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Meerrandmerenleiden
tot problemen
Deaanbevelingeninhetrapport'Vooreenopentoekomst'vandeRaadvoorhetLandelijkGebiedoverde
toekomstvanhetIJsselmeergevenpro/ir.J.Kop aanleidingenkelegrondbeginselenvoorhetwaterbeheer
weereensopeenrijtje tezetten.
Indeperiode van 1 april tot 1 oktober
overtreft degemiddelde verdamping de
gemiddelde neerslag11.Dit betekent, dat in
gebieden waar men het waterpeil inopen
watergangen en/ofhet (freatisch) grondwaterpeil niet beneden een bepaald niveau wil
laten dalen en/ofdekwaliteit (bijvoorbeeld
zoutgehalte) ervan nietbovenofbeneden
eenbepaaldegrens willaten uitkomen,
water vandegewenste kwaliteit zal moeten
suppleren.Voorzoverdat water niet rechtstreeks kan worden afgetapt uit waterlopen
met water uit externe bron (bijvoorbeeld de
Rijn),zalhet uit bekkensgehaald moeten
worden,waarhet in het winterhalfjaar is
opgeslagen,met alsbron delokaleneerslag
en/ofexterne aanvoer (bijvoorbeeld
wederom deRijn).Naarmate een zomerhalfjaar zowelinNederland alsin het gehele
srroomgebied vandeRijn droger is,wordt
dieopslagfunctie vangroter belang.
Het IJsselmeer met deRijn alsvoornaamste externebron vormt het belangrijksteopslagbekken voorsuppletie van water
in herzomerhalfjaar naar 'behoeftige' gebieden in met nameNoord-Holland, Friesland,
Groningen enDrenthe.Vanwege het
verdampingsoverschor indezeperiode moer
het opslagbekken eenzoklein mogelijk
oppervlak hebben met eenzogroot mogelijk
verschil tussen detoelaatbaar geachte minimaleen maximale waterstand.
Dankzij zijn hoofdzakelijk kunstmatige
oevers,dieberekend zijn ophoge waterstandenenopwaaiing (Afsluitdijk, oorspronkelijke zeedijk inFriesland,deWieringermeerdijk,dedijk Enkhuizen-Lelystad, de dijken
vandeNoordoostpolder enOostelijkFlevoland endebandijken langsdeIJsselplusde
kunstwerken alsdebalgstuw teRamspol)is
ophetIJsselmeer eengrotere peilvariarie
mogelijk dan ophet Markermeer ende
overige randmeren.
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Daarnaast heeft hetIJsselmeer het voordeelrechtstreeksaangesloten tezijn opde
Rijn (viadeIJssel)met voldoende aanvoer in
het winterhalfjaar eneen nog substantiëlere
aanvoer in hetzomerhalfjaar (zij het gering
inzeerdrogejaren) doorde (gletsjer)rivier
deRijn. Het Markermeer endeoverige
randmeren hebben gevoeligereoevers,die
eenevengrotepeilvariatie niet,ofslechts na
ingrijpende maatregelen, kunnen velen.
Bovendien heeft het IJsselmeer het voordeelrechtsrreeks teworden gevoed doorde
Rijn, terwijl hetMarkermeer endeoverige
randmeren voor hetgrootstegedeeltegedurendehetzomerhalfjaar moeten worden
gesuppleteerd vanuit het IJsselmeer, nora
beneherzelfde opslagbekken met desuppletiefuncrie voorFriesland,Groningen etc.
Gezienhetverdampingsoverschot inhet
zomerhalfjaar zijn daarom randmeren buiren
hetIJsselmeerinhetIJsselmeergebiedalleen
vanbelangvoorreguleringvanhetgrondwaterpeilendegrondwaterstroming2),deecologie,voorbergingvanovertollige neerslagen
descheepvaart,visserij enrecreatie.
Met heroogopdeverdamping inde
zomer endeafhankelijkheid van suppletie
uit het IJsselmeer moet het oppervlakvande
randmeren zoklein mogelijk zijn.Opland
treedt bovendien minder verdampingop
dan boven open water.Daarom verdient
reductie vanhetoppervlak vanhet Markermeer (60.000ha)doordeaanlegvaneen
Markerwaard van40.000haaanbeveling. Het
zouzelfs dehoogste prioriteit moeten krijgen.Voorhet compenseren van hetoptredende neerslagtekort (neerslag minus
verdamping) ophetMarkermeerzelf,dat
wilzeggenvoorhet oppeilhouden van het
Markermeer, istijdens hetzomerhalfjaar in
eenzogenaamd gemiddeldjaar een aanvoer
vanuit het IJsselmeer nodigvaneenwaterschijfvan 203mm,oftewel 121.800.000
kubiekemeter water').

NB.Eigenlijk isindit opzicht deperiode
van 1 april tot 1 augustus nog ongunstiger,
omdat dediktevandeop tevullen waterschijf in dieperiode oploopt tot 219mm.En
dit zijn decijfers vooreengemiddeldjaar.In
een 10 procentdrogerjaar isher neerslagtekortveelgroter.
DoordeaanlegvandeMarkerwaard
neemrhet natteopervlak vanhet Markermeer mer40.000ha aftot 20.000ha (ongeveer
deopervlakte vanhet Grevelingenmeer).
Aangezien het land minder verdampt dan
openwater, isherneerslagtekort gerekend
voor het zomerhalfjaar voor land in het
IJsselmeergebied ineengemiddeldjaar nier
203mm,maar 82mm.Zoverregenwoordigr
40.000haMarkerwaard in het Markermeer
in eengemiddeldjaar een waterbesparing
van 121 mm, oftewel 48.400.000kubieke
meter water,casuquoeenvermindering in
desuppletie vanuit het IJsselmeer,juist in
dekritiekeperiode.Dezehoeveelheid komt
overeen met dedrinkwatervoorziening voor
1.020.000Nederlanders gedurende eenjaar,
gebaseerd opeenhoofdelijk drinkwatergebruik van 130liter peretmaal.Ineen droger
jaar isdebesparing nogaanzienlijk groter.

Conclusie
DoordeaanlegvaneenMarkerwaard
hoeft slechtseenwatertekort van40.600.000
kubiekemeterinhetzomerhalfjaar vaneen
gemiddeldjaarteworden gecompenseerd
doorsupplerievanuithetIJsselmeervoorhet
oppeilhoudenvan20.000haaan randmeren.
Verderkunnen doordeaanlegvaneen
rweedeOostvaardersdijk desuppleties vanuit
het IJsselmeervoorde20.000ha randmeren
vandeMarkerwaard endekoelwatervoorzieningvandecentraleteDiemen,dedoorspoelingvandeAmsterdamsegrachtenenhet
Noordzeekanaalgescheidenvanelkaar
worden 'gemanaged',warde mogelijkheid
biedt totprioriteitsbepaling enkeuze.
HerIJsselmeer enderandmeren moeten
aan her beginvanherzomerhalfjaar zohoog
mogelijk opgezet worden.HetIJsselmeerzal
eenhoger waterpeil kunnen krijgen dande
randmeren.Verder moetendie randmeren,
diegedurende het zomerhalfjaar vanuit het
IJsselmeergesuppleerd moeten worden,een
zokleinmogelijkoppervlak krijgen.

Maatregelen met betrekking tot
'watersnood'
Wateroverlastkanoptredenalsgevolg
vanzwarelokaleregenvalen/ofeenovermaat
aanexternewateraanvoer.Alsde natuurlijke
afvoer onvoldoendeis,hoorteventueleWater-

overlast alsgevolg van lokale neerslag binnen
een maatgevende periode te worden voorkomen ofte wotden verholpen door een optimale combinatie van lokale berging (in
grond- en oppervlaktewater) en afvoercapaciteit. Het water wordt hierbij uitgeslagen op
open water met voldoende afvoercapaciteit
(zee, rivier, meer, kanaal ofboezem).
Voor stedelijke gebieden wordt als maatgevende periode vaak één etmaal aangehouden, voor landelijke gebieden drie tot zeven
etmalen. De grootte van berging en afvoercapaciteit worden afgestemd op de zogenaamde herhalingstijd van de gebeurtenis,
die weer afhankelijk wordt gesteld van de
waarde (sociaal, economisch, ecologisch,
historisch etc) van het betrokken gebied.
Wateroverlast door externe aanvoer, de
grote rivieren bijvoorbeeld, wordt (zoveel
mogelijk) voorkomen door afvlakking van
de afvoerpieken en dijken. Het eerste wordt
zoveel mogelijk geëffectueerd door
vertraagde aanvoer naar de hoofdwatergang
door erosiebesttijding, grondwater- en
oppervlaktewaterberging in het (bovensttoomse) stroomgebied, geholpen door
natuurlijke verschijnselen, zoals de gletsjets
in het stroomgebied van de Rijn; kunstmatige ofnatuurlijke bovenstroomse berging

in de hoofdwatergang, zoals de Bodensee bij
de Rijn, en berging langs het gehele tracé
van de hoofdwatergang, zoals op de uiterwaarden van de Rijn, waarvan de bergingscapaciteit kan worden vergroot door afgraving van de uitetwaarden en dijkverhoging.

minimale waterpeil aan het begin van het
winterhalfjaar in te stellen.%
pro£ir.J.Kop
1) Zie Klimaat van Nederland i, Koninklijk NederlandsMeteorologisch Instituut. 'Neerslag en

Door zijn benedenstroomse ligging
('end ofpipe') is de piekafvlakkingsfunctie
van het IJsselmeer voor Rijn en IJssel te
verwaarlozen. Wel heeft het IJsselmeer voor
Rijn en IJssel als functie de waterhoeveelheden te bergen, die tijdens hoge zeestanden
(hoogwater springtij, hoogwater bij noordwesterstorm etc.) niet ondet vtij verval via
de sluizen in de Afsluitdijk kunnen worden
geloosd. De randmeren dienen voornamelijk
voor de tijdelijke berging van lokaal uitgeslagen water. De bergingscapaciteit van de
randmeren van de Markerwaard is ruim
voldoende voor de opvang van uitgeslagen
water uit Noord-Holland. De zuidelijke en
westelijke tandmeren kunnen uitslaan op
het IJsselmeer, maar kunnen ook elders h u n
overtollige water kwijt.

Verdamping', T. Buishand enC.Velds.
2) In dezezin ontbreekt een randmeer tussen de
Noordoostpolder en het(hoge) land van Overijssel,
hoewel degrondwater-bufferendejunctie van zo'n
randmeer ookkan worden verkregen door andere,
minder ingrijpende en minder kostbare maatregelen, zoalsondergrondse isolatie enhonzonrale o/
verticale infiltratievoorzieningen.
3) Neerslag enverdampmgsajjèrs voorHoorn als
maatsta/voor het Markermeergebied:
Zomerhojljaar 1 april tot 1 oktober(zes maanden)
Gemiddelde neerslag:402 mm
Verdamping open water:605 mm
Verdamping (and:484 mm
Ncerslagtekort in hetgeval van openwater:203 mm
Neerslagtekort in hetgeval van Land: 82 mm
Periode 1april tot 1 augustus (vier maanden)
Gemiddelde neerslag: zz6mm

Evident wordt een zo groor mogelijke
bergingscapaciteit van het IJsselmeer en de
randmeren voor het opvangen en verwerken
van overtollig water verkregen door het

Verdamping open water:445 mm
Verdamping land:356mm
Neerslagtekort inhetgeval van open water:2151 mm
Neerslagtekort in hetgeval van land:130 mm
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WATER

Gespecialiseerd in het reinigen en desinfecteren van:
• Besloten ruimten en leidingsystemen ten behoeve van
drinkwater -gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-IS0 9002
• Regenereren van waterwinputten
gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-IS0 9002

STERLING

MELOTTE
SterlingMelone(Netherlands)
Fregatweg50,6222NZMaastricht
P.O. Box 1815,6201BV Maastricht

ONDERWATERPOMPEN

Reinigen en desinfecteren van:
• Beluchtingstorens • Cascades• Filters
• Pallringen• Sproeiers • Spoeldoppen

Reeds méérdan60jaaronzespecialiteitmet
onder meerdenavolgende kenmerken:

Vacuümwagen voor drinkwaterinstallaties

• Nederlands fabrikaat
• Economisch inaanschaf en bedrijf
• Weinigonderhoud enlangelevensduur
• Hogerendementen
• Zéér hogekwaliteit
Tevens leverenwij:
• Kelder- enbouwpompen
• Completepompinstallaties
Telefoon043-3684141
Telefax043-3637446

Leverancier van:
• Kiwa gekeurde reinigings- en desinfectieproducten
• Glijmiddel 2000 - getest volgens Kiwa beoordelingsrichtlijn voor
glijmiddelen voor rubber ringverbindingen
Kiwa certificaat nr.K5163/96
vanLoonstroat23a/ 4247 ES Kedichem/ Postbus9/ 4240 CAArkel
Telefoon (0183) 561199/Telefax (0183) 5611 20
H2.O
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