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IndeZoetwaterverkenningMidden-WestNederlandhebbenRijk,provinciesenwaterschappende
zoetwaterproblemen inderegioverkend.Degezamenhjkeaanpakwasingeven doordeonderlinge
afhankelijkheid bijhetzoekennaaroplossingen.Doelvandeverkenningishetinbeeldbrengenvan
deaardenomvangvandroogteenverzuringinderegio,verwachteontwikkelingen endaarnaasthet
bepalenvaneenstrategiemetconcretemaatregelenpakketten omdeproblemenaantepakken.De
belangrijkste vaststelling isdatalleenkostenefficiënte maatregelendenkbaarzijnmet/bij lokaal
maatwerken/ofhetmeeliften metanderebelangen.Dezoetwaterstrategiedieuitdestudienaarvoren
komt,issamentevattenindriesteekwoorden:bewustwording, lokaalmaatwerkentransparantie.
Klimaatontwikkelingen vormdenvoor
RijkswaterstaatZuid-Holland ookdeaanleidingomgezamenlijk metdeprovinciesen
waterschappen inderegioeenzoetwaterverkenningvoorhetmiddenvanWest-Nedeiland
optezetten (ziekaart).Degezamenlijke
aanpakisingegevendoordesamenhanginde
zoerwatervoorzieningvandezeregioende
onderlingeafhankelijkheid binnenderegiobij
hetzoekennaaroplossingen.

InhetNationaal Bestuursakkoord Wateris
deafspraakgemaaktomin2015hetwatersysteemzodanigtehebbeningerichtdat
wateroverlast enwatertekort wordenbeperkt.
Hierbij wordtgeanticipeerd opveranderende
omstandigheden,zoalsdeverwachte klimaatverandering,zeespiegelstijging, bodemdaling
enlagererivierafvoeren, waardooroptermijn
eentekortaanvoldoendezoetwater kanontstaan.

Plangebied van deZoetwaterverkennity Midden-West Nederland.
provinciegrenzen
- plangebied zoetwaterverkenmng Midden-West Nederland
Hoogheemraadschap van Schielend ende Knmpenerwaard
• Hoogheemraadschap Amstel Gooien Vecht
I Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Rivierenland
• Waterschap Brabantse Delta
/
Waterschap Hollandse Delta

/

DezeregionalestudieisinnauwewisselwerkingmetdelandelijkeDroogtestudie uitgevoerd.Dezoetwaterverkenning heeft deverziltingsptoblematiek,diekenmerkend isvoor
deregio,extrabelichtendaarmeeeen bijdrage
geleverdaandelandelijke studie.Hetregionalekaraktervandestudieisdaarnaast tot
uitinggekomen doordeintensievesamenwerkingtussendewaterbeheerdersenuitvoerendepartijen waardoordeaanwezigegebiedskennisenexpertkennisoptimaalzijn benut1'.
Hetdoelvandevetkenningistweeledig:
hetinbeeldbrengenvanaardenomvangvan
dedroogte-enverziltingsptoblematiek inde
regioe'neenadviesuitbtengenvooreenstrategiemetconcretemaatregelenpakketten omde
droogteproblematiek in Midden-West-Nederlandaan tepakken.
Destudiebegonbegin2003enisbegindit
jaarafgerond. Tijdensdestudiewetddeactualiteitvanhetonderwerp indezomervan2003
nogeensbenadrukt.Afbeelding 2geeft het
globaleprocesvandestudieweer.Ineeneerste
fasezijndeaardenomvangvandedroogteproblematiekonderzocht.Hierbij isgebruik
gemaaktvaneen modelinstrumentarium
bestaandeuithydrologische modellenen
effectmodellen voorlandbouwennatuur2'.In
detweedefasezijn kansrijke oplossingsrichtingen verkendenvertaald ineenaantalconcretemaatregelen.Omdeeffectiviteit daarvan
tebepalenisgebruikgemaaktvanzowel
bestaandekennisalshet modelinstrumentarium.Aansluitend ismeteenglobalemaatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA)op
basisvankengetallen beoordeeld inhoeverre
demaattegelenkosteneffectief kunnen zijn.
Dezoetwaterbeschikbaarheid engevolgen
vantekortenzijngeanalyseerd voordehuidige
situatieendaarnaast voordesituatieover50
jaar2'.Bijdezetoekomstveikenningistekening
gehouden met klimaatverandering(+io°Cin
2050),bodemdaling,zeespiegelstijging enveranderingvanlandgebruik.Tabel 1 laatvoor
hetkarakteristiekedroogtejaar 1949deontwikkelingzienvantekortenenenkele effecten
hiervan.Terindicatie:eensinde17jaarishet
drogerdandesituatievan1949.
Droogteenmetnamehetwatertekort in
debodemvormteenlandelijk probleem;de
resultatenvootMidden-West-Nederland
wijkenopditpuntdanooknietveelafvande
landelijke situatie.Hiernazal voornamelijk
worden ingegaanopdevoorhetgebiedspecifieke verzuringendaarmeesamenhangend het
oppervlaktewatetbeheer bijdroogte.
Uitdeanalyseblijkt datindezeregioin
drogejarenookindetoekomst inkwantita-
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Fase 1

Analysepraktijkervaring
Zoetwater -Problematiek

bij lageafvoer isbij deze tweepunten verschillend:voorGouda isdit de opdringende
zouttong in deHollandse IJsselbij lage rivierafvoeren. DeBernisse,waar eenlage drempelconcentratie voorchloride wordt gehanteerd,
kampt vooral met een hoge achtergrondconcentrariein het rivierwater (meer dan 150mg/l
Cl)in drogezomers.Demate van verzilting in
het hoofdwatersysteem in eenjaar als 2003zal
vakergaan optreden:eens in dezevenjaar in
plaats vaneensper elfjaar 4 '.

Analysem.b.v.
modelinstrumentanum

Aardenomvang
Zoetwaterproblematiek

Oplossingsstrategieën

Opstellenpotentiëlemaatregelen
doorexperts

Fase 2

Beoordeling
maatregelen
expertspoor

Beoordeling
maatregelen
modellenspoor

Beoordeling
maatregelenMKBA
spoor

Selectie kansrijke maatregelen per
regio

Conclusiesenadvies

Ajb.2:

Werkprocesvan destudie.

Tabel i:

Kwantificeringvan hetdro^ejaar 1949.Het toekomstscenario(situatie2050)ishierweergegevenmetde
procentueleveranderingentenopzichtevan dehuidigesituatie.

huidige
situatie
aanvoerbehoeftebeheersgebieden
tekortenaanvoeroppervlaktewater
tekortbodemvocht
internzoutbezwaar
opbrengstdervingdoordroogte
totaleduurstremmingeninlaat(meet
totaleduurstremmingeninlaat(meet

dan 250mgCl/l) bij Gouda
dan 150mgCl/l) bij Bernisse

Qevezin voldoende water beschikbaar is voor
Peilhandhaving. Het grote probleem isechter
debeschikbaarheid van water van een goede
kwaliteit. Watertekorten en waterkwaliteit
2
yn in dit gebied dan ookonlosmakelijk met
elkaar verbonden. Een belangrijke oorzaak
voordegrote aanvoerbehoefte isde brakke
kweldie in hetgebied voorkomt. Deze interne
v
crzilting trekt een zware wisselopde waterhuishouding. Eenbekend voorbeeld isde
boomteelt bij Boskoop waar het brakke kwelwater,dat door nabije polders opde boezem
Wordtgeloosd, moet worden weggespoeld om
deboomteelt van zoet watet tevoorzien. In de
to
ekomst wordt een sterke toename van de
"ïterne verzuring verwacht. De belangrijkste
°°rzaak isdat dezoet-zoutegrenslaag in het
e

P e grondwater sinds de inpoldering van de
droogmakerijen nog niet inevenwicht is.In

121 mm
3 mm
75mm
498kg/ha/jaar
15%
100dagen
110dagen

situatie
2050
+5%
+130%

+4%
+40%

+5%
+75*
+40%

een strook langsde kust draagt ookdezeespiegelstijging bij aan de toenemende interne verzuring.
Door dezebrakke kwelgebieden door te
spoelen vormt de interne verzilting momenteelvaakgeen onoverkomelijk probleem. De
inlaatpunten langsde benedenrivieren verzitten slechts in incidentelejaren ('externe' verzilting). Doordeverwachtedaling van de
rivierafvoer indezomeren dezeespiegelstijging zullen deze inlaten echter in toenemende
mate verzilten, waardoor waterbeheerders
langs Nieuwe Maas,Hollandse IJsselen Lek
vaker voorde keus staan:verzilt water inlaten
ofeen peildaling toestaan. Zoneemt de totale
duur van deoverschrijding van de drempelconcentratie voor inname voor belangrijke
innamepunten, zoals bijGouda en de Bernisse,
sterk toe'. Deoorzaak vandeexterne verzuring

Verderkunnen uit destudiede volgende
conclusiesgetrokken worden over de effecten
van droogte:
• Dedroogte komt vaak tot uiting in waterkwaliteitsproblemen. Niet alleen neemt
het chloridegehalte toe.Een afname van de
doorspoeling (alsgevolgvan stremming
vande inlaat uit het rijkswater) kan vooral
in ondiepe,kleinere sloten en boezemvaarten leiden toteensnellereopwarming van
het water,zuurstofloosheid, extreme
kroosgroei in sloten,botulisme en
(blauw)algenbloei in meren;
• Droogte manifesteert zich kwantitatief
vooral in debodem. Detekorten zijn hier
velemalen groter dan in het oppervlaktewater. Een tekort aan bodemvocht in de
wortelzone resulteert in een gereduceerde
landbouwopbrengst. Detoename van het
bodemvochttekort in detoekomst neemt
in vergelijking met deverschillen tussen
deverschillende weerjaren in beperkte
mate toe.Overigens wordt opbrengstdervingdoordroogte veelalslechts in extreme
situaties alsschade ondervonden;
• Zoutschade in de landbouw isvoor het
studiegebied alsgeheel beperkt. De praktijk van het landgebruik en toepassing van
beregening isdan ookafgestemd op de
lokaleomstandigheden. Hier blijkt de uitwisselbaarheid vanzoutschade en droogteschade;zoutschade wordt voorkomen door
acceptatie vandroogteschade.Ook in de
toekomst zaldezoutschade een fraaie
blijven van dedroogteschade;
• Structureel verdroogde natuurgebieden
zijn kwetsbaar voordroogte. In tegenstelling tot een robuust natuurgebied kan
hier een droge periode ervoor zorgen dat
waardevolle soorten verdwijnen. De meest
waardevolle natuurgebieden, zoals enkele
veengebieden in het GroeneHart, zijn
tevens het meest kwetsbaar voor droogte,
vaakdoor deafhankelijkheid van hoge
grondwaterstanden;
• Drinkwaterbedrijven bereiden in dit
gebied het drinkwater uit diep grondwater,oevergrondwater en rechtstreeks uit
het oppervlaktewater. Met name de twee
laatstgenoemde zijn kwetsbaar. Drie
oevergrondwaterwmningen krijgen in de
H2O
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toekomsttekampenmethogerechloridegehalten.Tochlijktditprobleem relatief
entechnischoplosbaar.Doordatdetechniekvanontzuringzichsteedsverderontwikkelt,zijn ertechnischeoplossingen
voorheteventueelverzilten vaninnamepunten ofoevergrondwaterwinningen.
Daarnaastisdeverziltingvaakvankorte
duur enisdaarmeeoverbrugbaar.Dezeer
kostbareverplaatsingvan innamepunten
lijkt danookniet noodzakelijk1'.
Oplossingstrategieën e n
maatregelen
Middelseenworkshopwaaraanwaterbeheerdersenbelanghebbenden deelnamen,zijn
mogelijk kansrijke maatregelen geïnventariseerd"'.Omdedroogteproblematiek aante
pakkenzijn vijfverschillendestrategieëngedefinieerd (tabel2).Dezevijfbeleidsmatige
invalshoekenzijn ingevuld metintotaal28
maatregelen.
Demaatregelenzijn middels literatuuronderzoekennacontroledoordeskundigen
beoordeeldopeffectiviteit. Eengrootaantalis
daarnaastdoorgerekend met het modelinstrumentarium omdeeffecten tekunnen kwantificeren5'. Beidesporenhebbenals informatiebrongediendvoordeaansluitendeMKBAop
basisvankengetallen7'.Voorgenerieke maatregelenisdaarbijgewerktmetinformatieop
basisvanspecifieke (lokale)casussen.Tabel3
geeftophetgeaggregeerdeniveauvanstrategieëneenbeeldvandeeffectiviteit vandeverschillende maatregelen.

watervraagsterkaf,maarookhierspeeltde
toegenomen natschadeeenbelangrijke rol. De
waterkwaliteitendenatuur profiteren vaneen
dergelijke strategie.De'zuinigmetwater'strategieDzorgt voorzeerbeperktebatenvoor
delandbouw(droogteschade)eneengroter
risicovooreutrofiëring en zuurstofloosheid.
Dewaterkwaliteit isvooralgebaatbijeen
structureleverbeteringinplaatsvaneenmaatregeldieincidentenopvangt,zodathetwater
minderkwetsbaar isbijextremeweersomstandigheden,zoalswarmteendroogte.Hetgaat
omdevermindering vanlozingen,hetvergrotenvandewaterdiepte(peilopzettenen/ofhet
verdiepen vanwatergangen)enhetdeelslaten
staanvanwaterplanten. Insituaties waarin
zuurstoftekorten optredenof(blauw)algen
overlastgeven,isdoorspoeleneen effectieve
maatregel.Voornatuurgebieden isvooral
structureleverdrogingsbestrijding demanier
omschadetevoorkomen,omdat natuurgebiedendienietverdroogdzijn minder
schadeondervinden bijperiodiekedroogte.
Opvallend isdenegatievescorevoorde
kosteneffectiviteit voorallescenario's.Dit
geldtzelfsvoordeafzonderlijke onderliggende
maatregelen.Belangrijke kanttekening daarbij
isdateffecten opnatuurenwaterkwaliteit niet
gemonetariseerdzijn.Destudielaatziendat
grootschaligegeneriekemaatregelen slechts

Tabel3.

StrategieAiseffectief inhet terugdringen
vaninterneverzilting,maar levertweleen,ten
opzichtevandedroogteschade, overheersende
toenamevandenatschadeop.StrategieB
levertdegrootstebijdrage aanhetverminderenvandedroogteschadeindelandbouw,
maardeafhankelijkheid vanhetoppervlaktewater issterkvergroot.Deaanvoertekorten
blijvenstabiel,doordatzoweldeaanvoercapaciteitvaninlaarwerkenalsdewatervraagvan
hetgebiedtoenemen.InstrategieCneemtde

Tabel2:.

Inhetkadervandelandelijke DroogtestudiesteldehetKNMIvierscenario'sopten
aanzienvanklimaatverandering8'.Dedrie
'standaard'-scenario's laten in50jaareen
temperatuurstijging zienvan0.5,1en2°C.
Eenvierdescenarioisextremer;derivierafvoerdaaltmet60procent indenazomer
dooreentempetatuurstijging dieoploopt
tot3°C.Tervergelijking:hetstandaard
KNMI-scenario(+i°C)geeft voordeze
periodeeenafname vanderivicrafvoer van
vijfprocent.IndeZoetwaterverkenning
Midden-WestNederland isditscenario
gehanteerd alsdoorkijk naar2050enals
referentiesituatie voordemaatregelen.

gerichtophetvoorkomen vandroogteschade
nietkostenefficiënt zijn.Schadedoordroogte
treedtdaarvoor nietfrequent genoegopenis
tekleinomeenpositieve kosten-batenbalans
tehebben.Generiekemaattegelenzijn,doorgerekendvoorhetgehelestudiegebieden
zonderdeeffecten opnatuur en waterkwaliteit
temonetariseren,nietkosteneffectief Deproblematiekisechtersterk locatieafhankelijk,
gegevendeverschillen inkwersbaarheidvan
functies enverschillen in gebiedskenmerken
(aanwezigheid vanbrakkekwel,beschikbaar-

Ejfectenvanmaarregelensamengevatophetniveauvandestrategieën.Groenueenpositief{gewenst)effect,
roodeennegatiefeffecteneenontbrekendekleurenballcgee/teenneurraalejfectaan.

Effect

Strategie A

1Watcraanvoertckort

0

Strategie B

+ -

0

+ -

Strategie C

0

+ -

Strategie D

0

+ -

Strategie h

0

+

^ H

Bodemvochttekort
I^andbouwopbrenKst
Waterkwaliteit
Verzihing

Ä

Natuur
Kosteneffectiviteit

i

Oplossingsstrategieën.

strategie

omschrijving

voorbeeld

A) tegengaan verzilting

Maatregelengerichtophettegengaanvaninterneenexterneverzilting,
waardoorondermeerdenoodzaakvoordoorspoeling afneemtWateraanvoermogelijkmakennaardebodemenhet oppervlaktewater.
Een'technische'invalshoek.
DeWB2i-aanpak.Primairgerichtopvoorraadberging inderegio.
Eenduurzamestrategie.Hetaccentligtopdeverminderingvande
(noodzaakvan)zoetwateraanvoer.
Destrategiegaatuitvandegedachte'Waterissturend'.Maatregeleninde
RO-sfeerdiebijdragen aandeverminderingvandroogte-enzoutschade.

peilopzetinbrakke
gebieden
structureleinzetvan
deTolhuissluisroute
flexibel peilbeheer
beperkingvanhet
doorspoelen
verplaatsingvan
zoutgevoeligeteelten

B) wateraanvoer
C) vasthoudenenbergen
D) zuinigmetwater
E) ruimtelijke ordening
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heidvanrijkswater, verzuringvandeinlaat).
Lokaalmaatwerkishierdanookhetdeviesen
kaneenpositieverresultaatopleveren.Als
echterookkanworden meegelift met maatregelendiewordengenomen voor natuurontwikkeling(bijvoorbeeld deaanlegvandeecologischehoofdstructuur endeverbeteringvan
dewaterkwaliteit)kunnen meer maatregelen
omdedroogteproblematiekoptelossentoch
kosteneffectief blijken.
Algemene conclusie en advies
Omdenegatieveeffecten vandroogtete
beperken,bestaatinMidden-West-Nederland
eenbescheidenaantalkansrijke mogelijkheden
voorlokaalmaatwerkenhetmeeliften met
anderedoeleinden.Veelmaatregelen blijken
echterslechtsbeperkt(kosten)effectief Inveel
gevallenisacceptatievandeproblematiekde
rneestreëleoptie.Bewustwording tenaanzien
vandezoetwaterproblematiek endekostenbatenverhoudingvanmaatregelenzalbijde
betrokkenen bijdragen aandezeacceptatie.
HetadviesdatuitdeZoetwaterverkenning
naarvorenkomt,isdanooksamentevatten in
driesteekwoorden:
bewustwording
Beseft moetwordendat inderegio
Midden-West-Nederlandnietaltijd opalle
plaatsenvoldoendewatervanvoldoendekwaliteitgeleverdkanwordendanweldatde
maatregelenomdit terealiseren maatschappelijkgezieneennegatieve kosten-batenbalans

hebben.Decommunicatieoverdroogtemoet
zichrichtenopbewustwordingvandeproblematiek;
maatwerk
Kansrijke maatregelenmoetenregionaal
wordenuitgewerktengeoptimaliseerd,voorzoverdatincombinatie metlopendeofnieuwe
plannen maatschappelijk gezien kostenefficiënt is.Dezestudieheeft hiervooreenaanzet
gegeven;

Midden-WestNederlanddientalsdeglobale
uitwerkingvoordeDecembernotavan2006.«"
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ASTRASANDJcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatieen polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereidinguitoppervlaktewater

Pâques bv
P.O. Box 52
8560 AB Balk
t 0514 •60 85 00
f 0514 •60 33 42
e info@paques.nl
i www.paques.nl

• Spoelwaterbehandeling in de drink- enproceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratieinkoelwatercircuits
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