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Inleiding

Vanaf 2010 zijn evaluaties van het vigerende Waterbeheerplan opgesteld. Deze bestaan uit twee
delen: de beleidsrapportage en de (onderhavige) monitoringsrapportage. De beleidsrapportage
beschrijft de voortgang van de maatregelen uit het waterbeheerplan, terwijl de
monitoringsrapportage de feitelijke toestand van water, dijken en wegen weergeeft. Zo mogelijk
worden er verbanden gelegd tussen maatregelen en de toestand.
Vanaf 2015 is voor een andere opzet gekozen: de beleidsrapportage is samengevoegd met de
jaarrapportage. Reden hiervoor is de grote overlap tussen deze twee. Er is echter ook geconstateerd
dat de monitoringsrapportage veel meer op zichzelf staat. Daarom is deze nu ondergebracht in een
afzonderlijke rapportage. De indeling van de monitoringsrapportage is gelijk aan de jaarrapportage,
waardoor beide goed met elkaar kunnen worden vergeleken.

Leeswijzer
In de hoofdstukken 2 t/m 7 komen achtereenvolgens de effecten Waterveiligheid, Wateroverlast
beperken, Watertekort voorkomen, Gezond water, Schoon water en Veilige wegen aan de orde.
Daarbij treft u per thema een algemene beschrijving aan van de waargenomen toestand van 2017,
met name van incidenten of opvallende ontwikkelingen. Voor Veilige wegen is gebruik gemaakt van
de toestand in 2016, omdat gegevens later beschikbaar komen.
De beschrijving is zoveel mogelijk gedaan aan de hand van directe metingen die HHNK jaarlijks in
het gebied doet. Verder is bij de meeste effecten gebruik gemaakt van indicatoren. Bij enkele
thema's is extra aandacht voor actuele ontwikkelingen en verdieping.
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Waterveiligheid

In 2017 zijn er geen zware stormen geweest. De windkracht bleef beperkt tot 9-10 Bft, wat geen
enkel probleem heeft opgeleverd voor de waterkeringen.
Bij de storm op 3-4 januari 2018 was er geen sprake van sterk verhoogde waterstanden (NAP
+1.65), maar wel van flinke golven. Daardoor is het strand bij Camperduin verlaagd en ondervond
een strandpaviljoen overlast (figuur 2.2). Dit strand wordt in april 2018 aangevuld met een
strandsuppletie. Deze extra suppletie wordt middels een afstudeeropdracht bij HHNK geanalyseerd.
De resultaten worden gebruikt als input voor een windtransportmodel dat mede wordt ontwikkeld
voor het bestuderen van zandverplaatsing onder water bij de voormalige Zwakke Schakel. Zo
kunnen we wederom leren van deze bijzondere versterking.
In 2018 wordt ook bij Texel gesuppleerd tussen Paal 9 en 12. Hier heeft de afgelopen jaren flinke
afslag plaatsgevonden. Dit werk heeft vertraging opgelopen, het had voor juni 2017 gereed moeten
zijn. Inmiddels wordt een herstelwerk uitgevoerd voor recreatieseizoen 2018.

Figuur 2.2 Hoog water bij een strandpaviljoen, 3 januari 2018.

Uit tabel 2.1 blijkt dat de stormen bij Den Helder niet hebben geleid tot sterke opstuwing van het
waterpeil. Elders in Nederland was dit door lokale omstandigheden soms wel het geval, zoals bij
Eemshaven (tot vier meter boven het normale getij). De voorspelde waterhoogtes komen in het
algemeen vrij goed overeen met metingen, de verschillen zijn meestal minder dan 0,1 meter.
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Datum

Windkracht

Windrichting

Den Helder
voorspeld
(m + NAP)

Den
Helder
gemeten
(m +NAP)

Terugkeertijd

coupures
dicht?

1,52
1,75
2,11

verschil
voorspeld
en
gemeten
(m)
0,12
-0,05
-0,09

3-4 jan
11-12 jan
12-13 jan

9,10
7-8
8-9

nw
zw->nw
zw->nw

1,4
1,8
2,2

vaak
3x/jaar
ca 1/jaar

nee
ja
nee

28 feb-1
mrt
10 nov
18-19 nov
7-9 dec

max 7

zw

1,27

1,26

-0,01

vaak

nee

7-8
8
10

wnw
wnw-w
wnw-n

1,46
1,3
1,60 en 1,65

0,04
0,07
0,2

vaak
vaak
vaak

nee
nee
nee

nnw

1,41

1,5
1,37
1,63 en
1,63
1,27

10-11 dec

7

0,2

vaak

nee

Tabel 2.1 Stormen in 2017.
Zeespiegelstijging.
In 2017 was de gemiddelde zeespiegel in de Noordzee met NAP +11 cm het hoogst ooit gemeten. In
2007 was dit nog NAP +9 cm. In de tussenliggende jaren heeft de (gemiddelde) zeespiegelstijging in
de Noordzee stilgestaan door het uitblijven van zware stormen (met een opstuwend effect) en een
relatief laag getij. Dit past binnen de normale schommelingen.
Sinds de jaren 50 houden we er rekening mee dat de zeespiegel sneller gaat stijgen dan de huidige
20 cm per eeuw. Volgens de laatste schattingen kan de zeespiegel deze eeuw 2,5 tot 3 meter
stijgen, ruim tweemaal zoveel dan schattingen van de Deltacommissie. Globale berekeningen van
Rijkswaterstaat geven aan dat met onderhoud door suppleties ook de verdergaande stijging kan
worden gevolgd. Het heeft mogelijk wel gevolgen voor de levensduur van de recent versterkte
dijken en duinen, deze kan korter zijn dan we tot nu toe hebben ingeschat. Dijken en duinen worden
momenteel versterkt met een tijdshorizon van ca 50 jaar.
We blijven kennis ontwikkelen over de sterkte van dijken. Hiervoor vindt monitoring plaats en wordt
software verbeterd. Met nieuwe inzichten kunnen we dijken en duinen beter toekomstbestendig
maken.
Normering en klimaatverandering
De Waterwet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Bij de beoordeling van de veiligheid van primaire
keringen wordt sindsdien uitgegaan van overstromingskansen. De normering die daarbij wordt
gehanteerd is gebaseerd op verwachtingen over temperatuurstijging, zeespiegelrijzing en de
ontwikkeling van het te beschermen land.
Momenteel vindt een eerste beoordelingsronde plaats, waarbij een veiligheidsbeeld wordt geschetst
op basis van nieuwe normen en inzichten. We doen daarbij ervaring op met nieuwe software en we
ontwikkelen kennis samen met collega's uit het hele land (via het Kennis en Kunde Platform van de
Stowa). Het hoogheemraadschap neemt hierbij het voortouw. Verder zal ook nagedacht worden over
de doorwerking hiervan naar regionale keringen en wordt de zorgplicht op een andere manier
ingericht. De resultaten van deze beoordelingsronde worden in 2023 geëvalueerd. Een eventuele
aanpassing van normhoogtes van waterkeringen zal naar verwachting alleen overwogen worden als
er significante veranderingen in het te beschermen gebied aangetoond kunnen worden.
In de volgende monitoringsrapportage (2018) zal worden ingegaan op de eerste ervaringen met
deze nieuwe manier van beoordelen.
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Zeespiegelrijzing
Voor de komst van satellieten werden veranderingen van de zeespiegel vastgesteld met
peilschalen. Hiermee kan alleen de relatieve zeespiegelrijzing (veranderingen ten opzichte van de
bodemhoogte) worden bepaald. Sinds omstreeks 1990 kunnen veranderingen in de hoogte van de
zeespiegel én bewegingen van het land nauwkeurig worden bepaald met satellieten. Daarmee kan
ook de absolute zeespiegelrijzing worden vastgesteld. De absolute zeespiegelrijzing is mondiaal,
bij de relatieve zeespiegelrijzing spelen lokale of regionale factoren een rol. Denk daarbij aan de
trechtervorm van de Noordzee ten noorden van Calais. Daar kan (noorder)wind opstuwing
veroorzaken.
Bij de Nederlandse kust daalt de bodem met ca 5 cm per eeuw. Daardoor is de relatieve
zeespiegelrijzing hier iets groter dan absolute zeespiegelrijzing.
Oorzaken
In onderstaande figuur zijn de belangrijkste oorzaken van zeespiegelrijzing weergegeven.

Figuur 2.3. Gemeten wereldwijde zeespiegelrijzing per bron. Open en gesloten balken hebben
respectievelijk betrekking op de periode 1970 – 2010 en 1993 – 2010. Bron: IPCC

De metingen geven aan dat het tempo van zeespiegelrijzing toeneemt, de gevulde zwarte balk
(1993-2010) geeft een hoger tempo aan dan de niet gevulde zwarte balk (1970 – 2013). Hieraan
kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Door de relatief korte periode van meten kan
niet uitgesloten worden dat de versnelling (deels) wordt veroorzaakt door variaties in
zeestromingen.
De oorzaak opslag land heeft betrekking op het oppompen van grondwater, waardoor water in de
oceaan komt dat onder natuurlijke omstandigheden zeer langdurig vastzit in de ondergrond.
Voorspellingen
Met modellen en nauwkeurige satellietwaarnemingen kunnen voorspellingen worden gemaakt over
de zeespiegelrijzing in 2100. Schattingen lopen sterk uiteen, van enkele dm's (IPCC) tot meer dan
twee meter. De schattingen van het IPCC zijn gering, omdat er van wordt uitgegaan dat er geen
netto bijdrage zal zijn vanuit Antarctica en Groenland omdat extra sneeuwval compenseert voor
de afsmelting. Waarnemingen tonen echter aan dat de totale massa landijs in deze gebieden de
afgelopen 20 jaar met toenemende snelheid is afgenomen. Voorspellingen zijn complex, omdat er
veel factoren zijn die (zeker lokaal) van invloed kunnen zijn. Zoals verandering van (warme of
koude) zeestromingen en lokale/ regionale opstuwing en een toename van het aantal stormdagen.
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Wateroverlast beperken

West-Nederland, en met name ons beheergebied, kreeg in 2017 eind augustus en de eerste weken
van september een ongekende hoeveelheid neerslag te verwerken. Gemiddeld viel er in
Noorderkwartier 246 mm in drie weken tijd. Het KNMI geeft aan dat in de maand september
gemiddeld over Nederland 134 mm is gevallen, terwijl 78 mm normaal is. Landelijk was september
dus een zeer natte maand, terwijl we voor de kustgebieden (en vooral Noorderkwartier) kunnen
spreken van extreem natte omstandigheden. Het grootste deel van deze neerslag viel in acht zeer
natte dagen met lokaal forse neerslagpieken. Op diverse plaatsen is daardoor wateroverlast
opgetreden.
Figuur 3.1 laat de dagelijkse hoeveelheid neerslag op het beheersgebied zien in 2017. De zeer natte
dagen in september zijn goed zichtbaar.

Neerslag op het gebied van HHNK
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Figuur 3.1 Dagelijkse hoeveelheid neerslag in Hollands Noorderkwartier.
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In figuur 3.2 is de neerslag in het beheergebied ruimtelijk weergegeven. De linker kaart laat de
neerslaghoeveelheden (in mm per poldergebied) zien in de natste drie weken De rechterkaart laat
de jaarsommen voor de neerslag zien. Deze zijn, mede door de natte septembermaand, in een groot
deel van het gebied hoger dan normaal. In de zwart aangegeven gebieden is in 2017 meer dan
1.000 mm gevallen met uitschieters tot 1.100 mm.
De hoeveelheid neerslag in september was zeer uitzonderlijk, omdat het in alle westelijke
kustprovincies extreem veel regende. Dit gebeurt wel vaker in een kleiner gebied, maar voor een
gebied met deze omvang is de kans op zoveel neerslag veel kleiner. Voorheen kenden we alleen
meer lokale clusterbuien.

Figuur 3.2 Neerslag in beheersgebied in 2017 in de natste drie weken (september, linker kaart) en
de jaarsommen (rechterkaart).

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoringsrapportage HHNK 2017
Pagina

Datum

Registratienummer

9 van 39

12 maart 2018

18.39013

De zogenaamde SPI (Standard Precipitation Index) maakt inzichtelijk hoe extreem nat deze maand
is geweest. Deze index vergelijkt de neerslag in een bepaalde actuele periode met de gemiddelde
neerslag in diezelfde periode over de jaren 1961-2015. Figuur 3.3 laat zien dat bijna overal in
Noorderkwartier de maximale waarde voor de index wordt berekend (>2); dit wil zeggen dat in 99
tot 100% van de septembermaanden in tijdvak 1961-2015 minder neerslag viel dan in dezelfde
periode in 2017.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het klimaat verandert en dat er rekening moet worden gehouden met
grotere neerslagsommen en zeer natte periodes. De historische neerslagdata vertonen een duidelijke
trend. Daarom worden langjarige historische neerslagreeksen, die worden gebruikt voor
hydrologische analyses, gecorrigeerd voor het huidige klimaat. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de
gemiddelde jaarsom van zo'n reeks met 13% toeneemt. Voor de wintermaanden bedraagt de
toename wel 17%. Voor neerslagextremen is de toename nog groter: het aantal dagen dat er meer
dan 30 mm valt neemt met correctie voor het huidig klimaat met ongeveer 50% toe.

Figuur 3.3 De SPI index voor de periode september 2017 en Hollands Noorderkwartier.
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In onderstaand stukje dat op intranet is verschenen wordt een relatie gelegd tussen de grote
hoeveelheden neerslag van september 2017 en de afvoercapaciteit van onze polder- en
boezemsystemen.

De strekking is dat onze gemalen en watersystemen zelfs deze extreme hoeveelheden neerslag nog
wel kunnen verwerken, mits deze gelijk verspreid in tijd en ruimte valt. Het grillige karakter van de
neerslag zorgt er echter voor dat lokale overlast niet kan worden voorkomen. Doordat de bodem in
een groot deel van het gebied verzadigd was geraakt, leidde extra neerslag meteen tot water op het
land. Dit gebeurt dan zelfs op plekken waar de peilen in het oppervlaktewater niet extreem hoog
meer staan en voldoende wordt afgevoerd.
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Onderstaande afbeeldingen tonen de neerslag op 31 augustus en 8 september 2017. Te zien is dat
in het hele gebied sprake is van grote neerslagsommen en dat deze sommen per deelgebied sterk
kunnen verschillen. In deze twee dagen valt op veel plekken al meer dan de normale maandelijkse
hoeveelheid.

Figuur 3.4. De neerslag op 31 augustus en 8 september 2017.

Op een aantal plekken was ook op 16 en 17 september sprake van extreme neerslag. Deze heeft
toen lokaal tot hoge waterstanden op de boezem geleid. Extreme neerslag (circa 70 mm in een
etmaal) in de Hoevervaart bij Egmond leidde toen tot een waterstand van NAP -0,12m. Dit wordt
veroorzaakt door lokale opstuwing in deze smalle boezemtak. In Alkmaar, iets stroomafwaarts,
stond het peil in de boezem ongeveer 20 cm lager.
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Figuur 3.5 laat de boezempeilen zien bij Egmond (bovenste blauwe lijn) en in Alkmaar-West
(onderste zwarte lijn). De hoge waterstand leidde tot zorgen over een regionale kering.
Na de periode van extreme regenval heeft cluster peilbeheer het functioneren van het watersysteem
geëvalueerd. Voor vier gebieden is een zogenaamd feitenrelaas opgesteld. De bevindingen zijn te
vinden in het rapport Knelpuntenanalyse neerslagperiode augustus–september 2017 (17.124110).
Bij het hoogheemraadschap wordt modelmatig onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van het
beheergebied voor extreme omstandigheden. Daarvoor worden in een gebiedsdekkende
wateroverlaststudie (BWN 2.0) stresstesten uitgevoerd waarbij zowel korte, hevige piekbuien als ook
langere periodes van extreme neerslag worden gesimuleerd. Bij beide situaties kunnen
wateroverlastknelpunten optreden en vragen wellicht om verschillende oplossingsrichtingen.

Figuur 3.5 Boezempeilen op 17 september 2017 bij Egmond (blauwe lijn) en Alkmaar-West.
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Figuur 3.6 toont een gedetailleerd beeld van de wateroverlast bij een stresstest. De berekende
inundatie (water op het land) wordt vertaald naar een knelpuntenkaart waarbij de kans van
voorkomen en de potentiële schade en overlast meegewogen worden om de ernst van een knelpunt
aan te geven. Ook vitale infrastructuur wordt daarin beschouwd.
HHNK heeft een database opgenomen ("wateroverlast 2017") met veel foto's en drone-opnames van
de wateroverlast in september 2017. Deze beelden maken het mogelijk om modelresultaten te
verifiëren, iets waar vaak maar weinig mogelijkheden voor zijn.

Figuur 3.6. Wateroverlast bij een stresstest. Blauw betekent inundatie.
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De foto toont een deel van bergingsgebied Kolk van Dussen bij Lambertschaag. Ook het
functioneren van de aangelegde waterbergingen wordt betrokken bij de stresstest voor extreme
neerslag.

Figuur 3.7. Waterberging bij De kolk van Dussen.

In de toekomst zullen hevige piekbuien en natte periodes vooral lokaal overlast veroorzaken. Om dit
effectief aan te pakken zijn meerdere maatregelen nodig, die naast waterbeheer ook betrekking
hebben op de ruimtelijke inrichting. Samenwerking met partners zoals gemeenten is hiervoor
noodzakelijk.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoringsrapportage HHNK 2017
Pagina

Datum

Registratienummer

15 van 39

12 maart 2018

18.39013

Klimaatatlas
De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast en droogte.
Klimaatverandering leidt er naar verwachting in de toekomst toe dat dit vaker en in meer extreme
vorm gaat plaatsvinden. Overheden hebben de verantwoordelijkheid om hier op te anticiperen. Dit
vraagt om een goede regie en samenwerking. Gemeenten (VNG), provincies (PO) en
waterschappen (Unie van Waterschappen) hebben hiertoe de handen ineen geslagen, met als
resultaat de gezamenlijke investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland'. Het
hoogheemraadschap heeft hierbij een rol, omdat water(beheer) dikwijls centraal staat bij
klimaatproblemen.
Er moeten drie stappen worden gemaakt. In eerste instantie worden stresstesten uitgewerkt.
Daarvoor kunnen inzichten uit de watersysteemanalyse (project BWN 2.0) worden gebruikt.
Vervolgens worden ambitieniveaus vastgesteld: welke risico's zijn aanvaardbaar, welke
uitgangspunten worden daarbij gehanteerd. Ten slotte worden maatregelen (wat, waar en hoe) en
programma's uitgewerkt.
Naast zelf het goede voorbeeld te geven en samen aan de slag te gaan, is het ook van belang om
onze inwoners en bedrijven bewust te maken van wat zij zelf kunnen bijdragen. Denk bijvoorbeeld
aan het afkoppelen van hemelwater (regenton) of minder verstening (tegel eruit, plantje erin).
Samen met de gemeenten in ons beheergebied werken we aan een klimaatatlas
(https://hhnk.klimaatatlas.net/). Deze bevat kaarten met informatie over de gevolgen van
klimaatverandering en mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Deze kunnen worden gebruikt bij de
planvorming van overheden als voor versterking van bewustwording en inzicht bij burgers en
stakeholders. Met diverse gemeenten hebben we inmiddels basiskaarten (quick scans) gemaakt.

Figuur 3.8. Knelpuntenkaart uit de klimaatatlas HHNK, themakaart hittestress. Duidelijk zichtbaar
is dat in gebieden met veel open water (zoals Stad van de Zon en Broek op Langedijk) de
hittestress veel minder toeneemt dan in industriegebieden.
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Watertekort voorkomen

Het neerslagtekort gedurende de zomermaanden is een goede indicator voor watertekort. Het
neerslagtekort (definitie KNMI) is het cumulatieve verschil tussen verdamping en neerslag, gerekend
vanaf 1 april tot 1 oktober. Een neerslagtekort treedt bijna elk zomerhalfjaar op, de grootte ervan
zegt iets over droogte en daaraan gerelateerde problemen.
Het KNMI houdt ieder jaar het neerslagtekort bij op basis van een landelijk gemiddelde van een
aantal weerstations. Figuur 4.1 laat zien dat in 2017 het actuele tekort tussen grofweg half mei en
eind juni opliep van iets boven gemiddeld tot een situatie die in minder dan 5% van de jaren
voorkomt. Daarna bleef het tekort redelijk constant, om vervolgens in de natte septembermaand
met zo'n 100 mm extreem snel omlaag te schieten. Dit geeft aan dat er, met name de eerste helft
van deze maand, heel veel neerslag is gevallen.

Figuur 4.1 Landelijk neerslagtekort in 2017 in van 1 april tot 1 oktober.
Lokaal kan het neerslagtekort sterk afwijken van het landelijk gemiddelde verloop. Het landelijk
gemiddelde komt niet hoger dan ongeveer 150 mm.
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In figuur 4.2, waarin de landelijke spreiding van neerslagtekorten is weergegeven, is te zien dat het
neerslagtekort eind augustus bij Den Helder en Texel is opgelopen tot ongeveer 300 mm, het
grootste in het land. De rechterkaart laat het neerslagtekort zien op 30 september 2017. Door de
natte septembermaand is het contrast met de linker kaart in west Nederland zeer groot. In het
grootste deel van het land is eind september nog slechts een gering neerslagtekort of zelfs een overschot.

Figuur 4.2 Neerslagoverschot voor twee periodes: van 1 april tot aan september en van 1 april tot
en met eind september (een negatief neerslagoverschot is hetzelfde als een neerslagtekort).
In het zomerseizoen vullen agrariërs een deel van het neerslagtekort aan met beregening uit
oppervlaktewater. Men is daarbij afhankelijk van aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit.
De kans op droogte- en/of zoutschade is maximaal als een regionaal oplopend neerslagtekort
samenvalt met (dreigende) afname van wateraanvoer. Het Watermanagementcentrum Nederland en
de Landelijke commissie waterverdeling (LCW) houden daarom de prognoses voor de afvoer van de
Rijn goed in de gaten. Als de afvoer bij Lobith onder een bepaalde grenswaarde zakt, dan is er
officieel sprake van "dreigend watertekort".
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In onderstaande figuur uit de Droogtemonitor nummer 7 van WMN/LCW is te zien dat de afvoer van
de Rijn (blauwe lijn) eind juni 2017 net onder het criterium (= norm voor voldoende aanvoer, gele
vlak) is gezakt.

Figuur 4.3 Waterstand in de Rijn bij Lobith eind juni tot begin juli 2016.

Dit was echter van korte duur want in juli steeg de afvoer terwijl het criterium dan lager ligt. Het
gehele zomerseizoen kon voldoende water aangevoerd worden voor het op peil houden van de
zoetwatervoorraden. Desondanks kunnen zich heel lokaal (op perceelniveau) problemen voordoen
die samenhangen met grote neerslagtekorten en verzilting.
In 2018 werkt het hoogheemraadschap beleid uit hoe om te gaan met watertekort. De strategie voor
waterverdeling moet op een éénduidige en reproduceerbare manier aangeven op welke
gebruiksfuncties waar in het gebied gekort moet worden bij een bepaalde beperking in het
wateraanbod. Dit is niet altijd te "sturen" vanuit het watersysteem, maar heeft vooral ook te maken
met bijvoorbeeld verbod op beregening.
Er loopt ook een landelijk spoor voor de waterbeschikbaarheid in het hoofdsysteem (WABES).
Rijkswaterstaat trekt dit. Dit spoor moet meer en betere informatie verschaffen over de kans dat
een beperking in de watervoorziening vanuit het hoofdsysteem zich voordoet. Wat is bijvoorbeeld de
kans dat het IJsselmeerpeil zodanig zakt dat het hoogheemraadschap (en overige watervragers) een
beperking krijgen opgelegd? Met deze inzichten kunnen de waterbeheerders beter de urgentie
bepalen en in gebiedsprocessen het gesprek met de omgeving voeren over gewenste maatregelen.
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Figuur 4.4 Watervraag voor peilhandhaving in een zeer droge periode

In bovenstaande figuur is de watervraag voor peilhandhaving in zeer droge periodes uitgewerkt.
Duidelijk zichtbaar is dat deze relatief groot is in gebieden met veel open water en weinig kwel, zoals
het veenweidegebied. Op Texel is de watervraag op nul gesteld, omdat men op het eiland geen
water van elders kan aanvoeren.
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5

Gezond water

5.1 Doorzicht
Doorzicht wordt door ecologen gezien als misschien wel de belangrijkste indicator voor
waterkwaliteit. Het is als het ware de vinger aan de pols van een gezond watersysteem. De mate
waarin zonlicht kan doordringen in het oppervlaktewater is van doorslaggevende betekenis voor
waterplanten. Bij voldoende licht en doorzicht kunnen planten ontkiemen en groeien. Doorzicht
wordt door diverse factoren beïnvloed zoals de hoeveelheid algen, die op hun beurt weer
samenhangen met voedingstoffen in het water.
Zwevend stof (kleine bodemdeeltjes die in het water blijven zweven) is ook van invloed op doorzicht.
Zwevend stof vinden we vooral in klei- en veengebieden. De hoeveelheid zwevend stof in het water
hangt samen met verschillende factoren zoals baggeronderhoud, scheepvaart/pleziervaart en
bodemwoelende vissen (zoals brasem en karper). In de praktijk is een situatie met veel zwevend
stof vaak lastig te verbeteren.
Jaarlijks meet het hoogheemraadschap het doorzicht in de oppervlaktewateren. Een doorzicht van
meer dan één meter of tot de bodem is goed. In bijna een derde van de gemeten punten in Hollands
Noorderkwartier was dit in 2017 het geval (figuur 5.1). Bij de resterende meetpunten was het
doorzicht minder. De trendlijn in deze figuur geeft aan dat het aantal goede waarnemingen vanaf
2000 is toegenomen van 20% tot 30%.

Figuur 5.1. Het deel waarnemingen met een doorzicht tot de bodem of tenminste één meter diepte
(Gegevensbron: meetnet waterkwaliteit HHNK).
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Weersomstandigheden en ook de geografische spreiding van meetpunten zijn van invloed op
doorzicht. De iets lagere doorzicht percentages in 2011, 2014 en 2017 worden veroorzaakt doordat
in die jaren vaker is gemeten in de veenweidegebieden. Daar zit van nature meer zwevend stof in
het oppervlaktewater. Vanaf 2000 meten we een licht stijgende trend bij doorzicht: het water wordt
helderder. In de praktijk wordt door vissers, natuurbeheerders en anderen opgemerkt dat het water
helderder wordt. De trend is mogelijk nog sterker dan in de figuur te zien is. Dat komt doordat wat
kleine verbeteringen niet zijn meegeteld. Zoals een toename in doorzicht van 50 cm tot 90 cm.
In het Alkmaardermeer worden de afgelopen jaren steeds meer waterplanten aangetroffen, vooral
waterpest. Deze toename leidt ertoe dat recreatie (met name zeilers) lokaal enige overlast ervaren.
Medewerkers van het hoogheemraadschap en het recreatieschap brengen de situatie nader in beeld
en zoeken oplossingen die goed zijn voor zowel de recreatie als de waterkwaliteit.
De toename van waterplanten hangt waarschijnlijk samen met de verbetering van het doorzicht
zoals te zien in figuur 5.2. Deze verbetering hangt mogelijk samen met het feit dat het inlaatwater
van de Schermerboezem (het Markermeer, Hoornse Hop) de afgelopen jaren minder zwevend stof
bevat.

Figuur 5.2 Doorzicht in het Alkmaardermeer (in cm) op drie meetpunten. De stippellijnen betreffen
trendlijnen.

5.2 Zwemwater
In 2017 volgde het hoogheemraadschap op 30 locaties de zwemwaterkwaliteit in het zwemseizoen
(1 mei tot 1 oktober). Hierbij controleren we de hoeveelheden blauwalgen en (darm)bacteriën.
Blauwalgen kunnen huidirritatie en maagdarmstoornissen veroorzaken omdat ze gifstoffen kunnen
uitscheiden. Darmbacteriën kunnen leiden tot maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree,
maar zijn vooral een indicatie van vervuiling van het zwemwater.
Als blauwalgen en bacteriën in grote hoeveelheden voorkomen, dan leidt dit tot ongemak. Ze
leveren gelukkig alleen in zeer extreme gevallen gevaar op voor de volksgezondheid.
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Op zes zwemplekken waren er in 2017 te veel blauwalgen en/of darmbacteriën aanwezig, zie tabel
5.1. Dat is minder dan in de meeste voorgaande jaren.
Locatie

Niet zwembare dagen

Oorzaak

Dorregeest

23

bacteriën

De Hoorne

17

blauwalg

Lutjestrand

28

blauwalg

Zwaansmeer

16

blauwalg

Twiske, Baaiegat

1

blauwalg

Twiske, De Leers

8

blauwalg en bacteriën

Tabel 5.1. Aantal niet zwembare dagen in 2017 per locatie.

In figuur 5.3 zien we dat het aantal niet zwembare dagen na een vrij sterke daling de laatste drie
jaar stabiliseert. Dit zijn dagen waarop er voor een bepaalde locatie een negatief zwemadvies of
zwemverbod is gegeven door de provincie. In 2017 waren er in totaal 93 niet zwembare dagen. Dit
is iets meer dan in 2016. Alleen in 2013 was dit significant minder. Dat jaar kende een uitzonderlijk
koud voorjaar, waardoor de blauwalgen zich minder snel vermenigvuldigden. Het totale aantal wél
zwembare dagen bedraagt ongeveer 4.600 (30 locaties maal het aantal dagen zwemseizoen). Het
aantal niet zwembare dagen bedraagt daarmee slechts twee procent van het totaal.

Figuur 5.3. Ontwikkeling aantal niet zwembare dagen.

Bij het relatief lage aantal niet zwembare dagen in 2016 en 2017 moet wel worden opgemerkt dat
een zwemlocatie met voorheen veel problemen (de Ursemmerplas) is afgevoerd. Dit is gedaan
omdat er al lange tijd problemen zijn en er geen uitzicht is op verbetering. Vorig jaar leek het erop
dat 't Skarpet eveneens zou worden afgevoerd. Voorgaande jaren had deze locatie slecht gescoord,
waardoor geheel 2016 een negatief zwemwateradvies van kracht was. Er zijn hier echter steigers en
drijfbaken weggehaald waar vogels op zitten. Door deze maatregelen komen er minder uitwerpselen
met darmbacteriën in het water terecht wat heeft geleid tot meer zwembare dagen.
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In figuur 5.4 is voor de zes lotaties met zwemverboden weergegeven wanneer er niet kon worden
gezwommen.

Figuur 5.4. Periodes met niet zwembare dagen in 2017 en bijhorende locaties.

Bij Dorregeest is de situatie verbeterd. Het aantal niet zwembare dagen is zo goed als gehalveerd
ten opzichte van 2016 (van 45 naar 23 dagen). Problemen worden hier veroorzaakt door een
riooloverstort. Deze is inmiddels voorzien van een zogenaamd early warning system, waardoor er na
een lozing preventief een negatief zwemadvies wordt afgegeven en extra wordt bemonsterd. In
2017 is er vijf maal een overstort geweest en preventief een negatief zwemadvies afgegeven.
Bemonstering gaf alleen bij de laatste overstort (11 september) een overschrijding aan van de
bacteriologische normen.
Bij Lutjestrand was er driemaal een zwemverbod. Op deze locatie is vrijwel elk jaar vanaf juli sprake
van blauwalgenproblemen. Het betreft een klein strandje met vrij weinig bezoekers, gelegen naast
een vrij kleine camping aan de noordoostzijde van het Amstelmeer. Uit onderzoek dat in 2013 is
verricht blijkt dat de algenbloei ontstaat op het Amstelmeer en vervolgens naar de zwemlocatie
drijft. Om dit tegen te gaan is er in 2014 een drijvende keerwand geplaatst. Omdat dit in 2014 en
2015 niet effectief bleek te zijn, is de keerwand in 2016 en 2017 niet meer gebruikt.
Bij de overige vier locaties was slechts eenmaal sprake van een zwemverbod, meestal door
blauwalgen.

5.3 Doelen waterkwaliteit op maat
Bij waterkwaliteit staat de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) centraal. Voor deze richtlijn worden
een aantal watertypen onderscheiden en toegekend aan watersystemen: de zogenaamde
waterlichamen. Er zijn beoordelingssystemen en maatlatten uitgewerkt waarbij de biologie (de
planten en dieren) centraal staat. Het water moet vallen in de klasse 'goede toestand'. De definitie
van deze goede toestand is niet overal hetzelfde. Ze kan worden bijgesteld als kan worden
aangetoond dat lokale omstandigheden hier aanleiding toe geven.
Het laboratorium Waterproef onderzoekt in opdracht van het hoogheemraadschap de toestand van
de waterlichamen. Daarbij meet men zowel stoffen als de biologie (algen, planten en waterdieren )
in het water volgens de door de KRW vastgestelde methode. De toestand blijkt in veel gevallen
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onvoldoende te zijn, waarbij dikwijls op meerdere onderdelen slecht wordt gescoord. Vaak zitten er
te veel nutriënten in het water, is het doorzicht onvoldoende en verschillen de aanwezige dieren en
planten sterk van hetgeen je onder 'natuurlijke omstandigheden' mag verwachten.
Het resultaat betreft een momentopname. Als er sprake is van een slechte score, dan willen en
moeten we deze verbeteren. Daarvoor hebben we inzicht nodig in de processen en factoren die de
toestand bepalen. Als dat duidelijk is kunnen maatregelen worden vastgesteld.
Voor dit inzicht analyseren we de factoren die van belang (kunnen) zijn voor de waterkwaliteit. Dit is
een tamelijk ingewikkeld proces, omdat veel verschillende factoren meespelen en elkaar ook nog
eens beïnvloeden. In het verleden is gebleken dat het lastig is om met een goede analyse de vinger
op de zere plek te leggen en duurzame oplossingen te formuleren. Daarom hebben de waterschapen
de afgelopen jaren de handen ineengeslagen en met behulp van de STOWA en kennisinstituten &
adviesbureaus een nieuwe methode ontwikkeld: de ecologische sleutelfactoren. Bij alle
sleutelfactoren worden gereedschappen ontwikkeld. Deze bestaan uit een quick scan en een
methode voor nadere analyse. Enkele sleutelfactoren zijn momenteel nog in ontwikkeling waarbij
diverse medewerkers van het hoogheemraadschap zijn betrokken. Meer informatie is te vinden op
de volgende STOWA-pagina: www.ecologischesleutelfactoren.nl.
Alle waterschapen gaan werken met deze systematische aanpak. We kunnen zo beter begrijpen hoe
het ecosysteem in elkaar zit en waar en hoe het kan worden beïnvloed. Wat is het maximaal
haalbare doel en met welke maatregelen hebben we de meeste kans dit te bereiken? Met zijn allen
doen we veel ervaring op en kunnen we deze methode verbeteren en doorontwikkelen.
Doelen op maat
Bij het hoogheemraadschap zijn we al met de sleutelfactoren aan de slag gegaan. Voor de
sleutelfactoren die nog niet helemaal zijn uitontwikkeld hebben we zelf een inschatting gemaakt. We
wachten niet af tot alles gereed is, omdat we voor het KRW-proces tijdig een goede analyse voor alle
51 waterlichamen moeten maken. Dit is een tijdrovend proces, dat naar verwachting eind 2018
wordt afgerond. Met onze aanpak zijn we landelijk gezien één van de voorlopers. We maken daarbij
dankbaar gebruik van de uitgebreide studies naar achtergrondbelasting van waterlichamen die we
de afgelopen jaren hebben verricht.
Deze analyses zijn nodig om naar Brussel (EU) toe te onderbouwen waarom en hoe we de doelen in
voorkomende gevallen willen aanpassen en realistisch willen maken. Verder gebruiken we de
analyse voor het bepalen van effectieve maatregelen voor de periode tot 2021 en de volgende
plancyclus tot 2027.
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Voor een aantal waterlichamen is de analyse al afgerond. In onderstaande figuur zijn de resultaten
samengevat voor het Wormer- en Jisperveld.

Figuur 5.5. Analyse met ecologische sleutelfactoren voor het Wormer- en Jisperveld.

Omdat de eerste drie sleutelfactoren slecht (rood) scoren, ook na het realiseren van maatregelen,
ligt de conclusie voor de hand dat hier geen betekenisvolle verbetering mogelijk is. Dat is echter niet
het geval. We kunnen niet het gehele watersysteem op orde krijgen, maar er zijn waarschijnlijk wel
deelgebieden die meer potentie hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld gebieden zijn met haarvaten, die
grotendeels door regenwater worden gevoed in relatief weinig bemest natuurgebied.

5.4 Exoten
Dieren en planten die van nature niet in ons land voorkomen worden exoten genoemd. Ze komen
hier door menselijk handelen. Dit kan bijvoorbeeld door handel in (uitheemse) planten en dieren, in
vrachtwagens, boten, containers, maar ook via vakantiegangers. Exoten kunnen een probleem
vormen als ze zich thuis voelen in onze omgeving en bij gebrek aan natuurlijke vijanden explosief
vermeerderen. We spreken dan van invasieve soorten. Deze verdringen inheemse soorten en
brengen de natuur (biodiversiteit) uit evenwicht. Ze kunnen daardoor een negatief effect hebben op
de biologische waterkwaliteit. Vaak zien we dat zo'n soort zich in het begin explosief vermeerdert.
Na verloop van tijd zwakt dit meestal af doordat 'natuurlijke vijanden' zich ontwikkelen. Exoten zijn
geen nieuw verschijnsel, diverse ingeburgerde soorten vallen hieronder zoals konijnen en fazanten.
Exoten kunnen economische schade en gezondheidsproblemen veroorzaken. Geschat wordt dat de
kosten in de EU-lidstaten jaarlijks ten minste € 12 miljard bedragen. De verwachting is dat de
problemen groter worden, omdat de verplaatsingen van mensen en de handel over de wereld nog
steeds toeneemt (globalisering). Dit leidt tot een sterke toename van het aantal exotische soorten.
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In het beheergebied treffen we ten opzichte van de rest van Nederland relatief weinig exoten aan.
Dit geldt zowel voor het aantal soorten als voor het aantal individuen. Veel soorten die in andere
gebieden tot massale ontwikkeling komen doen dat niet binnen ons gebied. Hier is geen duidelijke
oorzaak voor aan te wijzen. Voor zoetwaterkreeften lijkt het relatief hoge zoutgehalte een
belemmering om grotere populaties te kunnen vormen. Desondanks lopen de kosten ook bij het
hoogheemraadschap inmiddels al aardig op: in 2017 is alleen aan al het opruimen van exotische
waterplanten exoten 1.044 uur besteed. Onderstaande tabel bevat een overzicht van exotische
plantensoorten vanaf 2013.
2013

2014

2015

2016

2017

Grote waternavel

1

10

13

20

2

Moeraslantaarn

-

-

1

1

1

Parelvederkruid

-

-

-

4

2

Reuzenbalsemien

15

25

144

28

79

Reuzenbereklauw

61

53

223

158

163

Smalle waterpest

27

36

38

94

122

Waterhyacinth

-

-

-

2

3

Waterteunisbloem

-

-

3

6

6

Waterwaaier

-

1

-

-

-

Soort

Tabel 5.2. Aantal meldingen van exotische plantensoorten in beheergebied. Bron: NDFF.
Kreeften en krabben
In Nederland komen tien soorten rivierkreeften voor. Exotische kreeften hebben de Europese
rivierkreeft (die hier van oudsher voorkomt) vrijwel geheel verdrongen. In het beheergebied worden
slechts drie soorten rivierkreeften met enige regelmaat gemeld (tabel 5.3). Vooral de Gevlekte
Amerikaanse rivierkreeft en de Rode Amerikaanse rivierkreeft worden regelmatig waargenomen.
2013

2014

2015

2016

2017

Chinese wolhandkrab

4

4

2

6

7

Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

-

-

1

-

-

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

6

3

3

3

7

Rode Amerikaanse rivierkreeft

3

7

6

5

9

soort

Tabel 5.3. Aantal waarnemingen per jaar van exotische krabben en rivierkreeften in het
beheergebied. Bron: NDFF februari 2018.

De Chinese wolhandkrab kan schade toebrengen aan oevers doordat ze er in graven. Ze leven in
zoet en brak water, maar trekken in september en oktober naar zout water voor de voortplanting.
Deze krab is in ons beheergebied op een aantal plaatsen waargenomen (figuur 5.6). Voor de
Chinese wolhandkrab en rivierkreeften geldt een vrijstelling om deze te vangen. Op 8 juli 2016 is
een regeling hiervoor ingegaan. Deze regeling, "Vrijstellingsregeling bevissing Chinese wolhandkrab
en uitheemse rivierkreeften" is noodzakelijk omdat de EU verordening verbiedt deze soorten te
houden, vervoeren of in de handel te brengen. Er zijn echter wel voorwaarden aan deze regeling
verbonden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53909.html). Ook in het
beheergebied worden wolhandkrabben gevangen en geëxporteerd naar voornamelijk China. Daar
wordt het gezien als een delicatesse.
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Figuur 5.6. Verspreiding van de Chinese wolhandkrab, de gevlekte en rode Amerikaanse rivierkreeft
in Nederland. Bron: NDFF februari 2018.

Quaggamossel en Driehoeksmossel
De Driehoeksmossel is een exoot, afkomstig uit Amerika maar al vanaf ongeveer 1800 algemeen in
Nederland en ons beheergebied (figuur 5.7). De Quaggamossel vertoont grote gelijkenis met de
Driehoeksmossel, maar groeit agressiever en kan in korte tijd flinke oppervlakten met een dichte
laag mosselen bedekken. Ook op slappere bodems kunnen mosselbanken met dichtheden tot 3.000
dieren per vierkante meter voorkomen. De Quaggamossel is rond 2006 in ons land gekomen en rukt
sindsdien op met een enorme snelheid. In ons beheergebied komt ze nog niet zo massaal voor dat
ze een bedreiging vormt voor andere soorten. Dit is bij de naburige waterschappen Rijnland en AGV
wel het geval.
In de VS, waar Quagga's al veel langer voorkomen, veroorzaken ze verstoppingen in onder andere
leidingen van waterkrachtcentrales en inlaatpunten voor drinkwaterwinning. Om deze reden is het
daar streng verboden om deze dieren (actief of passief) te verspreiden.

Figuur 5.7. Verspreiding van de Quaggamossel en Driehoeksmossel in Nederland. Bron: NDFF
februari 2018.
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Japanse Duizendknoop
De Japanse duizendknoop doet het goed in grote delen van de wereld en staat bekend als één van
de meest invasieve soorten. Overal in Nederland komt deze soort voor, zowel op zand, klei als veen
en in droge en natte omstandigheden (figuur 5.8). Schade wordt bij HHNK vooral veroorzaakt
wanneer deze soort op de dijk groeit. De holle krachtige lange wortelstokken kunnen overal
doordringen en de dijk verzwakken. Bestrijding van de Japanse Duizendknoop moet rigoureus
plaatsvinden. Inmiddels zijn diverse methoden bedacht, maar verwijdering is tot op heden moeilijk
gebleken.

Figuur 5.8. Japanse duizendknoop: verspreiding in Nederland. Bron: NDFF, februari 2018.

Muskusrat
Muskusratten vormen een bedreiging voor de waterveiligheid omdat ze uitgebreide gangenstelsels
graven in dijken en oevers. De bestrijding van muskusratten wordt uitgevoerd door
muskusrattenvangers in dienst van de waterschappen. Muskusrattenbeheer West- en Midden
Nederland bestrijdt de muskus- en beverratten voor zes waterschappen.
De eerste muskusrat werd in 1941 bij Valkenswaard gevangen. Het aantal waarnemingen nam eerst
langzaam toe, maar vanaf 1970 ging dat snel. Topjaren waren 1991 en 2004 met meer dan 400.000
vangsten. Vanaf 2005 lijkt het aantal jaarlijks flink af te nemen. In 2016 zijn 81.125 muskusratten
gevangen, ongeveer 9% minder dan in 2015 (figuur 5.9). In het beheergebied is de laatste jaren
ook sprake van een geleidelijke afname van 975 ratten in 2014 naar 628 ratten in 2017. Met
uitzondering van het jaar 2016, toen was er een piek met 1.154 vangsten. Ook in West- en Midden
Nederland worden jaarlijks minder muskusratten gevangen.
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Figuur 5.9. Muskusratvangsten in Nederland vanaf 1976. Bron: Landelijk jaarverslag 2016 Muskusen Beverratten. Unie van Waterschappen, Den Haag.
Het aantal bijvangsten daalt, omdat er minder vallen nodig zijn door de afname van het bestand en
omdat de vangmiddelen worden aangepast. De bijvangsten betreffen dikwijls schadelijke dieren (in
2016 in Nederland ruim 2.500 bruine ratten), maar soms worden beschermde dieren gedood. Zo is
bij Kamerik (HHR Stichtse Rijnlanden) in 2017 een otter in een val aangetroffen.

Figuur 5.10 Aantal vangsten per uurhok in topjaar 1991 en onderzoeksjaren 2013-2015 (bron: A&W
rapport 2191)
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In figuur 5.10 is het aantal vangsten per uurhok in topjaar 1991 en onderzoeksjaren 2013-2015
ruimtelijk weergegeven. De kerngebieden zijn kleiner geworden. In een van de grootste
kerngebieden, Friesland, zijn de muskusratten zeer succesvol bestreden en zelfs bijna verdwenen.
Vanuit de kerngebieden vindt verspreiding plaats, ook naar het beheergebied. Daarom levert het
hoogheemraadschap een bijdrage aan de landelijke bestrijding.
In Oost-Nederland en langs de grote rivieren wordt de bestrijding ook gericht op beverratten. In het
beheergebied is deze soort vanaf 1983 tien maal waargenomen, meestal in of nabij Amsterdam. Er
zijn nog geen beverratten gevangen in het beheergebied en ze vormen geen bedreiging.
Bij de huidige aanpak worden muskusratten het hele jaar en vlakdekkend bestreden. Daarbij wordt
iedere sloot ten minste éénmaal per jaar onderzocht. Omdat dit (bij ongeveer 350.000 km
watergangen in Nederland) een enorme opgave is, is een onderzoek gestart om vast stellen hoe
deze controle zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Daarbij blijft het uitgangspunt om zo
diervriendelijk mogelijk te werken. Een methode in ontwikkeling betreft e-DNA (environmental DNA
= DNA dat in het veld wordt verzameld). Dit houdt in dat er sporenonderzoek plaatsvindt naar
aanwezigheid van DNA in watergangen. Als er geen DNA wordt aangetroffen dan zitten er in de
nabije omgeving vrijwel zeker ook geen muskusratten of beverratten. Alleen bij de watergangen
waarin wel DNA wordt aangetroffen is nog controle noodzakelijk. In opdracht van de STOWA en de
Unie van Waterschappen is in 2017 een onderzoeksproject gestart. De eerste resultaten zijn
bemoedigend. Nog dit voorjaar verschijnt een rapport waarin de mogelijkheden en de beperkingen
worden weergegeven. Als deze methode betrouwbaar blijkt te zijn dan is dat veel minder
arbeidsintensief. Momenteel besteden ruim 350 muskusrattenvangers een groot deel van hun tijd
aan het aflopen van de slootkanten op zoek naar dieren of sporen.
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Schoon water

Schoon water gaat over het zuiveren van afvalwater en levert een bijdrage aan de volksgezondheid
en waterkwaliteit. Samen met gemeenten wordt al het, door mensen en bedrijven, geproduceerde
afvalwater ingezameld, getransporteerd en tot slot gezuiverd. Daarmee levert dit effect een bijdrage
aan de volksgezondheid en de waterkwaliteit, belangrijke voorwaarden voor een prettig leefbaar
gebied.

Figuur 6.1 Het HHNK schoon water zwemteam heeft in 2017 aan 3 open water zwemwedstrijden
meegedaan. Deze foto is gemaakt in Hoorn. Het is bijzonder dat er weer in de grachten gezwommen
kan worden.

Op vijftien rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) wordt jaarlijks circa 100.000.000 m 3 afvalwater
gezuiverd van ongeveer 1,2 miljoen mensen en 27.500 bedrijven. De belangrijkste parameters voor
het zuiveren zijn de mate waarin stikstof en fosfaat verwijderd wordt, het zogenaamde
zuiveringsrendement. De hoeveelheid stikstof en fosfaat die geloosd mag worden is vertaald in
lozingsnormen per rwzi. Deze normen komen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewater, inmiddels
vervangen door de Waterwet. Deze wet is destijds in het leven geroepen om de waterkwaliteit van
de Nederlandse wateren te verbeteren en te beschermen.
Voor het zuiveren van afvalwater is veel energie nodig. Er is energie nodig om het afvalwater in het
gebied, dat grotendeels onder zeeniveau ligt, te verpompen, voor het zuiveringsproces en voor de
verwerking van het slib. Slib is het product dat na zuivering overblijft en dat een laatste
verwerkingsstap moet ondergaan. Het vergroten van de energie-efficiency is daarom ook een
belangrijke parameter.
Fosfaat wordt uit het afvalwater gehaald, omdat het niet in grote hoeveelheden in het
oppervlaktewater terecht mag komen maar is tegelijkertijd een waardevolle grondstof. Afvalwater
bevat waardevolle grondstoffen, zoals cellulose en energie. Deze worden waar wenselijk en mogelijk
tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten teruggewonnen. De mate waarin we in staat zijn om het
afvalwater te verwaarden is een belangrijke parameter binnen het effect Schoon water.
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Zuiveringsrendement
In figuur 6.2 is het zuiveringsrendement weergegeven voor fosfaat (P), stikstof (N) en CZV
(chemisch zuurstofverbruik). CVZ is een maat voor de hoeveelheid organische stoffen die in het
effluent zitten. Deze stoffen gaan ontbinden en gebruiken daarbij zuurstof. Dit kan met name in de
zomerperiode en in de omgeving van lozingspunten leiden tot zuurstofarme omstandigheden en in
extreme gevallen tot (vis)sterfte.
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Figuur 6.2. Zuiveringsrendement voor de vijftien rwzi's van HHNK vanaf 2012.

Het zuiveringsrendement is geen constante. Door wisselende aanvoer, storingen en met name
seizoensinvloeden fluctueert het rendement. Er wordt bij de rwzi's gestuurd op de lozingsnorm welke
niet overschreden mag worden. Voor stikstof ligt deze op 10 of 15 mg/l, voor fosfaat op 1 of 2 mg/l
(afhankelijk van grootte van de rwzi). Deze normen worden zelden overschreden.

Figuur 6.3. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Beemster
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Energieverbruik
Binnen de Waterketen wordt energie verbruikt in drie hoofdprocessen: het transporteren van
afvalwater, het zuiveren van afvalwater en het verwerken van slib. Om het energieverbruik per
hoofdproces te volgen zijn landelijk prestatiematen afgesproken:
transport afvalwater: energieverbruik (kWh) per 1.000 m³km (berekend vanuit de hoeveelheid
verpompt afvalwater en de lengte aan persleidingen).
zuiveren afvalwater
energie (kWh) die nodig is om het afvalwater van één persoon/
vervuilingseenheid (v.e.) te zuiveren.
slibverwerking
energieverbruik (kWh) per ton droge stof slib.
Meetgegevens over energieverbruik hebben de waterschappen in Nederland pas de laatste jaren
echt goed op orde. Een langjarige trend van het energieverbruik kan niet gegeven worden, omdat
oudere data minder betrouwbaar zijn. In figuur 6.4 is het energieverbruik per hoofdproces vanaf
2014 weergegeven.

Zuiveren

Slibverwerking

1.200

35.000

4.000

1.000

30.000

3.500

3.338

3.308
2017

2017

2016

2015

2014

0

2017

0

2016

0

2015

500

2014

5.000

2016

1.000

200

3.487

1.500

2015

2.000

2.956

29.241

10.000

27.285

15.000

28.541

970

925

958

903

600

2.500

31.101

20.000

400

3.000

25.000

800

2014

Transport

Figuur 6.4. Energieverbruik per hoofdproces in de Waterketen (MWh).
Uit bovenstaande figuur blijkt dat bijna 90% van het energieverbruik van de waterketen wordt
gebruikt voor het zuiveren van afvalwater, de slibverwerking verbruikt bijna 10%. Als het
hoogheemraadschap de waterketen vergaand wil vergroenen, dan ligt het voor de hand dat men zich
richt op het energieverbruik van het zuiveringsproces.
De jaarlijkse schommelingen in het energieverbruik hebben meerdere oorzaken. In een heel nat jaar
wordt er meer water verpompt omdat er via de straatkolken regenwater in de riolering terecht komt.
Samen met gemeenten proberen we dit relatief schone water zoveel mogelijk af te koppelen maar
dat is niet overal direct mogelijk. De hoeveelheid verbruikte energie hangt uiteraard samen met de
behaalde zuiveringsrendementen. Hoe schoner er gezuiverd wordt hoe meer energie dit kost.
HHNK doet mee aan de meerjarenafspraak (MJA 3, 2008) die door de UvW met de landelijke
overheid is gemaakt over energie-efficiency. Het doel daarvan is om in 2020 als zuiveringsbranche
30% minder energie te verbruiken dan in 2005. In de periode tot en met 2017 heeft HHNK een
besparing van 26% behaald. Voor de resterende 4% zijn komende drie jaar maatregelen gepland.
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Op de slibdrooginstallatie (SDI) in Beverwijk wordt het slib dat na zuivering overblijft gedroogd in
een wervelbeddroger. De SDI heeft een gasturbine die zorgt voor de benodigde warmte om het slib
te drogen. Om het aardgas dat hiervoor nodig is zo optimaal mogelijk te gebruiken drijft de
gasturbine ook een generator aan die elektriciteit opwekt. De opwekking van elektriciteit is in 2017
met bijna 15% is toegenomen.
In 2017 heeft HHNK een ambitieus klimaat- en energieprogramma vastgesteld. Het doel is dat HHNK
in 2025 CO2- en energieneutraal is en in 2020 minimaal 40% van het energieverbruik duurzaam
opwekt. Het effect schoon water heeft het grootste aandeel in het totale energieverbruik van HHNK.
In 2017 zijn de voorbereidingen gestart om op beschikbaar terrein bij de rwzi's zonnepanelen neer
te zetten.

Figuur 6.6. Op de rwzi Everstekoog liggen zonnepanelen bij het helofytenfilter.
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Waarde uit afvalwater
Het verwaarden van afvalwater is een relatief nieuwe tak van sport binnen het effect schoon water.
Onder de noemer energie- en grondstoffenfabriek zijn de waterschappen een aantal jaren geleden
gestart met de transitie van afval-naar-grondstof denken. Door de ontwikkeling van innovatieve
technieken en samenwerking met marktpartijen zijn we steeds beter in staat om maximaal waarde
uit afvalwater te halen.
Zoals gezegd kost het zuiveringsproces aan de ene kant veel energie, aan de andere kant bevat het
water ook veel energie. Op vijf rwzi's wordt het slib dat na het zuiveren overblijft vergist, waarbij
gas vrijkomt. Dit zijn rwzi Alkmaar, Heiloo, Den Helder, Zaandam en Beverwijk. Bij de vier
eerstgenoemde zuiveringen wordt met dit biogas stroom opgewekt die weer gebruikt wordt voor het
zuiveringsproces. Alles bij elkaar gaat het om 2,1 miljoen m³ biogas die omgezet wordt in 3,4
miljoen kWh. Dit komt ongeveer overeen met het verbruik van circa 1.000 gezinnen.
Op de rwzi Beverwijk het biogas deels omgezet in groen aardgas, waar een deel van de
bedrijfsauto's van HHNK op rijdt. Door een efficiënte bedrijfsvoering en samenwerking is het in 2017
voor het eerst gelukt om ruim 1 miljoen m³ groen aardgas te produceren. De jaren daarvoor lukte
dit net niet, door een efficiënte bedrijfsvoering en mooie samenwerking dit jaar wel.
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Figuur 6.7. Productie groen gas op rwzi Beverwijk [m³]

Figuur 6.8. Er rijden 38 bedrijfsauto's van HHNK op groen aardgas onttrokken uit afvalwater.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoringsrapportage HHNK 2017
Pagina

Datum

Registratienummer

36 van 39

12 maart 2018

18.39013

Het granulaat dat op de slibdrooginstallatie overblijft, 20.000 ton, gaat na het drogen naar de bioenergie centrale van HVC. De HVC is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. De HVC kan het
grootste deel, ongeveer 15.000 ton, verwerken in haar bioenergiecentrale. Met deze 15.000 ton
wordt een hoeveelheid elektrische energie gemaakt die overeenkomt met 17.5 miljoen kWh
elektriciteit. Daarnaast levert het een hoeveelheid warmte die overeenkomt met bijna 150.000 GJ.
De overige 5.000 ton granulaat wordt geleverd aan de cementindustrie waar het als brandstof wordt
gebruikt. Het levert daar een besparing op van 70.000 GJ aan primaire energie.
Sinds 2016 wordt op de rwzi Beemster cellulose uit het afvalwater gehaald door middel van
fijnzeven. Jaarlijks oogsten we hiermee circa 320 ton cellulose. Cellulose kan worden ingezet als
asfalt afdruipremmer of als grondstof voor bouwmaterialen, een mooie stap op weg naar een
circulaire economie.

Figuur 6.9. De fijnzeefinstallatie waarmee cellulose wordt teruggewonnen
In 2017 is struviet teruggewonnen uit het afvalwater. Struviet is een vorm van fosfaat en wordt
gebruikt bij de productie van kunstmest. Er is in totaal 240 ton struviet gewonnen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Monitoringsrapportage HHNK 2017
Pagina

Datum

Registratienummer

37 van 39

12 maart 2018

18.39013

7

Veilige wegen

De gegevens over verkeersveiligheid komen laat beschikbaar. Daarom loopt de beschrijving van de
toestand hiervoor een jaar achter ten opzicht van de onderdelen uit de vorige hoofdstukken. De
monitoring in dit hoofdstuk heeft betrekking op 2016.
Het hoogheemraadschap sluit zich aan bij de landelijke doelstelling voor verkeersveiligheid: in 2020
zijn het aantal doden en gewonden door verkeersongevallen afgenomen met respectievelijk 46% en
34% ten opzichte van het gemiddelde uit de periode 2001–2003.
Voor het inschatten van de veiligheid van de wegen is het aantal ongevallen een betere indicator dan
het aantal slachtoffers. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen ongevallen met slachtoffers en
ongevallen waarbij alleen sprake is van materiele schade. In figuur 7.1 is de ontwikkeling van
ongevallen vanaf 1998 weergegeven voor wegen in beheer bij HHNK.

Figuur 7.1. Ontwikkeling aantal geregistreerde ongevallen op wegen in beheer bij HHNK.

Slachtofferongevallen
Bij slachtofferongevallen wordt onderscheid gemaakt tussen ongevallen met doden en gewonden. Er
vallen in het algemeen jaarlijks enkele doden. In 2015 en 2016 is sprake van een lichte toename
van het aantal verkeersdoden.
In figuur 7.1 (rode lijn) is zichtbaar dat het aantal slachtofferongevallen na 2012 flink toeneemt van
25 naar 94 in 2016. In voorgaande jaren was er een dalende trend. Dit komt waarschijnlijk doordat
er tussen 2008 en 2013 sprake was van een slechtere registratie van slachtoffers en
slachtofferongevallen. Voor de tussenliggende jaren geeft de stippellijn een betere inschatting.
In 2016 waren er 94 slachtofferongevallen met 109 slachtoffers (waaronder zeven doden).
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Schade-ongevallen
Bij schade-ongevallen is alleen sprake van materiele schade. Dit zijn overwegend lichtere
ongevallen, hoewel er bij robuuste en veilige auto's ook sprake kan zijn van veel schade en
gevaarlijke situaties.
In de periode 2008 – 2012 was sprake van een zeer sterke afname van registratie van
schade-ongevallen. Dit hangt samen met verminderde registratie. In deze periode werd door de
politie alleen nog geregistreerd indien er sprake was van een schuldvraag, waardoor een proces
verbaal moest worden opgesteld. Een ruwe schatting geeft aan dat dit ongeveer tien procent betreft
van het werkelijke aantal ongevallen en slachtoffers. In 2013 is er weer meer aandacht gekomen
voor het registeren. Viastat, het softwareprogramma waarin meldingen worden verwerkt, is
uitgebreid en ook de politie registreert weer consequenter. Daarnaast is de registratie van
schadeongevallen verbeterd door samenwerking met verzekeringsmaatschappijen en TomTom. Deze
verbetering zet zich de afgelopen jaren verder door.
Voor een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van deze categorie ongevallen moeten de
gegevens uit de periode 2008 – 2012 niet worden meegenomen. De stippellijn voor het
gecorrigeerde aantal ongevallen geeft een veel betere schatting.
Het aantal schade-ongevallen wordt in de periode 1998 – 2006 meer dan gehalveerd tot ongeveer
300. Daarna is er twee jaar een lichte stijging. In 2014-2015 is het aantal vrij stabiel (rond de 340),
waarna het in 2016 weer iets afneemt tot 277.
Hierboven beschreven ontwikkelingen in ongevallen sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals
weergegeven in de Monitor Verkeersveiligheid van de SWOV over 2016. Het is duidelijk dat de
toename van verkeersveiligheid in Nederland de afgelopen jaren is gestopt. Het aantal
verkeersdoden is voor het derde jaar op rij niet afgenomen.
Ontwikkeling verkeersveiligheidsindicatoren
Om inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken, is het van groot belang dat inzicht wordt
gekregen in de factoren die hierop van invloed zijn. Bij de EU is hiervoor een ondersteunend
systeem ontwikkeld: het European Road Safety Decision Support System (www.roadsafety-dss.eu).
Dit biedt informatie over de mate waarin factoren bijdragen aan (on)veiligheid en over maatregelen
die genomen kunnen worden.
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In figuur 7.2 zijn voorbeelden van deze verkeersveiligheidsindicatoren weergegeven. De veiligheid
van de infrastructuur is slechts één van vele factoren.

Figuur 7.2. Voorbeelden van verkeersveiligheidsindicatoren

Deze veiligheidsindicatoren hebben ook betrekking op belangrijke verkeersgedragingen, zoals
snelheid en alcoholgebruik. Met de indicatoren kan het belang van verschillende risicofactoren in
beeld worden gebracht en kunnen ontwikkelingen worden gevolgd. Ze kunnen ook, gekoppeld aan
doelstellingen, dienen als prestatie-indicatoren. Momenteel wordt hiervoor door het Rijk (in overleg
met andere wegbeheerders) een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 ontwikkeld. Het Rijk,
maar ook steeds meer provincies en gemeenten, maken een begin met de risicogestuurde aanpak
met veiligheidsindicatoren. Deze is echter nog volop in ontwikkeling. Zo worden de
snelheidsgegevens van 30-, 60- en 80 km/uur wegen in drie provincies geanalyseerd. Het blijkt dat
de snelheidslimieten op grote schaal worden overschreden. Een volgende stap bestaat uit het
verkrijgen van meer inzicht in snelheidsgedrag op verschillende typen wegen met behulp van
representatieve metingen.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van apparatuur. Dit is een belangrijke factor,
want volgens recent onderzoek speelt afleiding een rol bij ruim tweederde van de ongevallen. Uit
een recente Europese studie blijkt verder dat bestuurders gemiddeld ruim tien procent van de tijd
bezig zijn met secundaire taken, waaronder smartphonegebruik. Dit was voor Rijkswaterstaat
aanleiding om in 2016 het apparatuurgebruik onder automobilisten te onderzoeken. Zeven procent
van de passerende bestuurders blijken apparatuur te gebruiken, op snelwegen zelfs acht procent.
Vrachtwagenchauffeurs spannen met elf procent de kroon. Bij fietsers ligt het apparatuurgebruik
dikwijls nog veel hoger. Bij video-observaties op fietspaden in Amsterdam en Den Haag is in mei
2015 vastgesteld dat 17.5 procent apparatuur gebruikt.

