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Summary
In the Netherlands the flood of 1953 has led to the Deltaplan. This plan ensured that the
Netherlands are well protected from flooding by the sea. On February 21, 1953 the Delta
Committee was established with the primary task to protect the Dutch coast from the sea.
Thanks to the efforts of this Committee, flood disasters of such scale as in 1953 have no
longer occurred in the Netherlands. That does not mean we can sit back quietly. After
making stringent safety requirements against the danger of flood and by completing of the
Delta Works, we are indeed well protected from the sea, but new threats are coming.
The second Delta Committee
Our Climate changes, sea levels are rising, the future of the Netherlands as a beacon of
security against the threat of water is at stake. Reason enough to set up a second Delta
Commission. Former Minister Cees Veerman, was given the task to lead the second
Deltacommittee which aimed to give insight for the next century of the expected sea level
rise and other climatic and social developments that are relevant to the Dutch coast. In
addition, the Committee gave an opinion for a coherent policy that will lead to a
sustainable development of the Dutch coastal area.
One of the 12 recommendations of the committee was to increase the water level of the
lake IJssel with 1.5 m (along with the rising sea level), this makes it possible to let water
out through the sluices in the Afsluitdijk without using pumps. In addition, an increase of
the water level is necessary for the western part of the Netherlands to prevent a deeper
penetrating salt tongue in the “Nieuwe Waterweg”. An increase of the waterlevel of such
proportions however is in Lake Marker out of the question. This has led to strong reactions
from neighboring provinces and waterboards around the lake IJssel that expect a great
impact on their area when the water level will be increased by 1.5 meters.
Lake IJssel
In order to secure the safety against high water levels at the Lake IJssel area due to climate
change several measures can be taken. Currently, there are already plans for an additional
sluice in the Afsluitdijk near Kornwerderzand to be able to discharge more water. If sea
level rises further, one might think of installing pumps at the Afsluitdijk. The committee
has also included this option in its consideration, but not included it in here advise to the
governement, because this
measure is not a sustainable
solution for the problems of
climate change that that have
it’s effect on the Lake IJssel
area. However there are
alternative solutions. Apart
from pumps to discharge water
from the lake, one could also
consider to use Lake Marker
incidental as an emergency
buffer, during extremely high
water on the lake IJssel. Apart
from measures to increase the
outflow of the lake IJssel one
could also consider to reduce
the inflow on the lake. The
discharge of the river IJssel
Figure 01: Overview of the Lake IJssel area
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therefore could be limited by using a weir upstream of the River IJssel, witch is able to
reduce the discharge of the river when the lake is threatened by high water levels.
Contents of the research
In this study the effect of these so-called "Alternative Measures" in order to increase the
safety of the Lake IJssel area due to high water levels has been investigated by using a
computerized model. This model is based on a schematization of the lake IJssel and all its
connected systems such as Lake Marker, the “Randmeren” and the North Sea Canal. These
reservoirs are added in the model as boxes and are being influenced by each other and the
boundary conditions (Wadden Sea, North Sea, River IJssel). The boundary conditions
include 48 years (1951-1998) of measurements of the sea level near IJmuiden, Den Oever
and Kornwerderzand as well as measurements of the discharge of the river IJssel. Climate
change has been taken accounted for by adjusting the boundary conditions in the
schematization. The impact of the alternative measures is calculated by adjusting the
boundary condition of the river IJssel according to the controller of a weir in the
Pannerdensch Channel and placing an additional connection between Lake IJssel and Lake
Marker which transports water through the sluices in Lelystad to Lake Marker in case of
extreme high water levels on Lake IJssel.
Results
Model runs were made with different measures under the most severe climate conditions
(W+ scenario of the KNMI), looking up to 100 years ahead. The results of the model runs
were then subjected to a statistical analysis. This method is also used for determining the
demanded height of the levees around the lake IJssel according to the standards of the
“Hydraulic Boundary Conditions”. Based on this statistical analysis a frequencyexceedence-line of the water levels ( so-called “werklijn”) is derived from the simulations.
This frequency-exceedence-line gives an indication for the safety against high water levels.
From the new generated frequency-exceedence-lines of the simulations with the alternative
measures you’re able tot see if the safety to flooding has improved or deteriorated
compared to the original situation.
Excedance probabilities of waterleves in the Lake IJssel
with different measurements to controle the waterlevels
No extra measures
Extra sluice
Reducing the riverdischarge
Lake Marker used as a buffer
Combination Alternative measures

waterlever, m+ NAP

1.00
0.80
0.60
0.40
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-0.40
0
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100
returnperiod, years
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10000

Figure 02: Frequency of exceedence for water levels according to simulations with
different control measures
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The frequency-exceedence-line extracted from the simulations with the additional
measures show that extreme high water levels are less likely to be exceeded in comparison
to the current situation.
Not only has the effect of alternative measures in relation to each other been studied, but
also the combination with pumps at the Afsluitdijk. Estimations were made for the required
pumping capacity for 2050 and 2100 taking the W+ climate scenario (according to the
KNMI) under consideration, as well as the expected sea level rise of 1.3 m in 2100
according to the second Delta Committee.

Maximum required Pumpcapacity
(m3/s)

Estimation of the Pompcapacity
1800
1600
1400
1200

No extra meassures
Extra sluice
Reducing the Riverdischarge
Lake Marker used as buffer
Combination of Alternative Meassures

1000
800
600
400
200
0
T0 (no SLR)

TW+ 2100
TW+ 2050
(0,35m SLR)
(0,85m SLR)
Year

TW+DC 2100
(1,3m SLR)

Figure 03: Maximum pumping capacity required in combination with different
measurements
According to the calculations significant differences in the maximum required pumping
capacity are found in order to maintain the level of safety against high water levels for the
Lake IJssel-area. One can also read from the graph that the effectiveness of the extra sluice
decreases because of the rising sea level. Besides a reduction in maximum required
pumping capacity, a weir that reduces the flow to Lake IJssel leads to lower pumping costs
(about 25% per year).
Costs
Finally, an overall estimate of the costs was made with respect to the (alternative)
measures. Again the W+ scenario was used. Despite the use of simple rules of thumb and
large margins, there are clearly some trends visible in the cost estimates. For example, a
large investment as placing a weir in the Pannerdensch Canal to reduce the inflow from the
river IJssel, just to gain more control of the water level in the lake, is in comparison to the
costs of an additional pumping capacity to achieve the same effect, to expensive. Also
installing pumps on the Afsluitdijk is, with respect to raising the levees, a lot cheaper.
Estimates for the energy consumption tell that the current type of wind turbine annually
produces enough power to drive a pump with a capacity of 50 m3/s. By using lake Marker
occasionally as an emergency buffer and to control pumps in an anticipatory way with
respect to extreme events, the safety of the Lake IJssel area can be maintained for the
coming hundred years in the most cost efficient way.
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Samenvatting
In Nederland leidde de watersnoodramp van 1953 tot het Deltaplan. Dit plan heeft ervoor
gezorgd dat heel Nederland beveiligd is tegen overstroming door de zee. Op 21 februari
1953 werd de Deltacommissie opgericht met als voornaamste taak de veiligheid van de
Nederlandse kust tegen het water te garanderen. Mede dankzij de inspanningen van deze
Deltacommissie hebben watersnoodrampen van een dergelijke omvang zich in Nederland
niet meer voorgedaan. Dat betekent echter niet dat we rustig achterover kunnen leunen. Na
het stellen van strenge veiligheidseisen ten aanzien van de waterkeringen en de voltooiing
van de Deltawerken staan we er weliswaar goed voor, maar nieuwe bedreigingen staan
voor de deur.
De tweede Deltacommissie
Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de toekomst van Nederland als baken van
veiligheid tegen de bedreiging van het water staat op het spel. Reden genoeg tot het
oprichten van een tweede Deltacommissie vond men in Den Haag. Oud minister Cees
Veerman kreeg als voorman de taak om een commissie te leiden met als doel voor de
komende eeuw inzicht te geven in de te verwachten zeespiegelstijging en andere
klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de
Nederlandse kust. Daarnaast bracht de commissie advies uit over een samenhangend beleid
dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van het Nederlandse kustgebied.
Een van de 12 aanbevelingen van de commissie was om het peil van het IJsselmeer met
maximaal 1,5 m te verhogen (meestijgen met de zeespiegel), zodat daarmee tot na 2100
onder vrij verval kan worden gespuid op de Waddenzee. Daarnaast zou een peilstijging
noodzakelijk zijn voor West-Nederland vanwege een dieper indringende zouttong in de
Nieuwe Waterweg. Een peilstijging van dergelijke proporties is in het Markermeer echter
taboe. Dit heeft geleid tot felle reacties vanuit de omliggende provincies en waterschappen
rondom het IJsselmeer die grote gevolgen voor hun gebied tegemoet zien die een
peilstijging van 1,5 meter in het IJsselmeer met zich mee brengt.
Het IJsselmeer
Ten einde de veiligheid rond het IJsselmeer in de toekomst te handhaven zijn meerdere
maatregelen denkbaar. Momenteel wordt er al gewerkt aan een plan voor een extra
spuimiddel in de Afsluitdijk bij
Kornwerderzand. Wanneer de
zeespiegel verder stijgt zou men
kunnen denken aan het installeren
van pompen ter plaatse van de
Afsluitdijk. De commissie heeft
deze optie ook meegenomen in
haar overweging, maar niet
meegenomen in het advies omdat
deze maatregel geen duurzame
oplossing biedt voor de
klimaatproblematiek t.a.v. het
IJsselmeer. Er zijn echter
alternatieve beheersmaatregelen.
Naast pompen via de Afsluitdijk
om het overtollige water vanuit
het IJsselmeer te lozen kan er
Figuur 0-1: Overzicht van het IJsselmeergebied
voor gekozen worden om het
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Markermeer incidenteel te gebruiken als noodbuffer, tijdens extreem hoog water op het
IJsselmeer. Behalve maatregelen om de uitstroom te bevorderen zou ook de instroom op
het IJsselmeer beperkt kunnen worden door met behulp van een regelwerk bovenstrooms
van de IJssel de afvoer van deze rivier op het IJsselmeer te reduceren, in situaties op het
IJsselmeer waarbij slecht kan worden gespuid.
Inhoud van het onderzoek
In deze studie is onderzoek gedaan naar het effect van deze zogenaamde “Alternatieve
Beheersmaatregelen” op de (water)veiligheid van het IJsselmeer, middels een
computermodel. In dit model is een schematisatie opgenomen van het IJsselmeer en alle
daarmee in verbinding staande systemen zoals het Markermeer, de Randmeren en het
Noordzeekanaal. Deze reservoirs zijn als bakjes in het model toegevoegd en worden
beïnvloed door elkaar en de randvoorwaarden (Waddenzee, Noordzee, IJssel). De
randvoorwaarden bevatten gemeten buitenwaterstanden bij o.a. IJmuiden, Den Oever en
Kornwerderzand, alsmede metingen van de IJsselafvoer, gedurende 48 jaar (1951-1998).
Klimaatveranderingen worden in het model verrekent door deze randvoorwaarden aan te
passen. Het effect van de alternatieve beheersmaatregelen wordt meegenomen door de
randvoorwaarde van de IJssel te wijzigen volgens de stuurregels van een regelwerk in het
Pannerdensch Kanaal en door een extra verbinding aan te leggen tussen het IJsselmeer en
het Markermeer waarlangs water via de Spuisluizen bij Lelystad wordt afgevoerd naar het
Markermeer tijdens extreem hoogwater op het IJsselmeer.
Resultaten
In het computermodel zijn verschillende beheersmaatregelen doorgerekend onderhavig aan
het meest extreme klimaatscenario (W+) van het KNMI, waarbij maximaal 100 jaar
vooruit wordt gekeken. De uitkomsten van de modelsimulaties zijn onderworpen aan een
statistische analyse. Deze methode wordt tevens gehanteerd bij het opstellen van de
toetspeilen in de Hydraulische Randvoorwaarden voor het IJsselmeer. Met behulp van deze
statistische analyse wordt een zogenaamde werklijn afgeleid uit de simulatie van het
peilverloop in het IJsselmeer. Aan de hand van deze werklijn kan worden beoordeeld of de
veiligheid verbeterd, of verslechterd, ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.
Overschrijdingsfrequentie IJsselmeerpeil bij verschillende
beheersmaatregelen
Geen Maatregelen (Referentie)
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Bep. Ijssafv. & M.M. N.B.

1,00

meerpeil, m+ NAP

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
0

1

10
100
terugkeertijd, jaar

1000

10000

Figuur 0-2: Werklijnen behorend bij verschillende simulaties met beheersmaatregelen
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De werklijnen van de simulaties waarbij extra beheersmaatregelen aan de schematisatie
van het model zijn toegevoegd laten zien dat extreem hoge meerpeilen minder vaak
worden overschreden in vergelijking tot de huidige (referentie)situatie.
Er is niet alleen onderzocht wat het effect is van alternatieve beheersmaatregelen ten
opzichte van elkaar en andere maatregelen, maar ook in combinatie met pompen op de
Afsluitdijk. Hieruit is een schatting opgemaakt voor de benodigde pompcapaciteit voor het
zichtjaar 2050 en 2100 bij het W+ klimaatscenario van het KNMI alsmede voor de
voorspelde zeespiegelstijging van 1,3 m in 2100 volgens de tweede Deltacommissie.

Schatting Pompcapaciteit tot 2100
Maximale Pompcapaciteit
(m3/s)

1800
1600
1400
1200
1000

Geen
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Bep. IJsselafv. & MM NB

800
600
400
200
0
T0 (geen zss)

TW+ 2050
(0,35m zss)

TW+ 2100
(0,85m zss)

TW+DC 2100
(1,3m zss)

Zichtjaar
Figuur 0-3: Maximaal benodigde pompcapaciteit in combinatie met verschillende
beheersmaatregelen

Om de waterveiligheid voor het IJsselmeergebied te handhaven, worden volgens de
berekeningen aanmerkelijke verschillen met betrekking tot de maximaal benodigde
pompcapaciteit geconstateerd. Men kan ook uit de grafiek aflezen dat de effectiviteit van
het extra spuimiddel in verhouding tot de alternatieve beheersmaatregelen afneemt door de
stijgende zeespiegel. Naast een reductie in maximaal benodigde pompcapaciteit kan het
reduceren van de IJsselafvoer in de toekomst ook leiden tot lagere pompkosten (ca. 25%
per jaar).
Kosten
Tenslotte heeft een globale schatting plaatsgevonden van de kosten ten aanzien van de
beschouwde beheersmaatregelen. Hiervoor is weer het W+ scenario gehanteerd. Ondanks
het gebruik van eenvoudige vuistregels en grote marges, komen er toch duidelijk een aantal
zaken naar voren. Zo blijkt een grote investering als een regelwerk in het Pannerdensch
Kanaal om het IJsseldebiet te regelen, enkel ten behoeve van een betere beheersing van het
peil op het IJsselmeer, niet op te wegen tegen de kosten voor extra pompcapaciteit
waarmee hetzelfde effect wordt gerealiseerd. Tevens is pompen ten aanzien van
dijkverhoging een stuk voordeliger. Uit schattingen voor het energieverbruik blijkt dat een
exemplaar van het huidige type windturbine jaarlijks voldoende energie levert om een
pomp van 50 m3/s aan te drijven. Door daarbij het Markermeer incidenteel als noodbuffer
te gebruiken en de pompen anticiperend op extreme situaties aan te sturen kan de
veiligheid van het IJsselmeergebied nog voor een lange tijd op de meest goedkope en
efficiënte wijze worden gehandhaafd.
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding van het onderzoek

Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer in West-Europa en vervult een essentiële
functie voor Nederland als zoetwaterreservoir, het zou op dit moment ondenkbaar zijn om
dit op te geven en we willen dit in de toekomst ook graag zo houden. Naast de
economische waarde is het IJsselmeer ook landschappelijk, cultuurhistorisch en door de
grote rijkdom aan natuur ook ecologisch van groot belang. Zowel nationaal als
internationaal worden deze waarden onderkend. Dat het IJsselmeer blijft behouden staat
dus vast, de toekomst is echter nog onzeker omdat op korte- en langere termijn het
IJsselmeergebied geconfronteerd zal worden met tal van bedreigingen en veranderingen.
Klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging is een van de
grootste bedreigingen.
De gevolgen van klimaatveranderingen zijn in het IJsselmeer nu al merkbaar. Het is nu zo
dat in het winterseizoen en het zomerseizoen verschillende peilen worden nagestreefd, het
zogenaamde zomerstreefpeil en het winterstreefpeil. De reden voor deze twee streefpeilen
is dat men in de winter het IJsselmeerpeil het liefst zo laag mogelijk houdt vanwege de
veiligheid, in de zomer heeft men in de polders juist behoefte aan water waardoor een
hoger peil gewenst is. Het zomer- en het winterstreefpeil bedragen respectievelijk 0,20 m NAP1 en 0,40 m -NAP. Het zomerstreefpeil blijkt men redelijk goed te kunnen handhaven,
maar door de gevolgen van de klimaatverandering komt het steeds vaker voor dat het
streefpeil in de winter wordt overschreden. Om het streefpeil in de winter weer beter te
kunnen beheersen wordt momenteel gewerkt aan een plan om de spuicapaciteit op de
Afsluitdijk uit te breiden. Naar verwachting zal rond 2050 echter voor een alternatieve
strategie gekozen moeten worden omdat spuien onder vrij verval bij de huidige
meerpeilen steeds moeilijker wordt.
In het rapport van de tweede Deltacommissie “Samen werken met water (2008)”, gaat de
voorkeur uit naar het laten meestijgen van het IJsselmeerpeil met de zeespiegel. Hierdoor
blijft spuien onder vrij verval mogelijk, maar moeten wel de dijken rond het IJsselmeer
verhoogd worden. Een ander alternatief is om grote gemalen op de Afsluitdijk te zetten
waarmee het overtollige water kan worden weggepompt. Het past echter meer in de visie
van de commissie om waar mogelijk met de natuur mee te bewegen, zij brengt dan ook het
advies uit om zo lang mogelijk mee te stijgen met de zeespiegel en zodoende zonder
pompen te kunnen spuien. Dit advies heeft een hevige discussie los gemaakt, want de
voorgestelde peilstijging op het IJsselmeer bedraagt maar liefst 1,5 meter (in de 22e eeuw)
terwijl het waterniveau in het Markermeer niet ingrijpend veranderd. In het kader van deze
discussie wordt getracht om in dit rapport vanuit een ander perspectief het effect van een
aantal technische oplossingen te onderzoeken om het IJsselmeergebied in de toekomst
(water)veilig en klimaatbestendig te maken.

1.2

Probleemomschrijving

Door de gevolgen van de klimaatverandering komen extreme waterstanden in het
IJsselmeer naar verwachting steeds vaker voor. Om de veiligheid ook in de toekomst te
1

NAP, Normaal Amsterdams Peil is de referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland
worden gerelateerd. Voor het gemak wordt het NAP vaak gelijkgesteld aan het gemiddeld
zeeniveau.

1

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

kunnen garanderen is reeds het besluit genomen om de spuicapaciteit op de Afsluitdijk te
vergroten. De verwachting is dat deze maatregel afdoende uitwerking op extreme
waterstanden heeft om tot halverwege deze eeuw de veiligheid in het IJsselmeergebied te
kunnen handhaven. Voor de periode die daarop volgt geeft de tweede Deltacommissie
twee opties ter handhaving van de waterveiligheid, die vanuit economisch,
cultuurhistorisch, ecologisch, en duurzaamheids opzicht haaks tegenover elkaar staan.
“Momenteel wordt onder vrij verval gespuid naar de Waddenzee. Extra spuicapaciteit
maakt het mogelijk hiermee tot halverwege deze eeuw door te gaan, rekening houdend met
zeespiegelstijging. Daarna is er de keuze tussen pompen of meestijgen van het peil van het
IJsselmeer met de zeespiegel.“
(Geciteerd uit het Rapport van de commissie Veerman, “Samen Werken met Water”)
Vanuit een economisch en cultuurhistorisch opzicht is pompen waarschijnlijk de juiste
oplossing, terwijl ten aanzien van duurzaamheid het meerpeil laten meestijgen met de zee
de juiste keuze lijkt. Door simpelweg alle dijken rond het IJsselmeer te verhogen kan de
waterveiligheid ten aanzien van iedere peilstijging worden gegarandeerd. Deze maatregel
is echter zeer kostbaar en draagt niet bij aan de ecologische ontwikkeling van het gebied.
Het bezwaar ten aanzien van gemalen zijn vooral de hoge energiekosten en CO2 uitstoot,
de benodigde pompcapaciteit is vanuit technisch oogpunt niet bezwaarlijk.
Een derde methode waarmee de waterveiligheid rond het IJsselmeer kan worden verbeterd,
is door de hydraulische belasting op de dijken langs het IJsselmeer te verlagen. Zoals in
figuur 1-1 wordt geïllustreerd is de Hydraulische belasting opgebouwd uit drie elementen,
namelijk:
1. De golfbelasting op de dijk, deze kan door de aanleg van golfbrekers of een
voorland worden verminderd;
2. De windopzet, deze zou verlaagd kunnen worden door de waterdiepte te vergroten
of door een extra compartimenteringsdijk in het IJsselmeer aan te leggen;
3. Het meerpeil dat in extreme situaties kan oplopen doordat er eenvoudigweg meer
water instroomt dan dat er uitgelaten wordt. Met behulp van een aantal nieuwe
beheersmaatregelen zou het peil wellicht beter gecontroleerd kunnen worden. Door
de instroom van water op het IJsselmeer te reduceren of door uitlaat van water te
bevorderen kan in een betere beheersing van het gemiddelde waterpeil worden
voorzien

Figuur 1-1: Hydraulische belastingen op de dijken rond het IJsselmeer
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Pompen op de Afsluitdijk is niet de enige oplossing om het meerpeil bij een stijgende
zeespiegel, intensiverende neerslag en hogere rivierafvoeren in extreme situaties te
beheersen. In het verleden zijn naar aanleiding van extreme meerpeilsituaties op het
IJsselmeer al eens maatregelen naar voren gebracht waardoor de beheerder meer invloed
op het meerpeil uit zou kunnen oefenen in dergelijke extreme situaties. In dit rapport wordt
onderzoek gedaan naar de invloed van twee van deze, zogenaamde “Alternatieve
Beheersmaatregelen”, op het peilverloop in het IJsselmeer.
De twee maatregelen die onderzocht zullen worden, zijn:
-

-

1.3

Markermeer Noodbuffer: Door in extreme situaties gebruik te maken van de
buffercapaciteit op het Markermeer kan het IJsselmeerpeil worden verlaagd, de
spuisluizen op de Houtribdijk kunnen hiervoor worden ingezet.
Beperking Instroom IJssel: Door de afvoer van de IJssel te knijpen, voor en
tijdens extreme situaties, zal het IJsselmeerpeil minder hoog en trager oplopen,
hiervoor is een nieuw regelwerk nodig bovenstrooms van de IJssel t.p.v. de
IJsselkop of de Pannerdensche Kop.

Doelstelling

De doelstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:
Het doel van deze studie is om de potentie van de alternatieve beheersmaatregelen
“Markermeer Noodbuffer” en “Beperking Instroom IJssel”, voor een betere beheersing van
het waterpeil in het IJsselmeer, ten aanzien van de (water)veiligheid te onderzoeken.
Het rapport zal een antwoord trachten te geven op volgende deelvragen:
Wat is het effect van een beter beheersbaar IJsselmeerpeil daadwerkelijk op de
waterveiligheid rond het IJsselmeer?
In hoeverre kan met behulp van de alternatieve beheersmaatregelen de waterveiligheid op
het IJsselmeer worden gegarandeerd en hoeveel bedraagt de benodigde pompcapaciteit,
ter aanvulling van de alternatieve beheersmaatregelen, voor een waterveilig IJsselmeer bij
het meest extreme klimaatscenario over de komende 100 jaar?
Wat is uiteindelijk het beoogde effect van de beheersmaatregelen op de toetspeilen van de
waterkeringen rond het IJsselmeer?
In welke verhouding staan de kosten voor een betere beheersing van het IJsselmeerpeil
tegenover de kosten voor grootschalige dijkverhoging teneinde klimaatveranderingen in de
toekomst op te kunnen vangen?

1.4

Werkwijze en opbouw van het rapport

Door toepassing van maatregelen waarmee het IJsselmeerpeil beter beheersbaar wordt in
extreme situaties, is wellicht een beperkte peilstijging te realiseren zonder dat dit een
verslechtering van de waterveiligheid oplevert. De uitdaging is om in dit onderzoek met
behulp van een model aan te tonen dat, door het toepassen van “Alternatieve
Beheersmaatregelen” in het systeem, de waterveiligheid van het IJsselmeergebied in de
toekomst gewaarborgd kan worden. Ook zal het model gebruikt worden om een
realistische schatting van de benodigde pompcapaciteit te geven wanneer de “Alternatieve
Beheersmaatregelen” worden gecombineerd met een serie gemalen op de Afsluitdijk.
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De opzet van het onderzoek kan in grote lijnen worden opgesplitst in drie delen en ziet er
als volgt uit:
1. Om enig inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de waterveiligheid
van het IJsselmeergebied zal in hoofdstuk 2 op de eerste plaats een
systeembeschrijving worden gegeven en een verdieping plaatsvinden in de
toetsmethode voor de dijken rond het IJsselmeer.
2. Vervolgens zal, naar aanleiding van een analyse van een hoogwatersituatie uit het
verleden (beschreven in hoofdstuk 3) een tweetal maatregelen, ter voorkoming van
extreem hoge meerpeilen, worden aangedragen (hoofdstuk 4). De beschouwde
maatregelen zijn:
- Markermeer Noodbuffer en
- Beperking Instroom IJssel
Met behulp van modelsimulaties in Sobek zal onderzocht worden wat het effect is
van deze maatregelen op de waterveiligheid van het IJsselmeergebied. In
hoofdstuk 5 en 6 worden de resultaten uit de modelsimulaties vertaald naar het
effect op de waterveiligheid van het IJsselmeergebied.
3. Tenslotte zal onderzocht worden hoe deze “alternatieve beheersmaatregelen” in de
praktijk geïmplementeerd kunnen worden eventueel in combinatie met bemaling
op de Afsluitdijk met als doel om een indicatie te geven van de kosten. De
resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd in hoofdstuk 7.
Ten slotte zal in hoofdstuk 8 conclusies en aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding
van de resultaten uit het onderzoek.

1.5

Afbakening

Naar verwachting zal in de toekomst ook de droogte problematiek een rol gaan spelen ten
aanzien van een besluit over de toekomst van het IJsselmeer. Dit onderzoek zal zich echter
toespitsen op het effect van de “alternatieve beheersmaatregelen” op de waterveiligheid
van het IJsselmeergebied, waarbij het huidige peilregime2 als uitgangspunt wordt
genomen.

2

Het huidige peilregime gaat uit van twee streefpeilen, in de winterperiode wordt er naar gestreefd
het peil van het IJsselmeer op –0,40 NAP te houden (in de praktijk blijkt dit veelal niet haalbaar,
fluctuaties in het peil zijn geen zeldzaamheid) en in het zomerseizoen wordt het peil met 20 cm
opgezet naar –0,20 NAP zodat een extra waterschijf beschikbaar is t.b.v. de zoetwatervoorziening
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2 Toetsing van de dijken rond het
IJsselmeer
2.1

Systeem- en gebiedsbeschrijving

Het IJsselmeer is het grootste meer in Nederland, met een totaal oppervlak van 1.182 km2
(Figuur 2.1). In het zuidoosten komt de rivier de IJssel uit in het meer, met een gemiddelde
afvoer van ongeveer 400 m3/s. Daarnaast voeren een aantal kleinere (‘regionale’) rivieren
en kanalen af op het meer, met een gemiddelde cumulatieve afvoer van ongeveer 165 m3/s.
In het noorden wordt het IJsselmeer gescheiden van de zee door de Afsluitdijk en in het
Zuidoosten bevind zich de afscheiding van IJsselmeer en het Markermeer (697 km2) in de
vorm van de Houtribdijk. De Afsluitdijk is uitgerust met twee grote spuisluizen (Stevin- en
de Lorenzsluizen), die de afvoer van overtollig water uit het meer naar de Waddenzee
mogelijk maken. Het volume water dat door de sluizen wordt afgevoerd hangt af van het
sluisbeheer, het meerpeil en het zeewaterpeil.
Het sluisbeheer is erop gericht het meerpeil gemiddeld te handhaven op 0.40 m -NAP in de
winter en 0.20 m -NAP in de zomer. De sluizen worden geopend bij laagtij op de
Waddenzee. Er kan dan onder natuurlijk verval overtollig water vanuit het IJsselmeer op
de Waddenzee worden geloosd. Het hoogst gemeten waterpeil in het IJsselmeer is 0.52 m
boven NAP.

Figuur 2-1: Overzichtskaartje IJsselmeergebied
Het waterpeil in het IJsselmeer loopt op wanneer de toevoer groter is dan de afgevoerde
hoeveelheid water. De grootste toevoer op het IJsselmeer komt voor rekening van de rivier
de IJssel. De afvoer vind plaats via de Spuisluizen in de afsluitdijk. Maximale meerpeilen
worden gewoonlijk een paar dagen na de maximale IJsselafvoer gemeten. Hoge meerpeilen
in het IJsselmeer komen vrijwel uitsluitend in het winterhalfjaar voor, omdat in die periode
onder andere de hoogste afvoeren in zowel de IJssel als de regionale rivieren en kanalen
voorkomen. De voornaamste reden voor een extreem hoog meerpeil is echter de wind
(zowel de richting als de snelheid). Wanneer de wind namelijk gedurende een lange
periode uit een ongunstige richting waait is het erg lastig om overtollig water via de
spuisluizen op de Waddenzee te lozen. Dit komt doordat het water vanuit de Waddenzee
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tegen de Afsluitdijk wordt opgestuwd waardoor ter plaatse van de spuisluizen (zelfs bij
laag water) geen positief verval meer is.
Naast opstuwing genereert de wind ook golven in het IJsselmeer. De golfhoogte aan de
teen van de dijken wordt gelimiteerd door de waterdiepte. Het IJsselmeer is gemiddeld 4,5
meter diep, maar met name langs de kust zijn lokaal grote variaties in waterdiepte
aanwezig. In het onderstaande dieptekaartje zijn nog duidelijk de oude getijgeulen
zichtbaar die uit de tijd stammen dat het getij nog vrij spel had in de toenmalige Zuiderzee.

Figuur 2-2: Dieptekaartje van het IJsselmeer
Het Markermeer, met een totaal oppervlak van 697 km2 (circa 60% van het oppervlak van
het IJsselmeer), en de randmeren (Veluwemeer en Wolderwijd) hebben geen vergelijkbaar
grote toevoer van rivierwater als het IJsselmeer. De meest relevante wateraanvoer op het
Markermeer is de Eemafvoer (via het Eemmeer). Verder zijn het relatief kleinere boezemen poldersystemen die lozen op het Markermeer. Overtollig water op het Markermeer
wordt in principe geloosd via het IJsselmeer naar de Waddenzee, maar kan (als dat moet)
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ook op de Noordzee, via het Noordzeekanaal, afwateren. De uitwisseling met het
IJsselmeer is in de regel gering.

2.2

Toetsing primaire waterkeringen in het
IJsselmeergebied

2.2.1 Algemeen
De Wet op de Waterkering schrijft voor dat de primaire waterkeringen éénmaal per vijf
jaar door de beheerders worden getoetst. Dit wordt in populaire taal ook wel de APKkeuring van de dijken genoemd. De eerste toetsing liep van 1996 tot 2001. De tweede
toetsing is van 2001 tot 2006 uitgevoerd. De derde toetsing vindt plaats van 2006 tot 2011.
Het beheer van de primaire waterkeringen valt in 90% van de gevallen onder de
verantwoordelijkheid van de waterschappen. Een aantal specifieke waterkeringen, zoals de
Afsluitdijk, de stormvloedkeringen in de Oosterschelde, de Nieuwe Waterweg en een
aantal keringen op de Waddeneilanden, worden beheerd door Rijkswaterstaat. Dit betreft
zo’n 10% van de totale lengte aan Nederlandse waterkeringen.
De vijfjaarlijkse toetsing gaat over 2875 kilometer primaire waterkeringen die direct
bescherming bieden tegen overstroming vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het
IJssel- en Markermeer, de zogenoemde categorie a en b keringen; en om 724 kilometer
primaire waterkeringen die indirect bescherming bieden tegen buitenwater, de zogenoemde
categorie c-keringen. Bij de toetsing wordt de sterkte van de primaire waterkeringen
gerelateerd aan de krachten die er op worden uitgeoefend door hoge waterstanden en
golven. Iedere vijf jaar wordt bepaald of de waterstanden en golven die bij de wettelijke
norm horen, moeten worden aangepast als gevolg van veranderend klimaat en
voortschrijdend technisch inzicht. Dit wordt vastgelegd in de zogenoemde “Hydraulische
Randvoorwaarden”, hoe de beheerders de primaire waterkeringen moeten toetsen staat
beschreven in het VTV (Voorschrift Toetsen op Veiligheid). Deze twee documenten samen
vormen het toetsinstrumentarium.

2.2.2 Bedreigingen voor de dijken rond het IJsselmeer
Langs de Meren worden grote belastingen op de waterkeringen veroorzaakt door hoge
meerpeilen of harde wind of een combinatie daarvan. In principe kan elke (grote) belasting
op een waterkering worden veroorzaakt door een oneindig aantal combinaties van
bedreigingen in de vorm van meerpeil en wind (bestaande uit windrichting en
windsnelheid). Hierbij heeft elke combinatie van deze bedreigingen een eigen kans van
voorkomen, die kan worden bepaald met behulp van de statistieken van voornoemde
bedreigingen.
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Figuur 2-3: Combinaties van bedreigingen voor de waterkeringen rond het IJsselmeer
In de bovenstaande figuur is geschetst op welke wijze de dijken rond het IJsselmeer
worden belast tijdens een hoogwater. Het verschil tussen de waterstanden ten gevolge van
het verhang kan tijdens een flinke storm enkele meters bedragen. Wanneer de windrichting
Noordwest is, kan dit verschijnsel er toe leiden dat spuien op de Afsluitdijk niet meer
mogelijk is.
Naar aanleiding van de hoogwaters in Nederland van 1993 en 1995 werd voor de dijken
langs het IJsselmeergebied een project opgestart met als doel een vernieuwd
instrumentarium te leveren waarmee dijkbeheerders dijken kunnen toetsen en ontwerpen.
Hiertoe is een vernieuwd instrumentarium aangeleverd waarin een belangrijke verbetering
is aangebracht door toepassing van een volledig probabilistische rekenmethode. Hierin
worden de belangrijkste parameters, die bijdragen aan de belasting van een dijk, volledig
statistisch meegenomen om te komen tot maatgevende kruinhoogten. Implementatie van de
nieuwe toetsmethode heeft geleidt tot de ontwikkeling van vernieuwde
dijkontwerpmodellen: HYDRA_M en HYDRA-VIJ, voor het IJsselmeergebied. In de
hydraulische Randvoorwaarden 2001 wordt voor het eerst deze toetsmethode toegepast op
de dijken rond het IJsselmeer

2.2.3 Probabilistisch model Hydra-VIJ
Hydra-VIJ is het instrument dat op probabilistische wijze waterstanden en hydraulische
belastingniveaus berekend voor het IJsselmeer en de Vecht- en IJsseldelta.. Het doel van
het probabilistische model Hydra-VIJ is om bij een gegeven terugkeertijd het toetspeil en
het hydraulische belastingniveau te bepalen voor een dijkvak grenzend aan het IJsselmeer
of gelegen in de Vecht- en of de IJsseldelta. De meerpeilstatistiek is een van de statistische
invoerparameters die benodigd is om het toetspeil te bepalen voor de waterkeringen rond
het IJsselmeer. Door extra maatregelen te treffen waarmee het waterpeil in het IJsselmeer
beter kan worden gecontroleerd, zullen extreem hoge waterpeilen minder vaak optreden.
Statistisch gezien verbetert hierdoor de veiligheid achter de dijken. De vereiste toetspeilen
voor de dijken kunnen dan omlaag. Wanneer door klimaatveranderingen de zeespiegel
stijgt en er geen maatregelen worden getroffen teneinde het IJsselmeer beter te kunnen
beheersen zullen de toetspeilen juist hoger uitvallen, het gevolg is dan dat de dijken
omhoog moeten.
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Figuur 2-4: Overzicht gehanteerde begrippen
Voor de toetsing van de kruinhoogte van de dijken rond het IJsselmeer, worden in het
probabilistische model Hydra-VIJ de wind en het meerpeil als twee stochasten ingevoerd.
Per locatie wordt een probabilistische berekening gemaakt. Afhankelijk van de
normfrequentie (faalkans) wordt het toetspeil voor de Hydraulische Randvoorwaarden
bepaald. Samen met golfberekeningen in combinatie met gegevens van het dijkprofiel
wordt vervolgens de toetshoogte van de waterkering bepaald. Voor het niveau van de
uiteindelijke aanleghoogte van de kruin worden zaken als zetting, klink en lokale
bodemdaling tot de peildatum nog in rekening gebracht.
Maatregelen met als doel de veiligheid van het IJsselmeer te verbeteren moeten dus van
invloed zijn op de golfoploop (tegen het buitentalud van de dijk), de
scheefstand/windopzet (in het meer) of het (gemiddelde) meerpeil.
Meerpeil
Belangrijke bedreigingen voor de waterkeringen langs de Meren zijn het meerpeil en de
wind. Hierin is het meerpeil de waterstand op een bepaald moment gemiddeld over het
IJsselmeer respectievelijk Markermeer, inclusief de hiermee in verbinding staande open
wateren. Dit gemiddelde wordt bepaald m.b.v. 4 meetpunten wel te verstaan bij Den
Oever-binnen, Houtrib-Noord, Lemmer en Kornwerderzand.
Het IJsselmeerpeil wordt in principe beïnvloed door de afvoeren van de IJssel en de Vecht,
de neerslag en verdamping, de toevoer via gemalen en het spuibeheer bij Den Oever en
Kornwerderzand. De meerpeilstatistiek in HR2006 is afgeleid op basis van gemeten en
synthetische3 meerpeilen. Bij de bepaling van de meerpeilstatistiek t.b.v. HR2006 en voor
het vaststellen van de toetspeilen voor de waterkeringen rond het IJsselmeer en het
Markermeer, zijn van belang:
-

de (meet)gegevens: Als waarnemingsreeks voor de statistische analyse is in
HR2006 gebruik gemaakt van opgetreden meerpeilen op het IJsselmeer gedurende
de periode 1976 – 1995, aangevuld met berekende meerpeilen met het model
Bekken voor de periode 1932 - 1976. Deze meerpeilen zijn toegevoegd omdat de
meetreeks anders ten gevolge van de aanleg van de Houtribdijk in 1976 erg kort is
voor een statistische analyse. Bekken berekende voor de genoemde periode op
basis van toestromingsgegevens en waterstanden op zee de meerpeilen voor de
huidige inrichting van het Merengebied.

3

Synthetische waterpeilen op het IJsselmeer/Markermeer zijn bepaald middels simulaties met het
waterbalans model Bekken
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de extrapolatie: Uit de reeks gemeten en berekende meerpeilen worden twee
grootheden afgeleid te weten: de overschrijdingsfrequentielijn en de duurlijn. De
overschrijdingsfrequentielijn geeft “het aantal keer per jaar dat een bepaald
meerpeil wordt overschreden” weer en de duurlijn “de gemiddelde duur van een
overschrijding van een bepaald meerpeil”. Zowel de overschrijdingsfrequentielijn
als de duurlijn volgen uit extrapolatie.

Uit de analyse van de metingen is gebleken dat meerpeilen afhankelijk zijn van het seizoen
(in het winterhalfjaar komen de hoogste meerpeilen voor) en van de windrichting
(westelijke windrichtingen gaan bijna altijd samen met langdurig hoge meerpeilen).
Daarom zijn alleen metingen in het winter halfjaar meegenomen en zijn de metingen
gesplitst in twee windrichting sectoren te weten: “west (195°-45°)” en “oost (45°-195°)”.
Wind
De wind vormt een belangrijke bedreiging in de vorm van stormopzet en windgolven.
Daarbij zijn zowel de windsnelheid als de windrichting van belang. Bij het vaststellen van
de windstatistiek in HR2006 spelen een rol:
-

de (meet)gegevens: Op 12 stations verspreid over heel Nederland worden
windsnelheden gemeten en per uur gemiddeld. Omdat de hoogte en de positie van
de windmeter van invloed zijn op de gemeten snelheden wordt een vertaling
gemaakt naar een referentie snelheid (de potentiële windsnelheid) op 10 meter
hoogte boven vlak terrein. Met deze windsnelheid kan voor een bepaalde ruwheid
van het terrein de echte windsnelheid worden berekend. De windrichting wordt
gegeven in sectoren.

-

de extrapolatie: Bij het analyseren van de uurgemiddelde windsnelheden wordt
onderscheid gemaakt tussen de locatie, dag en nacht, seizoenen van 2 maanden en
de windrichting.

2.3

Reduceren van belastingen op de waterkeringen

Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is verwoord zullen maatregelen met als doel de
veiligheid van het IJsselmeer te verbeteren dus van invloed moeten zijn op de golfaanval
tegen het buitentalud van de dijken, de scheefstand (in het meer) of het (gemiddelde)
meerpeil. Recent hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijkheden om
de golfbelasting en stormopzet ter plaatse van de dijken langs het IJsselmeer te reduceren.

2.3.1 Golfaanval
De betekenis van golven voor de veiligheid verschilt per plaats. Van golven is de hoogte
belangrijk voor de oploop tegen een dijklichaam, en behalve de hoogte is ook de golflengte
nog belangrijk voor de hoeveelheid energie die in een golf aanwezig is. Een golf met een
lange ‘periode’ bevat meer water en kan meer schade aan een dijk of duinlichaam
aanrichten.
De golfhoogte op het IJsselmeer wordt in eerste instantie bepaald door de strijklengte en de
kracht en duur van een bepaalde windrichting. Waar de diepte beperkt is wordt verdere
golfopbouw voorkomen, doordat de golven aan de bodem worden afgeremd, steiler en
korter worden, en eventueel zelfs breken. Op het IJsselmeer levert noordwestenwind de
hoogste golven op, die bij het inlopen van het Ketelmeer afbuigen en weer lager worden.
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De hoogste golven worden gemeten bij Urk en Lelystad. Op het IJsselmeer wordt de
golfhoogte beperkt door de locale waterdiepte.
De golfoploophoogte op een dijktalud is voornamelijk afhankelijk van de golfhoogte, de
golfperiode en de geometrie van de waterkering. De algemene formule die kan worden
toegepast voor golfoploop op dijken wordt gegeven door:

z 2% H m 0 = 1,75 ∗ γ b ∗ γ f ∗ γ β ∗ ξ 0

waarin:
z2%
=
Hm0
=
ξ0
=
γb, γf, γβ =

2%-golfoploopniveau boven de stilwaterlijn [m]
significante golfhoogte bij de teen van de dijk [m]
brekerparameter (is o.a. afhankelijk van de golfsteilheid s0) [-]
invloedsfactoren voor respectievelijk de berm, ruwheid van het talud en
scheve golfaanval [-]

De meest eenvoudige formule die in Nederland echter heel lang is gebruikt, is

z 2% = 8 ∗ H s ∗ tan α

waarin:
Hs = Significante golfhoogte (gemiddelde van de 1/3 hoogste golven, ook wel de
gemiddelde golfhoogte volgens visuele waarneming)
α = Hellingshoek dijktalud
Deze formule komt alleen overeen met formule 1 voor een gemiddelde golfsteilheid van s0
= 0,048 en een waarde 1,0 voor alle invloedsfactoren, en ξ0 < 1,8. De bovenstaande
formule kan beschouwd worden als een vuistregel voor het bepalen van de ontwerphoogte
van dijken.
Teneinde het golfoploopniveau te verlagen kan het buitentalud van de dijk worden
aangepast, daarnaast blijkt dat een berm of een voorland ook effectief een bijdrage kunnen
leveren aan het reduceren van de golfoploop tegen de dijk. In het rapport “IJsselmeer zoekt
verdieping”, dat uitgevoerd is binnen het kader van WINN (WaterINNovatiebron), is
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar effecten van eilanden, ondiepten en vooroevers op de
golfaanval en benodigde kruinhoogten van dijken. Op basis van de resultaten heeft men het
volgende geconcludeerd:
-

Verlaging van de hydraulische belasting en daarmee ook verlaging van de
kruinhoogte kan worden gerealiseerd door maatregelen zoals golfbrekers en
eilanden aan te
leggen op een
beperkte afstand
van maximaal 500
m tot de primaire
dijk;

-

Ook de aanleg van
een moeras tussen
de primaire dijk en
een golfbreker op
groter afstand
heeft een groot
effect;
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Gunstig zijn
eveneens een
aanliggende berm
of een strand voor
de primaire dijk.

(Bron afbeeldingen: IJsselmeer zoek verdieping – effecten van eilanden, ondiepten en
vooroevers op de golfaanval en benodigde kruinhoogten van dijken, WL | delft hydraulics)

2.3.2 Windopzet (scheefstand)
In ondiepe wateren kan bij sterke wind opwaaiing optreden, waarbij aan de loefzijde een
verlaging van de waterstand optreedt en aan de lijzijde een verhoging. Deze scheefstand is
vooral fors als het water door de wind langdurig in dezelfde richting wordt opgestuwd en
moeilijk kan terugstromen. Daarom treedt dit verschijnsel vooral op in langgerekte smalle
meren (water kan niet langs de kant terug) en als het water ondiep is (water kan niet langs
de bodem terug). De betekenis van de diepte voor de opwaaiing blijkt al uit de
opwaaiingsformule van Thijsse:

∆x = 2 ⋅ 10 −7 ∗ U wi2 ∗ l h

(formule 2.4)

Hierin is:
∆x: het verschil in waterstand met en zonder wind (m)
U: de windsnelheid
h: de waterdiepte (m)
l: de strijklengte (m)

Figuur 2-5: Schematische weergave van de "scheefstand" in het IJsselmeer
De scheefstand is groot als de wind evenwijdig aan de lengteas van een langgerekt meer
waait. Voor het IJsselmeer betekent dit dat er forse scheefstand optreedt bij
noordwestenwind. In het Markermeer kan er enige scheefstand optreden bij
noordoostenwind; die is echter zeldzamer en meestal minder sterk dan wind uit het
noordwestelijk kwadrant. In het IJsselmeer kan de opwaaiing bij noordwestenwind fors
zijn en door het trechtereffect in het Ketelmeer leiden tot een verhoging van de
waterstand met enkele meters.
Omdat de opwaaiing (figuur 2-6) afhankelijk is van strijklengte en waterdiepte (formule
2.4), kan de hoeveelheid opwaaiing worden verminderd door de strijklengte te verkleinen
of de waterdiepte te vergroten. In het rapport “Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in
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de IJsseldelta” worden een aantal oplossingen aangedragen om de waterveiligheid van de
IJsseldelta in zijn geheel te verbeteren. Een aantal van deze oplossingen heeft betrekking
op het reduceren van de stormopzet in het gebied, het betreft:
-

Een stormvloedkering ter plaatse van de Ketelbrug,
waarmee de gehele IJsseldelta en Vechtmonding kan
worden afgesloten van het IJsselmeer.

-

Een compartimenteringsdam, van de Houtribdijk naar de
Noordoostpolder met een stormkering. Bij storm wordt
de stormkering richting IJsselmeer gesloten zodat de
delta beschermd is tegen stormopzet. Afvoer IJssel en
Vecht kan tijdelijk via Houtribsluizen worden afgevoerd
naar Markermeer. Een compartimenteringsdijk zou ook
ergens halverwege het IJsselmeer kunnen worden
aangelegd, waardoor de windopzet in het gehele
zuidoostelijk deel van het IJsselmeergebied pakweg wordt gehalveerd.

-

Verdiepen IJsselmeer, meerbodem tot 2100 gefaseerd
verdiepen. Aanleg van vooroevers om de extra
golfbelasting door de grotere meerdiepte te reduceren.

(Bron afbeeldingen: Toekomstvastheid van de hoogwatergeul in
de IJsseldelta, ministerie van VenW)

2.3.3 Het gemiddelde meerpeil
Rijkswaterstaat probeert, met behulp van de spuisluizen in de Afsluitdijk, het ruimtelijk
gemiddelde waterpeil in het IJsselmeer tijdens de winter op 0,40 m -NAP en in de
zomerperiode op 0,20 m -NAP te houden. Dit zijn de zogenaamde streefpeilen. In de
onderstaande grafiek wordt voor de periode 1996 t/m 1998 een meting van het ruimtelijk
gemiddelde peilverloop gegeven (op de y-as wordt het peil in cm t.o.v. NAP aangegeven).
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Figuur 2-6: Gemeten peilverloop IJsselmeer gedurende 1996 - 1998
Uit de grafiek blijkt dat het in de praktijk onmogelijk is om het waterpeil in het IJsselmeer
op streefpeil te houden. Met name in de winterperiode overschrijdt het gerealiseerde
meerpeil regelmatig het streefpeil. Dit komt doordat er periodes zijn dat er te weinig water
uit het IJsselmeer kan worden gelaten via de spuisluizen. Bij langdurige (maar niet persé
extreme) Noordwestenwind is de waterstand bij de Afsluitdijk aan de kant van de
Waddenzee vaak hoog en aan de zijde van het IJsselmeer relatief laag. Daardoor kan in
deze situatie, ook in de dagen voorafgaand aan een zeer zware (noordwester)storm, vaak
weinig of geen water uit het IJsselmeer worden gespuid op de Waddenzee waardoor het
(gemiddelde) peil in het IJsselmeer oploopt. Wanneer, in een dergelijke situatie, de
instroom (IJssel- en Vechtafvoer, lokale neerslag en afwatering vanuit de polder) op het
IJsselmeer groot is, kan het meerpeil zelfs extreem hoog oplopen.
Doordat de zeespiegel stijgt en de neerslag- en afvoerhoeveelheden intensiveren is de
verwachting dat dergelijke situaties zich in de toekomst steeds vaker voor zullen doen. Het
ministerie heeft daarom reeds het besluit genomen om de spuicapaciteit uit te breiden zodat
in een kortere periode meer water kan worden geloosd op de Waddenzee. Met deze
oplossing kan naar verwachting circa 35 cm zeespiegelstijging worden opgevangen zodat
het meerpeil voorlopig afdoende beheersbaar zal zijn om zo de veiligheid in het
IJsselmeergebied te kunnen handhaven.
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Figuur 2-7: Oorzaken van een oplopend peil in het IJsselmeer
De spuisluizen op de Afsluitdijk zijn echter niet de enige mogelijkheid om overtollig water
te lozen, via de Houtribsluizen (afmetingen zijn vergelijkbaar met de Lorenzsluizen op
Kornwerderzand) op de Houtribdijk (tussen Lelystad en Enkhuizen) zou eventueel ook
gespuid kunnen worden naar het Markermeer. Via de Oranjesluizen bij Schellingwoude,
kan door middel van de spuisluizen en het gemaal in IJmuiden, het Markermeer op haar
beurt weer verlaagd worden. Naast extra afwatering zou men ook kunnen denken aan het
beperken van de instroom, dit kan in de praktijk worden verwezenlijkt met behulp van een
stuw in een van de aftakkingen van de Rijn. Dit regelwerk heeft dan als doel het
IJsseldebiet te reduceren wanneer het IJsselmeerpeil dreigt te gaan oplopen omdat de
afwatering via de spuisluizen slecht is.

2.4

Verkennend onderzoek

2.4.1 Inleiding
Om zicht te krijgen op de invloed van het ruimtelijk gemiddeld meerpeilniveau op de
waterveiligheid rond het IJsselmeergebied worden nieuwe toetspeilen met behulp van
Hydra-VIJ bepaald voor de dijken.

2.4.2 Meerpeilstatistiek
De meerpeilstatistiek waarmee de toetspeilen voor de Hydraulische Randvoorwaarden zijn
bepaald is bekend en wordt in de onderstaande grafiek weergegeven door de blauwe lijn.
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Door deze “werklijn” aan te passen en vervolgens als invoer te gebruiken in Hydra-VIJ kan
berekent worden wat de invloed is van de nieuwe, gunstigere ‘werklijn’ (t.a.v. de
waterveiligheid) op de toetspeilen t.p.v. diverse locaties langs het IJsselmeer.

Figuur 2-8: De statistische invoer voor de meerpeilstatistiek in Hydra-VIJ
De rode lijn in figuur 2-5 geeft een nieuwe potentiële verbetering van de meerpeilstatistiek
weer en is dus puur fictief. Deze fictieve werklijn zou het gevolg kunnen zijn van
alternatieve beheersmaatregelen voor betere beheersing van extreme meerpeilen. Indien
men instaat zou kunnen zijn om ten allen tijde het meerpeilniveau op streefpeil te houden,
dan zou de lijn horizontaal lopen. Je zou kunnen zeggen dat het meerpeilverloop zijn
statistische karakter verliest. Maar zelfs wanneer het IJsseldebiet volledig afgeknepen zou
kunnen worden is niet mogelijk zijn de lijn vlak te laten lopen, omdat bij een extreem hoog
water meerdere factoren een rol spelen die het meerpeil doen stijgen. Het exacte verloop
van de nieuwe werklijn is in dit stadium niet relevant, het doel is om in eerste instantie na
te kunnen gaan wat de invloed is van een gunstigere statistische invoer van het meerpeil op
de veiligheid van het IJsselmeergebied.

2.4.3 Resultaat van de berekeningen met Hydra-VIJ
Hydra-VIJ kan, aan de hand van de nieuwe statistische invoer, voor een aantal opgegeven
locaties een nieuw toetspeil voor de waterkeringen op probabilistische wijze bepalen. Dit is
vertaald naar een kaartje met een overzicht van het IJsselmeergebied, waarin aangegeven
wordt met hoeveel centimeter het toetspeil op iedere afzonderlijke locatie is verlaagd, ten
gevolge van de nieuwe werklijn uit figuur 2-9.
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Figuur 2-9: Resultaat van een gunstigere meerpeilstatistiek
ten gevolge van een betere beheersbaarheid van het IJsselmeerpeil
In de bovenstaande figuur is zichtbaar gemaakt wat het effect van minder extreme variaties
in het meerpeilverloop is op de toetspeilen van de primaire waterkeringen rond het
IJsselmeer. Er moet worden benadrukt dat de resultaten die in dit kaartje zijn weergeven,
aan de hand van een puur fictieve verbetering van de meerpeilstatistiek tot stand zijn
gekomen. Om daadwerkelijk het effect van beheersmaatregelen zoals:
• Verruiming van de spuicapaciteit;
• Reductie van het IJsseldebiet;
• Markermeer incidenteel gebruiken als Noodbuffer of;
• Bemaling via de Afsluitdijk
aan te tonen, is het noodzakelijk om modelsimulaties uit te voeren. Het model moet, aan de
hand van gemeten randvoorwaarden, het peilverloop in het IJsselmeer kunnen
reproduceren. Door vervolgens de gewenste beheersmaatregelen in het systeem aan te
brengen kan een nieuw peilverloop worden gesimuleerd. Door uit deze simulatie de
werklijn af te leiden wordt de statistische invoer voor Hydra-VIJ verkregen waarmee
daadwerkelijk het effect van de beheersmaatregelen kan worden vertaald naar nieuwe
toetspeilen.
Door middel van markeringen met verschillende kleuren is getracht aan te geven hoeveel
de reductie voor de vereiste kruinhoogtes bedraagt voor de dijken langs de kust van het
IJsselmeer. Wat opvalt is dat de invloed van de meerpeilstatistiek sterk locatie-afhankelijk
is. Langs de kust van Noord-Holland en een groot gedeelte van de Friese kust wordt een
significante verbetering geconstateerd, terwijl voor de dijken rond het nieuwe land
(Flevopolder en Noordoostpolder) maar een geringe verbetering optreedt in
toetspeilhoogte. In fysisch opzicht is voor dit verschijnsel natuurlijk een logische
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verklaring te geven. De toetshoogtes worden namelijk bepaald uit een combinatie van
meerpeil- en windstatistische gegevens. De kustdelen, waarbij de belasting voornamelijk
wordt bepaald door windgerelateerde factoren, zullen dus onder maatgevende
omstandigheden weinig invloed van een lager gemiddeld meerpeil ondervinden. Deze
windgerelateerde factoren bestaan uit windopzet (in de vorm van een scheefstand van de
gemiddelde waterlijn) en golfbelasting.
De windopzet in het IJsselmeer wordt voornamelijk bepaald door de strijklengte. Tijdens
de winterperiode komt de wind voornamelijk uit westelijke richting. Een
Noordwesterstorm komt relatief vaak voor en gaat gepaard met de grootst mogelijke
strijklengte, dus maximale opwaaiing. Het effect hiervan is vooral merkbaar langs de
Zuidoostelijke kuststrook. Het waterstandsverschil in het IJsselmeer kan dan al gauw
enkele meters bedragen.
Naast deze opstuwende effecten genereert de wind ook golven in het IJsselmeer. De
golfhoogtes in het meer worden gelimiteerd door de (locale) waterdiepte. Uit het
dieptekaartje, dat reeds in paragraaf 2.1 werd getoond, is duidelijk af te lezen dat met name
langs de Friese kust een groot aantal ondiepe plekken zijn gesitueerd. Deze ondieptes
reduceren de golfhoogte, waardoor deze een kleinere rol speelt bij het bepalen van de
vereiste kruinhoogtes op deze locaties.

2.4.4 Evaluatie van de resultaten
Uit de resultaten is af te leiden dat, met name langs de Friese en Noord-Hollandse kust, een
significante verbetering t.a.v. de veiligheid optreed, door in een betere beheersing van het
meerpeil te voorzien. De zogenaamde windgedomineerde locaties4 vertonen slechts een
zeer geringe verbetering ten aanzien van de waterveiligheid. Om de waterveiligheid voor
de zogenaamde windgedomineerde delen van de IJsselmeerkust te verbeteren, moeten
maatregelen worden toegepast die de stormopzet of de golfaanval verminderen. Hiertoe
zou men respectievelijk compartimenteringsdammen aan moeten leggen of bijvoorbeeld
golfbrekers moeten plaatsen voor de bestaande dijken (zie paragraaf 2.3).

4

Windgedomineerde locaties zijn gebieden waar falen voornamelijk het gevolg is van een extreme
storm. Voor dergelijke locaties zijn de afvoer en het meerpeil relatief onbelangrijk. Een voorbeeld
van zo’n locatie is de IJsselmonding: falen treedt daar (vrijwel zeker) op door een extreme storm in
combinatie met relatief lage afvoeren en meerpeilen. Fysisch gezien wordt een windgedomineerde
locatie gekarakteriseerde door het feit dat de belasting H gevoelig is voor verandering in de wind,
maar veel minder gevoelig voor veranderingen in de afvoer en het meerpeil.
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3 Analyse van een extreem hoog
meerpeil
3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de factoren die van invloed zijn bij het
bepalen van de vereiste dijkhoogtes rond het IJsselmeer. Er werd geconcludeerd dat er veel
maatregelen denkbaar zijn waarmee de belastingen op de dijken kunnen worden
gereduceerd. Er wordt ook aangetoond dat het effect van deze verschillende maatregelen
sterk afhankelijk is van de locatie langs de kust. De dijken langs het Zuidoostelijk
kustgedeelte worden met een relatief hoge kans geteisterd door hoge stormopzet en golven.
Een compartimenteringsdam of golfbrekers hebben hier een veel gunstiger effect dan een
beter beheersbaal meerpeil. Toch zijn er ook gedeeltes van de kuststrook waarlangs het
effect op het veiligheidsniveau van de dijken sterk lijkt te verbeteren door in een betere
beheersing van het meerpeil te voorzien. In dit rapport zullen een aantal maatregelen
worden beschouwd waarmee een betere beheersbaarheid van het meerpeil kan worden
gerealiseerd.
Onder “een betere beheersbaarheid van het meerpeil” wordt verstaan: het voorkomen of
verminderen van (extreem) hoge meerpeilen in het IJsselmeer. Om tot de juiste invulling
voor de alternatieve beheersmaatregelen te komen is het dus noodzakelijk inzicht te krijgen
in de factoren die bepalend zijn voor extreme meerpeilen. In dit hoofdstuk zal daarom een
analyse worden uitgewerkt voor een situatie uit het verleden toen het hoogst gemeten
meerpeil werd waargenomen sinds 1976.

3.2

Waterbalans IJsselmeer

De peilen van de meren in het IJsselmeergebied hebben in de maanden oktober en
november 1998 extreme hoogten bereikt. Naar aanleiding van deze hoogwaterperiode is
door Rijkswaterstaat het rapport “hoogwaterperiode IJsselmeergebied oktober/november
1998” geschreven om inzicht te geven hoe het meerpeil zo op heeft kunnen lopen. Er is
beschreven welke problemen zich hebben voorgedaan en welke maatregelen getroffen zijn.
De hoogwaterperiode was het gevolg van het samenvallen van drie belangrijke
peilverhogende factoren, namelijk westenwind, veel neerslag en een hoge IJsselafvoer.
Vanaf 9 oktober t/m 7 november hebben winden uit westelijke richtingen met grote
windsnelheden de Waddenzee doen opwaaien, waardoor de afvoermogelijkheden aan de
Afsluitdijk beperkt werden. De vele neerslag die in een kort tijdsbestek extreme waarden
bereikten, met name in het noordoostelijk deel van Nederland, gaven uitzonderlijke hoge
debieten van de Overijsselse Vecht en de Sallandse Weteringen. In het stroomgebied van
de Rijn viel ook veel neerslag die een hoge afvoer van de IJssel veroorzaakte.
Om een indruk te geven van de wateraanvoer en de waterafvoer van het IJsselmeer is een
waterbalans opgemaakt over de periode van 24 oktober tot en met 6 november.
De uitgangspunten bij het opstellen van deze waterbalans zijn:
• De IJsselafvoer gemeten bij Olst,
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• De debieten van de Overijsselse Vecht, verkregen van het Berichten Centrum van RWS5
te Arnhem;
• De uitslag van het gemaal Zedemuden, verkregen van directie Oost-Nederland te
Zwartsluis;
• De hoeveelheid neerslag bepaald uit het gemiddelde van 3 weerstations namelijk die van
Den Helder, Lelystad en De Bilt;
• De sluitpost, overige gemalen en dergelijke.

Figuur 3-1: IJsselafvoer & Neerslag okt-nov '98

Figuur 3-2: Gespuide hoeveelheden over okt-nov '98

Figuur 3-3: Peilverloop in het IJsselmeer over okt-nov ‘98
Uit de waterbalans blijkt dat de grootste toevoer van water afkomstig is uit de IJssel,
daarnaast was tijdens het hoogwater van 1998 het debiet van de Overijselsche Vecht en de
5

RWS is de afkorting voor Rijkswaterstaat
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Sallandse Weteringen uitzonderlijk hoog. Tevens viel er lokaal een grote hoeveelheid
neerslag waardoor er vanuit de boezem veel meer water dan gewoonlijk, op het IJsselmeer
werd geloosd.
Indien in deze periode van veel neerslag en hoge rivierafvoeren de spuicapaciteit op de
Afsluitdijk op orde was geweest dan was het meerpeil niet tot 0,52 m +NAP opgelopen.
Het grootste probleem is dus de beperkte spuicapaciteit op de Afsluitdijk die veroorzaakt
wordt door een ongunstige Noordwesten wind. Wanneer op zo’n moment ook nog eens een
hoge toevoer van water is op het meer dan kan het waterpeil zeer hoog oplopen. In de
onderstaande figuur is schematisch weergegeven welke factoren een peilstijging
veroorzaken en wat de mogelijkheden zijn om deze factoren te beïnvloeden om zodoende
een extreme meerpeilstijging tegen te gaan.

Figuur 3-4: Waterbalans IJsselmeer, schematisch weergegeven
In de figuur zijn de peilverhogende factoren (instroom) met rood aangegeven, de
peilverlagende factoren (uitlaat) zijn met groen ingekleurd. De waarden die bij de peilen
staan vermeld representeren de totale hoeveelheid water dat gedurende de periode van 1
oktober tot 1 november het IJsselmeer in- of uitstroomde. De met geel ingekleurde peilen
geven de mogelijkheid weer om extra overtollig water vanuit het IJsselmeer af te voeren.
Het huidige beleid staat echter niet toe dat het IJsselmeer overtollig water afvoert op het
Markermeer vanwege de negatieve effecten ten aanzien van afwatering vanuit de polders
rond het Markermeer.
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In de zojuist gepresenteerde schematische weergave van het IJsselmeergebied is
geprobeerd een kwantitatieve indruk te geven van de verhouding tussen het IJsseldebiet ten
opzichte van de laterale instromen op het IJsselmeer. Wat opvalt is dat het IJsseldebiet
(vergeleken met 1993 en 1995) niet extreem hoog was, maar de laterale aanvoer (met name
in de vorm van neerslag) wel. Uit de hoeveelheden uit figuur 3-4 blijkt dat de totale
toevoer van de IJssel en de laterale instroom ongeveer gelijk was. Dit was ook kenmerkend
voor de beschouwde periode (okt-nov ’98), gemiddeld is het IJsseldebiet 400 m3/s en de
laterale toevoer 165 m3/s. Relatief was de laterale toestroom op het IJsselmeer in de
periode okt.-nov. ’98 dus erg groot.
De resultaten die vanuit een kwantitatieve benadering van het systeem in figuur 3-4
worden gegeven vragen om een kwalitatieve uitwerking. De oplettende lezer heeft
waarschijnlijk wel opgemerkt dat de totale instroom en de uitlaat door de spuisluizen in de
Afsluitdijk, nagenoeg in balans zijn. Dit klopt ook wel aangezien de meerpeilen gemeten
op 1 oktober en 30 november nagenoeg hetzelfde zijn. Om zicht te krijgen in de
opgetreden extremen moet dus het verloop van het ingaande en uitgaande debiet over de
tijd worden beschouwd. In de onderstaande grafiek worden deze debieten samen met het
resulterende meerpeilverloop grafisch weergegeven.

Relatie tussen meerpeil en de IJsseldebiet
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Figuur 3-5: Kwalitatieve weergave van de situatie okt-nov '98
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De grafieken in figuur 3-5 zijn getekend aan de hand van daggemiddelde waarden van het
IJsseldebiet, de laterale toevoer en het spuidebiet. Het verschil tussen het spuidebiet en het
IJsseldebiet+Laterale debiet resulteert in het meerpeilverloop (aangegeven met de blauwe
lijn). Gedurende de periode van 24 tot 30 oktober was het verschil tussen in- en uitstroom
het grootst, de instroom bestond toen voornamelijk uit lateraal debiet (in de vorm van
neerslag). Vervolgens steeg het waterpeil verder doordat een afvoergolf vanuit de IJssel op
het IJsselmeer binnenstroomde.

3.3

Mogelijk toepasbare beheersmaatregelen

3.3.1 Inleiding
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven bestaat de instroom voornamelijk uit de
IJsselafvoer en neerslag, daarnaast wordt er water vanuit de polder het IJsselmeer
ingepompt en komt er nog een hoeveelheid via de Vecht het IJsselmeer binnen.
Uitstroming vindt enkel plaats via de spuisluizen in de Afsluitdijk. Er is echter een
mogelijkheid om via de spuisluizen in de Houtribdijk overtollig water af te voeren naar het
Markermeer. Tijdens het hoogwater op het IJsselmeer van 1998 is overwogen om van deze
optie gebruik te maken, maar omdat de voorspellingen t.a.v. de windcondities gunstig
leken werd besloten geen water naar het Markermeer af te voeren.

3.3.2 Meer uitstroom
Verruiming spuicapaciteit
Om in de toekomst het IJsselmeerpeil voldoende te kunnen beheersen heeft Rijkswaterstaat
plannen gemaakt om de spuicapaciteit in de Afsluitdijk uit te breiden. In januari 2007
stemde het bevoegd gezag voor het Milieu-effect-rapport (MER) in met het eerste deel van
de MER (locatiekeuze en voorlopige inrichting) voor de extra spuicapaciteit van de
Afsluitdijk. Er komen nieuwe spuisluizen en een vispassage ter hoogte van de knik in de
Afsluitdijk ten westen van Kornwerderzand.
Naar verwachting zal rond 2016 de uitbreiding van de spuicapaciteit op de Afsluitdijk een
feit zijn, met deze uitbreiding kan nog zo’n 30 cm zeespiegelstijging worden opgevangen
zonder dat het IJsselmeerpeil omhoog moet. Wanneer de zeespiegel verder stijgt zullen er
steeds vaker situaties optreden waarin het meerpeil ongewenst hoog oploopt. Als in deze
situaties de mogelijkheid bestaat voor de beheerder om met extra beheersmaatregelen de
instroom te reduceren en uitstroom te vergoten kan men ongewenste peilstijgingen wellicht
voorkomen.
Noodbuffer Markermeer
Tijdens het hoogwater van 1998 is overwogen om het Markermeer te gebruiken als
noodbuffer, om zo het IJsselmeer te kunnen ontlasten. Het waterpeil opzetten in het
Markermeer werd echter ten aanzien van de afwatering van polders rond het Markermeer
als hinderlijk ervaren, er werd dus besloten dit niet te doen. Ook was uit een berekening
gebleken dat het aflaten van 6,2 cm waterschijf van het IJsselmeer een peilstijging van 10
cm op het Markermeer tot gevolg zou hebben. Wanneer het Markermeerpeil enkele
decimeters lager staat dan het IJsselmeerpeil kan het peil in het IJsselmeer significant
worden verlaagd. Vooral tijdens de extreme hoogwatersituaties in het IJsselmeer waarbij
de spuimogelijkheid op de Afsluitdijk niet voldoet is een extra spuimogelijkheid op het
Markermeer zeer gewenst, de ruimte moet dan wel aanwezig zijn. Men zou extra ruimte
kunnen creëren door met behulp van het gemaal in IJmuiden anticiperend op een
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hoogwater in het IJsselmeer extra bufferruimte in het Markermeer vrij te maken. Door het
Markermeer als noodbuffer te gebruiken wordt de uitlaat van het IJsselmeer tijdens
hoogwatersituaties vergroot, hetgeen een verlaging van het meerpeil tot gevolg heeft.
Bemaling via de Afsluitdijk
In de huidige situatie wordt al het overtollige water van het IJsselmeer geloosd onder vrij
verval. Bij veel wind uit westelijke richtingen kan er slecht of niet gespuid worden door
opstuwing van de Waddenzee. Gemalen zijn dan een alternatief omdat deze onafhankelijk
van de buitenwaterstand overtollig water kunnen lozen. Malen lijkt op zich een simpele
oplossing zonder aantasting van andere belangen. Water verpompen kost echter wel
energie, waardoor dit niet als een duurzame oplossing wordt beschouwd.

3.3.3 Minder instroom
Beperking instroom IJssel
Wanneer een hoogwatergolf op de Rijn wordt voorspelt en de afwateringsmogelijkheid van
het IJsselmeer slecht is dan zou met een regelwerk in de IJssel of het Pannerdensch Kanaal
het water dat vanaf de IJssel in het IJsselmeer zou belanden via de Nederrijn/Lek of de
Waal af kunnen worden geleid door actief te sturen. De voorwaarde is wel dat de Waal op
dat moment voldoende ruimte biedt om de extra hoeveelheid water af te voeren.
Stremmen van de Vechtafvoer
De Overijselsche Vecht kan in principe worden gestremd door de Ramspolkering te
sluiten, waardoor het Zwarte Meer niet meer in open verbinding staat met het IJsselmeer.
Deze maatregel heeft natuurlijk grote gevolgen voor het gebied rond het Zwarte Meer,
bovendien zal naar verwachting het beoogde effect op het IJsselmeerpeil minimaal zijn.
Om praktische redenen zal in dit rapport dus enkel de invloed van de IJsselstremming als
instroombeperkende maatregel onderzocht worden.

3.4

Conclusie

De genoemde maatregelen moeten leiden tot een betere beheersing van het IJsselmeerpeil.
Nu is het zo dat er weinig mogelijkheid tot speelruimte is voor de beheerder om in
crisissituaties te handelen. De voorgestelde maatregelen geven de waterbeheerder tijdens
een hoogwatersituatie, of hieraan voorafgaand, meer mogelijkheden om een extreem hoog
meerpeil te voorkomen. In het verdere verloop van dit onderzoek zal aan de hand van het
zo genaamde Bekken-model berekent worden wat het effect op het meerpeilverloop is en
of dit de mogelijkheid biedt om het IJsselmeer op te zetten zonder dat dit consequenties
heeft voor de waterveiligheid in het gebied. Tevens zal met het model onderzocht worden
welke pompcapaciteit benodigd is voor een goede beheersing van het meerpeil, wanneer de
maatregelen in de toekomst gecombineerd worden met een serie gemalen op de
Afsluitdijk.
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4 Modelsimulaties met
beheersmaatregelen
4.1

Inleiding

Om te onderzoeken wat het effect van de alternatieve beheersmaatregelen in het systeem is
op het peilverloop van het IJsselmeer, wordt gewerkt met het zogenaamde Bekken model.
Dit model is onderdeel van het toetsinstrumentarium “Hydraulische Randvoorwaarden” en
wordt mede gebruikt om de dijken rond het IJsselmeer te toetsen ten aanzien van de
vereiste hoogte tegen overstromingen.
De toetspeilen van de dijken rond het IJsselmeer worden probabilistisch bepaald uit
statistische gegevens van de wind en het meerpeil. De meerpeilgegevens bestaan uit
gemeten waterstanden en, door het Bekken model, gesimuleerde meerpeilen. Er worden
simulaties uitgevoerd om een langere meetreeks van meerpeilen te verkrijgen. Hoewel er al
meer dan 75 jaar aan metingen van het IJsselmeerpeil beschikbaar zijn, kunnen we slechts
de metingen die na 1976 verricht zijn gebruiken, dat zit zo. Na de voltooiing van de
Afsluitdijk, werd de toenmalige Zuiderzee omgedoopt tot het IJsselmeer. Het IJsselmeer,
op de manier waarop we het nu kennen, werd echter pas door de voltooiing van de
Houtribdijk in 1976 definitief vastgelegd. In 1996 werden voor het eerst de Hydraulische
Randvoorwaarden vastgesteld voor de primaire waterkeringen. Voor het vaststellen van de
vereiste toetspeilen van de waterkeringen rond het IJsselmeer was in 1996 dus slechts 19
jaar relevante data van waterstandsmetingen beschikbaar. Om uitspraken te doen over
meerpeilen met een zeer kleine kans op voorkomen (eens in 4000 tot 10.000 jaar) achtte
men deze datareeks te kort. Er is toen gezocht naar een manier om de bestaande datareeks
aan te vullen. Een lange reeks historische data van de rivierafvoeren, waterstanden op zee
en neerslaggegevens die betrekking hebben op IJsselmeer was echter wel aanwezig.
Daarom is besloten een computermodel van het IJsselmeergebied te maken waarin deze
datareeksen als randvoorwaarden worden ingevoerd. Dit zogenaamde Bekken-model is
gebaseerd op een waterbalans en berekent aan de hand van in- en uitstroomgegevens het
peilverloop in het IJsselmeer.

4.2

Beschrijving van het model

De berekeningen ten behoeve van dit onderzoek worden uitgevoerd met het Bekken model
dat afkomstig is uit het Beslissings Ondersteunend Systeem voor de Waterhuishouding In
het Natte hart (WINBOS). Het WINBOS is een beslissingsondersteunend systeem voor het
IJsselmeer, Markermeer, de randmeren, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal.
WINBOS is eind jaren negentig in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld met als doel
verschillende waterbeheerstrategieën onder verschillende klimaatscenario’s te kunnen
beoordelen en bestaat uit een serie rekenmodellen. De centrale modellen zijn modellen
voor de waterbeweging, veiligheid en een ecologie. WINBOS bevat verder modules om
(financiële en overige) effecten in beeld te brengen voor de recreatievaart,
beroepsscheepvaart, beroepsvisserij, drinkwater, (binnendijkse) landbouw, en buitendijks
grondgebruik (landbouw, wonen, verblijfsrecreatie, werken).
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van het waterbewegingsmodel uit WINBOS,
het zogenaamde Bekken-model, dat ten behoeve van dit onderzoek is overgezet naar een
vernieuwde versie van Sobek. Deze upgrade levert meer complexe sturingsmogelijkheden
op ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Het model bevat een relatief eenvoudige
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schematisatie van het merengebied waarin elk meer is weergegeven door één knoop (zie
figuur 4-1). Verder zijn alle kunstwerken tussen de meren in de schematisatie opgenomen.
De randen van het model bestaan uit:
- de IJssel nabij het Ketelmeer;
- de inlaat bij de Beatrixsluizen op het Amsterdam-Rijnkanaal;
- de inlaat van de Irenesluizen op het Amsterdam-Rijnkanaal;
- buitenwaterstanden bij Kornwerderzand, Den Oever (Waddenzee);
- de buitenwaterstand op de Noordzee bij IJmuiden.
De afvoer van de Vecht wordt samen met enkele andere regionale wateren als één
cumulatieve laterale toevoer gemodelleerd, hierin wordt ook het verschil tussen neerslag en
verdamping meegenomen. In de Sobek-schematisatie is het volume van de meren volledig
geconcentreerd in de knopen. De meren zijn gemodelleerd als rechte bakken met een
constant oppervlak. Het debiet over de takken wordt bepaald met behulp van een speciale
formulering bij kunstwerken. De windopzet aan weerszijden van een kunstwerk wordt
bepaald met behulp van een reprofunctie6 van de vorm dh =
a,b,c
h0
uwind

a
cu wind
, waarin:
h0b

= reprocoëfficiënten (per windrichting, per kunstwerk op te geven);
= lokale waterdiepte;
= windsnelheid (m/s);

In model wordt vervolgens met behulp van het opgegeven windveld (windrichting en
windsnelheid) bepaald wat de waterstanden aan weerszijden van het kunstwerk zijn, en wat
het debiet over het betreffende kunstwerk is. Op deze manier wordt het effect van
windopzet in het IJsselmeer meegenomen ten aanzien van het verval bij de spuisluizen.

6

Reprofuncties zijn bedoeld om het gedrag van gedetailleerde modelsimulaties van bepaalde
processen te benaderen. Deze functies versnellen het rekenproces aanzienlijk, terwijl nauwelijks
ingeleverd wordt op de nauwkeurigheid van de resultaten.
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Figuur 4-1: Sobek-schematisatie van het Bekken-model uit WINBOS
De rekentijdstap van het WINBOS model is een half uur. De uitvoer wordt in principe ook
per half uur gegenereerd. Na de modelrun worden in de nabewerking de daggemiddelde
IJsselmeerpeilen bepaald. Deze worden vervolgens gebruikt voor de verdere analyse.
In [WL, 1997] is aangetoond dat de met WINBOS berekende waterstanden een voldoende
goede fit vertonen met de gemeten waterstanden.

4.3

Uitgangspunten en Modelaanpassingen

4.3.1 Inleiding
Voor de uitgevoerde modelsimulaties zijn een aantal aanpassingen verricht in de
oorspronkelijke schematisatie van het Bekken-model. De nieuwe beheersmaatregelen,
“Controleerbaar IJsseldebiet” en “Markermeer Noodbuffer”, zijn in het systeem verwerkt
door extra verbindingen en constructies in het systeem aan te brengen waardoor het
noodzakelijk is om het model opnieuw te kalibreren. Tevens is gebleken dat bij het
overzetten van het oorspronkelijke model naar Sobek een aantal kunstwerken afwijkingen
in het debiet vertoonden ten opzichte van het oorspronkelijke model.
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4.3.2 Verruiming spuicapaciteit
Naar verwachting zal in 2016 de spuicapaciteit op de Afsluitdijk zijn uitgebreid. Een
recente MER studie voor Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk met betrekking tot locatiekeuze
en voorlopige inrichting voor het nieuwe spuicomplex, heeft geresulteerd in de
onderstaande voorkeursvariant. Het nieuwe spuicomplex zal worden gesitueerd in de knik
van de Afsluitdijk naast de Lorentzsluizen.

Figuur 4-2: De voorlopige voorkeursvariant van de nieuwe spuisluis
Het spuimiddel van dit voorontwerp krijgt 5 openingen van elk een breedte van 30,3 m. De
openingen worden afgesloten met tweezijdig kerende stalen hefschuiven. In gesloten
toestand dichten de schuiven (deuren) die een hoogte van 12 m hebben, een opening af van
-6.50 m tot 5.50 m +NAP.
In het model wordt deze uitbreiding vertaald in het verbreden van de Lorenzsluizen van
120 naar 270 meter. De verwachting is dat deze maatregel voldoende regelruimte biedt om
het IJsselmeerpeil, bij het meest extreme klimaatscenario, tot in ieder geval 2035 te kunnen
beheersen.

4.3.3 Controleerbaar IJsseldebiet
Door middel van een beweegbare stuw in de IJsselkop of de Pannerdensche kop kan
invloed worden uitgeoefend op debiet door de IJssel. Wanneer een hoogwater op het
IJsselmeer wordt verwacht kan besloten worden om de IJsselafvoer af te knijpen.

28

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

Systeem- en gebiedsbeschrijving
In het onderstaande kaartje wordt een overzicht gegeven van Nederlands grootste rivieren.

Figuur 4-3: De Nederlandse rivieren
In Figuur 4-3 wordt ingezoomd op het gebied waar de Rijn, vanuit Duitsland, Nederland
binnenkomt. Vrijwel meteen vindt een aftakking plaats richting het Noorden. Hier gaat de
Rijn over in de Waal die nog circa 2/3 deel van het oorspronkelijke Rijndebiet
transporteert. Het resterende deel wordt via het Pannerdensch Kanaal in de richting van de
IJssel en de Nederrijn getransporteerd. Het eerste splitsingspunt, gezien vanuit
bovenstroomse richting, wordt ook wel de kraan van Nederland genoemd omdat hier de
verdeling van het Rijndebiet is vastgelegd voor heel Nederland. Wanneer we het
Pannerdensch Kanaal volgen belanden we aan bij een tweede splitsing. Hier bevindt zich
de IJsselkop, de afvoer vanuit het Pannerdensch Kanaal wordt hier verdeeld over de IJssel
(1/3) en de Nederrijn (2/3).
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De afvoerverdeling op de splitsingspunten bij hoog water
Het systematisch onderzoek aan de splitsingspunten begint in 1671, wanneer Johannes
Hudde en Christiaan Huygens de opdracht krijgen de toestand van Bovenrijn, Nederrijn en
IJssel te onderzoeken. Zij voerden vervalmetingen uit en deden onder meer de aanbeveling
te streven naar minimale rivierbreedten en om de IJssel te kanaliseren.
In de 19e eeuw worden voldoende afvoermetingen uitgevoerd om de afvoerverdeling. en de
veranderingen daarin te kwantificeren. Het inzicht ontstaat dat de verdeling niet een
constante verhouding is, maar afhangt van het afvoerniveau. Bij een riviersplitsing voert de
grootste riviertak bij lage waterstanden relatief meer af, bij hoge waterstanden kruipen de
verhoudingen naar elkaar toe. Over de periode 1861-1906 blijkt het aandeel van de
Waalafvoer af te nemen. Bij de IJsselkop is er geen trend in de afvoerverdeling te
ontdekken. Wel valt op dat de Nederrijn alleen bij zeer hoge afvoeren het beoogde aandeel
van 2/9 haalt, en dat de IJssel bij hoge afvoeren veel meer en bij lage afvoeren veel minder
dan 1/9 deel krijgt. Voor Maatgevend Hoog Water (MHW) wordt, op de splitsingspunten,
momenteel de volgende afvoerverdeling gehanteerd.

Figuur 4-4: Verdeling van de Rijnafvoer vanaf Lobith tijdens MHW
Wanneer het peil bij Lobith 14.00 m +NAP (komt overeen met circa 6000 m3/s) passeert
en nog minstens een meter stijging wordt verwacht is er officieel sprake van een hoogwater
op de Rijn. Bij 8000 m3/s vindt reeds 20% van de afvoer plaats in het winterbed. Er is dan
echter nog lang geen sprake van een maatgevend hoog water, de rivier kan bij Lobith
maximaal een afvoer van 15.000 m3/s verwerken, dit debiet komt naar verwachting eens
per 1250 jaar voor. De dijken liggen hier op een hoogte van 18.00 m +NAP. Na voltooiing
van de werkzaamheden voor “Ruimte voor de rivier” zal het systeem maximaal 16.000
m3/s aan moeten kunnen.
In de Nederrijn en de Lek zijn een aantal stuwen aangelegd om bij lage afvoeren de IJssel
en Nederrijn/Lek bevaarbaar te houden. Bij een debiet van minder dan 1400 m3/s bij
Lobith, wordt de Nederrijn/Lek afgesloten met behulp van de stuwen bij Driel, Amerongen
en Hagestein. Hierdoor wordt de bevaarbaarheid van de IJssel gegarandeerd. Vanaf 2000
m3/s bij Lobith worden de stuwen geleidelijk geopend waardoor er weer een vrije
afstroming kan plaatsvinden.
Mogelijke locaties voor een beweegbare stuw
Vanuit de voorgaande beschouwing zijn twee mogelijke locaties denkbaar voor een
(dynamische) stuw waarmee het IJsseldebiet kan worden gereguleerd, namelijk:
- in het Pannerdensch Kanaal ter hoogte van de Pannerdensche Kop en
- in de IJssel ter hoogte van de IJsselkop
Voor beide locaties kunnen de voor- en de nadelen worden benoemd.
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1. Locatie: Pannerdensche Kop
Door een beweegbare stuw in het Pannerdensch Kanaal te plaatsen, ter hoogte van de
Pannerdensche Kop, kan een deel van het IJsseldebiet via de Waal worden afgeleid indien
dit nodig wordt geacht ten aanzien van de beheersbaarheid van extreme waterstanden op
het IJsselmeer.
Naast een verbetering voor de waterveiligheid van het IJsselmeer zou een stuw in de het
Pannerdensch Kanaal ook bij kunnen dragen aan een verbetering van de veiligheid
benedenstrooms van het kunstwerk waardoor in de toekomst wellicht grootschalige
dijkverhogingen langs de IJssel en de Nederrijn/Lek kunnen worden voorkomen.
Een ander voordeel kan worden geconstateerd in de relatie met betrekking tot het plan voor
een “Afsluitbaar open Rijnmondgebied”. Een van de aanbevelingen van de nieuwe
Deltacommissie is een zogenoemd afsluitbaar open Rijnmond. Dit betreft een visie van
open riviermondingen en estuaria, die alleen worden afgesloten in geval van extreme storm
op zee, of een grote storm in combinatie met hoge rivierafvoeren. De afdeling
Waterbouwkunde van TU Delft heeft samen met de Deltacommissie een grote rol gespeeld
bij het genereren van deze visie.
Momenteel wordt een onderzoeksprogramma uitgevoerd in samenwerking
met Gemeentewerken Rotterdam in het kader van het 'Kennis voor Klimaat' programma,
om de haalbaarheid te bezien en alternatieven uit te werken.

Figuur 4-5: Afsluitbaar Open - variant voor het Rijnmondgebied
Om het water dat vanuit de Nederrijn/Lek wordt aangevoerd, dat onder de huidige
omstandigheden over de nieuwe Maas langs de Maeslandkering wordt afgevoerd naar zee,
in de richting van het Haringvliet te sturen is een extra kering benodigd ter hoogte van
Lexmond. Daarnaast moet een nieuw kanaal worden aangelegd om het water van de
Nederrijn/Lek naar de Waal te transporteren. Doordat de afvoerverdeling tussen de Waal
en de Nederrijn ver bovenstrooms al wordt geregeld door de stuw in het Pannerdensche
Kanaal, hoeft er benedenstrooms geen extra verbinding te worden gemaakt tussen de
Nederrijn en de Waal en kan tevens een extra kering worden uitgespaard.
2. Locatie: IJsselkop
Het grootste voordeel van een regelwerk in de IJsselkop ten opzichte van de locatie
Pannerdensche kop is het verschil in debiet. Circa 15% van het Rijndebiet stroomt
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uiteindelijk via de IJssel af richting het IJsselmeer, terwijl het Pannerdensch Kanaal
maarliefst 35% afvoert. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de omvang van de stuw en
de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Wanneer men het IJsseldebiet besluit te knijpen met een stuw in de IJsselkop zal het
grootste deel van het oorspronkelijke IJsseldebiet via de Nederrijn/Lek moeten worden
afgevoerd. Omdat de verhouding tussen de IJsselafvoer en het debiet door de
Nederrijn/Lek dichter bij elkaar liggen dan de afvoerverdeling t.p.v. de Pannerdensche
Kop, wordt verondersteld dat het regelbereik van een stuw in de IJsselkop kleiner is dan
een stuw in het Pannerdensch Kanaal. Bovendien is de Nederrijn/Lek een relatief
kwetsbaar systeem t.o.v. de Waal.
Behalve dat er in de toekomst geen dijkverhogingen langs de IJssel plaats hoeft te vinden
om hogere afvoeren op te kunnen vangen zijn er geen extra voordelen verbonden aan een
stuw in de IJssel.
Locatiekeuze en regelbereik voor de stuw
Gezien de voor- en de nadelen van een regelwerk ter plaatse van de gegeven locaties
waarmee het IJsseldebiet kan worden gereduceerd wordt uiteindelijk gekozen voor een
stuw in het Pannerdensch Kanaal. De voornaamste reden is het regelbereik. Een stuw in het
Pannerdensch Kanaal heeft het grootste regelbereik, gezien de afvoerverdeling bij MHW
t.p.v. de Pannerdensche Kop 65% / 35% (van de totale Rijnafvoer) is en de verdeling t.p.v.
de IJsselkop 20% / 15% (van de totale Rijnafvoer) is. Dit houdt in dat bij een gegeven
afvoergolf eerder veiligheidsproblemen langs de Nederrijn/Lek optreden bij het reduceren
van het IJsseldebiet in de IJsselkop dan wanneer m.b.v. van een stuw in het Pannerdensch
Kanaal het volledige IJssel en Nederrijn/Lek debiet via de Waal wordt geleid. Een som met
het Sobek-Rijntakken model bevestigd overigens ook deze stelling. In de bijlagen zijn de
resultaten opgenomen van een berekening met het Rijntakken model waarbij het effect van
een stuw op de waterstand in de Rijntakken is bekeken.
Wanneer de stuw het debiet door het Pannerdensch kanaal gaat knijpen zal de Waal extra
belast worden, wat resulteert in een verhoogde waterstand in de rivier. Door actief te sturen
is de waterstandsverhoging echter wel controleerbaar. Als de waterveiligheid langs de
Waal in het geding komt kan het systeem altijd ontlast worden door de stuw omhoog te
trekken zodat het water vrijuit kan stromen.
In dit onderzoek wordt de afvoer van de IJssel continu tot een debiet van 285 m3/s
(benodigd voor de scheepvaart) beperkt. Wanneer de dijken langs de Waal dreigen te
overstromen, wordt het water, dat vanuit Lobith via de Rijn Nederland binnenstroomt,
weer volgens de natuurlijke afvoerverdeling van het Nederlandse rivierensysteem
afgevoerd, door de schuif omhoog te trekken. Het IJsselmeer krijgt dan voor een korte
periode weer de natuurlijke afvoer van de IJssel te verwerken. Als de waterstand op de
rivieren voldoende is gedaald kan er weer extra water via de Waal worden afgeleid mocht
dit nodig zijn om het waterpeil in het IJsselmeer te verlagen.
Indien voor het gemak uitgegaan wordt van de afvoerverdeling behorend bij MHW, kan
met een eenvoudige berekening vastgesteld worden tot welk debiet de stuw het water langs
de Waal kan sturen zodat de IJssel wordt ontzien. Afhankelijk van het zichtjaar is een
bovengrens uitgerekend.
Voor het gehanteerde W+ klimaatscenario wordt de maatgevende afvoergolf voor het
benedenrivierengebied bij Lobith namelijk geschat op 17920 m3/s en 19840 m3/s voor
respectievelijk het zichtjaar 2050 en 2100. Men gaat echter uit van een fysisch maximum
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(is afhankelijk van de maatregelen die de bovenstrooms gelegen landen zullen nemen om
de klimaatverandering op te vangen) van 17000 m3/s in 2050 en 18000 m3/s in 2100. Deze
afvoeren zijn ook gehanteerd voor de berekening van de bovengrens van het regelwerk.

Afvoerverdeling vanaf Lobith bij MHW (max. 15000
m3/s) met een stuw in het Pannerdensch Kanaal
Qlobith
Qwaal_gestuurd
Qijssel_gestuurd
Max. capaciteit Waal
Qwaal_natuurlijk
Qijssel_natuurlijk

15.000

Debiet (m3/s)

12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
0
1

6

11

16

21

26

31

Tijd in dagen

Figuur 4-6: Herverdeling van het Rijndebiet over de Rijntakken
Bij een onveranderde afvoerverdeling volgt dat het IJsseldebiet onder de huidige
omstandigheden (15000 m3/s bij Lobith) tot 1563 m3/s kan worden gereguleerd. In 2050 tot
1757 m3/s en in 2100 tot 1855 m3/s. Bij de bepaling van de bovengrenzen voor het
IJsseldebiet is de maatgevende afvoer van de Waal als limietwaarde beschouwd. Bij
15.000 m3/s in Lobith, wordt maximaal 0,65 ∗ 15.000 = 9750 m3/s door de Waal
afgevoerd. Indien een stuw in de Pannerdensche Kop 670 m3/s doorlaat zodat de IJssel en
de Nederrijn/Lek bevaarbaar blijven, is het mogelijk om tot 9750 + 670 = 10420 m3/s bij
Lobith extra water naar de Waal te sturen. Het IJsseldebiet is op dat moment 0,15 ∗ 10.420
= 1563 m3/s.
Implementatie van de beheersmaatregel in de Sobek-schematisatie
Door in het Bekken-model de randvoorwaarde van het IJsseldebiet aan te passen kan het
effect van een stuw bovenstrooms worden nagebootst. De regeling van het IJsseldebiet ziet
er (voor het huidige klimaatscenario) dan als volgt uit:
1. Indien de IJsselafvoer zich tussen 285 en 1563 m3/s bevindt dan wordt deze
teruggebracht naar 285 m3/s (zo wordt ervoor gezorgd dat de IJsselafvoer
maximaal wordt gereguleerd)
2. Wanneer het debiet groter wordt dan 1563 m3/s blijft het oorspronkelijke debiet
gelden (bovenstrooms wordt de schuif in het Pannerdensch Kanaal omhoog
getrokken waardoor een vrije afstroming plaatsvindt)
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Afhankelijk van het zichtjaar en klimaatscenario volgt een ander regelbereik. Zo wordt bij
het W+ scenario voor 2050 het IJsseldebiet tussen 285 en 1757 m3/s gereguleerd en wordt
bij het W+ scenario in 2100 het IJsseldebiet tussen 285 en 1855 m3/s gedecimeerd tot 285
m3/s.

4.3.4 Markermeer Noodbuffer
Toekomstbeeld Markermeer
Met het besluit in 2006 om de Markerwaard definitief niet in te polderen rees de vraag hoe
de toekomst van het Markermeer en IJmeer er op het gebied van natuur, recreatie,
economie en veiligheid er dan wel uit zou kunnen gaan zien. Deze vraag bleek temeer
relevant omdat de natuurkwaliteit in het Markermeer en IJmeer zwaar onder druk staat. Het
Toekomstbeeld Markermeer IJmeer is het antwoord op die vraag. Op 7 september 2009
nam Staatsecretaris Tineke Huizinga het “Toekomstbeeld Markermeer IJmeer” in
ontvangst. Het toekomstbeeld schetst de manier waarop het Markermeer en IJmeer kunnen
uitgroeien tot één van de nieuwe natuuriconen van Nederland: het ‘blauwe hart’ van de
Randstad.
Een van de voorgestelde
maatregelen is om een
natuurlijker verloop van het
Markermeerpeil plaats te laten
vinden, het zogenaamde
seizoensgebonden peil. Dit
betekent dat tijdens de
zomermaanden een
gevarieerder peil zal worden
nagestreefd, door het peil in de
lente eerder en hoger op te
zetten zodat het tijdens de
zomer geleidelijk uit kan
zakken.

Figuur 4-7: Verloop seizoensgebonden peil

Het toekomstig peilbeheer op het Markermeer zou mogelijkheden voor het IJsselmeer
kunnen bieden door in de winterperiode van een eventueel aanwezige
(nood)buffercapaciteit gebruik te maken. Dit houdt in dat bij extreem hoge meerpeilen op
het IJsselmeer kan worden afgewaterd op het Markermeer. Incidenteel het waterpeil in het
Markermeer tijdelijk opzetten in de winterperiode voegt tevens extra dynamiek toe aan het
gebied hetgeen een belangrijke vereiste is voor natuurontwikkeling op vooroevers en
ondieptes.
Vereisten van de nieuwe beheersmaatregel in het huidige systeem
Indien wordt besloten om het Markermeer als noodbuffer tijdens hoogwater op het
IJsselmeer te gebruiken is het wel noodzakelijk dat er voldoende bufferruimte aanwezig is.
In principe wordt op het Markermeer hetzelfde streefpeil gevoerd als op het IJsselmeer. De
fluctuaties op het Markermeer zijn echter minder groot dan op het IJsselmeer wegens het
ontbreken van een grote instroom zoals de IJssel voor het IJsselmeer. Daarnaast is het nu al
mogelijk om gebruik te maken van het gemaal bij IJmuiden om water uit het Markermeer
te onttrekken. Door te anticiperen op een hoogwater in het IJsselmeer kan via deze weg een
bufferruimte gecreëerd worden voor overtollig water vanaf het IJsselmeer. Het hoogste peil
dat tot nog toe op het Markermeer is gemeten was gelijktijdig met het hoogst gemeten
IJsselmeerpeil en bedroeg 0,22 m +NAP. Men heeft toen overwogen om het Markermeer
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vol te laten lopen, maar omdat de vooruitzichten positief waren is dit besluit niet genomen.
In dit onderzoek zal echter wel een stuurmogelijkheid naar het Markermeer worden
meegenomen. Als bovengrens zal dan het Markermeerpeil in acht worden genomen.
Omdat het in 1998 omtrent de veiligheid geen issue was om tijdens het extreem hoge
IJsselmeerpeil het Markermeer mee te laten stijgen met het IJsselmeer, zal het maximum
worden vastgesteld aan de hand van het toenmalig peil op het IJsselmeer, namelijk 0,52 m
+NAP.
Volgens de huidige instellingen van het systeem wordt er in extreme meerpeilsituaties in
het IJsselmeer niet geloosd op het Markermeer. De voornaamste reden is dat het peil op het
Markermeer ook hoog staat wanneer het IJsselmeerpeil oploopt. Er is dan maar een
beperkte buffercapaciteit in het Markermeer aanwezig voor het IJsselmeer om op af te
wateren. Bovendien hebben de polders rond het Markermeer dan problemen om af te
wateren op het Markermeer.
Het Markermeerpeil kan echter kunstmatig omlaag worden gebracht door via het
Noordzeekanaal extra water af te voeren richting de Noordzee. Door in de toekomst
voorafgaand aan een hoog water in het IJsselmeer, het Markermeer met behulp van het
gemaal in IJmuiden voor te malen, kan extra bufferruimte worden gerealiseerd in het
Markermeer. Dit onderzoek richt zich echter niet op een ander beheer van het
watersysteem maar legt de focus meer op het effect van de beheersmaatregelen voor
extreme situaties. Daarom is besloten om naast het implementeren van de
beheersmaatregelen, geen extra wijzigingen aan te brengen in de modelschematisatie van
Sobek-Bekken. Voor dit geval zal daarom slechts één aanvullende case worden toegevoegd
waarbij wel gebruik wordt gemaakt van het gemaal in IJmuiden om voorafgaande aan een
hoog water op het IJsselmeer extra buffercapaciteit in het Markermeer te creëren.
Implementatie van de beheersmaatregel in de Sobek-schematisatie
De beheersmaatregel “Markermeer Noodbuffer” wordt in het model verwerkt door tussen
het knooppunt IJsselmeer en Markermeer een nieuwe verbinding te maken met een derde
aansturing voor de Houtribsluizen. De nieuwe controler is ingesteld zodat bij een
overschrijding van het IJsselmeerpeil van 0,15 m +NAP (en een Markermeerpeil dat op dat
moment lager is) de schuif wordt geopend zodat tijdens hoogwater gebruik wordt gemaakt
van de bergingscapaciteit van het Markermeer. Wanneer door deze actie het
Markermeerpeil hoger dreigt te komen dan 0,52 m +NAP wordt de schuif gesloten en vindt
er geen uitwisseling meer plaats tussen beide meren. De instellingen voor het gemaal in
IJmuiden blijven dus onveranderd, er zal dus geen extra buffercapaciteit op het
Markermeer worden gecreëerd door anticiperend op een hoogwater in het IJsselmeer, het
Markermeer voor te malen.

4.3.5 Gemalen op de Afsluitdijk
Voor de berekeningen met pompen op de Afsluitdijk is het gemaal bij Den Oever
geactiveerd in het model (in het model waren reeds gemalen opgenomen t.p.v. Den Oever
en Kornwerderzand maar met pompcapaciteit van 0). Het aan en afslagpeil van de pomp is
gerelateerd aan het streefpeil van het IJsselmeer. In dit onderzoek is er voor gekozen om 1
pomp met 1 pompcapaciteit te nemen, zodat bij een dreigend hoogwater ten allen tijde de
maximale pompcapaciteit wordt benut om het meerpeil te verlagen. In werkelijkheid moet
men onderscheid maken tussen een basis gemaalcapaciteit die bij veel voorkomende
peilfluctuaties onder normale omstandigheden wordt ingezet en een maximale
gemaalcapaciteit die bij meer extreme peilverhogingen wordt ingezet. Wanneer men de
mogelijkheid krijgt om te kunnen anticiperen op een hoog water in het IJsselmeer kan men
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zelfs besluiten om het IJsselmeer te gaan voormalen. Waardoor in het IJsselmeer zelf,
tijdelijk een extra buffercapaciteit wordt ingebouwd.

4.3.6 Klimaatverandering
KNMI klimaatscenario’s
Eind mei 2006 heeft het KNMI vier nieuwe algemene klimaatscenario's voor Nederland
gepresenteerd. Deze scenario's zijn samengesteld op basis van de meest recente resultaten
van klimaatonderzoek. Het meest extreme scenario volgens het KNMI is het W+ scenario.
Er wordt uitgegaan van 2 °C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, met als
gevolg een zeespiegelstijging van maximaal 35 cm. In 2100 gaat men uit van een
temperatuurstijging van 4°C met een maximale zeespiegelstijging van 85 cm. De tweede
Deltacommissie houdt echter rekening met een maximale zeespiegelstijging van 1,3 meter
voor het jaar 2100.

Figuur 4-8: Klimaatscenario's volgens het KNMI
Implementatie van klimaatsveranderingen in het Sobek-Bekken model
De klimaatscenario’s hebben betrekking op de verwachte meteorologische veranderingen
en de daarbij horende toename van de zeespiegelstijging en rivierafvoeren. Voor de
analyse van het IJsselmeerpeil zijn de veranderingen van de volgende vier
klimaatsafhankelijke factoren meegenomen:
1.
2.
3.
4.

neerslag
verdamping
Rijnafvoer
zeespiegelstijging
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Voor de neerslag, de verdamping en de Rijnafvoer is in het model voor elke maand in het
jaar een procentuele verandering toegepast, behorende bij het W+ klimaatscenario van het
KNMI. De veranderingen staan weergegeven in de tabellen 1 t/m 3 en deze zijn toegepast
op de simulatieperiode van 1951-1998. Voor de zeespiegelstijging is gebruik gemaakt van
de absolute stijging per zichtjaar behorend bij het W+ klimaatscenario. Deze zijn
weergegeven in tabel 4. Voor de zichtjaren 2050 en 2100 zijn dus modelsimulaties
uitgevoerd met de aangepaste meetreeksen.
Tabel 4-1: Toename [%] neerslag

Tabel 4-2: Toename [%] verdamping

T2050
maand
W+
januari
14.7
februari
15.3
maart
14.3
april
7.8
mei
-3.8
juni
-14.6
juli
-21.2
augustus -21.4
september -16.3
oktober
-5.7
november 4.0
december 12.5

maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

T2100
W+
29.4
30.6
28.6
15.7
-7.7
-29.1
-42.4
-42.9
-32.6
-11.4
8.0
25.1

T2050
W+
0.0
0.3
3.0
6.0
9.3
13.8
15.3
15.8
13.2
10.0
6.6
0.4

T2100
W+
0.0
0.7
6.0
12.0
18.5
27.6
30.6
31.7
26.4
20.0
13.1
0.8

Tabel 4-3: Zeespiegelstijging [cm]

Tabel 4-4: Toename [%]
Rijnafvoer
T2050
T2100
maand
W+
W+
januari
14.3
26.3
februari
18.1
35.1
maart
16.1
33.4
april
11.9
25.1
mei
1.7
5.1
juni
-11.8
-21.5
juli
-24.4
-43.2
augustus
-34.3
-57.0
september -37.3
-61.9
oktober
-32.9
-56.4
november -17.9
-32.9
december 2.5
4.1

T2050
W+
35

T2100
W+
85

W+DC
130

Wanneer men bijvoorbeeld geïnteresseerd is in het effect van het “worst case”
klimaatscenario van het KNMI op het IJsselmeerpeil in 2100, worden de (gemeten)
randvoorwaarden uit de reeks 1951-1998 aan de hand van de percentages uit de tweede
kolom van bovenstaande tabellen aangepast. Het model berekent vervolgens het
peilverloop in het IJsselmeer. De verwachting is dat, door het aanpassen van de neerslag,
verdamping en Rijnafvoer, in de winterperiode bestaande pieken hoger worden en dat
tijdens de zomer het peil vaker tot onder het streefpeil uitzakt. De zeespiegelstijging heeft
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vooral gevolgen voor de spuicapaciteit die in de toekomst afneemt bij gelijkblijvende
streefpeilen in het IJsselmeer.

4.4

Simulaties

4.4.1 Inleiding
In totaal worden 20 verschillende cases doorgerekend. Het doel van de modelsimulaties is
om het effect van de nieuwe beheersmaatregelen aan te tonen. Om een vergelijking te
maken zijn daarom ook simulaties gemaakt waarbij de geplande verruiming van de
spuicapaciteit is meegenomen.
Aan de hand van het W+ scenario zal doorgerekend worden wat het effect is op het
IJsselmeerpeil voor het zichtjaar 2050 en 2100.
•

T0:

Huidige klimaat, geen aanpassingen aan de invoergegevens.

•

TW+ 2050:

Klimaatscenario W+ voor het zichtjaar 2050, 35 cm zss.

•

TW+ 2100:

Klimaatscenario W+ voor het zichtjaar 2100, 85 cm zss.

•

TW+DC 2100: Klimaatscenario W+DC voor het zichtjaar 2100 met een
aangepaste zeespiegelstijging van 1.3 m volgens de tweede
Deltacommissie.

Voor ieder zichtjaar zal onderzocht worden wat het effect van de klimaatverandering op
het peilverloop is van het IJsselmeer, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wel of
geen verruiming van de spuicapaciteit bij Kornwerderzand. Daarnaast zullen de twee
voorgestelde maatregelen ten behoeve van een betere beheersing van het IJsselmeerpeil
worden doorgevoerd in het model en zal worden nagegaan wat de invloed is op het
meerpeilverloop. Naar aanleiding van de resultaten zal berekent worden hoeveel
gemaalcapaciteit, aanvullend op de beheersmaatregelen, op de Afsluitdijk benodigd is om
de waterveiligheid te kunnen garanderen.
De rekenperiode van 1951 tot en met 1998 is overgenomen uit [Kramer et al], in dit
onderzoek werd het Sobek-Bekken model toegepast om de waterveiligheid van het
IJsselmeergebied te toetsen in de zomermaanden ten aanzien van diverse peilstrategieën
voor het IJsselmeer. Wegens tijdsdruk is besloten om de beschikbare datareeks van de
randvoorwaarden niet uit te breiden.

4.4.2 Overzicht van de uit te voeren simulaties
In tabel 4-5 wordt een overzicht weergegeven van 20 cases verdeeld over 3 zichtjaren. Per
zichtjaar worden de randvoorwaarden van het model aangepast aan de hand van de
klimaatfactoren die in paragraaf 4.3.6. zijn opgegeven. Daarnaast zullen de maatregelen in
het model worden verwerkt zoals dit in paragraaf 4.3 staat beschreven.
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Tabel 4-5: Overzicht van de uit te voeren cases met het Sobek-Bekken model
Beheersmaatregel
Geen
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Beperking
IJsselafvoer & Markermeer
Noodbuffer

Zichtjaar en klimaatscenario
T0
TW+2050
TW+2100
Case 1
Case 6
Case 11
Case 2
Case 7
Case 12
Case 3
Case 8
Case 13
Case 4
Case 9
Case 14
Case 5
Case 10
Case 15

TW+DC 2100
Case 16
Case 17
Case 18
Case 19
Case 20

In de eerste kolom worden nog geen klimaatveranderingen meegenomen, dus zullen de
originele randvoorwaarden worden gehanteerd. Hierin is case 1 een referentieberekening
om te kijken of het “nieuwe” Sobek-Bekken model correspondeert met het oorspronkelijke
Bekken-model uit WINBOS, indien nodig zal het nieuwe model worden gekalibreerd.
Uiteindelijk wordt m.b.v. van een statistische analyse de werklijn bepaald voor het
gesimuleerde meerpeilverloop, waarmee de waterveiligheid van het gebied kan worden
getoetst. Voor een schatting van de benodigde pompcapaciteit, om de waterveiligheid te
garanderen, zal slechts worden gekeken naar de hoogst opgetreden meerpeilpiek in de
betreffende simulatie.
Zoals in paragraaf 4.3 al werd aangegeven wordt naast de twee alternatieve
beheersmaatregelen ook gekeken naar het effect van de verruiming van de geplande
spuicapaciteit om zo een vergelijking te kunnen maken. Daarbij is ook nog gekeken naar
een combinatie van de twee alternatieve beheersmaatregelen.
In paragraaf 4.3.4 werd reeds gesproken over voorbemalen van het Markermeer,
voorafgaand aan een hoogwater op het IJsselmeer, zoadat tijdens een hoogwater op het
IJsselmeer een grotere buffercapaciteit beschikbaar komt. Dit onderzoek beperkt zich enkel
tot de effectiviteit van de twee alternatieve beheersmaatregelen op het
IJsselmeerpeilverloop, er worden verder geen wijzigingen in het bestaande systeem
aangebracht. Voormalen van het Markermeer lijkt echter een zeer voor de handliggende
aanvulling op de beheersmaatregel “Markermeer Noodbuffer”. Er wordt daarom in een
aanvullende case een simulatie uitgevoerd waarin het effect van voormalen zal worden
toegelicht.

4.4.3 Simulaties zonder klimaatveranderingen
Referentieberekening (case 1)
De eerste berekening die met het WINBOS-model in Sobek212 wordt uitgevoerd zal
gebruikt worden om een vergelijking te maken met de resultaten van het oorspronkelijke
WINBOS-model. Met behulp van het nieuwe model wordt de huidige situatie
doorgerekend voor de periode 1951 t/m 1998. Voor de berekening zijn de standaard
instellingen gehanteerd uit het oorspronkelijke model. De resultaten van het nieuwe model
worden vervolgens vergeleken met de resultaten van het oorspronkelijke WINBOS-model.
In de figuur 4-9 is het resultaat van beide modellen weergegeven voor de periode
september t/m december 1998.

39

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

meerpeil, m +NAP
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Figuur 4-9: Uitvoer modelsimulaties voor de maanden okt, nov en dec 1998
Om een eerste indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van het nieuwe model, worden de
uitkomsten van beide modellen in de figuur over elkaar heen gelegd. De waarden die
geproduceerd worden door het nieuwe Sobek-model (blauwe lijn in de grafiek) liggen, met
name voor de hogere meerpeilen, significant hoger dan de resultaten van het originele
WINBOS-model (weergegeven door de groene lijn). Na een kort onderzoek bleek dat het
spuidebiet door de spuisluizen (bij gelijke vervallen) op de Afsluitdijk in beide modellen
verschillen.
De spuisluizen op de Afsluitdijk zijn in Sobek gemodelleerd als zijnde “submerged
orifices”, zie onderstaande figuur.
h1 = Waterstandsniveau
bovenstroom [m]
h2 = Waterstandsniveau
benedenstroom [m]
dg = Doorstroomopening [m]
Zs = Drempelhoogte [m]

Figuur 4-10: Schematische weergave van een zgn.
“submerged orifice”
Voor het debiet door de schuifopening geldt:

Q = c w ∗ Ws ∗ µ ∗ d g ∗ 2 ∗ g ∗ (h1 − h2 )
hierin is,
µ = Contractiecoëfficiënt [-]
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cw = Laterale contractiecoefficient [-]
Ws = Drempelbreedte [m]
g = Versnelling van de zwaartekracht [m/s2] (=9.81)
Omdat de afmetingen van de spuisluizen en de waterstanden boven- en benedenstrooms
bekend zijn, kan met de bovenstaande formule analytisch uitgerekend worden wat het
spuidebiet zou moeten zijn bij verschillende vervallen. Door een controleberekening (zie
bijlage) uit te voeren met de bovenstaande formule, werd geconstateerd dat het debiet door
de sluis, aan de hand van de parameters uit het oude WINBOS-model, te laag ligt. Doordat
de afvoerformules van verschillende constructies van Sobek in het verleden zijn herzien,
zijn blijkbaar de afvoercoëfficiënten van de spuisluizen op de Afsluitdijk, die 1 op 1 zijn
overgenomen uit het oude model, niet meer juist. Door het spuidebiet uit te zetten tegen het
verval wordt bevestigd dat in het oude model een groter debiet wordt gespuid bij hetzelfde
verval ten opzichte van het nieuwe model.

Debiet versus Verval - Spuisluizen Afsluitdijk
0,80
Sobek-Bekken model

Verval (h1-h2)

0,70

Analytisch (met orriginele
afvoercoefficienten)
Bekken-model uit WINBOS

0,60
0,50
0,40

Sobek-Bekken met aangepaste
afvoercoefficienten

0,30
0,20
0,10
0,00
0

200

400
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Figuur 4-11: Grafische weergave van het spuidebiet tegen het verval
In de bovenstaande grafiek wordt het resultaat gegeven van een test in het model waarbij
het verband is weergegeven tussen het verval en het spuidebiet van de spuisluizen op de
Afsluitdijk. Zoals verwacht neemt het spuidebiet toe bij een groter verval, WINBOS geeft
echter grotere debieten bij hetzelfde verval ten opzichte van het Sobek-model.
Het probleem kan worden verholpen door de afvoercoëfficiënten aan te passen, zodat een
redelijke fit wordt verkregen met de afvoerformule uit het oude WINBOS-model.
µ (Winbos)
cw (Winbos)

= 0,6
= 0,8




µ (Sobek212) = 0,64
cw (Sobek212) = 0,88

Het resultaat op het spuidebiet van de sluizen in het Sobek-model is weergegeven door de
groene lijn. Er mag geconcludeerd worden dat deze aanpassing een bevredigende fit geeft
voor het oorspronkelijke spuidebiet, daaruit volgt dat het meerpeilverloop nu vrijwel
overeenkomt met de oorspronkelijke resultaten uit het oude WINBOS-model (zie figuur 49, oranje-gestippelde lijn).
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Resultaat van de simulaties, case 1 t/m 5
Voor de cases 1 t/m 5 worden simulaties uitgevoerd over een tijdsbestek van 48 jaar, maar
met de modelaanpassingen zoals deze in paragraaf 4.3 zijn beschreven. Door vervolgens
deze datareeksen afzonderlijk statistisch te analyseren kan een redelijk betrouwbare
uitspraak worden gedaan over het effect van de alternatieve beheersmaatregelen op de
waterveiligheid. Om alvast een indicatie te geven van het effect op de waterveiligheid
wordt in de onderstaande figuur ingezoomd op het verloop van de meerpeilpiek die in
november 1998 zijn hoogtepunt bereikte. Zoals in de voorgaande figuur al werd
aangegeven is dit het hoogste meerpeil uit de gehele simulatieperiode van 48 jaar.

Figuur 4-12: Plot van de volledige datareeks uit de simulatie, case1 referentiesimulatie
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Figuur 4-13: Effect van verschillende maatregelen op de meerpeilpiek van
November ‘98
In de bovenstaande grafiek wordt het meerpeilverloop gedurende 3 maanden weergegeven,
het betreft de periode okt-dec 1998. In deze periode wordt het hoogste meerpeil
gesimuleerd door het Sobek-model. In werkelijkheid werd op 6 november 1998 een
meerpeil van 0,52 m +NAP gemeten, uit de simulatie volgde een meerpeil van 0,54 m
+NAP. Door in het model de alternatieve beheersmaatregelen afzonderlijk in te passen kan
voor iedere maatregel gedurende deze periode een nieuw meerpeilverloop worden
gesimuleerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de bovenstaande grafiek. Hierin is
met een rode lijn het referentiepiekniveau (0,54 m +NAP) aangegeven. De resultaten van
alle, tot nog toe gesimuleerde cases, lopen onder het referentiepiekniveau door. Dit ligt
voor de hand omdat alle beheersmaatregelen het meerpeil verlagen. De ene maatregel lijkt
echter wel effectiever dan de andere. De verruiming van de spuicapaciteit heeft in dit geval
het meeste effect op het verloop van deze meerpeilpiek. De twee alternatieve
beheersmaatregelen hebben afzonderlijk nog niet veel effect op het meerpeilverloop, met
name de beheersmaatregel “Markermeer Noodbuffer” geeft maar een zeer geringe
verlaging van circa 8 cm.
Aanvullende case met extra buffercapaciteit op het Markermeer
Blijkbaar is er te weinig ruimte op het Markermeer aanwezig om een significante verlaging
de meerpeilpiek op het IJsselmeer te realiseren. Door in het model de instellingen van de
Oranjesluizen en het gemaal in IJmuiden te wijzigen, kan via het Noordzeekanaal,
voorafgaande aan een hoogwater op het IJsselmeer, alvast water uit het Markermeer
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worden afgevoerd naar de Noodzee zodat er een grotere buffercapaciteit in het Markermeer
ontstaat. Wanneer het peil in het IJsselmeer oploopt kan een grotere hoeveelheid water
worden geloosd op het Markermeer. In het Sobek-model worden de schuiven van de
Houtribsluizen geopend rond 0,15 m +NAP, afhankelijk van de aanwezige buffercapaciteit
op het Markermeer stroomt dan een hoeveelheid water vanuit het IJsselmeer op het
Markermeer waardoor het IJsselmeerpeil minder hoog oploopt. In de onderstaande grafiek
is het resultaat gegeven van deze beheersmaatregel voor de periode okt-dec 1998. Het
verschil met de instellingen uit de simulatie van case 4, waarvan het resultaat in figuur 412 is geplot, is een wijziging in de instelling van de “Oranjesluizen” en het “Gemaal
IJmuiden”.
De Oranjesluizen hebben nu als prioriteit om het Markermeer op streefpeil te houden en
het Gemaal IJmuiden is uitgebreid naar een capaciteit van 260 m3/s. Dit resulteert in een
strakke beheersing van het Markermeerpeil, zodat er extra bufferruimte beschikbaar komt
voor overtollig water vanuit het IJsselmeer.

Meerpeilverloop okt-nov '98
0,50

meerpeil, m +NAP

0,40
Peilverloop Markermeer
Peilverloop IJsselmeer

0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
okt-98

nov-98

dec-98
datum, tijd

Figuur 4-14: Peilverloop Markermeer & IJsselmeer okt-nov '98
Uit de grafiek kan opgemaakt worden dat het, met de huidige “regelwerken” in het
systeem, al mogelijk is om een significante verlaging van het IJsselmeerpeil is te realiseren
door in extreme situaties met een anticiperende blik extra ruimte op het Markermeer te
creëren. Het IJsselmeerpeil bereikt met de gewijzigde instellingen in de periode okt-dec
1998 een maximum van 0,38 +NAP. Ter vergelijking, dit peilniveau is slechts 5 cm hoger
dan met de geplande verruiming van de spuicapaciteit kan worden gerealiseerd.
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4.4.4 Zichtjaar 2050 – Meest extreme KNMI klimaatscenario
Inleiding
Ten behoeve van de simulatie voor het zichtjaar 2050 worden de originele
randvoorwaarden in het model vervangen door de randvoorwaarden behorend bij het W+
scenario voor het zichtjaar 2050. Dit betekent een hogere buitenwaterstand door
zeespiegelstijging en extremere afvoeren en laterale debieten. De verwachting is dat de
verruimde spuicapaciteit reeds niet meer voldoet aan de eisen voor het handhaven van het
huidige streefpeil, omdat deze gedimensioneerd is op circa 30 cm zeespiegelstijging. Er
zullen wederom 5 simulaties worden uitgevoerd waarin de effectiviteit van de alternatieve
beheersmaatregelen worden getest, maar dan in het model waarin de randvoorwaarden zijn
aangepast. Daarnaast zal iteratief bepaald worden wat de benodigde pompcapaciteit moet
zijn om de pieken in het meerpeilverloop te beperken tot het niveau van de huidige situatie
(case 1: referentieberekening). De verwachting is dat de alternatieve beheersmaatregelen,
in verhouding tot spuien, steeds effectiever worden. Dit zal ook in de benodigde
hoeveelheid extra pompcapaciteit tot uitdrukking moeten komen.
Benodigde extra pompcapaciteit
Naast het effect van de beheersmaatregelen zal tevens worden onderzocht hoeveel het
benodigd pompdebiet moet bedragen ter aanvulling van de onderzochte
beheersmaatregelen. Deze pompcapaciteit wordt aan de hand van het maximaal optredende
meerpeil tot op 50 m3/s geschat. Door toevoeging van een pomp in het model met een
bepaalde pompcapaciteit wordt getracht de hoogste meerpeilpiek terug te brengen naar het
referentieniveau van case 1 (0,54 m +NAP). Het gemaal in IJmuiden bestaat uit een serie
van pompen met ieder een afzonderlijke capaciteit van 50 m3/s, vandaar dat de benodigde
pompcapaciteit voor de Afsluitdijk wordt geschat tot op 50 m3/s nauwkeurig. De resultaten
van de benodigde pompcapaciteit zullen worden gepresenteerd in paragraaf 4.5.
Resultaat Simulaties Zichtjaar TW2050+
Net als in de vorige paragraaf wordt voor iedere beheersmaatregel afzonderlijk een
simulatie uitgevoerd over een totale periode van 48 jaar, maar dan met aangepaste
randvoorwaarden. Vervolgens wordt uit de data de meerpeilpiek met het hoogste
maximum geselecteerd en er uitgelicht. Het resultaat is in de onderstaande grafiek
weergegeven.

45

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

Hoogste meerpeilpiek in 48 jaar (TW2050+ scenario)
0,90
Geen Maatregelen

0,80

Referentiepiek (0,54+ NAP)
Verruim ing Spuicapaciteit

0,70

Beperking IJs s elafvoer

0,60

Markerm eer Noodbuffer
Com binatie: Bep. IJs s elafv. & MM NB

Meerpeil, m+NAP

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
-0,40
-0,50
1-10-1998

1-11-1998
1-12-1998
Tijd, datum

Figuur 4-15: Effect beheersmaatregelen op de piek van 1998
Net als in de voorgaande simulaties, waarbij geen klimaatveranderingen werden
doorgevoerd, is de meerpeilpiek van november ’98 in dit geval ook het hoogst. Door een
zeespiegelstijging van 0,35 cm en extremere afvoeren en neerslaghoeveelheden loopt het
IJsselmeerpeil op tot 0,79 m +NAP. Er zullen dus extra beheersmaatregelen nodig zijn om
het IJsselmeerpeil beter te kunnen handhaven. Om naar het huidige veiligheidsniveau terug
te keren moet in dit geval dus minimaal een meerpeilverlaging van 25 cm worden
gerealiseerd om de piek terug te brengen naar het referentiepiekniveau.
Uit de resultaten van de simulaties blijkt echter dat geen van de onderzochte
beheersmaatregelen in staat is deze meerpeildaling te realiseren. Door een pompdebiet, ter
plaatse van de Afsluitdijk, toe te voegen aan het model kan er voor gezorgd worden dat het
meerpeilverloop onder het referentieniveau blijft. Afhankelijk van de gekozen
beheersmaatregel kan een pompdebiet worden bepaald die voldoende extra water afvoert
om onder het referentiepeil te blijven. De veiligheid zal dan in ieder geval in deze situatie
worden gehandhaafd en naar verwachting ook gedurende alle overige situaties die tijdens
de volledige simulatieperiode van 1951 t/m 1998 optreden. Om dit te controleren zal de
gehele reeks van 1951 t/m 1998 statistisch moeten worden geanalyseerd, dit zal in het
volgende hoofdstuk worden gedaan.
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4.4.5 Zichtjaar 2100 – Meest extreme KNMI klimaatscenario
Voor het W+ scenario geeft het KNMI een voorspelling van 0,85 cm zeespiegelstijging, de
tweede Deltacommissie gaat echter uit van een mogelijke stijging van 1,3 m ten opzichte
van de huidige situatie. Het is niet de bedoeling om in dit onderzoek te tornen aan de
extreme aannames van de commissie. Bovendien is het noodzakelijk deze aanname over te
nemen om een objectieve vergelijking te kunnen maken met de conclusies van het rapport
dat de commissie heeft uitgebracht. In dit onderzoek zullen daarom voor het zichtjaar 2100
twee situaties worden doorgerekend, waarin de randvoorwaarden van het W+ 2100
scenario voor beide situaties worden gebruikt maar waarbij in een van de situaties een
zeespiegelstijging van 1,3 m wordt doorgevoerd in plaats van 0,85 cm. Deze aanpassing
zal met name invloed hebben op het spuidebiet dat afhankelijk is van een natuurlijk verval.

Meerpeil, m+NAP

Hoogste meerpeilpiek in 48 jaar (TW2100+ scenario)
1,40
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1,00
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Figuur 4-16: Effect nieuwe maatregelen op de meerpeilpiek van 1995
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Figuur 4-17:Effect beheersmaatregelen op de meerpeilpiek van 1995
De hoogste meerpeilpiek uit de simulaties voor het zichtjaar 2100 worden op een ander
tijdstip gevonden dan voorheen het geval was. De oorzaak hiervan ligt in de factoren die
toegepast zijn op de randvoorwaarden, zoals de afvoer van de IJssel en het laterale debiet
naar het IJsselmeer. Het effect van de zeespiegelstijging heeft zoals verwacht een grote
weerslag op het spuidebiet. Het oorspronkelijke streefpeil is, zonder een continu
pompdebiet bij lange na niet meer te handhaven.
De beheersmaatregel “Markermeer Noodbuffer” is weggelaten omdat deze geen invloed
meer heeft op het meerpeil in deze situatie. Via de Houtribsluis (indien er een positief
verval is van IJsselmeer naar Markermeer) wordt vanaf een meerpeiloverschrijding van
0,15 m +NAP op het IJsselmeer gespuid naar het Markermeer. De doorstoomopening gaat
weer naar nul indien het Markermeerpeil 0,52 m +NAP dreigt te overschrijden. In de
situatie zoals deze zich voordoet in 1995 staat, met de gegeven instellingen, het
Markermeer eigenlijk de gehele winterperiode vol. Er is dus gewoon geen ruimte om van
het IJsselmeer naar het Markermeer te kunnen spuien.

4.5

Overzicht van de topwaterstanden en
pompcapaciteiten

In deze laatste paragraaf zal, in een tweetal tabellen, een overzicht van de belangrijkste
resultaten uit hoofdstuk 4 worden gegeven. In de eerste tabel is voor iedere case de
maximaal opgetreden topwaterstand gegeven, deze waterstanden zijn afgelezen uit de
grafieken die in Paragraaf 4.4 werden gepresenteerd. In de tweede tabel wordt het resultaat
weergegeven van de benodigde pompcapaciteit waarmee deze topwaterstanden
teruggebracht kunnen worden naar het referentiepeil van 0,54 m +NAP. De bedoeling
hiervan is dat hierdoor de waterveiligheid kan worden gegarandeerd.
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Tabel 4-6: Overzicht van de topwaterstanden in m +NAP
Beheersmaatregel
Geen
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Beperking IJsselafvoer
& Markermeer Noodbuffer

Zichtjaar en klimaatscenario
T0
TW+2050 TW+2100
0,54
0,79
1,29
0,34
0,57
1,04
0,42
0,69
1,21
0,48
0,70
1,29
0,30
0,57
1,21

TW+DC 2100
1,76
1,48
1,64
1,76
1,64

In de onderstaande tabel wordt de benodigde pompcapaciteit gegeven ten behoeve van een
goede beheersing van het peil in de meest extreme situaties. Onder normale
omstandigheden en in de zomer is natuurlijk een veel kleiner pompdebiet benodigd om de
huidige streefpeilen te kunnen handhaven. De beheersmaatregel “Beperking IJsselafvoer”
heeft dan als bijkomend voordeel dat onder reguliere omstandigheden het IJsseldebiet ook
kan worden geknepen, waardoor de hoeveelheid water dat weggepompt moet worden
afneemt, met als doel de energiekosten ten aanzien van pompen te beperken.
Tabel 4-7: Maximaal benodigd pompdebiet in m3/s
Beheersmaatregel
Geen
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Beperking IJsselafvoer
& Markermeer Noodbuffer

Zichtjaar en klimaatscenario
T0
TW+2050 TW+2100
0
400
1250
0
100
1100
0
150
950
0
200
1050
0
50
750

TW+DC 2100
1600
1550
1250
1350
1000

De resultaten van de simulaties bestaan uit een twintigtal datasets, in dit hoofdstuk is voor
iedere dataset gekeken naar de grootste uitschieter van het meerpeil. Met het oog op de
referentiewaarde van 0,54 m +NAP werd een pompdebiet aan het systeem toegevoegd om
de pieken tot onder dit niveau te brengen. Omdat het model slechts 5 minuten rekentijd
nodig heeft om een simulatie van 48 jaren te voltooien, was het mogelijk om na 2 à 3 maal
itereren een schatting van de pompcapaciteit te geven. Het pompdebiet voor de cases in de
tweede kolom is aan de hand van de meerpeilpiek van nov. 1998 bepaald. De
pompdebieten in de derde en de vierde kolom zijn aan de hand van de meerpeilpiek
bepaald van feb. 1995. Het essentiële verschil in deze situaties was dat de piek van nov.
’98 voornamelijk de oorzaak was van beperkt spuidebiet door een ongunstige wind. De
meerpeilpiek van feb. ’95 was met name het gevolg van grote afvoeren op de IJssel en de
Vecht. Doordat de Rijnafvoer (in de wintermaanden) met maximaal 35% toeneemt in 2100
(volgens het W+ klimaatscenario van het KNMI) wordt volgens het Sobek-model het
maximale peil in feb. ’95 gemeten in plaats van nov. ’98.
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5 Analyseren van de data uit de
Simulaties
5.1

Inleiding

Door het verloop van een specifieke meerpeilpiek te analyseren is al een redelijk inzicht
verkregen in het effect van de beheersmaatregelen op het verloop van het IJsselmeerpeil in
extreme situaties. Om het effect op de waterveiligheid te kunnen testen is het echter nodig
om de gehele dataset te onderwerpen aan een statistische analyse.
De methodiek van de statistische analyse voor de meerpeildata is dezelfde als is toegepast
voor het bepalen van de toetspeilen in de Hydraulische Randvoorwaarden. Hiervoor zijn de
rapporten “Achtergronden Hydraulische Belastingen IJsselmeergebied, deelrapport 2:
Meerpeilstatistiek” (Blaakman, et al, 1999) en “Hydraulische Randvoorwaarden 2006
Vecht- en IJsseldelta Statistiek IJsselmeerpeil, afvoeren en stormverlopen voor Hydra-VIJ”
(Geerse, 2006) gehanteerd als leidraad voor de methodiek van de statistische analyse van
de data die zijn verkregen uit de simulaties met het Sobek-model.
Nadat de statistische analyse van de meerpeilreeks is voltooid, wordt het resultaat van deze
analyse (de zg. meerpeilstatistiek) gebruikt om de kruinhoogtes van de waterkeringen rond
het IJsselmeer te bepalen. Hiertoe is een probabilistisch model/computerprogramma
ontwikkeld, Hydra-VIJ genaamd. Om met Hydra-VIJ te kunnen rekenen zijn allerlei
statistische invoergegevens nodig, o.a. voor de Vechtafvoer (Dalfsen), de IJsselafvoer
(Olst) en voor het IJsselmeerpeil. Dus om de dijken rond het IJsselmeer te kunnen toetsen
is het noodzakelijk om een statistische analyse uit te voeren van het meerpeilverloop.

5.2

Methodiek statistische analyse

5.2.1 Inleiding
Om de toetspeilen vast te stellen voor de dijken rond het IJsselmeer wordt gebruik gemaakt
van Hydra-VIJ. De statistische invoer van het meerpeil voor Hydra-Vij bestaat uit een
zogenaamde werklijn. Deze werklijn is samengesteld uit twee afzonderlijke delen,
namelijk het hoogfrequente deel (relatief veel voorkomende meerpeilen) en het
laagfrequente deel (hoge, relatief weinig voorkomende meerpeilen). Voor het
hoogfrequente deel spreken we van een ‘frequentielijn’. Voor het laagfrequente deel wordt
de werklijn gebaseerd op een extreme waarden analyse. Enkel de data uit de
winterhalfjaren zullen worden beschouwd in de analyse omdat deze maatgevend zijn voor
de veiligheid.

5.2.2 Frequentielijn voor het hoogfrequente deel
De frequentielijn is bepaald door het aantal toppen te tellen dat een vooraf opgegeven
drempelwaarde overschrijdt. De drempelwaarden worden gedefinieerd tussen het laagst
gemeten meerpeil en het hoogst gemeten meerpeil met een vaste stapgrootte van 1 cm. Het
resultaat is weergegeven in figuur 5-1. Er is hier een zichtduur toegepast van 15 dagen. De
zichtduur van 15 dagen conform Hydra-VIJ betekent dat 2 pieken minstens 15 dagen uit
elkaar moeten liggen. Is dit niet het geval, dan wordt het als 1 piek geteld. Deze zichtduur
wordt gebruikt om kleine schommelingen van het meerpeil uit de series te filteren.
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Figuur 5-1: Overschrijdingsfrequentie Referentierun IJsselmeer
Voor een meerpeil kleiner dan 0.4 m -NAP neemt de overschrijdingsfrequentie af. Dit is te
verklaren doordat het meerpeilniveau in de meeste jaren het gehele jaar boven 0.4 m -NAP
ligt. Het meerpeil doorkruist de drempelwaarde alleen na een laagwaterperiode, waardoor
de overschrijdingsfrequentie dus laag blijft.
In figuur 5-1 ligt de piek bij een meerpeil van 0.4 m -NAP. Dit komt overeen met Figuur 52, waarin is te zien dat in de winter de meeste meerpeilen rond het peil van 0.4 m -NAP
liggen.

Figuur 5-2: Meerpeilen van alle winterdagen van 1951 tot 1998
Uiteindelijk wordt met behulp van Matlab een polifunctie gefit door de datapunten in
figuur 5-1, dit is deel 1 van de overschrijdingsfrequentielijn voor meerpeilen
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5.2.3 Extreme waarden analyse voor het laagfrequente deel
Rekenmethodiek Blaakman en Boertien
Om de overschrijdingsfrequenties te bepalen van de meerpeilen, die in de beschouwde
periode (1951-1998) niet zijn opgetreden, wordt gebruik gemaakt van een
extrapolatiemethode. Een gangbare techniek in de hydrologie hiervoor is het fitten van een
specifieke verdeling, een zogenaamde 'extreme waarden verdeling', op de jaarmaxima van
de meerpeilen. Dat betekent dat de jaarmaxima van meerpeilen uit de reeks meerpeilen van
1951 tot en met 1998 worden gebruikt om tot uitspraken te komen over zeer extreme
meerpeilen.
De methode voor de extreme waarden analyse is afkomstig uit het rapport Blaakman en is
gebaseerd op de rekenmethodiek van de commissie Boertien. De commissie Boertien kreeg
de opdracht om de uitgangspunten die bij rivierdijkversterking werden gehanteerd, nog
eens kritisch te toetsen. Boertien heeft o.a. geadviseerd de maatgevende afvoer van de Rijn
bij Lobith te bepalen uit een ongewogen middeling van een aantal op jaarmaxima gefitte
kansverdelingen. Dit betekent dat elk van deze gefitte kansverdelingen eenzelfde kans
heeft dat zij juist is; derhalve zijn de gehanteerde weegfactoren aan elkaar gelijk.
Beschrijving van de gehanteerde methodiek
Voor de extreme waarden analyse (EWA) van de gesimuleerde meerpeildata wordt
dezelfde methodiek aangehouden om tot uitspraken te komen over meerpeilen die eens in
de 10.000 jaar voorkomen. In het rapport van Blaakman wordt de meerpeilstatistiek voor
de HR2006 aan de hand van dezelfde methode bepaald. Deze methode wordt ook in dit
rapport aangehouden, om zodoende een eerlijke vergelijking te kunnen maken met de
toetspeilen uit de Hydraulische Randvoorwaarden.
De extreme waarden analyse volgens [Blaakman, et al, 1999], is volgens de onderstaande
beschrijving uitgevoerd:
Eerst worden de jaarmaxima uit de datareeks van de Sobek-uitvoer bepaald. Op deze
jaarmaxima worden vervolgens statistische verdelingsfuncties gefit. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het pakket HYMOS, oorspronkelijk ontwikkeld door het Waterloopkundig
Laboratorium voor het opslaan, verwerken en presenteren van hydrologische data. Uit het
rapport Blaakman volgt dat een tiental verdelingen uit HYMOS zijn onderzocht. Op basis
van een visuele beoordeling werden vier verdelingen aangehouden, die niet konden
worden verworpen bij het fitten op de jaarmaxima voor het IJsselmeer. Dit waren: de
Gumbelverdeling (momenten methode), de General Pearson-type-3 (Gammaverdeling), de
Rayleighverdeling en de Normaalverdeling.
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Figuur 5-3: Fitten van 4 verdelingsfuncties t.b.v. extreme waarden analyse
Met behulp van de hierboven genoemde verdelingen zijn overschrijdingsfrequenties
bepaald voor meerpeilen in het bereik 0,20 tot en met 1,80 m +NAP. Per meerpeil worden
de frequenties van de vier verdelingen gemiddeld tot een overschrijdingsfrequentie. Dit is
deel 2 van de overschrijdingsfrequentielijn voor meerpeilen.

5.2.4 Koppeling hoogfrequente deel en laagfrequente deel tot
een werklijn
In de vorige paragraaf is de analyse van het laagfrequente deel uitgevoerd in HYMOS
(voor de extrapolatie van meerpeiloverschrijdingen met zeer kleine
overschrijdingskansen). De verdelingsfuncties die door HYMOS worden gebruikt voor de
extreme waarden analyse zijn ook in Matlab aan te roepen uit een statistische Toolbox. De
parameters van de verdelingsfuncties worden echter standaard in Matlab, aan de hand van
de “Maximum likelihood” methode bepaald, omdat de “maximum likelihood” methode
voor het vaststellen van de verdelingsparameters over het algemeen een hogere kans
hebben dichter bij de te schatten waarden te liggen. De parameters voor de
Gumbelverdeling (uit HR2006) zijn echter met behulp van de “momenten methode”
berekend. Het verschil is niet erg groot, maar omdat de Gumbelfit de meest dominante
verdelingsfit is van de 4 verdelingen, is het noodzakelijk om de momentenmethode toe te
passen om zodoende een vergelijkbaar resultaat te kunnen verkrijgen als het resultaat van
HYMOS.
Het gemiddelde van de 4 verdelingen wordt vervolgens aan de hand van de
overschrijdingsfrequenties, per meerpeil, bepaald. In de onderstaande figuur wordt het
resultaat van de meerpeiloverschrijdingen tegen de bijbehorende herhalingstijden
weergegeven.
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Figuur 5-4: Extrapolatie van frequenties van meerpeilen in Matlab (EWA)
De extreme waarden analyse met behulp van Matlab leidt tot nagenoeg hetzelfde resultaat
als de extrapolaties in HYMOS. Het is dus mogelijk om de werklijn in zijn geheel met
Matlab te reproduceren. Dit is voordelig omdat er een groot aantal analyses moeten worden
uitgevoerd. Op deze manier kan het gehele dataverwerkingsproces in Matlab worden
uitgevoerd.

Figuur 5-5: Werklijn, samengesteld uit frequentie-analyse plus de EWA
In de onderstaande figuur blijkt dat de werklijn die volledig met Matlab is bepaald vrijwel
overeenkomt met de werklijn die gedeeltelijk met behulp van HYMOS is bepaald. Het
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verloop van de werklijnen die uit de datareeks met gesimuleerde meerpeilen tot stand zijn
gekomen wijkt echter wel af van de werklijn die als invoer voor de Hydraulische
Randvoorwaarden 2006 is gebruikt. Rond 0,25 m +NAP liggen de werklijnen, die aan de
hand van de gesimuleerde jaarmaxima zijn bepaald, circa 1 decimeter lager dan de werklijn
die t.b.v. HR2006 is bepaald aan de hand van gemeten jaarmaxima.
Overschrijdingsfrequentielijnen
1,00
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-0,40
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Figuur 5-6: Vergelijking werklijnen HR2006 en Sobek

5.3

Afleiding meerpeilstatistiek uit de gesimuleerde
meerpeilen

In de voorgaande paragraaf werd reeds geconstateerd dat de statistische invoer voor de
Hydraulische Randvoorwaarden afwijkt van de statistiek die is bepaald uit de gesimuleerde
data. In deze paragraaf zal daarom eerst nader worden bekeken waarom hier verschillen
optreden en hoe hiermee dient te worden omgegaan.

5.3.1 Vergelijking referentiesimulatie en statistische invoer
HR2006
De statistische invoer van het meerpeil ten behoeve van HR2006 is ten opzichte van
HR2001 rees gewijzigd. De IJsselmeerpeilen met terugkeertijden 4000 en 10.000 jaar zijn
in de HR2006 ongewijzigd gebleven ten opzichte van die uit HR2001. Wel zijn de
overschrijdingsfrequenties van de meerpeilen met lagere terugkeertijden aangepast.
Daarnaast zijn in de nieuwe statistiek, op grond van nieuwe inzichten, de zogenaamde
momentane kansen voor meerpeilen vanaf 0.10 m +NAP aanzienlijk groter geworden.
De toetspeilen voor het IJsselmeergebied in HR2006 zijn met behulp van Hydra-M
vastgesteld. De in Hydra-M gebruikte werklijn van het IJsselmeer (beschreven in
[Blaakman et al, 1999]) is ten behoeve van Hydra-VIJ herzien. De ‘oude’ werklijn is

55

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

gebaseerd op meerpeilen uit de periode 31-10-1932 t/m 31-03-1995, waarbij het deel van
de periode vanaf 1976 uit ‘echte metingen’ bestaat, terwijl het deel tot aan 1976 uit
‘synthetische metingen’ bestaat, bepaald met het oorspronkelijk Bekken-model afkomstig
uit WINBOS. Er waren twee redenen om de ‘oude’ werklijn te herzien:
1. Sinds 1995 zijn extra meetjaren voorhanden.
2. De synthetische metingen liggen, zoals reeds in [Blaakman, et al, 1999] werd
geconstateerd, systematisch lager dan de echte metingen (orde 1 decimeter).
Vanwege deze twee punten zijn opnieuw extreme waarden analyses uitgevoerd, maar dan
met enkel gemeten waarden van het IJsselmeerpeil. Na een vergelijking tussen de
werklijnen van HR2001 en HR2006 werd geconcludeerd dat er geen aanleiding bestond de
meerpeilen met terugkeertijden 4000 jaar en 10000 jaar te herzien.

meerpeil, m+NAP

Overschrijdingsfrequentielijn en meerpeildata
1,1
1
0,9
0,8
0,7
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0,5
0,4
0,3
0,2
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Figuur 5-7: Statistische invoer bepaald uit fysische- en synthetische metingen
In de bovenstaande figuur is nogmaals het resultaat weergegeven van de statistische
analyse van de, door Sobek gesimuleerde referentiemeting. Zoals naar aanleiding van
figuur 5-7 in de vorige paragraaf reeds werd geconstateerd, wijkt de werklijn van de
gesimuleerde metingen af van de werklijn gebaseerd op enkel gemeten waarden van het
meerpeil.
De uitkomsten van de extreme waarden analyse vertonen rond (T=10 jaar) zoals verwacht
een afwijking van maximaal ongeveer een decimeter, de reden (volgens “Geerse 2006”)
wordt toegeschreven aan een onbetrouwbaarheid in de synthetische meetwaarden. De
extrapolatie die uitgevoerd wordt met de extreme waarden analyse vertoont echter bij
meerpeilen met zeer grote terugkeertijden (T=4000 en T=10.000 jaar) nog maar geringe
afwijkingen met de statistische invoer van HR2006 die enkel uit gemeten meerpeilen is
afgeleid (werd ook al bevestigd in “Geerse 2006”).
In het volgende hoofdstuk zal blijken wat het effect van de nieuwe werklijn op de
toetshoogte van de waterkeringen rond het IJsselmeer is in verhouding tot de toetspeilen
uit HR2006. Wanneer de verschillen significant zijn kan de werklijn in ieder geval dienen
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als referentie voor de werklijnen die uit de simulatiedata van de nieuwe
beheersmaatregelen worden afgeleid.

5.3.2 Beheersmaatregelen zonder klimaatveranderingen
In deze paragraaf worden, aan de hand van de methode zoals deze in de vorige paragraaf is
beschreven, de nieuwe werklijnen bepaald voor de resultaten die zijn verkregen uit Sobeksimulaties, waarin de alternatieve beheersmaatregelen zijn getest. In principe mag de
extreme waarden analyse enkel onder vergelijkbare condities worden toegepast. Omdat de
methode gedeeltelijk gebaseerd is op een visuele beoordeling voor het fitten van
verdelingsfuncties, zal derhalve bepaald worden of dezelfde verdelingsfuncties toegepast
kunnen worden op de modelresultaten van dit onderzoek.
De werklijn die bepaald is in Matlab kan gezien worden als referentie ten opzichte van de
huidige veiligheid. Door verschillende datareeksen afkomstig uit de Sobek-simulaties in
Matlab in te voeren, kunnen nieuwe werklijnen worden geproduceerd behorend bij de
betreffende datareeks. Er zal bij iedere statistische analyse beoordeeld worden of Matlab
een redelijk fit maakt met behulp van de opgegeven vier verdelingen ten aanzien van de
meerpeildata. Een verdere berekening met Hydra-VIJ moet uitwijzen wat het werkelijk
effect is van de nieuwe werklijnen op de toetspeilen van de dijkhoogtes.
Overschrijdingsfrequentie IJsselmeerpeil bij
verschillende beheersmaatregelen

Geen Maatregelen
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Figuur 5-8: Resultaat statistische analyse voor cases 1 t/m 5
Het ziet ernaar uit dat de verruiming van de spuicapaciteit en het beperken van de
IJsselafvoer een vergelijkbaar effect hebben op de meerpeiloverschrijdingskansen. Men
zou echter kunnen verwachten dat meerpeilpieken die veroorzaakt worden door een relatief
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hoge afvoergolf, die slechts gedeeltelijk kan worden gestremd, vrijwel ongewijzigd blijven
ten opzichte van de referentiesituatie. Dit zou dan in de werklijn voor “Beperking
IJsselafvoer” tot uiting moeten komen door een knik bij grotere terugkeertijden. Deze knik
zou dan echter ook terug te vinden zijn in de overige werklijnen omdat het meerpeilverloop
voornamelijk wordt bepaald door het spuibeheer. Met name bij Noordwesterstormen heeft
men problemen om het water onder vrijverval via de spuisluizen te lozen. Er moet wel
gezegd worden dat in de beschouwde datareeks van 48 jaar dergelijke situaties relatief
vaker voor komen dan zeer hoge afvoerengolven op de IJssel die door de stuw slechts
gedeeltelijk gestremd kunnen worden.
Aan de hand van een visuele beoordeling blijkt dat het effect van de maatregelen op de
originele datareeks geen gevolgen heeft voor het fitten van de vier oorspronkelijke
verdelingen ten behoeve van de extreme waarden analyse.

5.3.3 Beheersmaatregelen met klimaatveranderingen
De verwachting is dat de effectiviteit van spuien door de zeespiegelstijging in de toekomst
af zal nemen. Het kan daarom interessant zijn uit de simulaties van het TW+ 2050 scenario
ook de werklijnen af te leiden om te kijken in welke mate het effect van een beperkte
zeespiegelstijging (0,35 cm) doorwerkt op de overschrijdingskansen van het meerpeil bij
verschillende beheersmaatregelen.
Overschrijdingsfrequentie IJsselmeerpeil bij verschillende
beheersmaatregelen in 2050
Referentie (Case 1)
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Figuur 5-9: Resultaat statistische analyse voor cases 6 t/m 10
De werklijnen van de onderzochte beheersmaatregelen hebben allemaal een ongunstig
verloop ten opzichte van de referentiewerklijn. Dit werd ook wel verwacht naar aanleiding
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de simulaties van het meerpeilverloop waarvan het resultaat is geplot in grafiek 4-15 van
het vorige hoofdstuk.
Het gevolg van de klimaatverandering is nu duidelijk zichtbaar. Uit een vergelijking met
de werklijnen, welke afgeleid werden van simulaties zonder klimaatveranderingen, komt
duidelijk naar voren dat met de verruiming van de spuicapaciteit niet meer voldoende
controle op het meerpeil kan worden uitgeoefend. Ook de afzonderlijke alternatieve
beheersmaatregelen kunnen onvoldoende bijdragen aan een goede beheersing van de
waterstanden op het IJsselmeer. Ook nu weer blijkt de beheersmaatregel “Markermeer
Noodbuffer” de minste verbetering op te leveren voor de waterveiligheid. Een combinatie
van “Beperking IJsselafvoer” en “Markermeer Noodbuffer” komt, met het oog op
klimaatverandering, duidelijk als beste alternatief naar voren.

5.3.4 Beheersmaatregelen inclusief bemaling
De extreme waarden analyse zoals deze voor het peilverloop van het IJsselmeer wordt
gehanteerd vindt zijn oorsprong in het schatten van extreme afvoergolven met een kleine
overschrijdingskans op de grote rivieren. Omdat het IJsselmeerpeil kunstmatig wordt
bepaald, hoofdzakelijk door het spuibeheer, is een dergelijke extreme waarden analyse
voor het IJsselmeer discutabel. Indien daarnaast pompen ter plaatse van de Afsluitdijk
worden ingezet ten behoeve van een betere beheersing van het meerpeil, krijgt het
meerpeilverloop wel een erg kunstmatig karakter. De huidige statistische methode, die
gebruikt wordt om uitspraken te kunnen doen over gebeurtenissen met een zeer kleine kans
van optreden, zou dan eigenlijk moeten worden herzien. Toch is getracht met de huidige
methode de data te analyseren. Het resultaat van zo’n analyse is in de onderstaande grafiek
weergegeven.

Figuur 5-10: Extreme waarden analyse voor case 6, pompcapaciteit = 400 m3/s
In de bovenstaande grafiek is het gemiddelde op grond van een visuele beoordeling
bepaald uit de Gumbel, Rayleigh en de Normale verdeling. Eigenlijk geeft geen van de vier
oorspronkelijke verdelingsfuncties een bevredigende fit, vooral ten aanzien van de
jaarmaxima boven 0,25 m +NAP. De pompcapaciteit is afgestemd op de piek van 1998,
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deze werd met name veroorzaakt door het tekort aan spuidebiet en werd niet zozeer
toegeschreven aan een grote instroom. Het is dus niet verwonderlijk dat de extreme
waarden analyse hogere overschrijdingskansen voorspeldt in verhouding tot de originele
data. Op basis van deze resultaten moet geconcludeerd worden dat het afstemmen van de
pompcapaciteit op de hoogst opgetreden piek, per definitie, niet rechtstreeks leidt tot
voldoende veiligheid.
Men kan dus vaststellen dat de huidige statistische analyse van de meerpeildata moet
worden herzien omdat een extreme waarden analyse in de regel alleen op natuurlijke
hydrologische systemen kan worden toegepast. In de huidige situatie kan de methode nog
worden gehanteerd, maar de peilen in het IJsselmeer worden in geval van bemaling en
andere beheersmaatregelen steeds kunstmatiger bepaald. Des al niet te min zal toch de
extreme waarden analyse worden gebruikt om de simulaties met bemaling te analyseren.
Volgens een visuele beoordeling zal het gemiddelde uit 2, 3 of 4 verdelingsfuncties worden
bepaald.
Overschrijdingsfrequentie IJsselmeerpeil bij verschillende
beheersmaatregelen in 2050, aangevuld met bemaling op de
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1,40

Referentie (Case 1)
Geen Maatregelen

1,20

Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer

1,00

Markermeer Noodbuffer

meerpeil, m+NAP

Combinatie Bep. Ijssafv. & M.M. N.B.

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
-0,20
-0,40
0

1

10

100

1000

10000

terugkeertijd, jaar

Figuur 5-11: Resultaat statistische analyse voor cases 6 t/m 10
Het maximale pompdebiet werd bepaald aan de hand van 1 meerpeilpiek en niet uit de
werklijn (die afgeleid is uit de gehele datareeks). Het afleiden van de werklijn uit een
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datareeks met pompen is, zoals reeds in dit hoofdstuk werd geconstateerd, met de huidige
extreme waarden analyse niet juist. Dit zou betekenen dat de werklijnen eigenlijk niet 1 op
1 met elkaar kunnen worden vergeleken. Als we er toch van uitgaan dat de extreme
waarden analyse voor een datareeks met pompen op dezelfde wijze mag worden
uitgevoerd, dan blijkt dat de pompcapaciteit voor de beheersmaatregelen zonder
instroombeperking vanuit de IJssel zijn onderschat. In de case’s 8 en 10 waar wel de
instroom vanuit de IJssel wordt beperkt is de pompcapaciteit wel juist geschat aan de hand
van de meerpeilpiek uit nov. ’98. Hier is op zich een logische verklaring voor. De instroom
was in deze periode namelijk niet erg hoog. Met een relatief lage pompcapaciteit kon dus
zeer effectief het meerpeil worden verlaagd. In periodes met hoge meerpeilen waar de
instroom groter was schiet de pompcapaciteit te kort. Maar wanneer het in deze periodes
mogelijk is de input vanuit de IJssel te beperken, is daarentegen wel voldoende
pompcapaciteit aanwezig om het meerpeil omlaag te brengen.
De pompcapaciteit voor de cases 11 t/m 20 zijn vast gesteld aan de hand van de
meerpeilpiek die in de datareeks tijdens feb. ‘95 optrad. De instroom was in deze periode
veel groter dan tijdens de meerpeilpiek van nov. ’98. De werklijnen uit de cases 11 t/m 15,
waarbij de pompcapaciteit werd afgestemd op de meerpeilpiek van feb. ’95, zijn hieronder
weergegeven.
Overschrijdingsfrequentie IJsselmeerpeil bij verschillende
beheersmaatregelen in 2100, aangevuld met bemaling op
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Figuur 5-12: Resultaat statistische analyse voor cases 11 t/m 15
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Zoals eigenlijk al werd verwacht leidt de extra pompcapaciteit zoals deze in hoofdstuk 4 is
geschat, nu groot en deels wel tot voldoende veiligheid. Het ziet er zelfs naar uit dat de
pompcapaciteiten in combinatie met debietreductie van de IJssel zijn overschat.
Uit de tussenresultaten (zie figuur 5-10) van Matlab blijkt ook dat een aantal verdelingen
geen geschikte fit vertonen met de data uit de simulaties met pompen. De
verdelingsfuncties die een grote afwijking vertoonden zijn buiten beschouwing gelaten ten
behoeve van het bepalen van de werklijnen.

5.4

Correlatie meerpeil en rivierafvoer

5.4.1 Inleiding
Naar aanleiding van de resultaten uit de statistische analyse van de eerste 5 cases (figuur 58), werd al opgemerkt dat de werklijn van beheersmaatregel “Beperking IJsselafvoer”
wellicht een overschatting van de waterveiligheid aangeeft. De reden voor dit vermoeden
is dat in de beschouwde periode van 1951-1998 slechts 9 situaties voordeden waarin de
afvoer van de IJssel dermate groot was, dat de stuw omhoog moest worden getrokken, om
zodoende de veiligheid op de Rijntakken niet in gevaar te brengen. In een van deze
situaties werd het hoogste meerpeil gemeten. In theorie zou zich echter een situatie kunnen
voordoen van een zeer grote rivierafvoer die gepaard gaat met lokaal veel neerslag en een
sterke wind uit het Noordwesten waardoor er weinig gespuid kan worden. Het effect van
de stuw is dan kleiner dan de simulaties uitwijzen. Het is dus belangrijk om je af te vragen
hoe waarschijnlijk het is dat een extreem hoge IJsselafvoer (waarbij de stuw niet kan
worden ingezet) juist gepaard gaat met een extreem hoge waterstand in het IJsselmeer. Het
is daarom relevant om naar het verband te kijken tussen hoge meerpeilen en hoge
rivierafvoeren.

5.4.2 Correlatie afvoer en meerpeil in Hydra-VIJ
In Hydra-VIJ wordt rekening gehouden met de correlatie tussen hoge rivierafvoeren en
meerpeilen. Wanneer een hoge rivierafvoer gelijktijdig optreedt met een hoog meerpeil
levert dit in de IJsselmonding lokaal extra problemen op. Indien de correlatie tussen IJssel
en IJsselmeer niet meegenomen zou worden in Hydra-VIJ, zouden de toetspeilen langs de
IJssel iets lager zijn. Bij Kampen en iets bovenstrooms daarvan gaat het om een verlaging
van 0,1 m, elders is die verlaging minder. Bij het Keteldiep maakt het al geen verschil
meer of de correlatie nu wel of niet wordt meegenomen. Dit is ook logisch omdat hier de
bedreigende omstandigheden bestaan uit stormen, bij een min of meer gemiddelde afvoer
en gemiddeld meerpeil. Verder landinwaarts, waar extreme afvoeren bedreigend zijn, is het
effect van de correlatie nog vrij lang merkbaar, omdat extreme afvoeren hier samengaan
met aanzienlijk verhoogde meerpeilen.

5.4.3 Oorzaken van meerpeilpieken
De stelling is dat een hoge rivierafvoer lokaal wel kan leiden tot verhoogde waterstanden,
maar per definitie niet direct tot problemen leidt in het IJsselmeer ten aanzien van de
(gemiddelde) waterstand. Hoge waterstanden zijn eerder het gevolg van een klein
spuidebiet op de Afsluitdijk. Het spuidebiet is namelijk afhankelijk van een natuurlijk
verval.
Het verval van de Waddenzee naar het IJsselmeer en andersom wordt gedomineerd door de
waterstanden op de Waddenzee. Doordat extreme buitenwaterstanden windgedreven zijn,
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is het extreme verval dat ook. In Figuur 5-13 en Figuur 5-14 is het verval (van
Waddenzeezijde naar IJsselmeerzijde) uitgezet tegen buitenwaterstand.

Figuur 5-13: Samenhang tussen extreme maximale
buitenwaterstanden en het gelijktijdige verval van de
Waddenzee naar het IJsselmeer

Figuur 5-14: Samenhang tussen extreme minimale
buitenwaterstanden en het gelijktijdige verval van de
Waddenzee naar het IJsselmeer
De figuren bevestigen dat de waterstand op de Waddenzee bijna allesbepalend is ten
aanzien van het beschikbare verval (en het daarbij behorende spuidebiet) ter plaatse van de
Afsluitdijk en dus de spuisluizen in de Afsluitdijk. We moeten ons dus afvragen wat de
oorzaak is van een hoge buitenwaterstand.
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Afgezien van het getij wordt de waterstand aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk
bepaald door de windopzet. In de onderstaande figuren worden de maximaal gemeten
vervallen ter plaatse van de Afsluitdijk in een windroos geplot.

Figuur 5-15: Links, Maximale gemeten vervallen van Waddenzee naar IJsselmeer en
rechts, Maximale gemeten vervallen van IJsselmeer naar Waddenzee
Extreme vervallen van de Waddenzee naar het IJsselmeer treden op bij windrichtingen van
270 tot 340 graden, terwijl extreme vervallen van het IJsselmeer naar de Waddenzee
optreden bij windrichtingen van 60 tot 210 graden. De gegevens in de figuren komen
overeen met de praktijksituatie. Het is bekend dat bij een sterke wind uit het Noordwesten
slecht kan worden gespuid omdat er niet voldoende verval aanwezig is ter plaatse van de
spuisluizen. Het spuidebiet is volledig afhankelijk van een natuurlijk positief verval van
het IJsselmeer richting de Waddenzee, deze vervallen treden voornamelijk op bij
windrichtingen van 270 tot 340 graden.

5.4.4 Conclusie
Het IJsselmeer kan volgens het huidige beheer alleen via de spuisluizen in de Afsluitdijk
afwateren. Omdat de wind in grote mate de waterafvoer van het IJsselmeer bepaald, wordt
deze gezien als de meest dominante factor ten aanzien van het ontstaan van extreem hoge
waterstanden op het IJsselmeer. Het extreme meerpeil in 1998 werd toegeschreven aan een
tekort aan spuidebiet, dat veroorzaakt werd door een ongunstige wind. Dit volgt ook uit de
volgende plot waarin het IJsselmeerpeil en het IJsseldebiet zijn weergegeven over de
periode 1993 t/m 1998.

Figuur 5-16: IJsseldebiet en het meerpeilverloop voor 1993 t/m 1998
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Uit de Figuur 5-16 blijkt dat een afvoergolf vanuit de IJssel bijna altijd gepaard gaat met
een verhoging in het IJsselmeerpeil, wat op zich logisch is aangezien de IJssel de grootste
“stoorfactor” is voor het IJsselmeerpeil. De extreme afvoergolven van 1993 en 1995
(waardoor men bovenstrooms veiligheidsproblemen ondervond) op de IJssel, hadden
echter niet een uitzonderlijk hoog meerpeil tot gevolg. In 1998 veroorzaakte een veel
kleinere afvoergolf, een veel hoger meerpeil omdat er in deze periode maar een klein
spuidebiet beschikbaar was ten gevolge van een ongunstige wind.
Men kan concluderen dat het meerpeil en het IJsseldebiet afhankelijke grootheden zijn.
Maar voor een extreem hoog meerpeil, zoals in 1998 het geval was, is de wind(richting) de
dominante factor. Om het meerpeil op te laten lopen moet het IJsselmeer echter wel
gevoed worden. Ter indicatie: Wanneer men niet gebruik kan maken van de spuisluizen op
de Afsluitdijk stijgt, bij een IJsselafvoer van 1000 m3/s (treedt naar schatting eens in de 10
jaar op), het IJsselmeerpeil maximaal met circa 7 à 8 cm per dag.
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6 Waterveiligheid IJsselmeergebied
6.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is reeds onderzocht op welke wijze een betere beheersing van het
IJsselmeerpeil kan bijdragen aan de waterveiligheid rond het gebied. Hiervoor werd eerst
geanalyseerd hoe de toetspeilen, voor de vereiste hoogtes van de primaire waterkeringen
rond het IJsselmeer, in de Hydraulische Randvoorwaarden tot stand zijn gekomen. Het
bleek dat deze zogenaamde toetspeilen op probabilistische wijze worden bepaald vanuit
twee bedreigingen voor de waterkeringen rond het IJsselmeer. De waterstand aan de voet
van de dijk word namelijk bepaald door invloeden van de wind en het gemiddelde
meerpeil. Het gemiddelde meerpeil, is afhankelijk van de in- en uitstroom van het
IJsselmeer. De wind beïnvloed de locale waterstand op twee manieren:
1. Veroorzaakt een scheefstand in het meer, waardoor met name langs het ZuidOostelijk deel van de IJsselmeerkust, een windopzet van enkele meters kan
ontstaan.
2. Genereert golven, die afhankelijk van het dijkprofiel op het dijktalud breken, of
dusdanig oplopen dat zij er overheen slaan.
De wind en het (gemiddelde) meerpeil zijn beide (onafhankelijke) stochastische
grootheden, die statistisch beschreven kunnen worden. Dit onderzoek heeft zich gericht op
een aantal maatregelen waarmee in een betere beheersing van het meerpeil kan worden
voorzien. In het voorgaande hoofdstuk is beschreven wat de invloed hiervan is op de
statistiek van het meerpeil. In dit hoofdstuk zal dit vertaald worden naar de invloed op de
toetspeilen, welke een indicatie geven voor de waterveiligheid van de keringen rond het
IJsselmeer.
Met Hydra-VIJ kan bij een gewenste normfrequentie de bijbehorende waterstand berekent
worden. Dit wordt het toetspeil genoemd, waaraan de waterkering volgens de
“Hydraulische Randvoorwaarden” moet voldoen. Deze toetsing vindt in Hydra-VIJ op
volledig probabilistische wijze plaats en combineert hiervoor statistische gegevens van
wind- en meerpeil. In hoofdstuk 2 werden, aan de hand van een gunstigere invoer van de
meerpeilstatistiek in Hydra-VIJ, reeds een groot aantal locaties rond het IJsselmeer
doorgerekend. Er werd geconstateerd dat de veiligheid langs de IJsselmeerkust niet
eenduidig verbeterd. Er kan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen meerpeil- en
windgedomineerde gebieden. In dit hoofdstuk wordt een selectie gemaakt van 14 locaties
(7 uit meerpeil gedomineerde gebieden en 7 uit windgedomineerde gebieden) waarvoor de
toetspeilen worden bepaald ten aanzien van de onderzochte maatregelen. Omdat de dijken
in de windgedomineerde gebieden relatief veel bedreiging ondervinden van de wind, wordt
hier niet een grote verbetering verwacht ten aanzien van de waterveiligheid. Dit volgde ook
al uit de resultaten van het vooronderzoek, uitgevoerd in hoofdstuk 2.
Voor iedere beheersmaatregel wordt berekend wat het effect is op de toetspeilen ten
aanzien van de huidige situatie zoals deze in HR2006 zijn gegeven. Uit de simulaties voor
het zichtjaar 2050 is reeds het vermoeden gewekt dat de veiligheid nier meer kan worden
gegarandeerd. De werklijnen die uit de simulaties met Sobek-Bekken werden afgeleid
bevestigden dit vermoeden. De toetspeilen voor de dijken in het IJsselmeergebied voor het
zichtjaren 2050 en 2100 (met klimaatveranderingen) zullen niet meer worden vastgesteld,
omdat uit de plot van de datareeksen en de werklijnen die hieruit werden afgeleid
overduidelijk zichtbaar is dat de waterveiligheid zonder dijkverhoging of met behulp van
extra gemalen op de Afsluitdijk niet kan worden gehandhaafd.
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Effect beheersmaatregelen op de waterveiligheid

In deze Paragraaf zullen de werklijnen, die afgeleid werden uit de simulaties met
beheersmaatregelen onder de huidige klimaatsomstandigheden, worden gebruikt om
daadwerkelijk nieuwe toetspeilen te bepalen voor een aantal locaties rond het IJsselmeer.
Hierdoor wordt de verbetering van de waterveiligheid fysiek aantoonbaar.
De werklijnen die zijn verkregen uit de eerste 5 simulaties met Sobek-bekken zullen
worden gebruikt om het effect van de maatregelen op de toetspeilen voor de waterkeringen
te bepalen. De toetspeilen worden aan de hand van statistische gegevens van de wind en
het meerpeil met behulp van het probabilistisch computerprogramma Hydra-VIJ berekent
op een aantal opgegeven locaties. Naar aanleiding van de resultaten uit het vooronderzoek
in hoofdstuk 2 is bij de locatiekeuze t.b.v. de berekeningen met Hydra-VIJ, rekening
gehouden met wind- meerpeilgedomineerde gebieden. Er is een selectie gemaakt uit een
aantal locaties uit beide gebieden. De resultaten van deze berekeningen staan in de
onderstaande tabel vermeld.
Tabel 6-1: Toetspeilen (t.o.v. NAP) t.g.v. een betere beheersing van het IJsselmeer
Beheersmaatregel

02A Zeughoek Noord
F037 Makkum
F125 Workum Gele
Strand
F202 Hinderlopen
F292 Stavoren
F351 Laaxum
L006 Lemsterbaai
N195 Westermeerdijk
N290 Westermeerdijk
F115 Ketelmeerdijk
F235 IJsselmeerdijk
H-IJM086 Houtribdijk
07A-Enkhuizen
05C Andijk
Noorderdijk

HR Case 1 Case 2
n.v.t Geen
Verruiming
Spuicapaciteit

Case 3
Beperking
IJsselafvoer

Case 4
Markermeer
Noodbuffer

1,12 1,11
1,51 1,45
1,27 1,23

0,79
1,41
1,10

0,76
1,41
1,09

0,95
1,44
1,16

Case 5
Combinatie
“Beperking
IJsselafvoer” &
“Markermeer
Noodbuffer”
0,67
1,41
1,09

1,13
1,03
1,02
1,97
1,51
1,94
2,44
1,81
1,66
1,11
1,11

0,86
0,71
0,71
1,92
1,42
1,89
2,41
1,75
1,56
0,78
0,78

0,83
0,67
0,67
1,91
1,42
1,88
2,40
1,75
1,56
0,74
0,75

0,97
0,85
0,86
1,94
1,45
1,90
2,42
1,77
1,57
0,94
0,94

0,81
0,60
0,59
1,92
1,42
1,89
2,41
1,75
1,57
0,66
0,66

1,10
1,00
1,01
1,96
1,48
1,92
2,43
1,79
1,63
1,10
1,10

In de eerste kolom van de tabel zijn de toetspeilen uit HR2006 overgenomen voor de
betreffende locaties. In de tweede kolom zijn de resultaten weergegeven van de simulatie
met de referentiewerklijn die uit de simulatie van case 1 is bepaald. De afwijking tussen de
toetspeilen uit HR2006 en case 1 bedraagt maximaal 6 centimeter. Dit is niet geheel
onverwacht omdat de werklijn die werd afgeleid uit de simulatie voor een groot deel lagere
overschrijdingskansen geeft, met name rond de meerpeilpieken van 0,25 m +NAP (orde 1
dm).
Uit de gegevens van de tabel zijn de verschillen bepaald en weergegeven in een grafiek,
zodat in een oogopslag duidelijk wordt op welke locatie het effect van de nieuwe
beheersmaatregelen het grootst is, en hoe de beheersmaatregelen zich in verhouding tot
elkaar manifesteren.
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Figuur 6-1: Kaartje met locaties die in Hydra-VIJ worden beschouwd
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Figuur 6-2: Effect van de onderzochte beheersmaatregelen op de toetspeilen
Wat interessant is om te zien is dat met name langs de historische vissershavens een
significante verbetering ten aanzien van de waterveiligheid optreedt door een betere
beheersbaarheid van het meerpeil. Op zich is dit natuurlijk niet verwonderlijk omdat deze
havens destijds zijn ontstaan op natuurlijk beschutte plekken langs de Zuiderzeekust. De
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wind vormt hier dus relatief geen grote bedreiging in vergelijking tot de dijken langs het
“nieuwe land” (de polders die tijdens de Zuiderzeewerken zijn aangelegd).

6.3

Conclusie

De resultaten die in dit hoofdstuk worden getoond zijn het eindresultaat van het onderzoek
naar de effectiviteit van de twee alternatieve beheersmaatregelen ten aanzien van de
waterveiligheid rond het IJsselmeergebied. Zoals uit het vooronderzoek in hoofdstuk 2 al
werd geconstateerd is de invloed van een betere beheersing van het IJsselmeerpeil sterk
afhankelijk van de beschouwde locatie. Langs een groot deel van de IJsselmeerkust vindt
slechts een geringe verbetering van de waterveiligheid plaats. Maar langs een groot
gedeelte van de Friese kust en langs vrijwel de gehele kustlijn van Noord-Holland, treedt
een significante verbetering op. Rond de historische havenplaatsjes vallen de toetspeilen,
door toepassing van een combinatie van een regelbaar IJsseldebiet en Noodbuffer op het
Markermeer, grofweg 4 decimeter lager uit. Dit gegeven kan benut worden indien wordt
besloten tot een peilverhoging, er kan dan gerichte dijkverhoging worden toegepast. Door
een betere beheersing van het meerpeil zou men veel kosten en maatschappelijke beroering
kunnen uitsparen door deze historische gebieden te ontzien.
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7 Kostenschatting
7.1

Inleiding

Naar aanleiding van de resultaten is tenslotte geprobeerd om een kostenschatting te maken
van de beschouwde beheersmaatregelen. Deze schatting moet gezien worden als een zeer
ruwe indicatie van de kosten, hierbij worden de verschillende maatregelen apart begroot.
Daar tegenover worden ook nog eens de kosten voor dijkverhoging afgezet tegen de
beheersmaatregelen.

7.2

Regelwerk Pannerdensche Kop

Er word al lang gesproken oven een “kraan” in de Pannerdensche Kop, waarmee het water
dat vanuit de Bovenrijn ons land binnen komt naar ieders behoefte kan worden verdeeld.
Een beweegbare stuw in combinatie met een overlaat lijkt het meest voor de hand liggende
regelwerk, het grootste bezwaar van een dergelijke constructie is het opstuwende effect tot
ver bovenstrooms. Wanneer men de gehele afvoer van de IJssel en de Nederrijn/Lek
besluit af te voeren via de Waal betekent dit een opstuwing in de orde van enkele
decimeters op de Waal. Als alleen de IJsselafvoer wordt geknepen is er nauwelijks een
waterstandstoename op de Waal. Er is dan wel een extra stuw benodigd benedenstrooms in
de IJsselkop zodat het debiet van de IJssel onafhankelijk van het debiet door de
Nederrijn/Lek kan worden geregeld.

Figuur 7-1: Huidige situatie bij splitsingspunt de Pannerdensche Kop
Het uitgangspunt van de berekeningen in dit rapport met enkel een stuw in het
Pannerdensch Kanaal was, dat de stuw ingezet werd zolang dit toelaatbaar is voor de
waterveiligheid langs de Waal. Vanaf een debiet van circa 10.500 m3/s op de Waal wordt
de natuurlijke afvoer op de splitsingspunten hersteld, waardoor de dijken langs de Waal
niet behoeven te worden verhoogd.
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7.2.1 Vergelijkbare stuwen
Om kanalisatie van de Neder Rijn en de Lek mogelijk te maken, zijn in de rivier drie stuwen sluiscomplexen gebouwd. Het stuw- en sluiscomplex Driel, nabij Doorwerth, is het
bovenste complex. Gaat deze kraan dicht, ofwel worden de schuiven gesloten, dan gaat een
deel van het Rijnwater naar de IJssel. De bouwput van deze stuw in het winterbed van de
rivier kwam gereed in 1964. Het gehele complex werd voltooid in 1970.
Alle drie de stuwen zien er ongeveer hetzelfde uit.
Ze hebben 3 pijlers. Daarop zijn 4 torens gebouwd
(op de middelste pijler staan 2 torens). Aan die
torens zitten de betonnen schuiven vast. De
schuiven worden met een boog geopend en
gesloten.

Figuur 7-2: Stuwcomplex bij Driel
Ten tijde van geringe afvoer kan men niet zondermeer water aan de Neder Rijn en de Lek
onttrekken om de waterstand in de IJssel op peil te houden. Dit houdt het gevaar in, dat de
verzilting op de Nieuwe Maas zal toenemen. De Rijnkanalisatie zou dan ook nooit volledig
kunnen slagen als niet - in het kader Deltaplan - een dam met spuisluis in het Haringvliet
en een dam in de Volkerak waren aangelegd. Nu deze dammen er wel zijn is het mogelijk,
bij geringe afvoer van de Rijn, het van boven komende water via de Noord- en de Oude
Maas langs de Nieuwe Waterweg te leiden en op deze manier de verzilting in dit open
zeegat te bestrijden. Klimaatveranderingen brengen echter weer nieuwe bedreigingen
voort. Het probleem van zoutindringing in droge zomers zal toenemen. Een nieuwe stuw in
de Pannerdensche Kop kan dan zeer effectief extra water door de Waal sturen zodat t.p.v.
de Rijnmond een betere doorspoeling plaats vind.
Zeventig kilometer van de Neder Rijn en de Lek zijn gekanaliseerd, dankzij de bouw van
de drie stuw- en sluiscomplexen bij Amerongen, Driel en Hagestein, kosten: f 137,miljoen. In samenhang met deze kanalisatie werden tevens sommige gedeelten van de
rivieren Nederrijn, Lek en het Pannerdensch Kanaal verdiept, terwijl in de IJssel nog twee
bochten werden afgesneden. Dit alles deed de kosten van de Rijnkanalisatie stijgen tot f
185,- miljoen.

7.2.2 Kostenindicatie van een regelwerk in het Pannerdensch
Kanaal
Het is lastig om een schatting te maken voor de kosten van een nieuwe regelwerk in de
Pannerdensche Kop omdat dit afhangt van het type constructie. Een constructie
vergelijkbaar met de stuw bij Driel lijkt een voor de hand liggende keuze om ook in de
Pannerdensche Kop toe te passen. Het debiet door het Pannerdensch kanaal is echter wel
groter dan in de Nederrijn/Lek. Daarbij zal het regelwerk voornamelijk worden ingezet om
bij hoge rivierafvoeren extra water langs de Waal te sturen, terwijl de stuw bij Driel wordt
gesloten bij relatief kleine debieten ten behoeve van de bevaarbaarheid op de IJssel.
Een conservatieve schatting voor de kosten van een dergelijke beweegbare kering kan aan
de hand van de volgende vuistregel worden gemaakt:
€ 30.000,- ∗ breedte kering (m) ∗ hoogte kering (m) ∗ verval over de kering (m)
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In de figuur wordt met een kleurverschil de totale breedte en de stroomvoerende breedte
aangeduid.

Figuur 7-3: Bedprofiel Pannerdensch Kanaal t.p.v. de Pannerdensche Kop
B = breedte van de kering = 250 m.
Z0 = rivierbedhoogte = 3,2 m. +NAP
Toetspeil langs de Waal (ter hoogte van de Pannerdensche Kop) = 16,7 m. +NAP
Peil bij een afvoer van circa 780 m3/s in het Pannerdensch Kanaal (ter hoogte van de
Pannerdensche Kop) = 6,8 m. +NAP.
€ 30.000,-

∗

250

∗

∗

13,5

10

= € 1,01 miljard

Deze schatting lijkt een wel heel erg conservatieve benadering, ter vergelijking:
Rijnkanalistatie (incl. 3 stuwcomplexen): 137 miljoen gulden
Maeslandkering: 450 miljoen euro (23864 euro/m3)
Met het oog op de kosten van de Maeslandkering, is 30.000 euro/m3 wellicht aan de hoge
kant. De Maeslandkering is ontworpen ten aanzien van een verval van 5 meter waterdruk +
de inslag van de golven. De totale hoogte van deze kering bedraagt maar liefst 22 meter en
keert over een breedte van 360 meter vaarweg. Door de kosten terug te rekenen aan hand
van de vuistregel komen we op een bedrag van 23864 euro/m3. Door middel van het
toepassen van nieuwe technieken en materialen, zoals de doekstuw [Floris van der Ziel,
2008] zijn de kosten wellicht terug te brengen naar 20.000 euro/m3.
€ 20.000,-

∗

250

∗

∗

13,5

10

= € 675,- miljoen

Door het grote waterstandsverschil blijft stuwen bij grote debieten een dure
aangelegenheid. Door het complex verder benedenstrooms aan te leggen kan wel flink in
de kosten worden bespaart. Ter plaatse van het volgende splitsingspunt (de IJsselkop) zijn
de debieten en afmetingen aanzienlijk kleiner.
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In de onderstaande figuur wordt het dwarsprofiel weergegeven van de IJssel:

Figuur 7-4: Bedprofiel IJssel t.p.v. de IJsselkop
B = breedte van de kering = 150 m.
Z0 = rivierbedhoogte = 3,05 m. +NAP
Toetspeil langs het Pannerdanschkanaal (ter hoogte van de IJsselkop) = 14,3 m. +NAP
Peil bij een afvoer van circa 285 m3/s in de IJssel (ter hoogte van de IJsselkop) = 6,6 m.
+NAP.
€ 20.000,-

∗ 150 ∗ 11,2

∗

7,7 = € 259 miljoen

Uit de bovenstaande berekeningen blijkt dat het erg lastig is om een betrouwbare
kostenschatting van het nieuwe regelwerk te maken. De kosten zijn erg afhankelijk van de
locatie en het type regelwerk. Het doel van dit onderzoek was ook om de effectiviteit van
een regelbaar IJsseldebiet te onderzoeken, en niet een type regelwerk en locatie vast te
stellen. Er zal daarom niet een verdere uitwerking plaatsvinden van een nauwkeurigere
kostenschatting. De kosten voor een regelbaar IJsseldebiet liggen tussen 300 miljoen – 1
miljard euro.

7.3

Markermeer Noodbuffer

Voor de berekeningen in dit rapport wordt een maximale peilstijging in extreme situaties
van 0,52 m +NAP toegestaan op het Markermeer. Dit peil afgeleid van de meerpeilpiek die
in november 1998 het IJsselmeerpeil tot 0,52 m +NAP liet stijgen. Men heeft toen in
overweging genomen om af te wateren op het Markermeer gezien dit via de spuisluizen op
de Afsluitdijk aanvankelijk niet mogelijk was. Er werd geconstateerd dat een dergelijke
peilstijging voor de veiligheid rond het Markermeer geen nadelige consequenties
opleverde. Het bezwaar was dat er wateroverlast in de polders rond het Markermeer zou
ontstaan. Om overtollig water van het IJsselmeer naar het Markermeer af te voeren wordt
gebruik gemaakt van de Houtribsluizen. Het spuibeheer van deze sluizen is ingericht om
van het Markermeer naar het IJsselmeer te spuien, maar kan evengoed ook de andere kant
op spuien.
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Figuur 7-5: Luchtfoto van de Houtribsluizen nabij Lelystad
Via de spuisluizen in de Houtribdijk bij Lelystad kan over een lengte van 108 meter water
worden doorgelaten in zowel de richting van het IJsselmeer als het Markermeer. Wanneer
een hoogwater in het IJsselmeer wordt verwacht kan met behulp van het gemaal in
IJmuiden zelfs extra bufferruimte wordt gecreëerd op het Markermeer. Het IJsselmeer kan
gebruik maken van een extra bufferschijf waardoor het waterpeil verder kan worden
verlaagd. De extra energiekosten hiervoor zullen zich beperken tot enkele 10 duizenden
euro’s per jaar omdat dergelijke situaties incidenteel optreden (bijvoorbeeld 1/10 jaar).

7.4

Bemalen via de Afsluitdijk

Naast de twee alternatieve maatregelen, die als doel hebben het IJsselmeerpeil in extreem
hoogwatersituaties beter te kunnen beheersen, is malen op de Afsluitdijk een zeer
effectieve manier om overtollig water te lozen, omdat men niet afhankelijk is van een
natuurlijk verval t.p.v. de Afsluitdijk. In IJmuiden heeft Rijkswaterstaat reeds jaren lang
ervaring met het wegpompen van water d.m.v. zeer grote pompdebieten.

7.4.1 Investeringskosten
Bij het installeren van een nieuwe pomp (50 m3/s) zijn de kosten voor de civiele
constructie (betonwerk) het grootst, namelijk circa € 40 miljoen per pompkanaal.
De kosten van een dergelijke 50 m3/s pomp zijn ca. 2,5 miljoen euro. De kosten van alle
mechanische werken (pompen, schuiven, krooshekken, enz), inclusief installatie bedragen
ca. 4 miljoen euro. Rijkswaterstaat rekent voor het gemak 1 miljoen euro per kubieke
meter voor een dergelijke pompsysteem, maar misschien kunnen de bestaande spuisluizen
worden gebruikt om civiele kosten te besparen. In ieder geval zou bij het ontwerp van de
nieuwe spuisluizen rekening moeten worden gehouden met het plaatsen van pompen in de
toekomst.
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Figuur 7-6: Een pomp (50 m3/s) en het gemaal+spuicomplex in IJmuiden

7.4.2 Kosten ten aanzien van energieverbruik
Het energieverbruik is afhankelijk van de opvoerhoogte, deze zal toenemen naarmate de
zeespiegelstijging doorzet en de binnenwaterstand op hetzelfde peil wordt gehouden. Men
kan kosten besparen door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk tijdens hoog water te pompen
en daarbij gebruik te maken van het verschil in kostprijs van elektriciteit tussen dag- en
nachttarief. Voor het gemaal in IJmuiden is het afgelopen jaar met behulp van een
vernieuwd computergestuurd spuiprogramma reeds 20% energiebesparing gerealiseerd,
door bij het pompen rekening te houden met het de getijbeweging op de Noordzee. Dit
gemaal is trouwens een mooi voorbeeld om t.a.v. het energieverbruik een beeld te krijgen
van de kosten die jaarlijks gemoeid gaan bij het malen van grote hoeveelheden water.
Sinds de bouw in 1975 slaat dit gemaal jaarlijks zo’n 3 miljard kuub water uit naar de
Noordzee door een combinatie van pompen en spuien. Het gemaal ligt op de kop van het
Noordzeekanaal naast de spuisluis die bij eb afwatert naar de Noordzee. Bij vloed of bij
Westenwind kan niet gespuid worden en wordt het gemaal in werking gesteld, dit is
ongeveer gedurende 30% van de tijd het geval. Er wordt dus circa 1 miljard m3 water per
jaar over een gemiddelde opvoerhoogte van ongeveer 0,5 meter naar de Noordzee
gepompt. De benodigde hoeveelheid energie die hiervoor nodig is bedraagt jaarlijks zo’n
10.000.000 kWh, vergelijkbaar met het energieverbruik van 3000 huishoudens.
Door middel van een relatief eenvoudige schematisatie van de situatie kan tevens
theoretisch worden bepaald wat de benodigde hoeveelheid energie is, voor het gemaal in
IJmuiden om jaarlijks circa 1 miljard m3 weg te malen. De benodigde data voor deze
berekening is afgeleid uit het Sobek-bekken model.
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Figuur 7-7: Situatie schets voor het gemaal in IJmuiden
Gegevens pomp:
Pompefficiëntie = 0,7
Diameter pompleiding = 4 m
Stroomoppervlak Apomp = 0,25 ∗ π ∗ 42 = 12,57 m2
Pompdebiet Qpomp = 50 m3/s
Stroomsnelheid in de pompleiding vleiding = Qpomp/Apomp = 3,98 m/s
Energiehoogte = v/2g = 0,81 m
Opvoerhoogte incl. energieverliezen = 0,81/0,7 = 1,15 m
Dit staat gelijk aan een vermogen van circa 600 kW

Figuur 7-8: Pompkarakterestieken van de pompen in IJmuiden
Uit de pompkarakteristieken wordt bevestigd dat er een vermogen nodig is van rond de 600
kW om een debiet van 50 m3/s te verplaatsen, zonder tegendruk van een hogere waterstand
buitendijks.
De opvoerhoogte is afhankelijk van het getij, in principe wordt alleen gepompt als de
buitenwaterstand hoger is dan de binnenwaterstand, dus wanneer het getij zich tussen -0,40
m en 1,0 m +NAP bevind. Gemiddeld moet er dus tegen 0,7 meter waterstandsverschil
worden opgepompt. Wanneer we er van uitgaan dat er 1 miljard m3 water op deze manier
moet worden uitgeslagen, kan alvast een ruwe schatting worden gegeven van de benodigde
hoeveelheid energie.
E = m ∗ g ∗ h = (1.000.000.000 m3 ∗ 1000 kg/m3) ∗ 10 m/s2 ∗ (0,8 m +0,7 m)/0,7 m = 21,4
x 10^12 J
= 27 ∗ 10^12 Nm = 27 ∗ 10^12 Ws = 5,95 milj kWh, dit is nog geen 10 miljoen kWh.
Vermoedelijk komt dit doordat de gemiddelde opvoerhoogte te laag is ingeschat. Een
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nauwkeurigere berekening aan de hand van de data zou dit moeten bevestigen, we
gebruiken hiervoor de gegevens uit het Sobek-bekken model.
Met behulp van een relatief eenvoudig Matlab-script wordt een tijdreeks van twee jaar
geanalyseerd. Om de twee uur wordt aan de hand van de locale waterstandshoogte boven
en benedenstrooms van het kunstwerk en het debiet dat op dat moment wordt verpompt
berekent hoeveel vermogen hiervoor benodigd is. Daarna wordt het totale vermogen
vermenigvuldigd met de tijd dat dit vermogen wordt geleverd. Dit levert uiteindelijk de
totaal benodigde hoeveelheid energie over twee jaar.
Door de bovenstaande analyse uit te voeren voor het gemaal in IJmuiden tijdens 1951 t/m
1952 kan een jaarlijkse schatting worden gedaan van het verbruikte vermogen. In deze
periode werd namelijk in totaal circa 2 miljard m3 water uitgeslagen door het gemaal, wat
op een jaarlijks gemiddelde van 1 miljard uitkomt. De uitkomst van de berekening was dat
de energieconsumptie van IJmuiden gedurende deze periode 6,1 kWh bedroeg. Het is ook
wel te verwachten dat de energie consumptie lager uitvalt omdat de gemiddelde zeespiegel
60 jaar geleden lager was, maar 6,1 kWh is nog steeds aan de lage kant. Bij het maken van
de berekening wordt dus een fout gemaakt van circa 35%. Hiermee moet rekening worden
gehouden bij het beoordelen van de waarden uit de onderstaande tabel.
We gebruiken nu dezelfde rekenmethode om ook een kostenschatting voor het bemalen
van het IJsselmeer te maken bij verschillende klimaatscenario’s. De resultaten hiervan zijn
in de onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 7-1: Jaarlijkse energieconsumptie (x 106 kWh) van de gemalen op de Afsluitdijk
Maatregel
Geen
Verruiming Spuicapaciteit
Beperking IJsselafvoer
Markermeer Noodbuffer
Combinatie Beperking IJsselafvoer
& Markermeer Noodbuffer

Zichtjaar en klimaatscenario
T0 (geen TW+2050
TW+2100
zss)
(0,35 m zss) (0,85 m zss)
0
36
108
0
10
107
0
15
82
0
23
91
0
6
80

TW+2100
(1,3 m zss)
135
135
101
134
100

De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de energieprijs, op dit moment wordt
uitgegaan van ongeveer een dubbeltje per kWh. De schattingen uit de tabel kunnen een
afwijking vertonen van circa 35%, de kosten kunnen dus hoger uitvallen dan in de tabel
staan vermeld. Door de pompen echter slim aan te sturen is in IJmuiden echter reeds
bewezen dat de kosten vervolgens met circa 20% kunnen worden gereduceerd.

7.4.3 Pompen met behulp van windmolens
Het is een eeuwenoude methode om in Nederland, met behulp van windmolens, polders
droog te leggen en droog te houden. Maar sinds de intrede van fossiele brandstoffen, zoals
olie en gas, veranderde ook de manier waarop onze gemalen werden aangedreven. Men
realiseert zich nu dat fossiele brandstoffen negatieve effecten hebben op het milieu en
bovendien in een eindige voorraad aanwezig zijn. De laatste jaren vinden daarom enorme
technologische ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzame energiewinning uit
onuitputtelijke bronnen zoals de zon, wind en water. Een van de meest rendabele manieren
van duurzame energiewinning is het opwekken van elektriciteit uit windenergie met grote
turbines (de moderne windmolen). In dit hoofdstuk zal bekeken worden hoe de

77

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

energieconsumptie van de gemalen op de Afsluitdijk zich verhoudt tot de energieopbrengst van deze moderne windmolens.
Energie-opbrengst van een windmolen versus de energieconsumptie van
een pomp
Een moderne turbine van 3 MW (megawatt = 1 miljoen Watt) kan afhankelijk van de
locatie per jaar wel 6.000.000 tot 7.500.000 kWh elektriciteit genereren. In Duitsland
leveren prototypes van 5 Megawatt turbines op een mast van 80 meter al meer dan
15.000.000 kWh per jaar. Een kilowattuur (kWh) is de hoeveelheid energie, geproduceerd
door een generator die een uur draait met een vermogen van 1 kilowatt (kW = 1000 Watt).
Uit een schatting voor de pompkosten in paragraaf 7.4.2 werd berekent dat een pomp, met
een capaciteit van 50 m3/s, jaarlijks 4.500.000 kWh aan elektriciteit verbruikt bij het
TW2050+ klimaatscenario (zeespiegelstijging = 0,35 m). Dit toont aan dat 1 windmolen
ruim kan voorzien in de energiebehoefte van 1 pomp, bij een zeespiegelstijging van 0,35
m. Wanneer de zeespiegel verder stijgt zal de tegendruk van buiten steeds groter worden
waardoor de pompen een groter vermogen moeten leveren om dezelfde hoeveelheid water
uit te blijven slaan, er komen echter wel meer pompen ter beschikking omdat deze nodig
zijn in verband met de afname van het spuidebiet en er dus incidenteel een grotere
pompcapaciteit benodigd is. Gemiddeld kan dan ook onder normale omstandigheden met
een vermogen van ongeveer 4,5 milj kWh per pomp het water worden uitgeslagen. Zelfs
bij een zeespiegelstijging van 1,3 m waarbij het spuidebiet tot bijna 0 is gereduceerd kan
nog worden volstaan met één windmolen per pomp.
Variabiliteit van het windaanbod
De windsnelheid is niet constant. Sterker nog, soms waait het zelfs in Nederland helemaal
niet. Windturbines beginnen energie te leveren bij windkracht 2 - 3. Bij windkracht 6
leveren ze hun volle vermogen en dat blijft zo tot ruim windkracht 10. Daarboven moeten
oudere molens uit veiligheidsoverwegingen worden stilgezet. Sinds 2005 zijn er echter ook
molens beschikbaar die tot windkracht 12 blijven doordraaien en energie leveren. Dat is bij
die molens echter nooit meer dan het maximaal vermogen van de generator. Het gemiddeld
geleverde vermogen van een moderne windturbine is daardoor ca 35% van het nominale
vermogen. Deze variabiliteit kan worden opgevangen door bestaande conventionele
centrales of door centrale energieopslag. Deze variatie in energielevering komt bovenop de
gebruikelijke variatie in de dagelijkse vraag aan elektrische energie. Conventionele
installaties moeten daarom in staat zijn naast de variatie in de vraag ook de variatie in het
aanbod op te vangen.
De stroomproductie van een windturbine kan door het variabele windaanbod sterk
variëren. Het komt voor dat een windturbine een hele dag niets produceert, maar het komt
ook voor dat een windturbine een hele dag vrijwel het maximale vermogen levert. In een
gemiddelde wintermaand produceert een windturbine daardoor 2 keer zoveel als in een
gemiddelde zomermaand. Wanneer een gevarieerder peilverloop in het IJsselmeer
toegestaan wordt, zal het altijd mogelijk zijn om met behulp van de overcapaciteit uit de
windenergie te pompen.
Als men naar de functie van een pomp kijkt op de Afsluitdijk lijken windmolen en pomp in
perfecte harmonie te kunnen werken. Tijdens de winterperiode kampt het IJsselmeer met
grote toevoeren en peilfluctuaties waardoor er naar verwachting veel water moet worden
afgevoerd. Aangezien windmolens juist in deze periode de grootste hoeveelheid energie
leveren zijn deze twee ingenieuze machines een perfecte combinatie. Wind en meerpeil
zijn daarbij gecorreleerd doordat het water uit de Waddenzee bij sterke NW wind tegen de
Afsluitdijk wordt opgestuwd waardoor spuien onder vrij verval tijdelijk niet mogelijk is,
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door de pompen te voeden met stroom uit windenergie kunnen de pieken uit de
energieopbrengst van windmolens zeer efficiënt worden benut.

7.5

Dijkverhoging

7.5.1 Inleiding
Het alternatief voor het handhaven van de streefpeilen in het IJsselmeer, is meestijgen met
de zeespiegel. Dit betekent dat de dijken rond het IJsselmeer moeten worden verhoogd.
De kosten voor dijkverhoging zijn sterk afhankelijk van het gebied waarin de
dijkverhoging/ -versterking moet plaatsvinden. In het stedelijk gebied van Rotterdam zijn
de kosten voor dijkverhoging behoorlijk hoog, naar schatting 23 – 33 miljoen €/km (voor 1
meter ophoging). Bovendien wordt er door de locale bevolking vaak negatief tegen
aangekeken omdat het landschappelijk een ingrijpende maatregel is. In het landelijk gebied
van de Zuidwestelijke delta zijn de kosten een stuk lager, naar schatting 7 – 10 miljoen
€/m/km. Bovendien is maatschappelijk gezien dijkverhoging in landelijk gebied
aanvaardbaarder.
De genoemde kostenschattingen zijn afkomstig uit het achtergrondrapport
“Toekomstvastheid voor het Nederlands polderconcept” behorend bij het advies van de
commissie Veerman. Voor de dijken rond het IJsselmeer wordt gerekend met 4-5 miljoen
waarmee 1 m over een lengte van 1 km kan worden opgehoogd.

7.5.2 Kosten van dijkverhoging in combinatie met
beheersmaatregelen
De kosten voor puur het ophogen van ongeveer 300 km dijklengte bij een peilstijging van
1,5 meter in het IJsselmeer liggen dus rond 2,3 miljard euro, kosten voor de
verbetering van waterkeringen in de historische havenstadjes zijn niet meegenomen in deze
schatting. Indien het bedrag dat voor het stedelijk gebied in Rotterdam wordt gehanteerd
als uitgangspunt wordt genomen voor een kostenschatting voor de verbetering van
waterkeringen in de havenstadjes zal voor ieder kustplaatsje langs het IJsselmeer minstens
50 miljoen extra moeten worden geïnvesteerd. In totaal is dit ongeveer 0,5 miljard euro
boven op de kosten voor reguliere dijkverhoging. Wanneer men kiest voor een beperkte
peilstijging (max 40 cm) kan een groot deel van dit bedrag worden uitgespaard, omdat
door een betere beheersing van het meerpeil de veiligheid t.p.v. het merendeel van de
haventjes kan worden gewaarborgd.

7.6

Overzicht van de kosten per variant in de tijd

Voor de opties “Dijkverhoging” en “Pompen” is geprobeerd in een tabel een overzicht te
maken van de kosten van deze maatregelen in combinatie met de Alternatieve
Beheersmaatregelen. Dit heeft geleidt tot tien varianten. Hierin is ook de geplande
verruiming van de spuicapaciteit meegenomen. Voor de combinaties met dijkverhoging is
aan de hand van de werklijnen uit Figuur 5-8 een schatting gemaakt van de hoeveelheid
extra dijkhoogte. In tabel 4-7 is een schatting van de maximaal benodigde pompcapaciteit
gegeven in combinatie met verschillende andere beheersmaatregelen. Dit is exclusief de
jaarlijkse energiekosten, uit tabel 7-1 van dit hoofdstuk bleek al dat de energiekosten op
jaarbasis circa 1% van de investeringskosten bedraagt.
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Voor pompen wordt 40 miljoen euro gerekend voor de installatie van 50 m3/s. Dit is zeer
conservatief omdat voor een bedrag van circa 5 miljoen euro een pomp kan worden
geplaatst in een bestaande constructie, bijvoorbeeld een spuisluis. Deze moet hier echter
wel op gebouwd zijn.
Voor 1 meter dijkverhoging wordt in landelijk gebied 5 miljoen euro per km gerekend, de
afsluitdijk wordt in de berekening buiten beschouwing gelaten, er wordt gerekend met een
totale dijklengte van 230 km. T.p.v. de havenstadjes wordt echter gerekend met 25 miljoen
per km. A.d.h.v. “Google Maps” is vastgesteld dat dit totaal circa 40 km dijklengte betreft
(is een voorzichtige schatting, aanpassingen van de dijken langs de IJssel ver
bovenstrooms rond Zwolle zijn hierin niet meegenomen).
Voor de beheersmaatregel “Reductie IJsselafvoer” wordt 1 miljard euro aangehouden, de
meest conservatieve schatting. De kosten voor “Markermeer Noodbuffer” zijn relatief laag,
een bedrag van 10 miljoen euro zal worden aangehouden om de kosten van deze maatregel
in rekening te brengen. Hierbij moet men vooral denken aan wateroverlast en verhoogde
pompkosten van het gemaal in IJmuiden.
In de onderstaande tabel is aan de hand van de bovenstaande beschrijving een overzicht
van de kosten per variant bij een gegeven zeespiegelstijging bij het W+ klimaatscenario.
Tabel 7-2: Kostenindicatie beheersvarianten (in Miljard €)
0,35 m
(W+)
Dijkverhoging
+ Verruiming Spuicapaciteit
+ Reductie IJsselafvoer
+ Markermeer Noodbuffer
+ Combinatie Red. IJsselafv. & MM NB
Pompen
+ Verruiming spuicapaciteit
+ Reductie IJsselafvoer
+ Markermeer Noodbuffer
+ Combinatie Red IJss. Afv & MM NB

0,77
0,36
1,11
0,45
1,01
0,40
0,35
1,15
0,21
1,06

0,85 m
(W+)
1,83
1,46
2,21
1,55
2,11
1,25
1,35
1,95
1,06
1,76

1,3 m
(W+DC)
2,86
2,45
3,20
2,54
3,10
1,60
1,80
2,25
1,36
2,01

Uit het overzicht van de kosten uit de tabel kan worden opgemaakt dat pompen, uit
financieel oogpunt tot de meest gunstige oplossingen behoort. De kosten voor het gebruik
van het Markermeer als noodbuffer voor het IJsselmeer zijn, ten aanzien van de overige
maatregelen te verwaarlozen. Deze maatregel is dan ook in combinatie met beide opties
(Dijkverhoging en Pompen) kostentechnisch de beste keuze. Een regelwerk om het debiet
van de IJssel te reduceren blijkt volgens deze tabel erg kostbaar te zijn, maar lijkt in
combinatie met pompen ten opzichte van dijkverhoging op de lange termijn nog wel
haalbaar. Wanneer men zich daarnaast realiseert dat een regelwerk in het Pannerdensch
Kanaal ongeveer 1 miljard euro besparing oplevert voor het plan “Afsluitbaar Open
Rijnmond”, komt deze maatregel in een volledig ander daglicht te staan.
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1

Terugblik op de doelstelling

In dit laatste hoofdstuk wordt teruggeblikt op de doelstelling die in de inleiding van dit
rapport werd gesteld. De doelstelling voor dit onderzoek was als volgt geformuleerd:
Het doel van deze studie is om de potentie van de alternatieve beheersmaatregelen
“Markermeer Noodbuffer” en “Beperking Instroom IJssel”, voor een betere beheersing
van het waterpeil in het IJsselmeer, ten aanzien van de (water)veiligheid te onderzoeken.
Om deze doelstelling te kunnen beantwoorden werden een aantal deelvragen opgesteld,
met de intentie het inzicht in de materie te vergroten en voldoende antwoorden te
verzamelen om aan de doelstelling te kunnen voldoen. In de voorgaande hoofdstukken is
getracht de deelvragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In dit hoofdstuk zal, aan de
hand van de resultaten uit deze hoofdstukken, worden beoordeeld of de onderzochte
beheersmaatregelen in potentie een realistisch alternatief vormen ten aanzien van pompen
of dijkverhoging en of hiermee in toekomst een bijdrage kan worden geleverd om de
waterveiligheid van het IJsselmeergebied te handhaven.
Er is met nadruk gewezen op de ‘potentie’ van de alternatieve beheersmaatregelen. Er is
met opzet niet gestreefd om de haalbaarheid van de beheersmaatregelen te onderzoeken,
omdat een constructie waarmee het IJsseldebiet kan worden geregeld voor meerdere
doeleinden kan worden gebruikt die buiten de scope van dit onderzoek vallen. Een aantal
zijn in paragraaf 4.3.3 wel genoemd. Hierin werd het initiatief van een Afsluitbaar Open
Rijnmond aangehaald als voorbeeld. Een onderdeel hiervan is de aanleg van een “Nieuwe
Lek”, kosten ca. 1 miljard euro. Door met behulp van een regelwerk in het Pannerdensch
Kanaal de afvoer over de Waal te concentreren kan de aanleg van de “Nieuwe Lek” en een
extra kering bij Lexmond uit het programma van Afsluitbaar Open Rijnmond worden
geschrapt. Dit betekent dus een grote kostenbesparing benedenstrooms van de Rijntakken.

8.2

Conclusies

De belangrijkste ondervindingen ten aanzien van de onderzochte beheersmaatregelen zijn
als volgt samen te vatten:
-

Een betere beheersing van het IJsselmeerpeil leidt niet langs de gehele kustlijn tot
een eenduidige verbetering van de waterveiligheid, omdat de bedreiging van de
waterkeringen rond het IJsselmeer uit een combinatie van wind en meerpeil
bestaat. De historisch waardevolle havenstadjes, die op relatief hooggelegen
gebieden en op redelijk beschutte plaatsen zijn ontstaan, hebben het meeste baat
bij een betere beheersing van het meerpeil.

-

Met het oog op klimaatveranderingen kan in de toekomst, met behulp van de twee
onderzochte alternatieve beheersmaatregelen, tot in beperkte mate worden voldaan
aan de eisen met betrekking tot de waterveiligheid. Om op de lange termijn de
waterveiligheid te handhaven is het noodzakelijk om extremere peilfluctuaties toe
te staan, door de dijken op te hogen, of door gemalen te plaatsen op de Afsluitdijk
waarmee het huidig peilniveau kan worden gehandhaafd. In combinatie met de
alternatieve beheersmaatregelen kan echter bij een beperkte peilstijging (30-40
cm) gericht dijkverhoging worden toegepast waarin de historische havenstadjes
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grootendeels kunnen worden ontzien. Wanneer de zeespiegel verder stijgt is de
maximaal benodigde pompcapaciteit op de Afsluitdijk betrekkelijk lager, omdat
men in extreme situaties twee extra maatregelen kan treffen om het peil te
verlagen. Daarnaast kan (met name gedurende het winterseizoen) onder normale
omstandigheden de afvoer van de IJssel ook worden geknepen waardoor de
jaarlijkse energiekosten voor de pompen met circa 25% kunnen worden
gereduceerd.
-

8.3

Door het peil op het Markermeer strakker te beheersen tijdens en voorafgaande aan
een hoogwater op het IJsselmeer kan de buffercapaciteit ten behoeve van het
IJsselmeer worden uitgebreid. Het IJsselmeer kan hierdoor een grotere hoeveelheid
water lozen op het Markermeer in geval van een extreem hoogwater. Het effect
hiervan is weergegeven in paragraaf 4.4.3. Door anticiperend op extreme situaties
te handelen kan een extra bijdrage worden geleverd aan de waterveiligheid van het
IJsselmeer. Dit is in het onderzoek niet meegenomen maar geeft wel aan dat er
meer uit het systeem is te halen door er enkel op een andere manier mee op te
gaan.

Aanbevelingen

Net als in vele andere onderzoeksrapportages zal worden besloten met het doen van een
aantal aanbevelingen, hetgeen weer aanleiding geeft voor een eventueel vervolgonderzoek.
-

Op de eerste plaats zijn de kosten voor de alternatieve beheersmaatregelen
moeilijk in te schatten omdat daarvoor een globaal ontwerp benodigd is van het
type constructie voor het regelwerk in het Pannerdensch Kanaal en de ruimtelijke
inrichting van de beheersmaatregelen in de bestaande situatie. Nader onderzoek op
dit vlak is dus vereist..

-

Wanneer voorspellingen ten aanzien van klimaatveranderingen niet verbeteren, is
het niet verstandig om op basis hiervan grote investeringen te doen zoals
dijkverhoging of het aanleggen van een stuw in het Pannerdensch Kanaal. Uit de
modelberekening blijkt tevens dat de benodigde pompcapaciteit om de gevolgen
van zeespiegelstijging het hoofd te bieden lager zijn dan werd gedacht. Het wordt
dan ook ten zeerste aanbevolen om eerst het huidige systeem te optimaliseren door
bijvoorbeeld het Markermeer incidenteel als Noodbuffer te gebruiken en met
behulp van het gemaal in IJmuiden het Markermeer daartoe voor te bemalen.
Ditzelfde principe zou men in de toekomst toe kunnen passen wanneer er een
vergelijkbare pompcapaciteit op de Afsluitdijk beschikbaar is.
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Bijlage 2 – Berekende toetspeilen t.b.v. het vooronderzoek
met Hydra-VIJ
Dijkring
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Bijlage 3 – Berekeningen met het Rijntakken model
Resultaten van simulaties met een stuw in het Pannerdensch Kanaal (600 m bovenstrooms
vanaf het eerste splitsingspunt) en een stuw in de IJssel (600 m bovenstrooms van het
tweede splitsingspunt). Beide stuwen worden aangestuurd door een hydraulic controller,
deze zorgt ervoor dat in beide gevallen het IJsseldebiet op identieke wijze worden
gereguleerd.
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Bijlage 4 – Sturingsinstellingen verbindingen IJsselmeer in
Sobek (model Bekken)
Aanvoer

vanuit:
1 IJssel
2 Veluwemeer
3 Veluwemeer
4 Markermeer
5 Markermeer

Set- SetStroom- Controll point point Meet- naam
Verbindings Naam
-er type winter zomer punt meetpunt
-kunstwerk kunstwerk richting
beide
weir
debietijssel richtingen nee
meetpunt
orifice
roggebot positief
interval
-0,3
-0,1 meet7 wolderwijd
gemaalrog
meetpunt
gemaal
gebot
positief
interval
-0,3
-0,1 meet1 ijsselmeer
meetpunt
krabbersga
stuw
t2
positief
PID
-0,35 -0,15 meet2 markermeer
meetpunt
stuw
houtrib2
positief
PID
-0,35 -0,15 meet2 markermeer

Afvoer
Set- SetControll point point Meet- naam
-er type winter zomer punt meetpunt

StroomVerbindings Naam
naar:
-kunstwerk kunstwerk richting
gemaalkornwerder
zand
1 Kornwerderzand gemaal
positief

interval

-0,4

2 Kornwerderzand orifice

positief

PID

-0,4

positief

interval

-0,4

stevin
positief
hrabbersgat1
positief

PID

-0,4

PID

-0,4

houtrib1
houtrib_extra

PID
Hydraulic

-0,4

3 Denoever

gemaal

4 Denoever

orifice

5 Markermeer

orifice

6 Markermeer

orifice

7 Markermeer

orifice

lorentz
gemaaldenoever

positief
positief

92

0,15

meetpunt
-0,2 meet1 ijsselmeer
meetpunt
-0,2 meet1 ijsselmeer
meetpunt
-0,2 meet1 ijsselmeer
meetpunt
-0,2 meet1 ijsselmeer
meetpunt
-0,2 meet2 markermeer
meetpunt
-0,2 meet2 markermeer
meetpunt
0,15 meet1 ijsselmeer

Beheersen van extreme waterstanden in het IJsselmeer

R.H. de Jong

Bijlage 5 – Instellingen Hydra-VIJ
Dominante rivier (IJsselsom of Vechtsom)
IJsselsom
Laagste piekwaarde afvoertrapezia
150
Hoogste piekwaarde afvoertrapezia
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Aftoppen afvoertrapezia
nee
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Golfoploop/overslagmodule
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1
Bestand met overschrijdingskansen afvoer
6
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Insnoeringsfactor hoogte afvoertrapezia
100
Insnoeringsfactor horizontale breedte
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Insnoeringsfactor hoogte meerpeiltrapezia
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Insnoeringsfactor horizontale breedte
meerpeiltrapez.
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Tijdsduur verschuiving meerpeil- t.o.v.
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Bijlage 6A – Kostenschatting voor dijkverhoging rond het
IJsselmeer
Uit het achtergrondrapport: Toekomst voor het Nederlandse polderconcept, Technische en
financiële houdbaarheid:
Toekomstig beleid IJsselmeer
In deze paragraaf worden twee opties besproken over hoe om te gaan met het
IJsselmeer. Er wordt van uit gegaan dat door de installatie van extra spuicapaciteit nog
37 cm zeespiegelstijging kan worden opvangen, zonder dat het peil van het IJsselmeer
omhoog moet en zonder dat de IJsselmeerdijken aangepast moeten worden. In het
geval de zeespiegel meer stijgt dan 37 cm, kan het volgende worden gedaan:
1) Installeren van pompcapaciteit. Het IJsselmeerpeil kan dan constant blijven, het
water uit de IJssel en regenval moeten dan weg worden gepompt. De gemiddelde
afvoer van de IJssel is ongeveer 440 m3/s (conservatief). Door regenval moet er
gemiddeld 238 m3/s worden weggepompt. De gemalen bij IJmuiden hebben nu een
debiet van 260 m3/s, waarmee wordt aangetoond dat dit technisch goed haalbaar is
met 2 of 3 van dergelijke gemalen. Voordelen zijn dat de dijken rond het IJsselmeer (en
alle jachthavens en andere functies die nauw aan het meer zijn verbonden) geen
aanpassing behoeven en dat de regionale waterbeheersing rond het IJsselmeer
minder/geen aanpassing behoeft. Hoe meer pompcapaciteit, hoe minder te verwachten
peilfluctuaties; een optimalisatie moet uitwijzen wat de optimale te installeren capaciteit
is. Voor een strakkere beheersing van het peil moet wellicht 2000 m3/s worden
geïnstalleerd (bron: RWS).
2) Na de 37 cm zeespiegelstijging stijgt het IJsselmeer mee met de zeespiegel. Dit
behoeft aanpassing aan de keringen rond het IJsselmeer inclusief de overige functies.
Ook zal dit invloed hebben op de sluitfrequentie van de Ramspolkering en mogelijk op
de IJsseldijken. Voordeel is dat kan blijven worden gespuid onder vrij verval en dat de
zoetwaterbuffer groter is.

1.6.3 Kostenindicatie verschillende scenario’s
Een ruwe kostenindicatie voor de beide opties is gegeven in Tabel 1-14 en Figuur 1-28.
Het blijkt dat de hoeveelheid te pompen water van groot belang is voor de kosten, dit
hangt sterk samen met de toelaatbare peilfluctuaties. Voorlopig lijkt meegroeien de
minst onzekere optie, hier wordt dan ook vanuit gegaan bij de totale kostenschatting.

Kostenindicatie [M€]
Zeespiegelstijging
Optie 1A: pompen (2000 m3/s)
Optie 1B: pompen (678 m3/s)
Optie 2: meegroeien
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Tabel 1-14: Kostenindicatie beleidsopties IJsselmeer
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Figuur 1-28: Kostenfuncties IJsselmeer
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Bijlage 7 – Kostenkengetal voor het inschatten voor de
kosten van een stuw/regelwerk
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