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Zoet water



Heeft Nederland een plan B? 
Nadenken over en zo nodig voorbereiden op:

1. Strategische keuzes in onze Delta-strategieën voor 
2e helft van deze eeuw

2. Rekening houden met 
“kleine kans, grote impact” 

3. Relateren aan (ruimtelijke) ontwikkelingen en 
keuzes die doorwerken na 2100
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I  Zeespiegelstijging en Antarctica (KNMI) – Wat kunnen we verwachten?

II Systeemverkenningen (RWS) – Hoe houdbaar zijn de voorkeurstrategieën?

III Signaleringsmethodiek (Deltacomm.) – Wanneer handelen?

IV Lange-termijn opties (Deltacomm.) – Wat is het handelingsperspectief?

V Implementatievraagstukken (I&W) – Hoe krijgen we het voor elkaar?

• Samenhang en planning gericht op herijking Deltaprogramma

• Focus primair op Waterveiligheid (incl. Zandige Kust) en Zoetwater

5 sporen



• Inzicht effecten van ZSS op landsbrede
Zoetwaterstrategie (KZH)

– Verzilting strategische zoetwaterbuffers centraal

– Grootschalige effecten zoute kwel

• Inzicht houdbaarheid en oprekbaarheid VKS

– Effect van maatregelen beleid en beheer

– Welke systeemtoestand nog te bereiken met welke 
inspanning? 

• Duiden en integreren

– Effecten van maatregelen en haalbare 
systeemtoestanden duiden

– Interacties met waterveiligheid, zandige kust en 
aantal overige factoren in beeld brengen

Spoor II Zoetwater

Centraal staat inzicht verwerven in het ‘presteren’ van de KZH 
onder toenemende druk i.c.m. (afnemend) handelings-perspectief



• Dynamisch handhaven Zoetwaterbalans
centraal in Klimaatbestendige 
Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem

• Combi van dreigingen kan balans uit 
evenwicht brengen

– ZSS verzwakt de strategie: toename zoutlast vergt 
meer zoetspoeldebiet en evenwichtspunten 
verschuiven

– Overbrugging van periodes van lage rivierafvoeren, 
grote watervraag steeds lastiger

• Functioneren KZH-buffers maatgevend voor 
regionale strategieën

– Buffers randvoorwaardelijk voor waterbeschikbaarheid

– Adaptatie in de regio (beperking watervraag of 
verminderen kwetsbaarheden) is een ‘knop’ 

KZH?



1. IJsselmeergebied

2. ARK-NZK

3. RMM

4. ZW Delta

5. Rivieren, landsbrede verdeelvraagstuk

Exploratieve aanpak:

• Kennisvragen articuleren

• Aanpak vaststellen

• Itereren van grof naar fijn

• Inzichten aanreiken

Benadering 
per focusregio & 
bovenregionaal

Randcondities Rijn en Maas
- Verloop afvoer & chloride
- Afvoerverdeling Rijntakken

Regionale randcondities
- Verdamping - Neerslag
- Zoute kwel & doorspoeling
- WatervraagRandcondities zeezijde

– zeespiegel, getij, stormopzet



• Zichtwaarden in meters zeespiegel met 
grote bandbreedte in de tijd, want

– Geen consistente scenario’s beschikbaar voor 
rivierafvoer, meteo, landgebruik etc. voorbij 2015

– Info uit (KNMI23) scenario’s pas in 2023 ‘inpluggen’ 
t.b.v. tijd-as & onzekerheidsmarges

• Invloed Responses (adaptatie) op 
Pressures, State en Impact onderscheiden

– Onderscheid in wel en niet te beïnvloeden factoren

– Inzicht in aard en omvang van maatregelen om KZH 
werkend te houden, welke systeemtoestand nog te 
bereiken

• Impacts van state en responses 

– Waterstaatkundige doorwerking

– Impact van beheer- en beleidsknoppen

– Duiding houdbaarheid, oprekbaarheid

– Beeld van handelingsperspectieven

Gevoeligheidsanalyse
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– Grof naar fijn, modulair: 

▪ Voldoende voor 1e fase (2022)

▪ Aanpasbaar en herbruikbaar in 2e

fase (> 2022)

– Geschikt voorgevoeligheidsanalyse

▪ voorkom schijnnauwkeurigheid 

▪ veel sommen en eenvoudig aan 
knoppen draaien

– Vertrek vanuit bestaande modellen en 
systeemkennis, o.b.v. good modelling
practice

Modellering



Grondwater: kweldruk, zoutlast, doorspoelbehoefte

– 1 scenario-run LHM Zoet Zout 

– Uitsnedes bij 0, 0.5, 1, 3m LHM Zoet

Een onvermijdelijke uitzondering op de modulaire 

gevoeligheidsaanpak

Grondwater 
(Deltares 2021-2022)



Vervolg 2022-2023:

Van systeemverkenning naar 1e landelijk beeld 

DUIDINGSKADER

Waterstaatkundige 
toestand
• m3/s aanvoer, afvoer,
• mg/l chloride
• cm peil
• Gemaalcapaciteit
• etc.

Doorwerking op 
doelbereik
• Impact van 

systeemtoestand
• Impact van 

maatregelen

Doorwerking op 
functies en 
waarden

INDICATOREN

Bijv.: Verhaal 
IJsselmeer bij x m ZSS

• Speelruimte en 
knelpunten peil en 
chloride

• Reikwijdte van 
maatregelen

• Regionale effecten op 
functies 

• Bovenregionale 
doorwerking



Dank!

Vragen?

Joost….


