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Samenvatting

Dit rapport komt voort uit de wens om duidelijkheid te scheppen omtrent het
toepassingsbereik van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) als opgenomen in
het Deltamodel ten behoeve van het Deltaprogramma Zoetwater (afgekort DP ZW). NHI heeft
ten doel de landelijke analyse van de watervraag, waterverdeling en waterbeschikbaarheid bij
veranderende, droger wordende, klimaatomstandigheden te faciliteren en de effecten van
maatregelen te voorspellen. Doel van het rapport is om voldoende draagvlak te creëren bij de
gebruikers van NHI, i.c. zowel beleidsanalisten als specialisten en regionale
waterbeheerders. Het moet gezien worden als aanvulling op de meer wetenschappelijke
onderbouwing van NHI in het toetsingsrapport van NHI3.0. Dit rapport vertrekt derhalve niet
vanuit de technische kwaliteiten van NHI, maar volgt de vraagstelling en behoeften van DP
ZW en richt zich op de vraag in hoeverre NHI 3.0 geschikt is om aan deze behoeften te
voldoen.
Kenmerken van het Deltaprogramma Zoetwater
DP ZW is een van de negen onderzoeken van het Deltaprogramma en levert in 2014
voorstellen van de deltacommissaris voor deltabeslissingen op. Deze geven richting aan de
uitvoering van maatregelen die na 2015 worden gestart. Het Deltaprogramma bevindt zich in
de ‘Verkenningsfase’ die toewerkt naar een voorkeursbeslissing. Daarna volgt nog een traject
van planuitwerking en realisatie. Dit betekent dat DP ZW een echte beleidsanalyse is waarin
toegewerkt wordt naar de Deltabeslissingen die door kabinet en Tweede Kamer genomen
moeten worden.
Eisen aan NHI vanuit het Deltaprogramma Zoetwater
Wanneer we de toepasbaarheid van NHI voor DP ZW willen vaststellen, zullen we moeten
kijken naar de geschiktheid voor het doel binnen de beleidsanalyse èn naar de acceptatie
door de (eind)gebruikers. Immers, als het model om wat voor reden niet geaccepteerd wordt
door een betrokken groep, kan het ook niet gebruikt worden in de beleidsanalyse.
Bij de toetsing aan de Functionele Specificaties van het Deltamodel uit 2009 blijkt NHI3.0 niet
geheel te voldoen. Nu, 3 jaar later, kunnen we voor de toepasbaarheid in DP ZW gebruik
maken van de criteria van de Vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma. Op basis
hiervan, van de te verwachten relevantie van sectoren en de beschikbaarheid van
effectmodellen, zal NHI een belangrijk hulpmiddel gaan worden voor het kwantificeren van de
volgende criteria:
Criterium 7. Beschikbaarheid en condities voor landbouw;
Criterium 8. Condities voor scheepvaart;
Criterium 9. Beschikbaarheid en condities voor natuur.
En als er op termijn effectmodules beschikbaar komen ook de volgende 2 criteria in beeld:
Criterium 5. Beschikbaarheid en condities voor stedelijk gebied;
Criterium 6. Condities voor infrastructuur.
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De eisen gesteld aan NHI kunnen als volgt worden samengevat:
- Adequate modellering landelijke waterverdeling, ten behoeve van het kunnen spelen met
maatregelen in het hoofdwatersysteem;
- Adequate modellering regionale watervraag op niveau van regio’s, ten gevolge van
klimaatverandering en door maatregelen;
- Adequate modellering van hydrologische effecten relevant voor landbouw en natuur op
niveau van regio’s.
Conclusie 1: NHI is adequaat voor het doorrekenen van gevolgen van klimaatscenario’s.
De onnauwkeurigheid van NHI is afgewogen tegen andere onzekerheden in de analyse
keten. Grootste onzekerheid ligt in klimaatscenario’s: zo kan het neerslagtekort in 2050 op
bijvoorbeeld de Veluwe nog steeds 50 mm zijn, maar ook 150 mm: een verschil van een
factor 3. Nu is het interessant dat er ook in het verleden droge jaren voorkwamen. We weten
dus al wat een droog jaar voor gevolgen kan hebben voor waterstanden, zoutgehaltes,
verdampingstekorten, gewasschades enzovoort. In die zin is de toekomst ook weer niet zo
onzeker. Wat we niet weten is hoeveel vaker dit soort situaties voor gaan komen. Maar als
NHI in staat is om eerder opgetreden droge jaren goed te reproduceren dan is het instrument
onderscheidend genoeg om ook gevolgen van de klimaatscenario’s te simuleren. En zolang
er geen systematische fout in het model zit, maar alleen ‘ruis’ die bij verschillende scenario’s
even groot is, kunnen de relatieve verschillen hiertussen goed gebruikt worden voor
evaluatie.
Conclusie 2: NHI is geschikt voor het op hoofdlijnen doorrekenen van gevolgen van
maatregelen.
Maatregelen in het hoofdwatersysteem die het wateraanbod aan regio’s beïnvloeden kunnen
relatief eenvoudig worden ingebouwd in het model. Hoewel het niet mogelijk is om de
modelresultaten te vergelijken met metingen (de maatregelen zijn immers nieuw) ligt het voor
de hand dat de foutenmarge in dit geval niet groter is dan bij de base-case (huidige situatie).
Ook hier geldt dan dat de relatieve verschillen tussen maatregel-pakketten goed vergeleken
kunnen worden.
Maatregelen die de watervraag van regio’s beïnvloeden kunnen ‘opgelegd’ worden aan het
model waarmee vervolgens de landelijke effecten (‘op hoofdlijnen’) geanalyseerd kunnen
worden. In hoeverre meer gedetailleerde maatregelen in de regio werkelijk de watervraag
reduceren en wat voor neveneffecten deze hebben, vereist echter meer regionale
nauwkeurigheid. Dit is echter niet vereist voor het nemen van de Deltabeslissingen. Want pas
daarna worden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld en is lokaal inzoomen noodzakelijk voor
de vergelijking van concrete maatregelen.
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1 Introductie
1.1

Waarom dit rapport
Dit rapport komt voort uit de wens om duidelijkheid te scheppen omtrent het
toepassingsbereik van NHI als opgenomen in het Deltamodel ten behoeve van het
Deltaprogramma Zoetwater (afgekort DP ZW). Doel van het rapport is om voldoende
draagvlak te creëren bij de gebruikers van NHI, i.c. zowel beleidsanalisten als specialisten en
regionale waterbeheerders. Het moet gezien worden als aanvulling op de meer
wetenschappelijke onderbouwing van NHI in het toetsingsrapport van NHI3.0. Dit rapport
vertrekt derhalve niet vanuit de technische kwaliteiten van NHI, maar volgt de vraagstelling en
behoeften van DP ZW en richt zich op de vraag in hoeverre NHI 3.0 geschikt is om aan deze
behoeften te voldoen.
Na een beknopte bespreking van enkele belangrijke noties over het toepassen en evalueren
van modellen in het algemeen (Hoofdstuk 2), zal ingegaan worden op DP ZW als
beleidsanalytisch proces (Hoofdstuk 3). Centraal in dit proces staat het reduceren van
onzekerheid. Voor een beter begrip hiervan zullen verschillende oorzaken van onzekerheid
worden besproken evenals mogelijkheden hoe deze te reduceren (Hoofdstuk 4). NHI is één
van de instrumenten waarmee onzekerheden kunnen worden gereduceerd. In Hoofdstuk 5
wordt derhalve besproken waar en hoe dit instrument ingezet kan worden. Tevens worden in
dit hoofdstuk de ‘eisen’ geformuleerd die aan dit model gesteld kunnen worden vanuit de
behoeften die DP ZW op dit moment heeft. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk (6)
uitgelegd in welke mate NHI aan deze eisen voldoet.
Dit rapport is bedoeld voor de (eind)gebruikers van NHI (met hydrologische kennis) die
betrokken zijn bij DP ZW. Hiermee worden niet zozeer de mensen bedoeld die de
berekeningen uitvoeren, maar vooral diegenen die de berekeningsresultaten, zoals die
vrijgegeven worden in het Deltaportaal (vgl. Kroon & Ruijgh, 2011), gaan gebruiken. Het gaat
dus met name om het Programmateam Zoetwater en de daarbij verbonden partners zoals de
zoetwaterregio’s, gebruikersfuncties, Rijkswaterstaat en andere Deelprogramma’s van het
Deltaprogramma.

1.2

NHI in het kort
NHI is een geïntegreerd hydrologisch modelsysteem dat geheel Nederland (exclusief de
Waddeneilanden) beschrijft. In combinatie hiermee berekent het Landelijk Sobek Model meer
gedetailleerd de waterbeweging in het waterverdelingsnetwerk. NHI heeft ten doel de
landelijke analyse van de watervraag, waterverdeling en waterbeschikbaarheid bij
veranderende, droger wordende, klimaatomstandigheden te faciliteren en de effecten van
maatregelen te voorspellen. Hiertoe simuleert het model:
•
de waterbeschikbaarheid op de Rijkswateren (het Hoofdwatersysteem);
•
de watervraag en de verdeling van het beschikbare zoete water binnen Nederland,
rekening houdend met behoefte aan zoetwater in regionale deelsystemen en de
zoutconcentratie door zoutbelasting uit inlaat en kwel, tijdens gemiddelde en droge
omstandigheden;
•
de hydrologische effecten van wijzigende beschikbaarheid van zoetwater voor
functies ten gevolge van de toekomstscenario's en strategieën om hier mee om te
gaan.

Toepasbaarheid NHI voor het Deltaprogramma Zoetwater

1

1206107-000-BGS-0006, Versie 2.0, 29 mei 2013, definitief

Dit betekent dat het model de volgende domeinen in onderlinge samenhang simuleert (Figuur
1):
•
hoofdwatersysteem (oppervlaktewater);
•
regionaal oppervlaktewatersysteem;
•
grondwater;
•
onverzadigde zone (c.q. verhard oppervlak in stedelijk gebied).

Figuur 1 Gekoppelde hydrologische modellen van NHI (Snippen & IJmker, 2012)

Hoofdwatersysteem
Het waterbeheer en de waterverdeling is sterk afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid
oppervlaktewater dat aangevoerd wordt door de grote rivieren. Bij hoge afvoeren wordt het
Rijnwater bij Lobith bijvoorbeeld anders verdeeld dan bij laagwater. Het Distributiemodel (DM)
simuleert deze landelijke waterverdeling via balansen in deelgebieden. Indien meer
gedetailleerde informatie nodig is, zoals waterpeilen of stroomsnelheden in het
hoofdwatersysteem, wordt gebruik gemaakt van het hydraulische model Sobek (LSM).
Regionaal oppervlaktewatersysteem
Voor simulatie van het regionale oppervlaktewatersysteem, d.w.z. alle waterlopen die geen
onderdeel zijn van het hierboven genoemde waterverdelingsnetwerk, is het landelijke model
Mozart beschikbaar als onderdeel van NHI. Het model simuleert de verschillende
watervragen in het regionale oppervlaktewatersysteem, in de vorm van onttrekkingen voor
landbouw en industrie, doorspoeling en watervraag voor peilhandhaving.
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Grondwater
Voor simulatie van grondwaterstroming is MODFLOW beschikbaar, als onderdeel van NHI.
Met het model kunnen voor de verschillende gebruikers bijvoorbeeld de grondwaterstanden,
de interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater, en de kwel worden gesimuleerd
in de regionale watersystemen.
Onverzadigde zone
Voor simulatie van de waterbeweging in de onverzadigde zone is MetaSWAP beschikbaar,
als onderdeel van NHI. Het model is gekoppeld aan Modflow en simuleert o.a. het
beschikbaar bodemvocht, en de interactie met de atmosfeer en gewassen. Voor
laatstgenoemde worden in de modelschematisatie verschillende typen landgebruik
gespecificeerd, waaronder verhard oppervlak.
In al deze onderdelen wordt met zout / chloride gerekend.
Effectmodellen
De hydrologische effecten vormen invoer voor de effectmodellen. Hieronder vallen onder
andere de effectmodellen die de invloed van droogte op natuur (het model DEMNAT en
HABITAT), landbouw (het model AGRICOM) en scheepvaart (het model BIVAS) beschrijven.
De effectmodellen geven inzicht in de gevolgen van maatregelen. Deze vallen buiten NHI
maar maken wel onderdeel uit van het Delta-instrumentarium. De effectmodellen kunnen ook
de baten van de maatregelen berekenen en zijn daarmee van groot belang om de afweging
te kunnen maken voor investeringen. Omdat deze effecten ook, en voor sommige functies
uitsluitend, in het regionale watersysteem plaats vinden, betekent dit dat het model niet alleen
in staat moet zijn om de waterverdeling in het hoofdsysteem juist te beschrijven, maar ook in
staat moet zijn om de regionale waterverdeling en het regionale grondwatersysteem
adequaat te simuleren.
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2 Wanneer is een model toepasbaar en hoe kun je dat
bepalen?
2.1

Over modelkwaliteit
De vraag of een model voldoende kwaliteit bezit of ‘goed’ is, kan niet simpel met ja of nee
beantwoord worden. Immers, ieder model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid en
gaat dus ergens mank. De kwaliteit is afhankelijk van waar je het voor wilt toepassen. Er zijn
wel regels of procedures die we kunnen gebruiken om die kwaliteit te toetsen. Meestal gaat
het daarbij om drie procedures:
1.
verificatie;
2.
calibratie;
3.
validatie.
Verificatie betekent letterlijk het vaststellen van de waarheid. Toegepast op
modelontwikkeling wordt dit alleen gebruikt om vast te stellen of het computermodel precies
doet wat de ontwikkelaar heeft bedoeld, namelijk doet de programmacode precies wat het
technisch ontwerp voorschrijft? Dit is het debuggen van de software. En de waarheid is hier
dus beperkt tot het technisch of conceptueel model. In hoeverre dit conceptueel model ook de
werkelijkheid goed beschrijft is hier niet aan de orde.
Bij calibratie gaat het om het aanpassen van parameterwaarden in het model om de
uitkomsten te fitten op observaties, c.q. te laten vallen in een vooraf gespecificeerde
bandbreedte van deze waarnemingen. Dit is een noodzakelijke maar niet voldoende
voorwaarde om een model te krijgen waarmee we kunnen werken. Immers, we willen het
model ook gaan gebruiken voor andere omstandigheden (randvoorwaarden) dan die gebruikt
zijn bij het calibreren (historische set randvoorwaarden en observaties). Dit laatste wordt ook
wel validatie genoemd: het testen van het model met een set waarnemingen die onafhankelijk
is van die waarmee de calibratie is gedaan.
Wanneer we in de literatuur op het gebied van beleidsanalyse en integrale modellering het
begrip validatie (validation) opzoeken, dan komen we een bredere omschrijving tegen. Die
gaat uit van de letterlijke betekenis van valideren: bekrachtigen c.q. geldig verklaren.
Valideren refereert dus naar ‘in overeenstemming zijn met bepaalde afgesproken regels’. En
die kunnen wetenschappelijk zijn, maar ook juridisch of maatschappelijk. Bezien in de context
van een beleidsanalyse is een valide model een model dat door de betrokken partijen is
geaccepteerd om een rol te spelen in het besluitvormingsproces (Bankes, 1993; Marchand
2009). Een andere term die we hiervoor tegen komen is ‘fit for purpose’ (Parker et al., 2002;
Haasnoot et al., in prep.). De verschillende partijen zullen ieder op een andere manier naar
deze geschiktheid kijken. Wetenschappers zullen bijvoorbeeld wetenschappelijke criteria
gebruiken, terwijl belanghebbenden vooral transparantie belangrijk vinden (is het model
onafhankelijk getoetst, is het uit te leggen aan niet deskundigen wat het doet, kan de gestelde
beleidsvraag er mee worden doorgerekend, etc.). Uiteindelijk gaat het er om dat alle
betrokken partijen voldoende vertrouwen hebben in het model en de resultaten.
Wanneer we dus de toepasbaarheid van NHI voor het Deltaprogramma ZW willen vaststellen,
zullen we moeten kijken naar de geschiktheid voor het doel binnen de beleidsanalyse èn naar
de acceptatie door de (eind)gebruikers. Immers, als het model om wat voor reden niet
geaccepteerd wordt door een betrokken groep, kan het ook niet gebruikt worden in de
beleidsanalyse.
Toepasbaarheid NHI voor het Deltaprogramma Zoetwater
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In de functionele specificaties en kwaliteitseisen van het Deltamodel (Kroon & Ruijgh, 2011)
wordt dit als volgt weergegeven:
De kwaliteitseisen voor het Deltamodel zijn gerelateerd aan de calibratie en validatie van de
modellen op basis van historische datasets. Deze kwaliteitseisen zijn gericht op de acceptatie
van het Deltamodel. De functionele specificaties zijn gerelateerd aan het gebruik van het
Deltamodel voor berekeningen van de situatie in 2050 en 2100. Deze functionele
specificaties zijn gericht op de toepassing van het Deltamodel (Kroon & Ruijgh, 2011).
Uit dit citaat lijkt het erop dat de kwaliteitseisen en functionele specificaties twee
onafhankelijke zaken zijn. Maar dit is niet zo: ze zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Immers, bij
de calibratie en validatie van de modellen moeten criteria met hun toegestane
tolerantiegrenzen worden gebruikt. En die hangen natuurlijk sterk af van het gebruik in de
beleidsanalyse. In feite is deze relatie cruciaal voor deze notitie. Omdat NHI model per
definitie niet voor 100% de werkelijkheid kan reproduceren zullen we moeten aangeven hoe
nauwkeurig het model moet zijn gegeven de beoogde toepassing ervan. Belangrijk hierbij is
welke andere onnauwkeurigheden nog meer een rol spelen. Omdat we een model gebruiken
om de onzekerheden die inherent zijn aan een beleidskeuze zoveel mogelijk te reduceren
moeten we dus wel even kijken of dit inderdaad zin heeft. Als onzekerheden in aannames
heel groot zijn, heeft het geen zin een te gedetailleerd of te nauwkeurig model te gebruiken.
Of in de woorden van Haasnoot et al. (in prep.): ‘Additional accuracy of the model may be
swamped by uncertainties about the future. Therefore, the model accuracy should be in
balance with the impacts of various futures and policy actions.’ Voor het draagvlak binnen het
Deltaprogramma blijkt echter wel in dit geval een meer gedetailleerd model als NHI
noodzakelijk te zijn.
2.2

Waardoor ontstaan modelafwijkingen?
Voordat we nader in gaan op de toepassing van NHI in DP ZW en hiervoor criteria voor de
kalibratie en validatie afleiden is het nuttig eerst nog een overzicht van de
modelonzekerheden te bespreken. We onderscheiden drie categorieën:
Modelformuleringen;
Modelschematisaties;
Modelrandvoorwaarden en aannames.
Modelformuleringen
Het model simuleert een complex fysisch-biologisch systeem, waarin de hydrologie
(waterverdeling, waterbalans, verticale transporten, gewasverdamping e.d.) en het
chloridegehalte de belangrijkste zijn (zie Figuur 1).
Het gaat met name om de volgende processen:
Neerslag;
Verdamping (evapotranspiratie, evaporatie);
Grondwaterstroming (incl. zoute kwel);
Oppervlaktewaterstroming;
Menging en verspreiding (chloride);
Menselijke beïnvloeding (onttrekken, bemalen, schutten, sluizen, inlaten, gewasteelt etc.).
We weten al heel veel van deze fysische processen en we kunnen er van uit gaan dat deze in
principe vrij nauwkeurig deterministisch kunnen worden beschreven op het niveau van de
individuele processen. Het uiteindelijke gedrag van het complete systeem is in hoge mate
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stochastisch van aard, want afhankelijk van de variabele externe randvoorwaarden zoals
rivierafvoer en lokale regenval.
Modelschematisaties
In feite omvat NHI vier hydrologische systemen vertaald in modelconcepten met verschillende
schaal in ruimte en tijd. Dergelijke complexiteit van gekoppelde systemen is nog niet eerder
integraal geoptimaliseerd. Een belangrijke uitdaging is het omgaan met de verschillen in tijden ruimteschalen en het grote aantal keuzemogelijkheden van de te optimaliseren
parametercombinaties. Zo is bijvoorbeeld het waterverdelingsnetwerk in ruimtelijke schaal
groot te noemen, maar relatief snel in responstijd. Het diepe grondwatersysteem is ook groot
in omvang maar langzaam (bijv. nalevering tijdens droogte). Relatief snel en kleinschalig is
het subregionale oppervlaktewater en het bovenste grondwater.
Het grondwatermodel rekent met cellen van 250 x 250 m, wat vanuit landelijk niveau bezien
fijnmazig genoemd kan worden, maar voor regionale begrippen relatief grof is. Verticaal is
NHI opgebouwd uit zeven lagen waarin de grondwaterstroming wordt berekend. Het
regionale oppervlaktewatermodel (Mozart) maakt gebruik van de Local Surface Water unit
(LSW), wat een representatie is van sloten en vaarten waarvan de precieze ruimtelijke
configuratie er voor landelijke analyses niet toe doet. Er zijn bijna 9000 van deze eenheden
en ze zijn gemiddeld 300 ha groot (Klijn et al., 2012). Vervolgens zijn deze LSW’s opgebost
tot districten, waar er voor geheel Nederland 244 van zijn (Figuur 3).

Figuur 2 Kaart van de 244 districten van NHI 3.0

Wat betreft de tijdschaal rekent het model in tijdstappen van één dag (MetaSWAP en
MODFLOW) en decaden (Mozart en DM). Voor een eerste analyse wordt meestal gekozen
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voor het doorrekenen van representatieve ‘droogtejaren’. Voor meer gedetailleerde analyses
zullen reeksen van 30 jaar (met 5 jaar inspeeltijd) worden doorgerekend.
Modelonnauwkeurigheden kunnen dus ontstaan doordat bijvoorbeeld:
1.
De werkelijke heterogeniteit (bijv. in bodemlagen of gebeurtenis in de tijd) maar
gedeeltelijk kan worden weergegeven in de schematisaties.
2.
De variatie in maaiveldhoogte en waterpeilen binnen een cel worden ‘weggemiddeld’
3.
De afstemming tussen de verschillende submodellen altijd een compromis nodig
maakt.
Modelrandvoorwaarden
Het model kent onder andere de volgende typen randvoorwaarden / invoer:
•
De instroming langs de hoofdkranen Rijn en Maas
•
De neerslagverdeling in plaats en tijd aangeleverd door het KNMI
•
Het landgebruik van een recent jaar op basis van een nationaal bestand (LGN)
•
Maaiveldhoogte, ligging kleine waterlopen, meren, etc. van topografische kaart
•
Gebieden met buisdrainage, en beregening van gewassen
•
Parameters voor de sturing en prioriteiten in de zoetwaterverdeling. Deze invoer is
een plaats, schaal en tijdsafhankelijke weergave van de werkelijkheid.
In het model gepresenteerd waterbeheer hoeft niet altijd overeen te komen met de praktijk.
Zo is bijvoorbeeld tijdens de droge zomer van 2003 de waterinlaat bij Gouda gestopt (zoals
‘juist’ voorzien in NHI), maar is een andere aanvoerroute (de Tolhuisroute) van zoetwater
vanuit het IJsselmeer ingesteld (niet officieel vastgelegd en dan ook niet voorzien in NHI).
Een ander voorbeeld op dit punt betreft het verschil tussen het berekende en gemeten
peilverloop van het IJsselmeer, als gevolg van verschillen tussen het opgelegde peilbeheer in
NHI (vanuit de regelgeving) en de praktijk.
2.3

Hoe betrouwbaar zijn metingen?
Ook de metingen en observaties geven geen compleet beeld van de werkelijkheid. Immers,
die verandert voortdurend in tijd en ruimte. Metingen zijn dus ook per definitie maar beperkt
bruikbaar voor validatie. Om plausibele redenen kunnen (mogen) modelresultaten afwijken
van referenties, zoals metingen. De betrouwbaarheid hangt bijvoorbeeld af van:
•
Ruimtelijke variabiliteit: puntwaarnemingen zijn niet zonder meer te extrapoleren naar
grovere ruimtelijke eenheden. Dit kan soms worden verholpen door gebruik te maken
van gebiedsdekkende observaties (bijv. satellietwaarnemingen).
•
Temporele variabiliteit: waterstanden, chloridegehaltes e.d. variëren in de tijd. Een
meting vlak na een hevige regenbui kan het gemiddelde beeld sterk verstoren.
•
Meetfouten doordat apparatuur niet goed werkt of verkeerd wordt vastgelegd.
Zo bleek bij een eerdere toetsing van NHI 2.0 dat in sommige gevallen de kwaliteit of
frequentie van de metingen te wensen overliet (Hoogewoud et al., 2012). Hoewel er voor de
toetsing van NHI geen aparte validatie van meetgegevens gepland is, wordt er wel een
oplossing uitgewerkt voor het probleem van de ruimtelijke variabiliteit door meetreeksen op te
schalen naar celniveau (bijv. middeling van ‘momentenvelden’).
Voor de beoordeling van de geschiktheid van het model voor bepaalde beleidsuitspraken
hebben we eigenlijk behoefte aan (al dan niet geaggregeerde) metinggegevens op de schaal
van die beleidsuitspraken. Hoe hoger aggregatieniveau van het beleid, des te meer we
moeten aggregeren. Daarom wordt in dit rapport ook naar “opgeboste data” gekeken in plaats
van naar de “opgetreden waterstand bij punt A in het jaar 2013”.
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2.4

Wat is toepassingsbereik?
Met het begrip toepassingsbereik bedoelen we eigenlijk niets anders dan de functionele
specificaties gericht op de toepassing van het model. Hierbij gaat het er om ‘zo goed mogelijk
te beschrijven voor welke situaties (maatregelen en scenario's) de modellen ingezet kunnen
worden, hoe ze opgebouwd moeten worden, welke processen ze moeten beschrijven en
welke uitvoer ze moeten genereren ten behoeve van de beoordeling van de effecten van de
maatregelen en scenario’s’ (Kroon & Ruijgh, 2011). Enerzijds gaat het om een aantal
generieke eisen die afgeleid worden van Good Modelling Practice, zoals deugdelijke
handleiding en documentatie. Anderzijds gaat het om de volgende aspecten:
•
Geografische afbakening.
•
Maatregelen en scenario’s (Deltascenario’s).
•
Criteria vergelijkingssystematiek.
In het navolgende zullen we aangeven hoe NHI voldoet aan de criteria c.q. eisen behorende
bij ieder van de genoemde aspecten. Daartoe zullen we eerst beschrijven wat Delta
Programma Zoetwater DP ZW is en wat het voor informatie nodig heeft om onzekerheden in
de uiteindelijke beslissing zo klein mogelijk te maken.
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3 Wat is het Deltaprogramma Zoetwater?
3.1

Het Deltaprogramma Zoetwater als beleidsanalyse
Het Werkprogramma 2013 van het Deltaprogramma Zoetwater formuleert de opdracht als
volgt:
‘De opdracht voor het deltaprogramma Zoetwater is het ontwikkelen van een strategie voor een
duurzame zoetwatervoorziening in Nederland voor de lange termijn die economisch doelmatig is.
Dit moet in 2014 leiden tot een deltabeslissing over de nieuwe strategie voor zoet water. De
nieuwe strategie voor een duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening voor de
lange termijn is gebaseerd op:
inzicht in de vraag naar en het aanbod van zoetwater en de waterzekerheid;

de mogelijkheden voor waterbesparing, de optimale verdeling en toekomstig serviceniveau in
relatie tot functies;
de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en gebruiker;
een samenhangend pakket van maatregelen en instrumenten. Het betreft maatregelen op
internationaal, nationaal en regionaal niveau en voor de gebruiksfuncties. Het kan gaan om
infrastructurele en ruimtelijke maatregelen en om economische, juridische en ruimtelijke
instrumenten.
Daarnaast heeft het deltaprogramma Zoetwater de opdracht te kijken naar maatregelen voor
de korte termijn, die bijdragen aan een duurzame zoetwatervoorziening.’
DP ZW is een van de acht ‘MIRT Onderzoeken Deltaprogramma’. Het Deltaprogramma levert
in 2014 voorstellen van de deltacommissaris voor deltabeslissingen op. Deze geven richting
aan de uitvoering van maatregelen die na 2015 worden gestart. MIRT staat voor
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Conform de MIRT spelregels
bevindt het Deltaprogramma zich in de ‘Verkenningsfase’ die toewerkt naar een
voorkeursbeslissing. Daarna volgt nog een traject van planuitwerking en realisatie. Dit
betekent dat DP ZW een echte beleidsanalyse is waarin toegewerkt wordt naar een
beslissing die door kabinet en Tweede Kamer genomen moet worden (de Deltabeslissingen).
Kenmerken van deze beleidsanalyse zijn:
- beslissing is strategisch van aard (nog geen ontwerpen);
- lange termijn (2050, 2100);
- integraal (zoveel mogelijk meekoppeling, alle mogelijke effecten beschouwen);
- participatief (afstemming Rijk – Regio, ...).
3.2

Waar liggen de knelpunten en cruciale keuzes?
De opgave voor zoetwater komt enerzijds voort uit de noodzaak om knelpunten op te lossen
en anderzijds uit de wens om kansen voor efficiënte verbetering van de zoetwatervoorziening
te benutten. Nu al is er sprake van knelpunten in de zoetwatervoorziening. Deze zullen onder
andere afhankelijk van de klimaatverandering kunnen toenemen. De belangrijkste knelpunten
worden verwacht voor de landbouw en scheepvaart (Klijn et al., 2012). Aanbevolen wordt
strategische alternatieven te richten op de volgende vormen van doelbereik:
1) Peilbeheer;
2) doorspoeling (met het oog op algemeen waterkwaliteitsbeheer);
3) specifieke aanvoer voor de landbouw;
4) vaarwegbeheer ten behoeve van scheepvaart Rijn/ IJssel.
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De overige sectoren/landgebruiksfuncties zijn niet doorslaggevend voor het kunnen nemen
van deltabeslissingen (inzake nationale of regionale wateraanvoer/-voorraadvorming), c.q.
het knelpunt kan uitstekend (het best) door de sector zelf worden opgelost (Klijn 2012).
De uiteindelijke opgave hangt af van de manier waarop vraag en aanbod zich ontwikkelen en
de ambitie voor de zoetwatervoorziening. Het karakter en het tempo waarmee het klimaat
verandert en de mate waarin sociaaleconomische ontwikkelingen optreden is erg onzeker,
maar bepaalt in hoge mate de opgave voor zoetwater. Een adaptieve strategie die flexibel
inspeelt op daadwerkelijke veranderingen is daarom gewenst. Vervolgens is die strategie ook
afhankelijk van de keuze tussen publieke en private zoetwatervoorziening en tussen sturen
op aanbod of vraag (Deltaprogramma 2013).
Verder is het van belang te realiseren dat maatregelen deels op nationaal niveau kunnen
worden genomen (in het Hoofdwatersysteem, bijv. aanpassen peilbeheer IJsselmeer) en
deels regionaal en/of zeer kleinschalig (bijv. andere gewassen telen, waterbesparing). Voor
het hoofdwatersysteem valt te denken aan
het uitbreiden van de Kleinschalige Water Aanvoer (KWA);
beperking van de zoutindringing via de Nieuwe Waterweg met een bellenscherm, en;
vergroten van de waterberging (bijv. door het peilbeheer vin het IJsselmeer aan te
passen).
De maatregelen kosten enkele honderden miljoenen euro’s. In regionale watersystemen zijn
er mogelijkheden om het peil tijdelijk op te zetten en het doorspoelen aan te passen. Ook
deze maatregelen kosten enkele honderden miljoenen euro’s (Deltaprogramma 2013).
3.3

Selectieproces van strategieën
Het gaat in de komende jaren (2013 en 2014) om een trechteringsproces van mogelijke naar
drie kansrijke strategieën en tenslotte naar één voorkeurs strategie. Kansrijk wil zeggen dat
de doelen voor zoetwater worden bereikt op kosten efficiënte wijze met maximale baten:
tegen beperkte kosten, met minimale negatieve neveneffecten en maximaal gebruikmakend
van kansen om met andere ontwikkelingen en ambities mee te koppelen.

3.4

Vergelijkingssystematiek
Om doelbereik en effecten van strategieën in beeld te brengen en strategieën te kunnen
vergelijken is een Vergelijkingssystematiek (VGS) ontwikkeld. De VGS bevat 5 hoofdcriteria
waarvoor effecten van strategieën in beeld worden gebracht. Voor het hoofdcriterium
Doelbereik Zoetwater zijn 10 criteria geformuleerd, terwijl voor het hoofdcriterium Effecten en
Kansen 12 criteria relevant zijn voor de zoetwatervoorziening. Tenslotte zijn er nog vijf criteria
als onderdeel van de hoofdcriteria Uitvoerbaarheid en Financiering. De manier waarop de
VGS zal worden gebruikt verschilt per fase van het selectieproces. In de fase waarin
kansrijke strategieën worden ontwikkeld zal de effectvoorspelling nog steeds grotendeels
kwalitatief plaatsvinden, waar mogelijk ondersteund door kwantitatieve methoden. Bij de
keuze van voorkeurstrategie en de ontwikkeling van een samenhangende set van
Deltabeslissingen (voorjaar 2014 en verder) wordt verwacht dat een degelijke en integrale
effectvoorspelling nodig is, zowel kwalitatief als kwantitatief. De effecten worden grotendeels
uitgedrukt in schade, leveringszekerheid en mogelijkheden voor anticipatie door de sectoren.
Een deel van de informatie in de vergelijkingssystematiek zal worden voorzien door het
Deltamodel (c.q. NHI), een ander deel van de informatie dient te worden geleverd door
effectmodules.

Toepasbaarheid NHI voor het Deltaprogramma Zoetwater

10

1206107-000-BGS-0006, Versie 2.0, 29 mei 2013, definitief

Bijlage A geeft een overzicht van de criteria. Overigens is in de huidige (concept) versie van
de VGS uit 2012 een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de criteria voor het doelbereik,
omdat op dat moment de zoetwaterdoelen van het deelprogramma Zoetwater nog niet
bekend waren. Vooralsnog wordt in het concept een optimale beschikbaarheid van zoetwater
voor de watergebruiksfuncties (geen mismatch tussen vraag en aanbod) als doel voor
zoetwater gehanteerd. Zodra de doelen van zoetwater bekend zijn, zal de tabel worden
aangepast.
Uit deze lijst is het volgende op te maken: vooralsnog worden geen kwantitatieve
effectbepalingen verwacht voor de criteria 15 t/m 30. Blijven de volgende criteria over die
mogelijk kwantitatief bepaald zouden moeten kunnen worden:
Tabel 1 Criteria en subcriteria die mogelijk kwantitatief bepaald worden

Criteria
5. Beschikbaarheid en condities voor
stedelijk gebied

Subcriteria
5.1 Schade aan gebouwen en
andere constructies

5.2 Schade aan stedelijke
bovengrondse en ondergrondse
infrastructuur (wegen, pleinen,
kabels, buisleidingen etc.)
5.3 Schade aan openbare groenen recreatievoorzieningen

6. Condities voor infrastructuur

Opmerking
Vermeden schade door
ongelijke zetting en rottende
palen aan constructies en
gebouwen kan in geld worden
uitgedrukt. Het ontbreekt op dit
moment echter nog aan een
goed dosis-effectmodel om
deze gevolgen voldoende
betrouwbaar kwantitatief te
bepalen. Aan zo’n effectmodel
wordt hard gewerkt (in het kader
van het deelprogramma
Nieuwbouw en
Herstructurering), maar het is
nog niet operationeel.
Id.

Voor de watervoorziening van
stedelijk groen en waterpartijen
ontbreken kwantitatieve criteria.
Watertekort (in m3) is een
bruikbare indicator, maar er
staat tegenover dat hier ook met
alternatieve wateraanvoer kan
worden gewerkt: dan kan de
prijs per m3 van wateraanvoer
per vrachtauto of van
leidingwater als schaduwprijs
worden gebruikt om de
(vermeden) schade te bepalen.

6.1 Schade aan droge
lijninfrastructuur (wegen,
spoorlijnen)

Ook voor dit criterium geldt dat
de gegevens en een breed
geaccepteerde methode voor
kwantificering nog ontbreken.

6.2 Schade aan natte
lijninfrastructuur (waterkeringen,
kanalen)

Id.
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7 Beschikbaarheid en condities voor
landbouw

8. Condities voor scheepvaart

7.1 Schade
7.2 Leveringszekerheid
7.3 Mogelijkheden anticipatie
door sector
8.1 Schade (extra stremmingstijd)

9. Beschikbaarheid en condities voor
natuur

8.2 Leveringszekerheid
8.3 Mogelijkheden anticipatie
door sector
9.1 Verandering in kwetsbare
natuur (onomkeerbare schade)

10. Beschikbaarheid voor
drinkwaterwinning (huishoudens,
industrie)

11. Beschikbaarheid voor
energiesector (koelwater)

9.2 Veranderingen in nietkwetsbare natuur (geen
onomkeerbare schade)
10.1 Extra kosten
drinkwaterbereiding

10.2 Leveringszekerheid
10.3 Mogelijkheden anticipatie
door sector
11.1 Schade

Effectmodule landbouw
Id.
?
Effectmodule scheepvaart
(BIVAS)
Id.
?
Voor veranderingen in
aquatische natuurwaarden in
grote wateren is het HABITAT
model het meest geëigend.
Voor de terrestrische natuur op
land en in kleine wateren wordt
gebruik gemaakt van het
DEMNAT model.
Id.

Er is geen model voor de
berekening van extra kosten
van intensievere zuivering, een
tijdelijk andere ruwwaterbron
dan wel een verplaatsing van
een innamepunt. Vuistregels
zouden door de sector kunnen
worden aangegeven.

Id.
?
Landelijk Temperatuur Model
(LTM)
Voor het vaststellen van de
ernst van eventuele
vermindering in
warmtelozingscapaciteit die kan
leiden tot een onacceptabele
aantasting van
leveringszekerheid en tot extra
kosten voor aanpassingen is
een inschatting van de sector
nodig.

12. Beschikbaarheid voor industrie
(proces en koelwater)

11.2 Leveringszekerheid
11.3 Mogelijkheden anticipatie
door sector

Id.
?

12.1 Schade
12.2 Leveringszekerheid
12.3 Mogelijkheden anticipatie
door sector

Zie criterium 10.
Id.
?
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13. Condities voor binnenvisserij

14. Condities voor recreatie en
toerisme buiten stedelijk gebied
(zwemwater, recreatievaart)

13.1 Schade

13.2 Mogelijkheden anticipatie
door sector
14.1 Schade

Voor een vergelijking kan een
voorspelling van veranderingen
in de visstand worden
uitgevoerd. Dat kan met het
ecologisch
effectvoorspellingsmodel
HABITAT. Hiervoor wordt het
model op soortsniveau gebruikt
middels habitatgeschiktheidsprofielen per vissoort.
?
Zoetwaterbeheer voor recreatie
en toerisme is gericht op
voldoende waterdiepte in het
toervaartnet en op kwalitatief
goed water waar relevant voor
de water- en oeverrecreatie,
inclusief sportvisserij.
Wateraanvoer specifiek voor
deze doelen komt zelden voor,
maar maakt meestal deel uit
van het algemeen
waterkwaliteits- en
kwantiteitsbeheer. Het gaat dan
om het voorkomen van
algenbloei, stank, andere
hinder, en gezondheidsrisico’s
door microbiota.
Het is mogelijk in kwalitatieve
termen (expert judgment) iets
over effecten op deze
parameters te zeggen, maar het
is ten eerste lastig ze toe te
rekenen aan recreatie en
toerisme, en ten tweede om ze
in monetaire termen te
‘vertalen’.

31. Investeringskosten

32. Kosten van beheer, onderhoud
en organisatie

14.2 Mogelijkheden anticipatie
door sector
31.1 Investeringskosten (incl.
planschade)

32.1 Kosten van beheer,
onderhoud en organisatie
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Indachtig de te verwachten relevantie van sectoren en criteria voor de uiteindelijke
deltabeslissingen (zie 3.2) én de beschikbaarheid van effectmodules, dan blijven er de
volgende criteria over waarvoor NHI een belangrijk hulpmiddel zal gaan worden:
Criterium 7. Beschikbaarheid en condities voor landbouw;
Criterium 8. Condities voor scheepvaart;
Criterium 9. Beschikbaarheid en condities voor natuur.
En op termijn:
Criterium 5. Beschikbaarheid en condities voor stedelijk gebied;
Criterium 6. Condities voor infrastructuur.
De eisen voor toepasbaarheid van NHI in het Deltamodel zijn vastgelegd in de Functionele
Specificaties van het Deltamodel uit 2009. Bij de toetsing in 2013 blijkt NHI3.0 niet geheel te
voldoen. Nu, 3 jaar later, kunnen we voor de toepasbaarheid in DP ZW ook gebruik maken
van de criteria van de Vergelijkingssystematiek van het Deltaprogramma.
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4 Hoe gaan we om met onzekerheden?
4.1

Wat zijn onzekerheden
In het Deltaprogramma spelen onzekerheden een belangrijke rol. Immers, het gaat om
maatregelen voor de toekomst. En in de toekomst zitten nu eenmaal veel onzekerheden
besloten. In feite is het voornaamste doel van het programma om deze onzekerheden
zodanig in kaart te brengen en zo mogelijk te verkleinen dat we niet voor verrassingen komen
te staan. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat we maatregelen nemen die later onnodig
blijken te zijn. Nu hebben we reeds veel kennis vergaard en zijn we in staat om allerlei
mogelijkheden van tevoren te bedenken en zo mogelijk te berekenen (bijvoorbeeld met NHI).
Maar ook in deze kennis en modellen zitten onzekerheden. Het is daarom zinvol om te weten
hoe we met onzekerheden om moeten gaan.
Daarvoor is het nodig te weten dat er verschillende vormen van onzekerheid zijn die ieder op
hun eigen manier beschouwd moeten worden. De volgende graden van onzekerheid kunnen
worden onderscheiden: Statistische onzekerheid, toekomstonzekerheid en onwetendheid
(Raad voor Verkeer en Waterstaat, 2009; Walker & Haasnoot, 2011).

Statistische onzekerheid (recognised uncertainty) ontstaat doordat metingen en gegevens nooit
helemaal nauwkeurig zijn of kunnen zijn. En ook omdat het proces wat door die metingen
beschreven wordt inherent variabel is (stochastisch). Regenval is zo’n voorbeeld: we kunnen nooit
precies voorspellen hoeveel het morgen gaat regenen, hoewel we goed weten hoe regenval wordt
veroorzaakt. Onzekerheden kunnen uitgedrukt worden in waarschijnlijkheid, kansberekening en
betrouwbaarheidsintervallen. Veel gebruikte methoden zijn daarbij gevoeligheidsanalyses (bijv.
Monte Carlo- of Ensemble-analyses).
Bij Toekomst-onzekerheid gaat het om onzekerheden die worden gespecificeerd in termen van
mogelijke uitkomsten. Met de ons beschikbare kennis zijn we in staat om verschillende mogelijke
toekomstscenario’s vast te stellen en daar al dan niet een zekere mate van waarschijnlijkheid aan
te koppelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld scenario’s voor zeespiegelstijging gebaseerd op
verschillende aannamen in klimaatverandering en de effecten hiervan op de ijsmassa’s en
oceaanprocessen. Scenario’s zijn altijd plausibel, in de zin dat ze voorstelbaar zijn, maar we
kunnen niet weten of ze ooit werkelijkheid worden. De Deltascenario’s zijn hier een voorbeeld
van. Hoe verder in de toekomst we kijken, des te groter de bandbreedtes van onzekerheid (Figuur
3).
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Figuur 3 Toename van bandbreedte in onzekerheden van de vier deltascenario’s

Erkende onwetendheid (recognised ignorance) omvat onzekerheden waarvan we weten dat
ze er zijn, maar waaraan we geen bruikbare waardering of kans kunnen geven. We worden
hierdoor verrast, omdat we ons niet kunnen voorstellen dat sommige gebeurtenissen voor
kunnen komen. Ze liggen buiten het domein van onze verwachtingen. De beste manier om
hiermee om te gaan is uit te gaan van een dynamische toekomst, waarbij onverwachte
gebeurtenissen een rol spelen. Het scenario-denken gaat dan over in (tijdsafhankelijke)
adaptatie-paden.
Daarnaast zijn er nog onzekerheden die voortkomen uit verschillen van mening of
subjectiviteit (bijv. doordat mensen gewoon verschillende opvattingen hebben is het moeilijk
te voorspellen hoe een beslissing uit zal vallen). We noemen dit ambiguiteit.
En tenslotte zijn er onzekerheden die voortkomen uit onze beperkte kennis (imperfect
knowledge) van een natuurlijk proces of ontwerp. Zo is het soms nu nog niet mogelijk te
beoordelen of een maatregel wel werkt. Dit zijn onzekerheden die relatief gemakkelijk zijn op
te lossen of te verminderen. Door bijvoorbeeld meer onderzoek te doen aan een fenomeen
komen we steeds meer hierover te weten.
4.2

Omgaan met toekomstonzekerheden 1: scenario’s
Zoals gezegd gebruiken we scenario’s om greep te krijgen op de onzekerheden in de
toekomst. Maar wat betekent dit voor de te nemen maatregelen? Want de gehanteerde
deltascenario’s kennen geen waarschijnlijkheidsinterval. Alle vier scenario’s zijn even
waarschijnlijk. We kunnen dus niet de meest kansrijke combinatie van strategie en scenario
uitrekenen. Wat we wel kunnen doen is analyseren hoe verschillende strategieën onder de
vier scenario’s uitpakken. Strategieën die onder alle omstandigheden goed werken noemen
we robuust. Een manier om een strategie robuust te maken is gebruik te maken van flexibele
maatregelen, die eenvoudig aangepast kunnen worden indien de omstandigheden daarom
vragen.
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4.3

Omgaan met toekomstonzekerheden 2: knikpunten en adaptatiepaden
Een andere manier om onzekerheden het hoofd te bieden is het gebruik van knikpunten en
adaptatie-paden. Adaptatiepaden geven de mogelijke weg aan naar (voorlopige)
eindbeelden, die afhankelijk van de snelheid van klimaatverandering eerder of later in zicht
komen. Deze kunnen worden opgesteld door voor een of meerdere strategieën of
maatregelen de knikpunten aan te geven waarna overgestapt moet worden op een andere
strategie of maatregel. Steeds is de vraag daarbij of ‘zonder spijt’ overgestapt kan worden op
een volgende logische maatregel of niet. Door vervolgens maatregelen met elkaar te
verbinden in de tijd ontstaan adaptatiepaden. Hoe meer overstapmogelijkheden er zijn des te
flexibeler de strategie is.
Adaptatiepaden en knikpunten zijn ook geschikt om onzekerheden in de keten van
effectvoorspelling beter te duiden: immers, een ‘fout’ in de berekening vertaalt zich dan in een
paar jaar eerder of later een maatregel nemen.

4.4

Overzicht van onzekerheden in de beleidsanalyse
Bij DP ZW worden de onzekerheden gepresenteerd in tabel 2 onderscheiden.
Tabel 2. Overzicht van onzekerheden in de beleidsanalyse

Bron van onzekerheid
Vraagontwikkeling:
Sociaal-economische scenario’s

GE (toename bevolking,
economische groei,
verstedelijking)
RC (beperkte groei c.q. afname
bevolking)
Waterbeschikbaarheid:
Klimaatscenario’s
G (kleine veranderingen in
klimaat)
W+ (grote verschillen met huidig
klimaat: het wordt veel droger)

Maatregelen en kennis van het
systeem:

Toelichting
De verschuivingen in het landgebruik van beide sociaal-economische
scenario’s zijn haast verwaarloosbaar. Ook voor de watervraag van de
verschillende regio’s maken de landgebruiksveranderingen haast geen
verschil
Bijv. vraagtoename voor drink- en industriewater van 30% in 2050

Bijv. vraagtoename voor drink- en industriewater van 15% in 2050

Scenario G verschilt vanuit agro-hydrologische en eco-hydrologisch
oogpunt nauwelijks van het huidige klimaat. Vormt een ondergrens
voor onderzoek naar gevolgen van klimaatverandering.
Externe verzilting neemt sterk toe.
Neerslagtekort neemt fors toe, van grofweg 50 – 100 mm naar 150 –
225 mm in 2050.
Van sommige maatregelen weten we nog niet of die afdoende werken
(effectief zijn), technisch en financieel haalbaar zijn. Bijvoorbeeld een
bellenscherm voor de Nieuwe Waterweg is nog niet in Nederland op
die schaal toegepast.
Van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld vraagbeperking, is het
onzeker in hoeverre die daadwerkelijk door gebruikers zullen worden
geaccepteerd.
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Modelonnauwkeurigheden:
Modelformuleringen
Modelschematisaties
Modelrandvoorwaarden

De grootste modelonnauwkeurigheden of onzekerheden ontstaan door
de ruimtelijke resolutie.

Natuurlijke variabiliteit:
Werken met karakteristieke jaren
(gemiddeld, droog en extreem
droog) kunnen worden gebruikt
om een indruk van het
droogterisico te krijgen.

In feite is ieder droogtejaar weer anders (bijv. soms is er heel weinig
rivierafvoer, maar soms vooral een tekort aan neerslag, ook het tijdstip
van de droogte is van belang). Oplossing hiervoor is om met een
langjarige reeks (35 jaar) te werken.

Als we naar het gebruik van NHI in DP ZW kijken zoals weergegeven in figuur 5, zien we dat
de onzekerheden van NHI moeten worden geplaatst in het perspectief van een lange rij van
onzekerheden (onwetendheden, etc) over impact van klimaatverandering op invoer
parameters, scenario’s, effectmodellen, expert interpretaties en criteria staan.

Maatregelen
5

5
1

Model
schematisatie

Effectmodellen

NHI

Expert
judgments

criteria

Delta
beslissing

keuze

Randvoorwaarden
2

4

Scenario’s

4

4

4

stakeholders
1. statistisch / natural variability
2. toekomstonzekerheid
3. onwetendheid

4. ambiguiteit (verschillende perspectieven/doelen)
5. ontbrekende kennis (incl. modelonnauwkeurigheden)

Figuur 4 Overzicht van verschillende onzekerheden in het besluitvormingsproces

Een poging om de verschillende onzekerheden kwantitatief in kaart te brengen is gedaan
door Snippen & IJmker (2012). Zij hebben voor het onderdeel Veiligheid gekeken naar de
betekenis van modelonzekerheden ten opzichte van die van onzekerheden in de
toekomstscenario’s. Het resultaat is grafisch weergegeven in Figuur 5. De figuur geeft de
omvang van de totale onzekerheid in de randvoorwaarden en modellen ten opzichte van de
stijging van de zeespiegel bij Hoek van Holland ten gevolge van klimaatverandering. Hier is te

Toepasbaarheid NHI voor het Deltaprogramma Zoetwater

18

1206107-000-BGS-0006, Versie 2.0, 29 mei 2013, definitief

zien dat de relatieve bijdrage van de modelonzekerheid afneemt naarmate de tijdshorizon
verder komt te liggen.

onzekerheid model
onzekerheid randvoorwaarden

Referentie 2015

2050

2100

Figuur 5 Ontwikkeling van onzekerheid voorspelling van maatgevend hoogwater (Snippen & IJmker, 2012).

Omdat we geen idee hebben van de waarschijnlijkheid van het optreden van de verschillende
Deltascenario’s hebben we ook geen goed idee van de onzekerheid in de toekomstige
randvoorwaarden. Daarom staan er in Figuur 6 stippellijntjes. Om toch greep te krijgen op
deze onzekerheid zeggen we feitelijk dat het verschil tussen de verschillende scenario’s de
bandbreedte is die we hanteren voor de beleidsanalyse van het Deltaprogramma. Voor de
klimaatscenario’s ligt de bandbreedte dus tussen de waarden die G en W+ leveren voor de
verschillende parameters, zoals toename van de verdamping of wijziging van rivierafvoeren.
Voorbeeld: het neerslagtekort bij G verandert nauwelijks met het huidige klimaat, terwijl dat bij
W+ toeneemt van 50 – 100 mm naar 150 – 225 mm in 2050, ruwweg met een factor 2 tot 3
(Figuur 6). Zolang de onnauwkeurigheid in het model maar een orde van grootte kleiner is,
dan kunnen we erop vertrouwen dat de verschillen die we zien in berekeningen bij de
verschillende scenario’s niet door het model ontstaan maar door de verschillen in gewijzigde
randvoorwaarden. Dan is het instrumentarium voldoende onderscheidend.
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Figuur 6 Gemiddeld meteorologisch neerslagtekort in het zomerhalfjaar in mm in 2050 bij scenario G (links), en
W+ (rechts) van 35 jaar weer(prognoses)
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5 Welke eisen aan NHI volgen uit DP ZW
Voor de vaststelling wat NHI dient toe te leveren aan DP ZW en met welke gewenste
nauwkeurigheid, gaan we in eerste instantie uit van de criteria van de
vergelijkingssystematiek. Afgeleid daarvan kunnen we bepalen wat voor indicatoren c.q.
variabelen NHI dient te leveren en welke ruimtelijke resolutie minimaal gewenst is. We kijken
dan meteen als voorbeeld ook naar de wijze waarop in de knelpuntenanalyse deze criteria
zijn uitgewerkt.
Daarna bespreken we de tijdshorizon waarop uitspraken gewenst zijn. En tenslotte is het van
belang te kijken naar de mogelijkheid c.q. wenselijkheid tot het in kunnen brengen van
maatregelen in het model.
5.1

Overzicht per criterium
In hoofdstuk 3.4 hebben we gezien dat voor de beoordeling van strategieën er tenminste drie
en op termijn minimaal 5 criteria kwantitatief ingevuld moeten worden. In onderstaande tabel
is voor ieder van deze criteria de gewenste indicator of factor genoemd alsmede de gewenste
ruimtelijke resolutie om de verandering ten gevolge van scenario’s en strategieën te kunnen
weergeven. Tevens is aangegeven welke NHI modellen, variabelen en effectmodules
beschikbaar zijn.

Tabel 3. Relevante NHI variabelen voor DP ZW

Criterium
Indicator / factor

Ruimtelijk
resolutie

NHI
module

NHI variabelen

Effectmodule

Transpiratiereductie

AGRICOM

Chloridegehalte

AGRICOM

Waterstanden

BIVAS

MetaSWAP,
MODFLOW
en Mozart

GVG
Kwelflux
% gebiedsvreemd
water
Chloride
Waterstanden

DEMNAT

LSM

Waterstanden
Zoutconcentraties
Stroomsnelheden

HABITAT

Criterium 7. Beschikbaarheid en condities voor landbouw
Regio
MetaSWAP,
Vochttekort in wortelzone
MODFLOW
en Mozart
Zoutgehalte in wortelzone
Regio
MetaSWAP,
MODFLOW
en Mozart
Criterium 8. Condities voor scheepvaart
Beperking aflaaddiepte
Hoofdwatersysteem
LSM
Criterium 9. Beschikbaarheid en condities voor natuur
Regio
Terrestrisch:
Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)
Kwelflux
Fosfaatgehalte
Chloridegehalte
Waterpeil kleine wateren
Aquatisch:
Hoofdwatersysteem
Getijslag
Zoutconcentratie
Overstromingsduur
Stroomsnelheid
Waterdiepte
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Criterium 5. Beschikbaarheid en condities voor stedelijk gebied
Laagste grondwaterstand in Regio
MODFLOW
gemiddeld en droog jaar
en Mozart
Criterium 6. Condities voor infrastructuur
Waterstand
Hoofdwatersysteem
oppervlaktewater
en Regio
Grondwaterstand

LSM,
MetaSWAP,
MODFLOW
en Mozart

LG3 (gem. laagste
grondwaterstand)

Nog geen
effectmodel
beschikbaar

Waterstanden
Grondwaterstanden

Nog geen
effectmodel
beschikbaar

Landbouw (Criterium 7)
Vochttekort in het groeiseizoen veroorzaakt een reductie van de gewasverdamping en leidt
tot verminderde gewasopbrengsten. Op basis daarvan zijn met AGRICOM droogteschades
berekend. Uit de landelijke knelpunten studie blijkt dat bij scenario W+ vrijwel overal, behalve
in enkele delen van het oostelijke zandgebied, een schadetoename van zo’n 10 procentpunt
is. De totale droogteschade voor geheel Nederland in een droog jaar verandert van 10% naar
21%. Ook de zoutschade neemt toe, maar de getalswaarden vallen in het niet bij die voor
vochttekort (Klijn et al., 2012).
Bij de watervraag voor beregening dient te worden vastgesteld dat deze in het model alleen
wordt berekend voor die gridcellen waar nu ook al beregend kan worden. Bij W+ wordt een
toename in de beregeningsbehoefte berekend van een factor 3. Indien er uitgegaan wordt
van een uitbreiding van het areaal beregende landbouwgronden wordt een toename verwacht
van een factor 9 (Klijn et al., 2012).
Natuur (Criterium 9)
Effecten op de botanische kwaliteit van de terrestrische vegetatie1 voor zover veroorzaakt
door een verandering in de waterhuishouding worden berekend met het effectmodel
DEMNAT. DEMNAT berekent de toe- of afname van de (botanische) volledigheid van
achttien ecosysteemtypen. Met behulp van een natuurwaarderingssysteem worden de
gevolgen gewogen naar de betekenis voor het natuurbehoud in Nederland.
Om de veranderingen van de botanische natuurwaarde van natte en vochtige ecosystemen
als gevolg van de deltascenario’s en strategieën te kunnen berekenen zijn de volgende
invoerparameters (uit NHI) relevant (Klijn et al., 2012):
verandering van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG);
verandering van de kwelflux;
verandering van het fosfaatgehalte in de kleine wateren (af te leiden uit percentage
gebiedsvreemd water);
verandering van het chloridegehalte in de kleine wateren;
verandering van het waterpeil in de kleine wateren.
Het G-scenario leidt tot een kleine toename van de natuurwaarde, met W+ scenario laat
daarentegen een sterke achteruitgang zien, vooral op de zandgronden van Hoog-Nederland.
Dat komt door de daling van de GVG, die substantieel is, variërend van 5-20 cm, tot zelfs
meer dan 40 cm in Zuid Nederland. Een geringe, maar wijdverspreide toename in de
natuurwaarde wordt berekend voor de lage delen van Nederland. Deze kunnen worden
verklaard uit een stijging van de GVG in die gebieden (Klijn et al., 2012).
1

Veranderingen in de aquatische natuur en natuur langs grote wateren worden met LSM berekend en laten we hier
verder buiten beschouwing.
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Voor de aquatische ecotoopgroepen in kleine wateren zien we een achteruitgang van de
natuurwaarde in zowel W+ als in G. Deze achteruitgang bedraagt 6 resp. 1% (Klijn et al.,
2012).
Stedelijke gebieden infrastructuur (Criteria 5 en 6)
In de landelijke knelpunten studie is een geografische analyse gemaakt van waar
grondwaterstanddaling door klimaatverandering overlapt met stedelijk gebied. Daarbij is
gebruik gemaakt van de met NHI berekende daling van de laagste grondwaterstanden in een
gemiddeld en een droog jaar. De resultaten laten zien dat de grondwaterstanden in bestaand
stedelijk gebied in 2050 in scenario W+ in het zomerhalfjaar enkele decimeters kunnen dalen
ten opzichte van de huidige situatie. Dat zijn dalingen die groter zijn dan de huidige
verschillen tussen een gemiddeld en een droog jaar. Mogelijke schade is nog niet te
kwantificeren, omdat een schade-model voor stedelijke bebouwing en infrastructuur ontbreekt
(Klein et al., 2012).
Scheepvaart (Criterium 8)
Veranderingen in de condities voor de scheepvaart worden met LSM berekend en laten we
hier verder buiten beschouwing.
5.2

2

Ruimtelijke resolutie
Voor een nationaal Deltaprogramma, waar DPZW een onderdeel is, geldt dat niet kan worden
afgedaald tot het niveau van individuele watergebruikers: een agrariër, een waterwinbedrijf, of
een frisdrankproducent. In eerste instantie gaat het om de vraag hoe we als Nederland de
risico’s van langdurige meteorologische droogte kunnen beheersen, door hetzij de
beschikbaarheid te vergroten, hetzij de vraag te verkleinen, of met een combinatie van beide.
Die vraag betreft allereerst de verdeling van beschikbaar water uit het hoofdwatersysteem: uit
de flux in de grote rivieren – die in de Maas tot heel weinig of zelfs nihil kan dalen en in de
Rijn tot enkele honderden m3/s – en uit de voorraad in het IJsselmeer. Maar vervolgens gaat
het al snel om regio’s: waar kan in het geheel geen water heen gebracht worden (Limburgs
heuvelland, Zeeuwse eilanden, Waddeneilanden), waar loopt de aanvoer spaak en waar is
altijd genoeg. Volgens de knelpuntenanalyse van DP-Zoetwater (Klijn et al., 2012) kan dat
goed geadresseerd worden op het schaalniveau van waterhuishoudkundige districten2, maar
ook hier geldt dat de differentiatie binnen deze gebieden niet uit het oog mag worden
verloren. Voor polders kan dat betekenen dat tot peilgebieden wordt afgedaald, in
zandgronden dat beekdalen worden onderscheiden van dekzandruggen. Dat laatste is
temeer relevant als ook het toestaan van het putten uit de grondwatervoorraad
(watervoerende
pakketten)
wordt
onderzocht,
omdat
dat
vaak
leidt
tot
grondwaterstanddalingen rond de onttrekkingspunten. Dan is onderscheid tussen
grootschalige waterwinning (putten) en kleinschalige onttrekking voor beregening relevant.
Voor de gebruikers – die de watervraag bepalen – geldt dat deze kunnen worden
gegeneraliseerd (‘opgebost’) tot het niveau van sectoren: de industrie, de landbouw, etc., en

De landelijke analyse knelpunten maakt gebruik van de volgende ruimtelijke eenheden: districten en regio’s. Er zijn 9
waterhuishoudkundige regio’s onderscheiden. Deze zijn op hun beurt onderverdeeld in 63 waterhuishoudkundige
districten. Voor de aangescherpte knelpuntenanalyse zijn deze weer verder onderverdeeld in circa 244 NHIdistricten omdat dat praktisch beter aansloot bij de behoefte en de berekeningen in NHI. Voor alle indelingen geldt
dat de precieze begrenzing berust op een ‘logische samenvoeging’ van LSW’s. In het rapport worden de resultaten
vrijwel uitsluitend gepresenteerd voor de 9 geanalyseerde waterhuishoudkundige regio’s.
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dat slechts bij sommige grootgebruikers specifieker behoeft te worden gekeken (Hoogovens,
koelwater energiecentrales).
Voor de huidige fasen van het Deltaprogramma tot aan de Deltabeslissingen (2014-2015)
geldt dat de presentatie van effecten (doelbereik, neveneffecten) wel zoveel mogelijk
ruimtelijk moet worden weergegeven maar dat dat niet al te gedetailleerd gedaan hoeft te
worden omdat de nauwkeurigheid van de analyses dat ook (nog) niet mogelijk maakt. In
latere fasen, bij de vaststelling van uitvoeringsprogramma’s en de vergelijking van concrete
maatregelen, is lokaal inzoomen wel nodig. In het algemeen geldt: het doel bepaalt de
benodigde mate van detail van analyse. En ook: presenteer de resultaten altijd één slag
grover dan de schaal waarop de analyse heeft plaatsgevonden (en omgekeerd: analyseer
één slag gedetailleerder dan de beoogde besluitvormingsschaal). Zo is besloten de resultaten
van NHI op een grovere resolutie weer te geven in het Deltaportaal (ten behoeve van de
beleidsanalisten) dan welke beschikbaar komen in de rekenfaciliteit (ten behoeve van de
‘rekenaars’) (Figuur 7).
Deltaportaal > Rekenfaciliteit

Deltaportaal

• Vergelijkingssystematiek
• Deelprogramma’s
• Thema’s
Jaar

Seizoen Maand Decade

NL

X

Dag
X

Regio
WS
District
Rekenfaciliteit > Deltaportaal

LSW
Plot

Rekenfaciliteit

• Berekeningsresultaten
• Hoge resolutie in ruimte en tijd

Figuur 7 Verschil in resoluties Deltaportaal en Rekenfaciliteit

5.3

Tijdschaal
Het Deltaprogramma gaat over de lange termijn: de rest van deze eeuw, tot circa 2100. Ook
dat stelt beperkingen aan de mate van detail en de nauwkeurigheid van uitspraken die
kunnen worden gedaan. Bij oordelen over mate van doelbereik en secundaire effecten betreft
het dus oordelen over lange tot zeer lange perioden, of de verre toekomst: bijvoorbeeld de
gevolgen voor landbouw in de tweede helft van de eeuw, ecologische neveneffecten van een
beleidsstrategie in een inmiddels veranderd klimaat, en kosten voor generaties na ons.
Dat betekent dat de ‘juistheid’ van de effectbepaling weliswaar gering zal zijn (het wordt in
2050 of 2100 nooit zo als nu verwacht), maar dat deze nog wel degelijk relevant kan zijn voor
een onderlinge vergelijking van strategische beleidsalternatieven, omdat we wel voldoende
zekerheid kunnen hebben over de richting van de veranderingen (positieve of negatieve
effecten) en de relatieve verhouding (meer of minder). Met die ‘disclaimer’ hoeft men ook
minder krampachtig te doen over de vraag of wel de juiste ‘getalswaarden’ zijn berekend. Een
voorbeeld: landbouwschade kan worden uitgedrukt in procenten, of in euro’s naar huidig
prijspeil, en voor de huidige gewassen, of een willekeurig ‘landbouwtype’. Voor de onderlinge
verhoudingen maakt dat niet uit. Voor nabije beslissingen is kwantificering beter mogelijk,
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voor de lange termijn is de betrouwbaarheid van modelresultaten en expert judgements
beperkt en zijn al te concrete uitspraken over effecten vaak niet mogelijk.
De voorgestelde criteria en wijze van kwantificeren zijn nu gericht op een ‘voldoende
onderbouwd’ oordeel over strategieën en maatregelen rond 2050 (‘ergens tussen’ 2030 en
2070), vanaf referentiejaar rond 2015, en met een doorkijk naar eind van de eeuw. In de
praktijk betekent het dat moet kunnen worden beslist over implementatie van
beleidsprogramma’s en projecten (implementatie van maatregelen) tussen ongeveer 2015 en
2050 en de globale richting van gewenste ontwikkelingen en beleid daarna (richtinggevende
uitspraken). Dat is wat met adaptief deltamanagement wordt beoogd (zie 4.2) en in
‘adaptatiepaden’ grafisch wordt weergegeven. Daarbij wordt er echter nadrukkelijk op
gewezen dat die richtinggevende uitspraken voor de lange termijn niet zo concreet hoeven te
zijn als voor de komende paar decennia.
5.4

Strategieën en maatregelen
Om NHI zinvol in DP ZW in te kunnen zetten moeten natuurlijk ook de maatregelen en
strategieën die geëvalueerd gaan worden in het model kunnen worden opgenomen c.q.
nagebootst. Het gaat hierbij om:
- Maatregelen in het hoofdwatersysteem;
- Maatregelen in het regionale watersysteem;
- Maatregelen gericht op gebruikers van het water.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maatregelen die zullen worden meegenomen
als onderdeel van de ‘Reële Strategieën’ van DP ZW.

Kenmerkende maatregel

Voorbeeld

Hoofdwatersysteem
Water vasthouden
Optimaliseren aanvoer en doorvoer
Beperken externe verzilting
Anders verdelen

Water conserveren op IJsselmeer
Gemaalcapaciteit optimaliseren
Bellenscherm Nieuwe Waterweg
Aanpassing stuwprogramma Driel

Zowel nationaal als regionaal
Vraag verminderen

Beperken schutverliezen

Regionaal watersysteem
Aanbod vergroten
Grondwatervoorraden vergroten
Vergroten aanvoer en doorvoer
Hergebruik water
Anders verdelen
Vraag verminderen

Water vasthouden op hogere zandgronden
Opslag ondergronds
Verruimen KWA
Effluent RWZI
Alternatieve aanvoer
Flexibel peilbeheer

Gebruiksfuncties
Aanbod vergroten
Vraag verminderen

Regenwater vasthouden
Beregenen op maat, andere gewassen
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De maatregelen in tabel 4 worden met NHI doorgerekend. De groepering in tabel 4 vormt een
goede opzet om de eisen voor NHI uit af te leiden. NHI moet voor DP ZW dan ook adequaat
zijn voor de landelijke beoordeling van de hydrologische effecten van maatregelen:
in de landelijke waterverdeling;
in de regionale watervraag op het niveau van regio’s;
voor gebruiksfuncties zoals landbouw en natuur op niveau van regio’s.
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6 Wat maakt NHI 3.0 geschikt/toepasbaar voor DP ZW?
De eisen gesteld aan NHI uit het vorige hoofdstuk kunnen als volgt worden samengevat:
- Adequate modellering van de landelijke waterverdeling, ten behoeve van het kunnen
spelen met maatregelen in het hoofdwatersysteem;
- Adequate modellering van de regionale watervraag op het niveau van regio’s, ten gevolge
van klimaatverandering en door maatregelen;
- Adequate modellering van de hydrologische effecten die relevant voor zijn landbouw en
natuur op niveau van regio’s.
In dit hoofdstuk zullen we bespreken in hoeverre NHI 3.0 voldoet aan ieder van deze eisen.
6.1

Effecten landelijke waterverdeling
In de toetsingsrapportage (Hoogewoud et al 2013) is NHI3.0 uitgebreid beoordeeld op de
Functionele Specificaties Deltamodel 2009. Daaruit leiden we het volgend af. De afwijkingen
van NHI 3.0 ten opzichte van de gemeten toestand (debieten) in de (droge) jaren 2003 en
2006 bedragen minder dan 20%
bij 4 van de 5 onafhankelijke toetsingslocaties
(hoofdkranen). Alleen voor de Oranjesluizen was de (cumulatieve) afwijking bijna -60%
(Hoogewoud et al., 2012). De variatie in de debieten in de tijd met name tijdens de droge
zomers van 2003 en 2006 wordt goed berekend. De verdeling binnen het hoofdsysteem
wordt eveneens plausibel berekend gedurende de droge perioden. Gezien deze resultaten
wordt NHI3.0 als goed toepasbaar beoordeeld voor berekening van de waterverdeling binnen
het landelijk hoofdsysteem.

6.2

(Regionale) Watervraag
De uitspraken binnen DP ZW gebeuren op de schaal van regio’s. De toetsing van NHI3.0 is
uitgevoerd op 1 niveau lager (fijner) namelijk in balansgebieden3 (NHI projectgroep 2012,
hoofdstuk 4), dat zijn groepen van districten in Mozart. Voor de balansgebieden zijn criteria
opgesteld voor zowel de variatie in de waterhoeveelheid in de tijd als de totale hoeveelheid
aangevoerd water binnen de droge zomer periodes van 2003 en 2006. In de
toetsingsrapportage wordt op basis van deze criteria geconcludeerd dat NHI adequaat is in
deze balansgebieden voor de zomersituatie.
Watervraag Friesland
Kijkend naar de gemiddelde watervragen voor het zomerhalfjaar van 1996-2006 van
bijvoorbeeld Friesland, dan blijkt (Figuur 8) dat de hydrologische jaren duidelijk verschillend
zijn. Er zijn jaren met een netto watervraag over het zomerhalfjaar (1996, 1999, 2003, 2006)
en ook jaren met netto lozingen in het zomerhalfjaar (1998, 2001, 2004). De droogste jaren
zijn 1996 en 2003. Het verschil in netto inlaat tussen het droge jaar 2003 en het natte jaar
2004 is orde 20 m 3/s (gemiddeld over het zomerhalfjaar). De onnauwkeurigheid in NHI ligt in
de orde van 4 m 3/s, zoals de grafiek in Figuur 9 laat zien. Dat is duidelijk kleiner dan het
hiervoor genoemde verschil tussen een droog en nat jaar.
Een vergelijkbare verhouding geldt in de andere waterbalans gebieden. De onzekerheid in de
NHI resultaten is dus een factor 5 kleiner dan die in de verandering van de toestand.
Daarmee voldoet NHI aan de eis van onderscheidbaarheid van de resultaten in termen van
wateraanvoer.

3

Dit is geen aparte laag tussen regio en district, maar een groepering van districten ten behoeve van de toetsing.
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Gemiddelde watervraag zomerhalfjaar Friesland
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Figuur 8. Gemiddelde watervraag Friesland zomerhalfjaar (1 mei – 30 september)

Figuur 9. Netto inlaat Friesland 2003, meting (blauw), NH2.2 (rood) en NHI 3.0 (paars) 4

IJsselmeerpeil
Voor 2003 is voor 4 stations Den Oever, Kornwerderzand, Lemmer en Ramspolbrug de
gemiddelde waterstand vergeleken met het door NHI berekende peil (Figuur 10). Dit
gemiddelde komt voor de periode juli-september redelijk overeen. Maar we zien ook
duidelijke verschillen. Dit komt voor een groot deel door het verschil in theorie en praktijk van
het peilbeheer. Zo is de grote afwijking in het winterhalfjaar te verklaren doordat in NHI de
spuicapaciteit niet beperkend wordt verondersteld.
Daarom wordt het winterstreefpeil van -0.40 m NAP in NHI gehandhaafd, terwijl het in de
praktijk niet altijd lukt door bv. windopzet op de Waddenzee (spuibeperkingen)5.

4

NB. Opmerking bij figuur: alle datums horen bij de verticale gridlijn ter linkerzijde van de plek waar de
datum staat, dwz 01/01 hoort bij de linker as, 31/01 bij de eerste gestippelde verticale gridlijn, en
27/11 bij de meest rechtse gestippelde verticale gridlijn, 31/12 hoort bij de rechter zijkant van de
grafiek.
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IJsselmeerpeil 2003
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Figuur 10. Berekend vs. Gemeten IJsselmeerpeil

Het verschil in het voorjaar (mei – juni) komt ook voort uit verschillen in peilbeheer. Het
zomerstreefpeil is in NHI -0.20 m NAP, conform het peilbesluit. In NHI wordt al het water
boven het streefpeil direct geloosd, dus komt het peil van het IJsselmeer in het model nooit
boven de -0.20 m NAP. In de praktijk is er een marge toegestaan in dit peilbesluit en is er tot
peilen van -0.17 m NAP geen probleem. In droge situaties zoals 2003 en ook in mei/juni 2011
kan de LCW besluiten het peil van het IJsselmeer op te zetten.
Belangrijk is dat we in de resultaten van NHI een uitzakking zien van bijna 5 cm in augustus
2003. In de metingen is in die periode ook een uitzakking van dezelfde orde grootte zichtbaar
(ongeveer 4 cm). Dit impliceert een afwijking van ca. 20% ten opzichte van het berekende
peil en komt goed overeen met de totale afwijking van het inlaatdebiet Friesland van 4 m 3/s
(Figuur 8).
Chlorideconcentraties inlaat Gouda
De norm voor de inlaat van zoetwater bij Gouda ligt op 250 mg/l. Komt het zoutgehalte
daarboven, dan moet de inlaat gesloten worden. In een gemiddeld jaar (1967) blijft het
chloride gehalte bij Gouda ruim onder de norm (Figuur 11): huidige situatie orde 100 mg/l. In
2050 bij W+ loopt dit op tot piekwaarden van orde 180 mg/l, maar nog ruim onder de norm.
Voor een droog jaar (1989) is het chloride gehalte in de huidige situatie orde 100 mg/l, in de
scenario’s zien we dit oplopen tot waarden van 600 mg/l, ruim boven de norm. En voor een
extreem droog jaar (1976) is in de huidige situatie al sprake van een chloridegehalte dat
enkele decaden boven de norm van 250 mg/l is. Voor het W+ scenario nemen tijdsduur en
hoogte van de overschrijding flink toe (max. 1350 mg/l).

5

Overigens wordt bij gebruik van LSM beperking in capaciteit door hoge buitenwaterstanden (randvoorwaarden in LSM)
wel meegenomen. Ook kan in LSM desgewenst met wind en dus met scheefstand op het meer gerekend worden.
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Figuur 11 Chloride concentratie Gouda voor diverse jaren en scenario’s (Prinsen & Becker, 2011)

Voor de huidige situatie is er bij Gouda dus tussen een gemiddelde zomer en een droge
zomer al een factor van 2.5 mogelijk. De toename in chloride gehaltes die in het W+ scenario
wordt berekend is nog groter, namelijk een factor 4.5 (het verschil tussen 2050W+ 1976 en
huidig 1976 is 1350/300 = 4.5).
NHI berekent op 80% van de locaties (ook bij Gouda en Gouwe) en tijd (2003 en 2006) de
chloridegehaltes binnen een marge van 40% van de metingen. Deze marge van 40% is
kleiner dan het verschil tussen een gemiddelde zomer (1967) en een droge zomer (1976).
NHI model is derhalve in staat om de jaarlijkse variabiliteit goed (voldoende onderscheidend)
te voorspellen. De (berekende) onzekerheid ten gevolge van de klimaatverandering is een
factor 4.5, ofwel 450%. Dit is dus een orde groter dan de onnauwkeurigheid van NHI (40%).
Bovendien is het voor wateraanvoer bij Gouda belangrijk dat de in het model berekende duur
van overschrijding klopt, de precieze waarde maakt dan niet zoveel meer uit.
Interne verzilting
Een verandering in zoutgehalte heeft invloed op de landbouw en natuur en wordt door NHI
uitgerekend. Interne verzilting ontstaat in die gebieden waar de kwel brak of zout is. Ten
gevolge van klimaatverandering kunnen lage grondwaterstanden over langere perioden gaan
optreden. Dat leidt tot een toename van de zoutbelasting via kwel naar de sloten. Een hogere
zeespiegel kan leiden tot een groter drukverschil tussen ‘buitenwater’ (bijvoorbeeld de
Nieuwe Waterweg of het IJsselmeer) en de waterstand in de diepe polder. In de diepe zones
naast het ‘buitenwater’ kan de kwel en het zoutgehalte daarin toenemen.
Een toename van interne verzilting kan leiden tot gewasschade en / of een toename in
zoetwatervraag voor doorspoeling. Modellering van interne verzilting en de daaruit
voortkomende schade is niet eenvoudig, vooral gezien de lokale heterogeniteit op perceel
niveau. Daarom is de toetsing van berekende waarden met metingen gebaseerd op
zoutvrachten op het niveau van lsw’s. NHI 3.0 benadert de metingen binnen een factor 3
(Hoogewoud et al., 2012). Dit is voor het gebruik in DP ZW ruim voldoende, omdat:
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Ten gevolge van klimaatverandering de te verwachten zoutschade een factor 10 kleiner
is dan schade door watertekort (Van Beek et al., 2008);
Zoutschade erg afhankelijk is van de gewaskeuze. En die is op een termijn van 50 tot
100 jaar erg onzeker;
Gewassen over het algemeen veel minder gevoelig zijn voor zout dan wel wordt
aangenomen;
Zoutschade relatief eenvoudig te beperken is door een meer uitgekiend
irrigatie/waterbeheer.

Kortom, NHI is goed genoeg om de toename van interne verzilting te kunnen vaststellen. De
vertaling van interne verzilting in landbouwschade is te onzeker en niet voldoende belangrijk
in de economische afweging binnen DPZWV.
6.3

Hydrologische effecten vertaald voor landbouw en natuur
Voor de bepaling van de effecten voor landbouw (Agricom) en natuur (Demnat) wordt gebruik
gemaakt van de veranderingen in de karakteristieke grondwaterstanden (GLG, GVG, GHG)
en in de verdamping van de vegetatie door vochttekort. Daarbij is de duur en de mate van de
verandering belangrijk. Onderstaand wordt een kort overzicht gepresenteerd van de
uitkomsten van NHI voor 4 verschillende groeiseizoenen (Tabel 4).
Tabel 4. Overzicht gekozen groeiseizoen in termen van neerslagoverschot

Jaar
2008
1989
2003
1976

Omschrijving
Normaal
Droog
Zeer droog
Extreem droog

Vochttekort zorgt ervoor dat de actuele verdamping achterblijft bij de potentiele. Dit is tevens
een maat voor de te verwachten opbrengstderving voor landbouwgewassen. In Tabel 5 is de
transpiratiereductie in het zomerhalfjaar voor niet-beregende landbouwgewassen volgens
NHI weergegeven voor 3 jaren (1989, 2003, 1976) met een oplopend neerslagtekort. Uit de
tabel blijkt dat de transpiratiereductie gevoelig is voor de meteorologische droogte. Dit
impliceert tevens dat de uitkomsten van NHI wat betreft de gewasproductie gevoelig zal zijn
voor de veranderingen van het klimaat. Onafhankelijke experts (Jan van Bakel, Frank van der
Bolt en Piet Groenendijk) vinden de verhouding tussen de transpiratiereducties van 1976 en
2003 plausibel.
Tabel 5. Berekende transpiratie voor landbouwgewassen in het zomerhalfjaar en beregeningsgift

Jaar
2008
1989
2003
1976

Actueel (mm)
-246
-274
-276
-249

Potentieel (mm)
-258
-302
-318
-334

Reductie (%)
5
9
13
26

Beregening
(Mm3)
114
430
460
727

De watervraag wordt mede bepaald door de beregening. Verwacht mag worden dat de
berekende beregeningsgiften toenemen naarmate het neerslagtekort toeneemt. In dezelfde
tabel is de berekende beregening weergegeven voor dezelfde 3 jaren. Het potentieel
beregende areaal is voor alle jaren gelijk. Uit de tabel blijkt dat inderdaad de beregening
groeit met de mate van meteorologische droogte.
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De gemiddeld laagste grondwaterstand (LG3) in een individueel jaar blijkt ook
onderscheidend wanneer we de 4 jaren beschouwen. Uit Tabel 6 kan worden geconcludeerd
dat de hydrologische uitkomsten van NHI consistent reageren op de meteorologische input.
Tabel 6. Door NHI berekende LG3 voor agrarische gronden met een GLG <2.5 m

Jaar
2008
1989
2003
1976

LG3 (m-mv)
1.21
1.34
1.36
1.48

Voor de landbouweffecten is naast de bovenbeschreven mate van de verandering in de GLG
ook de duur van de droogte periode belangrijk. NHI blijkt de tijdsduur van opgetreden droge
periodes (zomers) gedurende 1995 - 2006 goed te simuleren, zo blijkt uit analyse van 30
meetreeksen van grondwaterstanden (Figuur 12) verspreid over de belangrijkste
wateraanvoer gebieden in Nederland (NHI projectgroep, 2013). Op basis van de processen
die in NHI zijn opgenomen wordt verwacht dat voorspellingen in significant andere, langere
perioden realistisch worden berekend. Daarover is echter nog geen met meting onderbouwd
bewijs te geven.

Figuur 12 Berekende (blauwe lijn) en gemeten (zwarte lijn) grondwaterstand in een meetpunt in Midden Brabant
(links) en in de Achterhoek (rechts).
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7
7.1

Synthese en conclusies
Adequaatheid NHI voor gevolgen van klimaatscenario’s
De onzekerheid (onnauwkeurigheid, onwetendheid) van NHI moet afgewogen tegen andere
onzekerheden in de analyse keten binnen DP ZW. De grootste onzekerheid ligt in de
klimaatscenario’s: zo kan het neerslagtekort in 2050 op bijvoorbeeld de Veluwe nog steeds
50 mm zijn, maar ook 150 mm: een verschil van een factor 3. Nu is het interessant dat er ook
in het verleden droge jaren voorkwamen. We weten dus al wat een droog jaar voor gevolgen
kan hebben voor waterstanden, zoutgehaltes, verdampingstekorten, gewasschades
enzovoort. In die zin is de toekomst ook weer niet zo onzeker. Wat we niet weten is hoeveel
vaker dit soort situaties voor gaan komen. Maar als NHI in staat is om eerder opgetreden
droge jaren goed te reproduceren dan is het instrument onderscheidend genoeg om ook
gevolgen van de klimaatscenario’s te simuleren. Omdat er geen systematische fout in het
model zit, maar alleen ‘ruis’ die bij verschillende scenario’s even groot is, kunnen de relatieve
verschillen (‘ruis’ wordt afgetrokken van dezelfde ‘ruis’) hiertussen goed gebruikt worden voor
evaluatie.
Met andere woorden: wij deduceren toepasbaarheid op basis van interpolatie van opgetreden
droogte events. Klimaatverandering zorgt voor langere droge en natte perioden en (mogelijk)
verschuiving van landbouw gewassen. NHI is geschikt om de hydrologische effecten door te
rekenen (fysische basis).
Voor het hoofdwatersysteem wordt de variatie in de debieten in de tijd met name tijdens de
droge zomers van 2003 en 2006 goed berekend. De verdeling binnen het hoofdsysteem
wordt eveneens plausibel berekend gedurende de droge perioden. Gezien deze resultaten
wordt NHI als goed toepasbaar beoordeeld voor berekening van de waterverdeling binnen
het landelijk hoofdsysteem
Voor de regionale waterverdeling constateren we dat NHI de watervraag op het niveau van
balansgebieden in droge en natte jaren uit het verleden goed weergeeft (onnauwkeurigheid is
een factor 5 kleiner dan de verandering tussen nat en droog jaar). Er mag dan verwacht
worden dat NHI de watervraag ook in toekomstig droge jaren (die door de klimaatverandering
waarschijnlijk vaker gaan voorkomen), zeker op het niveau van regio’s, adequaat weergeeft.
Tevens is NHI model in staat de jaarlijkse variabiliteit in chlorideconcentraties in het
hoofdwatersysteem (externe verzilting) voldoende onderscheidend te voorspellen: de te
verwachten onzekerheid ten gevolge van klimaatverandering is een orde groter dan de
onnauwkeurigheid van NHI. De onnauwkeurigheden in het voorspellen van interne verzilting
lijken groot, maar zijn niet relevant voor de beleidsanalyse omdat de te verwachten
zoutschade aan gewassen een factor 10 kleiner is dan die ten gevolge van watertekort.
Ook ten aanzien van de hydrologische veranderingen in droge jaren die kunnen leiden tot
landbouwschade geeft NHI adequate resultaten. De resultaten laten transpiratiereducties,
toenemende beregeningshoeveelheden en afnemende grondwaterstanden zien die
onderscheidend zijn voor een reeks van jaren met oplopend neerslagtekort.

7.2

Toepasbaarheid NHI voor landelijke effecten van maatregelpakketten
Maatregelen in het hoofdwatersysteem die het wateraanbod aan regio’s beïnvloeden kunnen
relatief eenvoudig worden ingebouwd in het model. Hoewel het niet mogelijk is om de
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modelresultaten te vergelijken met metingen (de maatregelen zijn immers nieuw) ligt het voor
de hand dat de foutenmarge in dit geval niet groter is dan bij de base-case (huidige situatie).
Ook hier geldt dan dat de relatieve verschillen tussen maatregelpakketten goed vergeleken
kunnen worden.
Maatregelen die de watervraag van regio’s beïnvloeden kunnen ‘opgelegd’ worden aan het
model waarmee vervolgens de landelijke effecten (‘op hoofdlijnen’) geanalyseerd kunnen
worden. In hoeverre meer gedetailleerde maatregelen in de regio werkelijk de watervraag
reduceren en wat voor neveneffecten deze hebben, vereist echter meer regionale
nauwkeurigheid. Daarop is NHI in dit kader nog niet beoordeeld. Dit is echter ook niet vereist
voor het nemen van de Deltabeslissingen. Want pas daarna worden uitvoeringsprogramma’s
vastgesteld en is lokaal inzoomen noodzakelijk voor de vergelijking van concrete
maatregelen.
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A Criterialijst Vergelijkingssystematiek (versie 2.0, 2012)
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