, met de inliggende
waterschappen WilckenWiericke,De Oude
Rijnstromen enGroot-Haarlemmermeer, zijn
voor hunwatervoorziening indezomer afhankelijk van water afkomstig uitde Rijn. RijnlandenSchieland maken gebruik van inlaatpunten langsdeHoüandsche IJssel. Delfland
heeft een inlaat vanuit hetBrielseMeer.Via
een pijpleiding onder deWaterweg wordthet
water naar Delfland gepompt. Delfland onttrekt daarnaast ook water aan deboezem van
Rijnland. Dewatervoorziening van MiddenHolland ineen normale zomersituatie isweergegeven inafbeelding 1.
Het peilbeheer inde polder-boezemsystemen vanMidden-Holland isinderegel aan
Ajb.i

Schemavandewateraanvoer'meennormalesituatie.

margesgebonden diekleiner zijn dan 0,10m
tot 0,20m.gebonden. Verdampingsverliezen
worden dan ooksteeds aangevuld met inlaatwater.Daarnaast isinRijnland water nodig
voordebestrijding van interne verzilting.
Brakke kwelpolders lozen verzilt watermet
chloridegehaltes tot1000mg/l opde boezem.
Verziltwater uitNoordzeekanaal (tot 2000mg
Cl/l)komt bij iedereschutting bij desluisvan
Spaarndam deboezemop.Hoogwaardige heester-,bloemen-enbollenteelten bijBoskoop,
AalsmeerendeBollenstreek en oeverlanden,
zoalslangsdeBraassemermeer en Westeinderplassen,zijn gebaat met chloridegehalr.esdie
niet hoger liggen dan 200mg/l.Deinterne verzilting wordt bestteden door water uitde HollandscheIfsselintelatenenditdoorde boezem
tespoelen.Deverzilting blijft zobeperkttot
Afb.z:

Meerdere malen isdesuggestiegedaanom
destormvloedkering indeHoüandsche IJsseltesluiten omverzilting van de HoüandscheIJsseltegen tegaan.Ineen situatie
waarbij bijGouda water wordt onttrokken,
issluiting vandestormvloedkering echter
niet zinvol.Destormvloedkering kan indie
situatie slechtsenkelegetijden dicht blijvenenbijopenen dringt hetverzilte water
alsnog de Hoüandsche IJsselop.Insituaties
waarin extra verziltingvan de Hoüandsche
IJsselwordt verwacht (dooreen kortstondigestijging vandewaterstand opzee, bijvoorbeeld tijdens een storm),kan het sluiten vandestormvloedkeringinde
Hoüandsche IJsselweleffectief zijn.

chloridewaarden tussen 300en500mg/l inde
omgeving vandeverziltingsbronnen. Inoverigegedeelten van deboezem bedtagen dechloridewaarden maximaal 200mg/l.Voordekastuinbouw inDelfland enSchieland mag het
chloridegehalte niet hoger liggen dan 200mg/l.
Doorde lageRijnafvocr enzoutindtinging
liepvanafbegin augustus hetchloridegehalte
in demonding van deHoüandsche IJssel
steeds verder op.Gemiddeld over het getij
lagen dewaarden rond de 500mg/l. Doordat
bij Gouda water aan de Hoüandsche IJssel
werd onttrokken, 'kroop'hetverzilte water
langzaam de Hoüandsche IJsselop.Op15
augustus bedroeg het chloridegehaltebij
Gouda 250mg/l.Ten opzichte vanhet
chloridegehalte indeRijn wasditeen verhoging met 100mg/l.Ditwasookhet moment
dat viadepers bekend werd datRijnland 'zeewater' zou gaan inlaten. Schieland hadinmid-

Schemavandewateraanvoerbijverzilting.
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delszijn inlating gestaakt en werd voorzien
van water vanuit Delfland.

Chlorideconcentratie in mg/l
22 augustus

Beginaugustus wasalgeanticipeerd op
mogelijke verzuringvan inlaatpunten en was
dealternatieveaanvoerroute,de zogeheten
kleinschalige wateraanvoer(KWA),operationeel.
Viahetgebied van deStichtseRijnlanden werd
uiteindelijk zeven kubieke meter water per
secondevanuit hetAmsterdam-Rijnkanaal en
deLeknaar Rijnland aangevoerd. Eenbeheersovereenkomsr tussen DeStichtse Rijnlanden,
Rijnland, Delfland, Schielanden Rijkswaterstaat regelt dezeaanvoer.Vandegenoemdehoeveelheid voert Rijnland drie kubieke meter naar
Delfland, diedaarvan volgens herakkoord weer
één kubieke meter doorvoert naarSchieland.De
waterbehoefte opdat moment wasechtergroter.Delfland kon volstaan met zijn reguliere
aanvoervan vierkubieke meterperseconde uit
hetBrielseMeer.Schieland kreegper seconde
tweekubieke meter viaDelfland uit deKWA,
maar vierkubieke meter persecondewasvoor
Rijnland ontoereikend.Detotale behoefte van
Rijnland bedroegtoenongeveer 15kubieke
meter,zodatalsnogverziltwater vanuit de HollandscheIJsselingelaten moest worden.Mede
doordediscussiediedaarna isontstaan over het
inlaten vanverziltwater, isop26augustus een
aanvoerroutevanwater uithet IJ-meer via het
beheersgebied vanAmstel,GooienVecht tot
stand gebracht.Inafbeelding 2isde waterdoorvoer 111Midden-Holland mdiesituatie weergegeven.Deroodtinten symboliseren verzuring
indeverschillende Warersystemen.
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Inlaat Hollandsche IJssel
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Chloridegehalt«indeboezemvanRijnlandopdedag datdeinlaatvandeHollandscheIJsselgestaaktwerd.

Beleidskader
Het besluit om verzilt water in te laten
wasgebaseerd op landelijk vastgesteld beleid.
DeTweedeNota Waterhuishouding uit 1985
kent ingeval van waterschaarste prioriteit toe
aan het peilbeheet.Door peilen te handhaven
wordt voorkomen dat waterkeringen en
funderingen (gebouwen, infrastructuur) verzakken.Desnoods wordr dan verzilt water
ingelaten om depeilen te kunnen blijven
handhaven.DebeleidsanalysePolicyAnalysis
WatermanagemenrNetherlands, diede grondslagvormt van deTweedeNota WaterhuisTabel1.

houding, lietindertijd zien dat de verzilting
vanMidden-Holland grotendeels bestreden
kon worden door een aanvoerroute uit het
BrielseMeer (pijpleiding) naar Delfland en een
aanvoerroute met beperkte capaciteit uit het
Amsterdam-Rijnkanaal en Leknaar Rijnland
(deKWA). Deaanleg van een apart kanaal van
hetAmsterdam-Rijnkanaal naar Rijnland was
nier lonend.Gemiddeld zou dan eensin de20
jaar vcrzilringschadeontstaan. Deschade werd
geziendegeringe frequentie en de relarief
geringegrootte acceptabel geacht.Toen vorig

Situatie in Rijnland
Vanafeindjuli werd alrekening gehouden
met demogelijke verziltingvan de Holland-

HoeveelhedendoorRijnland ingelatenwater.
totale inlaat
inlaat Gouda
(Gouda +KWA+THS]Hollandsche IJssel
10 sm 3
10 s m 3

tot moment verzilten
inlaat Gouda (15augustus)
vanaf15augustus tot
staken KWA(9oktober)
totaal

H20

jaar voor her eerst na het drogejaar \yj6 sprake
wasvan waterschaarste,bleken de uitgevoerde
maatregelen effectief Verzilting inDelfland en
Schieland trad uiteindelijk niet op.Deverzilting van Rijnland wasveelminder omvangrijk
dan in 197(3. Deinlaat van verzilt water leidde
echter weltot discussies en werd daarmee feitelijk niet geaccepteerd.
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Ajb.4:

De kleinschalige wataaanvoer.

A/b.5:

De doorvoerroute vanaf hetIJ-meerdoor het,gebied vanAmstel,GooienVecht(metdeafsluitingen van de
zijtakken van deAmstel).
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seheIJssel.Eenaantalmaatregelen werdal
getroffen, zoalshetopstarten vanhetoverleg
omdeKWA operationeel temakenendeaanlegvannoodaanvoerroutesinpolderster
weerszijde vandeGouwe(waterschapWilcken
Wiericke)omwatervanuitdeOudeRijn in
plaatsvandeGouwetekunnen inlaten.Op 15
augustusverzilttedeinlaatbijGouda.Omdat
deaanvoervanuitdeKWA de waterbehoefte
nietkondekken,werdtochnogverziltwater
ingelaten.DeGouweverzilttemetchloridewaardentot 300 à 400 mg/l.Indeoverigedelen
vandeboezemnamdeverziltingnogniettoe
totbovendenormwaarden.Ophetpuntwaar
deGouweenOudeRijnsamenkomen,mengde
hetverzilteinlaatwater uitdeGouwenamelijk
met(zoet)KWA-wateruit de OudeRijn.Pas
daarnaverspreiddehetwaterzichverderdoor
deboezem.SOBEK-berckemngen meteen
modelvandeboezemvanRijnland gavenaan
datdedoorspoelingvandeboezemmereenderdekonwordengereduceerd.Hetgevolgzou
zijndatdeinterneverziltingvanhetnoordelijkdeelvandeboezemwelgeleidelijk aanzou
toenemen.Dezetoenamewerdvooreenperiodevaneenaantalwekenacceptabelgeacht.De
inlaatbehoefte werddaarmeemettweekubiekemeterpersecondegereduceerd.
Omdatdedroogteaanhield,kwamdeaanvoerroutevanuithetIJ-meerviade Amstel
naarhetgebiedvanRijnland inbeeld.Het
nadeelvandezeroutewasdat,voordathet
wateruirhetIJ-meerRijnland zoubereiken,
eerstbrakwatermetchlorideconcentratiesvan
800 à 1000 mg/luit de Amstel(afkomstigvan
polderGroot-Mijdrecht) naarRijnland zou
stromen.BovendienzouhindervoorscheepvaartinAmsterdam ontstaan.InRijnland
moesten kanalen tijdelijk metdamwand
wordenafgesloten omhetbrakkewaterviaeen
zo'nkortmogelijke wegaftekunnenvoeren.
H2O
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Bijdevoorbereiding van deze route is
gebruik gemaakt van SOBEK-berekeningen.
Met een model van deAmstel(ziehierna) werd
door het Waterloopkundig Laboratorium uitgerekend welkeconcentraties te verwachten
waren bij deTolhuissluis.Rijnland rekende
vervolgens weer met zijn modelvan de eigen
boezem dedoorvoer van het brakke water door.
Op basisdaarvan werd een meest optimaal
afvoerscenario gekozen.
Dedoorvoer van het brakke water zou
ongeveer een week duren. Opvrijdag 22augustus werd besloten water uit het IJ-meeraan te
voeren.Deinlating bij Gouda werd die dag
gestaakt en deKWAwerd verhoogd van zeven
naar tien kubieke meter pet seconde.In het
weekend werden voorbereidingen getroffen
om deDrecht,LeidscheVaart en Zegerplas met
damwanden afte sluiten
Dinsdagochtend 26augustus wasde aanvoerroute viadeTolhuissluis (THS-route) operationeel.Decapaciteit varieerde tussen de ro
en 13 kubieke meter per seconde.Langs het
Aarkanaalen deGouwe werden continueEGVmetingen uitgevoerd diemet GSM-internetverbindingen direct uitleesbaar waren.Aan de
hand van degeactualiseerde metingen werden
met SOBEKnieuwe prognoses gemaakt. Uiteindelijk heeft deaanvoer uit het IJ-meer18
dagen gefunctioneerd. Intussen liep waterbehoefte door deveranderde weersomstandigheden terug. Het water uit KWAen IJ-meer kon
daarom ookgebruikt worden om de intussen
langzaam oplopende interne verzilting van de
boezem tebestrijden. Door de aanhoudende
lage rivierafvoeren en de toch nogsteeds verzilteHollandsche IJssel isdeKWA uiteindelijk
tot begin oktober operationeel geweest.Tabel1
geeft dedoor Rijnland in 2003ingelaten hoeveelheden water weer.

deEnkeleen deDubbele Wiericke,de Langeen
KorteLinschoten en in deLopikerwaard. Foto's
van een boerderij bij Harmeien die met zandzakken beschermd moest worden tegen hoge
waterstanden haalden de landelijke pers onder
dekop 'Wateroverlast op hoogtepunt droogte'.
Om goededoorvoer van water uit deLopikerwaardroute te krijgen, moest de GekanaliseerdeHollandsche IJsseldoor Rijkswaterstaat op
peilgehouden geworden met het Noordergemaal in destad Utrecht. Het opstarten van de
KWAverliep vanafbegin augustus in stappen.
Alseerstewerd de Lopikerwaardroute ingesteld.Daarna werd deLeidsche/Oude Rijnroute ingebruik genomen door het aanzetten
vanéénvijzel van het gemaal DeAanvoerder.
Vaarverboden werden uitgevaardigd voor
onder meer deLeidscheRijn en Oude Rijn. In
deeersteweekvan augustus bedroegde aanvoergemiddeld drie kubieke meter per seconde.Daarna washet nogeen heleopgaveom op
deafgesproken zeven kubieke meter te komen.
Eénvan deredenen wasdat door 'hoge'boezemstanden in Rijnland het vervaloverde
sluis bij Bodegraven reklein werd.Vanaf16
augusrus kon deafgesproken hoeveelheid
doorgevoerd worden. Inde laatste week van
augustus kon een debiet van tien kubieke
meter per secondedoorgevoerd worden. Door
het verder optimaliseren van de aanvoerroutes
en de intussen verminderde verdamping kon
daarna vrijeenvoudig een evengrote afvoer
worden gerealiseerd.

Aanvoerroute uit IJ-meer bij Amstel,
Gooi en Vecht
Het water uit het IJ-meer werd via gemaal
ZeeburginAmsterdam ingelaten. Een deel
daarvan (vijfkubieke meter perseconde) werd
gebruikt om (regulier) deAmsterdamse grachten door tespoelen.Derest,ongeveer rotot t3
kubieke meter per seconde,wasbestemd voor

Rijnland en werd viadeAmsrelnaar Rijnland
doorgevoerd. Onder normale omstandigheden
voertdeAmstel water afnaar het IJ.Om stroming in omgekeerde richting tot stand te
brengen, werd deverbinding met het IJverbroken.Sluizen in deAmsterdamse grachten
werden gesloten, waaronder de bekende
Amstelsluizen.Zijtakken van deAmstel alsde
Bullewijk, deOude Waveren de Groote Heicop
werden afgesloten. Voordescheepvaart leverde
dit een aantal stremmingen op.Schepen tot45
meter konden noggeschut worden. Grotere
schepen moesten viaeen omweg(desluis bij
Driemond) naar hetAmsterdam-Rijnkanaal en
Noordzeekanaal.Deafsluitingen vandeBullewijk, Oude Waver en deGrooteHeicop moesten voorkomen dat hetzoeteIJ-meerwater vermengd werd met brak water.Mer een
SOBEK-modelvan deAmstelboezem, dat voor
dit doelspeciaaldoor WLDelft Hydraulics was
aangepast,werden berekeningen uitgevoerd
over dedoorvoer van het brakke water in de
Amstel en aanvoer van het zoete water uitIJmeer.Tijdens dedoorvoer werden steedsEGVmetingen uitgevoerd. Opvrijdag 29augustus
washet IJ-meerwater bij deTolhuissluis aangekomen. Indedaaropvolgende twee weken
stroomde vrijwel uitsluitend IJ-meerwater
doordeAmstel.Ook in deAmsterdamse grachten wasveelIJ-meerwater aanwezig.Afen toe
steeghet peil in deAmstel iets te hoog, waardoor tijdelijk het gemaal Zeeburg heeft uitgestaan om het peil indeAmstel weer te laten
zakken.

Watervoorziening Delfland
Delfland konzijn boezem en polders van
voldoende water voorzien.Eerst werd het peil
iets hoger gehandhaafd dan streefpeil, later
werd een lager streefpeil gehandhaafd vanwege verwachte neerslag.

KWA in de Stichtsc Rijnlanden
Dekleinschalige wateraanvoer ligt in het
beheersgebied vanDeStichtseRijnlanden en
bestaat uit tweeaanvoerroutes:één route loopt
viadeLopikerwaard, Gekanaliseerde HollandscheIJssel,EnkeleWierickeen Oude Rijn, de
andere route viadeLeidscheRijn enOude Rijn.
Bijdesluis indeOudeRijn bij Bodegraven
'mondt' deKWAuit in deboezem van Rijnland.

Aft).6:

DechloridegehaltesitiDelfland.
' Hooghecrmaadwhap van Delfland

Chloride mg/liter
in boezemwateren
22 augustus 2003

/ \ / grootboezemwater
Poldergrens
jWaterschap

Om de KWAtot stand te brengen zijn
diversegemalen en inlaten nodig. De belangrijkste daarvan zijn het gemaal DeAanvoerder
(vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Leidsche Rijn) en gemaal de Koekoek (vanuit Lek
naar de Lopikerwaard).
Deaanvoer veroorzaakte een verhoging
van waterstanden opdeLeidscheen Oude Rijn,
H20

chloride mg/liter
O < 100
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Aanvoer tot 15juli

Aanvoer van 15juli tot 2 aug.

Aanvoer van2 aug.tot 30 sept.

Aanvoerna30 sept

Schieland |
Ringvaart

hfiUla
Delfland

Delfland
Schieland
Rotteboezem

weg-Nieuwe Maas

Aft 7:

Delfland

m

WateraanvoerenstroomrichtingenbinnenSchielcmd.

Dehoofdinlaat vanuit het BrielseMeer
was reeds voorafgaand aan de inwerkingtreding vande KWAvolop in bedrijf De kwaliteit
van dit inlaatwater isbeter dan het water vanuit Rijnlands boezem. Het inlaatpunt vanuit
Rijnland bij Leidschcndam ispasop 31juli in
gebruik genomen.
Gemaal Winsemius islangdurig 24uur per
dagmet devollecapaciteit van vier kubieke
meter per seconde in bedrijfgeweest.In die
periode istotaal 15 miljoen kubieke meter
water vanuit het BrielseMeer aangevoerd.
Aanvankelijk werd vijfkubieke meter per
seconde vanuit Rijnland aangevoerd. Later is
opbasis van deKWA-afspraken drie kubieke
meter ingelaten. Uiteindelijk isin totaal via
Rijnland negen miljoen kubieke meter water
aangevoerd.
Naast aanvoer van water voor 'eigen'
gebruik, isviadeBergsluis teRotterdam zo'n
zesmiljoen kubieke meter water doorgevoerd
naar Schieland.Voor het handhaven van een
voldoende laagchlondegehalte nabij deBergsluis,moest circazeven miljoen kubieke meter
schut- en lekwater vandeParksluizen teRotterdam afgevoerd worden.Deze hoeveelheid is
samen met deaanSchieland geleverdezes miljoen kubieke metergroter dan de te Leidschendam viaRijnland aangevoerdenegen miljoen
kubieke meter. Daaruit valtdeconclusie te
trekken dat aanvoer vanzoet water uit het
BrielseMeer voor dewaterhuishouding van
zowelDelfland alsSchieland van wezenlijk
belang isgeweest.
Hetgemiddelde chloridegehalte in Delflands boezemwater buiten deregio Rotterdam/Schiedam schommelde in de beschouwde
periode rond de 140mg/l.Dit waswel iets
hoger dan in voorgaandejaren, toen de gemiddelden onder de 100mg/l lagen,maar nog
ruimschoots onder degrens van 200mg/l.
Alleen inde omgeving van deschutsluizen te
Rotterdam enSchiedam zijn hogere chloridegehaltengemeten alsgevolgvan ingekomen
lek-en schutwater vanuit deNieuwe Maas.

Watervoorziening Schieland
Schieland heeft tweeboezemsystemen binnen zijn beheersgebied (circa 20.000ha):de
Rotteboezem met een inlaat water vanuit de
NieuweMaas bij gemaalSchilthuis in Rotterdam en de Ringvaartboezem met een inlaat
vanuit de Hollandschc IJssel(SnelleSluis bij
gemaalA. Kroes bij Moordrecht).Vanafhalf
juli wasalsprake van een zouttong op de
Nieuwe Maas.Deinlaat in deNieuwe Maas
kon daardoor niet meer worden gebruikt. Vanafdat moment werd voor het helegebied water
ingelaten uit de Hollandsche IJssel.Vanaf
2augustus werd twee kubieke meter water per
seconde ingelaten vanuit Delflands boezem via
deBergsluis inRotterdam (deKWA-overeenkomst voorzag in slechts de helft). De reguliere
inlaat vanuit deHollandsche IJsselging dicht
op 12augustus.Tot 30september bleefde
Bergsluis debelangrijkste aanvoerroute van
zoet water voorSchieland.Tussentijds isdeze
aanvoer enkelemalen afgesloten geweest,
omdat viaParksluizen verzilt water in Delflands boezem wasbinnengedrongen. In totaal
isviadeBergsluis circazes miljoen kubieke
meter water ingelaten.
Na 30september isdoorSchieland weer
ingelaten vanuit deHollandsche IJssel.Dedroge periode was reedsenige weken overbrugd,
maar totdie tijd wasnogsprake van verhoogde
chlorideconcentraties indeHollandsche IJssel.
Met deze inlaat werd ookdeRotte van water
voorzien, omdat bij gemaal Schilthuis nog
steedsgeen water kon worden ingelaten door
te hogezoutgehalten in deNieuwe Maas.

Evaluatie
Devraagofhandhaving van het peil
terecht een hogere prioriteit had dan de
bestrijding van verzilting, isinmiddels beantwoord dooreengroep vanexperrs,die vastgesteld hebben datdezeprioriteit inderdaad nog
steedsgeldig is(zieonder andere H,0 nr.
20/2003).Andere vragen alsmoet het beleid bij
(landelijke) waterschaarsre bijgesteld worden,
moet ereenaparteaanvoerroute komen ofzijn
zoetwaterbergingsgebieden nodig, worden

opgepakt in dereeds lopende Droogtestudie
Nederland en deRegionaleVerkenningZoetwatervoorzieningMidden-West Nederland,
die beidegetrokken worden door Rijkswaterstaat.Daarnaast isRijnland bezig met een studienaar verziltingsbestrijding en toekomstig
peilbeheer. Het Crisis OnderzoeksTeam heeft
inmiddels namens allepartijen de samenwerkingen besluitvorminggeëvalueerd. Hieruit blijkt dat het besluitvormingsproces op
hoofdlijnen tijdig (instellen KWAen aanvoer
uir IJ-meer)plaatsvond engoed georganiseerd
was.Welwordtgeconcludeerd, dat ondanks
dat veelenergie isgestoken in communicatie
naar demedia en andere betrokkenen, het
effect ervan minder isgeweest dan mogelijk
was,omdat een weloverwogen communicatiestrategieontbrak.Devraagofer uiteindelijk
schade voor deheestertelers en het ecosysteem
isgeweest, kan vooralsnogmet nee beantwoord worden.Detijdige aanvoer van water
uit het IJ-meer heeft daar mede aan bijgedragen.Achterafuitgevoerde SOBEK-berekeningen laten echter welziendat, vanwege de
intussen teruglopende watervraagzonder aanvoer vanuit het IJ-meer, maar welmet tien
kubiekemeter per secondevandeKWA,er niet
veelwater meer uit de Hollandsche IJsselzou
zijn ingelaten. DeGouwezou dan welnogeen
aantal weken verziltzijn gebleven. Erzou dan
ookonvoldoendewater zijn geweest om de
interne verzilting in het noorden van deboezem van Rijnland te bestrijden. Devraagof
dezeverzilting tot schadezou hebben geleid,
kan nietzonder meer met nee beantwoord
worden.
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