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Samenvatting 

Het hoogheemraadschap staat in een situatie van watertekort voor de taak om het beschikbare 

schone en zoete water duurzaam en spaarzaam te verdelen over het gebied. Voorliggende Strategie 

Waterverdeling toont de maatregelen die achtereenvolgens genomen zullen worden om water te 

besparen en op een zo eerlijk mogelijke manier te verdelen als er gekort moet worden. 

 

Bij een watervraag wordt water ingelaten vanuit verscheidene punten in het hoofdwatersysteem van 

Nederland (IJsselmeer, Markermeer). Bij lage aanvoer via de rivieren, een laag peil in het 

hoofdwatersysteem en na een droogteoverleg adviseert de Landelijke Coördinatiecommissie 

Waterverdeling (LCW) over de verdeling van het rijkswater volgens de verdringingsreeks. 

 

Tijdens de droogteperiode in de zomer van 2018 is een nieuwe analyse uitgevoerd naar de 

watervraag van de verschillende functies binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap. De 

watervraag is zo veel mogelijk gebaseerd op de verschillende oppervlakken van grondgebruik met 

een watervraag. Die oppervlakken zijn bepaald vanuit basisregistraties die voor heel Nederland 

beschikbaar zijn. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de verschillende 

waterbeheerders rondom het IJsselmeergebied. De watervraag van alle gebruiksfuncties samen op 

het vaste land van Hollands Noorderkwartier is volgens deze nieuwe analyse 35,6 m3/s. 

 

Het hoogheemraadschap maakt onderscheid in een watervraag voor peilhandhaving, doorspoeling, 

facilitering van grondgebruik en een beperkt aantal bijzondere watervragers. Bij droogte en 

watertekort wordt in eerste instantie ingezet op waterbesparing door verziltingsbestrijding. De 

volgende stap is onttrekkingsverboden voor waterverbruik voor bijvoorbeeld beregening van 

gewassen. Uitgangspunt daarbij is de landelijke verdringingsreeks. Doel is, als er gekort moet 

worden, dat maatschappelijke en economische schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

Voorliggende strategie is gedeeld met externe partijen zoals Rijkswaterstaat, de provincie en andere 

regionale waterbeheerders. In gebiedsprocessen wordt de strategie gedeeld met de verschillende 

watergebruikers en worden de consequenties en mogelijk handelingsperspectief nader onderzocht. 

 

Om mee te kunnen groeien met nieuwe inzichten en omstandigheden wordt de strategie over zes 

jaar herzien. 
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1 Inleiding 

In de Deltavisie is aangegeven dat water kostbaar wordt en minder vanzelfsprekend. De strategie 

Waterverdeling is een uitwerking van het voornemen om het water duurzaam en eerlijk te verdelen 

op een basaal niveau en met de huidige infrastructuur. In de Deltavisie is de Trias Aquatica 

geïntroduceerd. Hierin is aangegeven dat we: 

 Zuinig omgaan met zoet water; 

 Inzetten op nieuwe zoetwaterbronnen; 

 De klassieke zoetwaterbronnen, het IJsselmeer en Markermeer, veiligstellen.  

 

In de toekomst is het denkbaar dat de totale watervraag regelmatig groter is dan het aanbod, onder 

invloed van klimaatverandering en toename van de watervraag. Waterschappen kunnen dan worden 

gekort op de waterinname en hebben dan te maken met een verdelingsvraagstuk, zowel op 

landelijk, regionaal (bv IJsselmeergebied) als lokaal (HHNK) niveau.  

De strategie waterverdeling beoogt nog niet de uitwerking van de Trias Aquatica maar geeft een 

uitwerking voor een eerlijke waterverdeling vanuit de klassieke zoetwaterbronnen. De uitdagingen 

die er liggen op het gebied van klimaatverandering en de effectuering van de Trias Aquatica worden 

uitgewerkt in een strategie waterbeschikbaarheid. 

 

De strategie waterverdeling HHNK geeft invulling aan de afspraken die gemaakt zijn in het 

Deltaprogramma Zoetwater. In de bestuursovereenkomst "Zoetwatermaatregelen IJsselmeergebied" 

van 7 september 2015 (15.39627) is in de zoetwaterregio IJsselmeergebied afgesproken de 

zoetwatervoorziening in het hoofdwatersysteem (IJssel- en Markermeer) en het regionaal systeem te 

optimaliseren en zo nodig maatregelen te treffen. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 schetst de context van het waterverdelingsvraagstuk met een toelichting op het  

landelijke systeem van waterverdeling en de landelijke aanpak waterverdeling.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de totale watervraag van de gebruikers binnen het beheergebied van HHNK 

berekend.  

 

Hoofdstuk 4 geeft de strategie weer die HHNK hanteert in het geval van een watertekort en de 

maatregelen die hierbij horen.  

  

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=15.0039627&V=0&A=ARC/
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2 Landelijke kaders en uitgangspunten 

2.1 Hoofdlijnen landelijke waterverdeling 

De onderstaande figuur 1 is afkomstig uit de droogtemonitor van 30 augustus 2018 en geeft een 

landelijk overzicht van afvoeren, peilen, watertemperatuur en zoutgehalten. 

 

 

Figuur 1: Informatievoorziening uit de Droogtemonitor van 30 augustus 2018 

 

De definitie van een watertekort hangt nauw samen met de wateraanvoer. Voor regio Noord-

Nederland betreft dit de aanvoer via de Rijn en vervolgens IJssel. In een droog jaar is de totale 

behoefte van deze regio ca. 350 m3/s, waarvan ca. 150 m3/s voor (verdamping van) het 

IJsselmeer/Markermeer en ca. 200 m3/s voor de verschillende waterschappen van Regio Noord-

Nederland. HHNK gebruikt hiervan zo'n 36 m3/s (zie hoofdstuk 3). De aanvoer via de IJssel kan in 

een droog jaar onder 200 m3/s zakken, waardoor de watervraag dus veel groter is dan het aanbod. 

Om deze periode te overbruggen, worden ieder voorjaar de waterpeilen opgezet, zodat er een 

grotere zoetwatervoorraad is. 
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Niet alleen een te lage wateraanvoer kan aanleiding geven tot een watertekort. De Landelijke 

Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) monitort landelijk vele aspecten, zoals verzilting van 

kritieke punten (bijvoorbeeld het drinkwaterinnamepunt bij Andijk), het actuele neerslagtekort, 

grondwaterstanden, de waterstand op het IJsselmeer, de watertemperatuur en de toestand van de 

waterkeringen. 

Ook media-aandacht, politieke gevoeligheid en signalen van belanghebbende maatschappelijke 

sectoren kunnen een rol spelen in de beslissing tot het nemen van maatregelen tegen een 

watertekort. De LCW rapporteert gedurende de lente en zomer over de actuele stand van zaken in 

de Droogtemonitor. 

2.2 Landelijke verdringingsreeks 

Bij een watervraag kan HHNK water inlaten vanuit verscheidene punten in het hoofdwatersysteem 

van Nederland (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en zelfs Noordzeekanaal) als de stabiliteit van 

waterkeringen in het geding is. Landelijk zijn er afspraken gemaakt hoe de verschillende 

waterbeheerders samenwerken. Per regio zijn de regionale waterbeheerders verenigd in Regionale 

Droogteoverleggen (RDO-en), gecoördineerd door de Landelijke Coördinatiecommissie 

Waterverdeling (LCW). 

  

Zodra de LCW vaststelt dat er een watertekort dreigt, wordt in de Regionale Droogte Overleggen 

(RDO's) de verdringingsreeks in werking gesteld en/of voorzorgsmaatregelen getroffen. De 

verdringingsreeks is enkele jaren geleden door de LCW vastgesteld en is daarna ook wettelijk 

verankerd. De verdringingsreeks geeft aan hoe bij een watertekort het beschikbare zoete water 

moet worden toegekend aan verschillende gebruiksfuncties, met als doel om de maatschappelijke en 

economische schade zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening 

voorrang op agrarisch watergebruik; zie figuur 2. De verdringingsreeks hanteert in de landbouw 

(categorieën 3 en 4) een economische afweging. Veiligstelling van voedselproductie heeft daarin 

geen afzonderlijke positie en wordt op basis van gewasopbrengst afgewogen tegen bijvoorbeeld 

bollenteelt. Als de verdringingsreeks in werking treedt, zullen HHNK en alle andere waterbeheerders 

binnen regio Noord-Nederland het verzoek krijgen vanaf de laagst geprioriteerde functies de 

wateraanvoer te beperken dan wel te stoppen. 

 

 

Figuur 2: De landelijke verdringingsreeks 
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2.3 Opschalingsniveaus en criteria bij watertekort 

Bij een zich steeds verder ontwikkelend watertekort kan er in een aantal stappen opgeschaald 

worden van normaal beheer tot een (dreigende) crisis watertekort. Deze werkwijze is vastgelegd in 

onze waterakkoorden. 

 

Niveau 0: Normaal beheer 

Rijkswaterstaat (RWS), de waterschappen en provincies zijn leidend in hun beheergebied. Zij voeren 

hun reguliere taken uit en bereiden zich voor op mogelijk watertekort. De LCW en RDO-en 

monitoren en wisselen zo vaak als nodig is informatie uit.  

   

Niveau 1: Dreigende watertekorten  

Zodra de Rijnafvoer in een bepaalde maand op bepaalde locatie onder een grenswaarde zakt, 

spreekt de LCW over een dreigend watertekort. Deze grenswaarde is 1000-1400 m3/s 

(maandafhankelijk) voor de Rijnaanvoer. Daarbij worden ook verziltingscriteria op vastgestelde 

locaties in beschouwing genomen. Er moet in meer dan een regio sprake zijn van een dreigend 

watertekort. 

Wettelijke verankering van de verdringingsreeks 

In de Waterwet (2009) staat in artikel 2.9: 

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de rangorde van maatschappelijke en ecologische 

behoeften vastgesteld, die bij watertekorten of dreigende watertekorten bepalend is voor de 

verdeling van het beschikbare oppervlaktewater. 

2. Bij of krachtens de maatregel en, in de gevallen bij die maatregel bepaald, provinciale verordening 

kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde rangorde. 

Deze regels kunnen mede voorzien in de overeenkomstige toepassing van de rangorde op het 

beschikbare grondwater. 

 

In het Waterbesluit staat in artikel 2.1: 

In geval van een watertekort of dreigend watertekort wordt met het oog op de verdeling van het 

beschikbare water over de maatschappelijke en ecologische behoeften bij het beheer de volgende rangorde 

van behoeften in acht genomen: 

1°. het waarborgen van de veiligheid tegen overstroming en het voorkomen van onomkeerbare 

schade; 

2°. nutsvoorzieningen; 

3°. kleinschalig hoogwaardig gebruik; 

4°. overige behoeften. 

 

Met andere woorden: een verdringingsreeks regelt de prioritering van functies bij een 

watertekort. 

 

Voor het aannemen van de Waterwet bestond hiervoor geen afzonderlijke wettelijke grondslag. 

In de 2e Nota Waterhuishouding (1984) zijn er voor het eerst (niet-bindende) aanbevelingen 

gedaan voor een waterverdeling bij een watertekort, maar er bleek een groot maatschappelijk 

belang van de verdringingsreeks uit te gaan. Ook was er de noodzaak tot slagvaardig en 

eenduidig optreden van beheerders in tekortsituaties. Uiteindelijk is de droge zomer van 2003 

de aanleiding geweest om een landelijke, bindende verdringingsreeks vast te stellen.  
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De LCW roept dan de Regionale Droogteoverleggen (RDO-en) op om af te stemmen over de 

besparing van water en toebedeling van het water volgens de verdringingsreeks (LDWD | Landelijk 

draaiboek waterverdeling en droogte | 8 maart 2018). De LCW adviseert en coördineert, in overleg 

met de RDO-en. RWS, waterschappen en provincies zijn leidend en wegen de adviezen van LCW en 

RDO mee. 

 

Niveau 2: Feitelijk watertekort 

Het managementteam Watertekorten (MTW) treedt op als er sprake is van een feitelijk watertekort. 

Door schaarste of door slechte waterkwaliteit zijn afspraken nodig die buiten de bestaande 

werkwijze vallen. 

Het MTW coördineert de crisisbeheersing, het LCW en de RDO-en adviseren. RWS, de waterschappen 

en de provincies zijn leidend en vertalen de uitkomsten uit het MTW naar besluiten in hun omgeving. 

Opschaling naar niveau 2 is aan de orde als bestaande afspraken zoals waterakkoorden en 

peilbesluiten niet meer kunnen worden nagekomen. Landelijk is er sprake van knelpunten en 

kortingen in de categorieën 4 en 3 van de verdringingsreeks. Regionaal dreigen er watertekorten 

voor functies in de categorieën 1 en 2 van de landelijke verdringingsreeks. Binnen het regionaal 

droogteoverleg kunnen onderling afspraken gemaakt worden over de waterverdeling en eventuele 

beperkingen binnen categorie 3 en 4 (maar geen prioriteiten uitwisselen tussen categorie 3 en 4) 

zonder dat het MTW hierover een beslissing hoeft te nemen. 

 

Niveau 3: (Dreigende) crisis watertekort 

Als er sprake is van een (dreigend) nationaal watertekort met grote maatschappelijke gevolgen, 

treden het Interdepartementaal afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie 

Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op. 

 

Op dat moment wordt op landelijke schaal in nagenoeg alle regio's fors gekort op de 

watervoorziening voor functies in de categorieën 3 en 4, en komt regionaal de watervoorziening voor 

functies in de categorieën 1 en 2 uit de verdringingsreeks in gevaar.  

Het MCCb is bevoegd om besluiten te nemen of aanwijzingen te geven die de betreffende bevoegde 

gezagen op moeten volgen. RWS, de waterschappen en de provincies zijn in deze fase dus niet meer 

leidend. 
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3 Watervraag 

3.1 Onderzoeken en referentie 

De watervraag is afhankelijk van vele factoren, zoals verdamping, temperatuur, grondgebruik, 

grondsoort, tijdstip in het seizoen, windkracht en het gehanteerde klimaatscenario. Voor het 

beheergebied van het hoogheemraadschap is de watervraag al diverse malen in voorgaande studies 

gekwantificeerd. De eerdere studies laten een forse spreiding zien in uitkomsten. Dit duidt op een 

onzekerheid in de bepaling van de watervraag en gevoeligheid voor het gehanteerde droogte-

scenario. Voorafgaand aan deze studie is de beleidsmatige watervraag gekwantificeerd door:  

 

 RIZA 2003: modelmatige studie. 

 HHNK 2007: gebaseerd op inlaat augustus 2003 en modellering vochttekort. 

 Regionale werkgroep verdringingreeks Noord-Nederland 2009: In 2009 is de herziening 

verschenen van het rapport "Waterverdeling Noord Nederland – Advies van de werkgroep 

regionale uitwerking verdringingsreeks Noord Nederland" Dit rapport en de daarin 

opgenomen watervraag is momenteel het uitgangspunt voor de gezamenlijk gedragen 

afspraken die door de waterbeheerders rondom het merengebied zullen worden gemaakt bij 

een (dreigende) watertekort situatie. De totale watervraag die hierin voor HHNK is 

vastgesteld (47,4 m³/s) is ook opgenomen in het huidige waterakkoord IJsselmeergebied. 

 Deltaprogramma 2011: Regionale verkenning zoetwatervoorziening en balansposten uit de 

verdringingsreeks. 

 HHNK 2017: Rapportage Kwantificering verdringingsreeks HHNK 2017, documentnummer 

16.594499. 

 

Gezien de onzekerheid in de vaststelling van de watervraag en de gevoeligheid voor verschillende 

uitgangspunten, houdt het hoogheemraadschap voor het formele spoor bij (dreigend) watertekort 

vast aan de totale watervraag die is vastgelegd in "Waterverdeling Noord Nederland" uit 2009 en het 

huidige Waterakkoord voor het IJsselmeergebied. Dat is de beleidsmatige referentiesituatie. 

Op die manier is het vertrekpunt bij droogte vergelijkbaar met de overige watergebruikers rondom 

het IJsselmeergebied. Deze watervraag wordt beschouwd als bovengrens van de bandbreedte maar 

dit kan in de toekomst veranderen door autonome ontwikkelingen, nieuwe inzichten en 

klimaatverandering.    

3.2 Analyse droogteperiode 2018 

Tijdens de droogteperiode van 2018 is de watervraag opnieuw bepaald, gericht op de actuele 

watervraag. Daarbij is een vereenvoudigde aanpak gekozen, met een mogelijkheid om meer in te 

spelen op de actualiteit van welke gewassen in een bepaalde periode nog een watervraag hebben. 

De watervraag is opgebouwd uit vier posten: 

 Peilhandhaving: Watervraag om de openwaterverdamping en de netto-infiltratie in de bodem 

vanuit het oppervlaktewater aan te vullen. 

 Doorspoeling: Watervraag om verzilting en andere ongewenste waterkwaliteitseffecten te 

voorkomen. Het gaat daarbij om de hoeveelheid water die via het beheergebied van het 

hoogheemraadschap naar zoute (Waddenzee) of brakke (Noordzeekanaal) watersystemen 

wordt afgevoerd tijdens een droge periode.  

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=16.0594499&V=0&A=ARC/
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 Facilitering gebruiksfuncties: Watervraag om de onttrekkingen aan het systeem door 

gebruiksfuncties aan te vullen; 

 Bijzondere watervragers: Watervraag ten behoeve van drinkwater en bedrijfsprocessen. 

 

De watervraag voor doorspoeling en bijzondere watervragers is gebaseerd op de rapportage 

Kwantificering verdringingsreeks HHNK 2017, documentnummer 16.594499. 

De watervraag voor peilhandhaving en facilitering van gebruiksfuncties is bepaald op basis van de 

oppervlakken met verschillende soorten grondgebruik die van water moeten worden voorzien vanuit 

IJsselmeer en Markermeer. De oppervlakken zijn herleid vanuit objectieve, landelijk beschikbare 

bronbestanden en basisregistraties.  

 

In de bijlage 1 is de gehanteerde analysemethode voor bepaling van de actuele watervraag nader 

toegelicht en is ook informatie opgenomen van de andere waterbeheerders van RDO-noord. In de 

onderstaande tabel 1 zijn de resultaten van de analyse van de watervraag voor het 

hoogheemraadschap weergegeven. Per onderdeel is de bijhorende categorie van de landelijke 

verdringingsreeks aangegeven. 

 

Door de watervraag voor een belangrijk gedeelte te baseren op de oppervlakken vanuit de landelijk 

beschikbare basisregistraties is het eenvoudiger mogelijk om de watervraag van de verschillende 

waterbeheerders rondom het IJsselmeer en Markermeer (RDO-noord) onderling te vergelijken. 
 

Tabel 1: Inschatting van de watervraag Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2018). 

Watervraag Onderdeel Capaciteit (m³s) 

Categorie 
landelijke 

verdringingsreeks 

Peilhandhaving Peilhandhaving 10,3 1 

Doorspoeling Terugdringen zouttong bij Den Helder 6,9 3 

Facilitering 
gebruiksfuncties 

Glastuinbouw 0,6 3 

Landbouw kapitaalintensief 9,4 3 

Landbouw (overig) 3,4 4 

Stedelijk gebied (plantsoenen / sportvelden)  0,7 3 

Stedelijk gebied (tuinen / volkstuinen) 0,3 3 

Bijzondere 
watervragers 

PWN* 3,1* 2 

ECN 0,6 3 

Proceswater ontwikkelingen Wieringermeer 0,3 3 

  35,6  

*Drinkwaterbedrijf PWN heeft een eigen waterinname vanuit het IJsselmeer en is daarbij onafhankelijk van wateraanvoer door HHNK.  

 

Merk op dat bovenstaande inschatting van de watervraag aangeeft hoeveel water er in een warme, 

droge periode per gebruiksfunctie wordt gevraagd, maar niets zegt over de mogelijkheden om water 

van de juiste kwaliteit op de juiste plek te krijgen. Dit is een intern optimalisatievraagstuk dat met 

behulp van goede beheermaatregelen geregeld moet worden. 
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4 Strategie waterverdeling 

 

Voorliggende strategie richt zich op de waterverdeling en waterbesparing bij gebruiksfuncties in de 

categorieën 3 en 4 van de verdringingsreeks bij een dreigend of feitelijk watertekort. Bij kortingen in 

de categorieën 1 en 2 is namelijk sprake van een landelijke crisis watertekort (zie paragraaf 2.3), 

waarbij de nationale crisisstructuur leidend is. 

 

Peilhandhaving is een randvoorwaarde voor de facilitering van alle gebruiksfuncties en de bijzondere 

watervragers. Peilhandhaving is daarnaast noodzakelijk om allerlei ongewenste effecten op de 

waterkwaliteit, ecologie, volksgezondheid en infrastructuur te voorkomen. Bij de peilhandhaving van 

boezemwateren en dijksloten is ook het veiligheidsbelang van de stabiliteit van de waterkeringen 

aan de orde. 

Om bovenstaande redenen is de gehele watervraag voor peilhandhaving gekoppeld aan de categorie 

1 van de landelijke  verdringingsreeks. Peilhandhaving kan desnoods met brak of zout water worden 

uitgevoerd. Nader onderzoek moet uitwijzen welke rangorde er binnen de watervraag voor 

peilhandhaving nog kan gelden tussen de genoemde effecten. 

Binnen de bandbreedte van het peilbesluit heeft het hoogheemraadschap een tijdsbuffer om water te 

besparen. Zodra de ondergrens van de bandbreedte van het peilbesluit wordt bereikt, wordt ingezet 

op peilhandhaving zolang gebruiksfuncties moeten worden ondersteund.   

De bijzondere watervrager PWN in categorie 2 van de landelijke verdringingsreeks heeft een eigen 

waterinname vanuit het IJsselmeer. PWN is dus niet afhankelijk van de wateraanvoer van HHNK en 

heeft een directe relatie met het rijkswater. 

 

In de onderstaande paragrafen wordt toegelicht welke maatregelen bij een dreigend en feitelijk 

watertekort genomen zullen worden in de categorieën 3 en 4 om zoet water te besparen en te 

verdelen over de verschillende gebruiksfuncties. 

4.1 Water besparen door verziltingsbestrijding 

4.1.1 Economisch schutregime op zout buitenwater 

In een situatie van een dreigend watertekort zullen als eerste maatregelen worden genomen die 

leiden tot waterbesparing. Door alleen met een volle kolk en dus minder vaak te schutten bij de 

sluizen tussen zoute en zoete watersystemen wordt de zoutindringing in het gebied sterk 

verminderd. Bij invoering van het hierboven beschreven economische schutregime is minder water 

nodig voor doorspoeling voor verziltingsbestrijding. De hoeveelheid water die nodig is voor 

doorspoelen kan daarmee beperkt blijven tot 6,9 m³/s. 

 

Het economisch schutregime is in eerste instantie van toepassing op de recreatievaart. 

Omdat, zeker voor de beroepsvaart, de belangen aanzienlijk zijn, blijft voor de beroepsvaart het 

schutregime in eerste instantie ongewijzigd. Pas vanaf de situatie van een feitelijk watertekort 

(landelijk opschalingsniveau 2) geldt ook voor de beroepsvaart dat alleen bij een volle kolk wordt 

geschut. Schutbeperkingen worden ingevoerd bij de Koopvaardersschutsluis en de Zeedoksluis te 

Den Helder (zie ook figuur 3). Het schutregime zal overlegd worden met de provincie, die 

verantwoordelijk is. 

Het schutten tussen zoete watersystemen draagt bij aan alle andere functies waarvoor water 

ingelaten wordt en blijft om die reden zonder beperkingen. Uitzondering daarin vormt de Kooysluis 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

strategie waterverdeling HHNK 

Pagina 

16 van 33 

 Datum 

29 oktober 2018 

 Registratienummer 

18.261834 

 

 
 
 

 

 

 

tussen de Amstelmeerboezem en de Schermerboezem. Omdat de Amstelmeerboezem ter plaatse 

van de Kooysluis aanmerkelijk brakker is dan de Schermerboezem, wordt ook bij de Kooysluis 

gelijktijdig met de Zeedoksluis en Koopvaarderschutsluis een economisch schutregime ingesteld. 

 

 

Figuur 3: Locatie Kooysluis, Zeedoksluis en Koopvaarderschutsluis. 

 

 

4.1.2 Sluiten vispassages naar zout buitenwater 

Voor het beperken van de zoetwatervraag zijn alleen de vispassages tussen zoet binnenwater en 

zout buitenwater relevant. Het water uit lokstromen van vispassages tussen zoete watersystemen 

hoeven niet gestopt te worden ten behoeve van waterbesparing. 

De vispassages van het hoogheemraadschap naar zout buitenwater werken niet met 

lokstroompompen, maar hebben een permanente opening (Helsdeur) en een langere openingstijd 

van de spuikoker (Oostoever) zie ook figuur 4. 
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De vispassages worden over het algemeen alleen gebruikt in de trekperiodes: 

 De intrek loopt van ca. 15 februari tot eind juni; 

 De uittrek loopt van ca. 1 september tot 1 december. 

 

De qua watervraag kritische maanden juli en augustus vallen dus sowieso buiten de trekperiodes. De 

migratie in het najaar wordt in gang gezet door afnemende watertemperatuur en toenemende 

afvoeren. Voor zover vispassages open staan worden zij dichtgezet gedurende de situatie van een 

dreigend watertekort (landelijk opschalingsniveau 1). Als dat buiten de kritische watervraagperiode 

van de gebruiksfuncties valt, wordt afgewogen in hoeverre sprake moet zijn van een sluiting dan wel 

een beperkte opening van de vispassages van zoete naar zoute watersystemen. 

 

 

Figuur 4: Locatie vispassages Helsdeur en Oostoever. 

4.1.3 Economisch schutregime op brak buitenwater  

In een situatie van een feitelijk watertekort zullen, als chloridemetingen daartoe aanleiding geven, 

ook aan de zuidzijde van het beheergebied schutbeperkingen worden ingesteld van en naar het 

Noordzeekanaal. Daarbij ligt de prioriteit bij de sluizen met de grootste schutverliezen (oppervlak 

sluiskolk maal peilverschil maal aantal schuttingen per tijdseenheid).  

 

Instellen van een schutregime zal overlegd worden met de provincie, Rijkswaterstaat en 

buurwaterschappen. Het schutten tussen zoete watersystemen draagt bij aan alle andere functies 

waarvoor water ingelaten wordt en blijft om die reden zonder beperkingen. 

 

Naar aanleiding van de droogteperiode 2018 wordt een nader onderzoek gestart voor de inrichting 

van een meetnet monitoring zoutindringing HHNK en de ontwikkeling van sturingsparameters en een 

doorspoelbeleid voor de Schermerboezem en de Amstelmeerboezem. Zie ook bijlage 1. 
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Figuur 5: Locatie sluizen van en naar het Noordzeekanaal. 

 

4.2 Water besparen door onttrekkingsverboden 

In de situatie van een feitelijk watertekort is er sprake van een landelijke opschaling naar het 

tweede crisisniveau. De waterbeheerders rondom het IJsselmeergebied zijn verenigd in het regionaal 

droogteoverleg (RDO-noord), om gezamenlijk maatregelen te overleggen. 

Naarmate de droogteperiode aanhoudt en de waterstanden op het IJsselmeer en Markermeer dalen, 

komen op zeker moment ook onttrekkingsverboden voor de facilitering van gebruiksfuncties 

(beregening) aan de orde. 

Gedurende de zomer van 2018 bleek dat daarbij de afhankelijkheid van wateraanvoer onder vrij 

verval een zeer dominante factor was. Hierdoor ontstonden niet bij alle waterbeheerders op het 

zelfde moment problemen met wateraanvoer, waardoor sommige waterbeheerders aandrongen op 

onttrekkingsverboden terwijl anderen, waaronder HHNK, nog geen inlaatproblemen hadden. 

Een belangrijke aanbeveling is dan ook om op RDO-noord-niveau in te zetten op maximale 

flexibiliteit door de infrastructuur voor wateraanvoer zo te ontwikkelen dat die afhankelijkheid op 

termijn vermindert of zelfs wordt weggenomen. Op die manier kan het peil in IJssel- en Markermeer 

verder uitzakken (tot NAP -0,50 m ondervindt de scheepvaart geen hinder) en kan een grotere 

waterbuffer aangesproken worden. 

Met de voltooiing van het gemaal Mantel heeft HHNK al in 2017 een belangrijke stap gezet in die 

richting. Het gemaal Mantel heeft naast uitmalen, de mogelijkheid om water in te malen. Ook het 

geplande gemaal Monnickendam zal de mogelijkheid krijgen om in te malen. 

 

Bij het instellen van onttrekkingsverboden staat het minimaliseren van de maatschappelijke en 

economische schade centraal. Dat betekent dat laag renderende landbouwgewassen als eerste te 

maken zullen krijgen met onttrekkingsverboden. Om te bepalen in welke volgorde voor gewassen 
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een onttrekkingsverbod moet worden opgelegd hanteert het hoogheemraadschap de NSO-typering1 

van de Universiteit Wageningen (WUR) als landelijk beschikbare objectieve bron voor 

gewasopbrengst per hectare. 

 

De onderstaande tabel 2 toont de indeling van de landbouwgewassen naar gewasopbrengst in drie 

groepen in volgorde van onttrekkingsverbod en de bijhorende watervraag per gewasgroep op RDO-

noord-niveau (zie ook bijlage 1). 

 
Tabel 2: Indeling landbouwgewassen in volgorde van onttrekkingsverbod bij watertekort. 

Groep 
landbouwgewassen 

Opbrengst per ha 
volgens NSO-typering 

WUR 

Categorie 
landelijke 

verdringingsreeks 

Oppervlak in 
beheergebied 
HHNK (ha) * 

Watervraag 
per eind juli 
RDO-noord 

(m³/s) 

Laag renderend < € 2.000 4 68.000 14,9 

Gemiddeld renderend € 2.000 - € 10.000 4 9.000 33,0 

Hoog renderend > € 10.000 3 23.000 17,7 

* Oppervlakken afgerond op 1000 hectare 

 

Bij het instellen van een onttrekkingsverbod is het belangrijk dat de waterbeheerders van RDO-

noord gezamenlijk optrekken. De watervraag en dus ook besparingsmogelijkheid per groep van 

landbouwgewassen is qua kuubs per seconde namelijk niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende 

waterbeheerders. In onderstaande tabel 3 is dit inzichtelijk gemaakt. De watervraag van de 

verschillende waterbeheerders per gewas zal van jaar tot jaar verschillen omdat ieder jaar het areaal 

per gewas beperkt zal verschillen. De verwachting is echter dat de onderlinge verhoudingen tussen 

de waterbeheerders per gewasgroep ongeveer gelijk zullen blijven. 

Gedurende het groeiseizoen richting het einde van de zomer (in de maanden augustus en 

september) veranderen de onderlinge verhoudingen, omdat de oogsttijd van gewassen verschilt en 

bij sommige waterbeheerders de watervraag daardoor sneller terugloopt dan bij andere. Ook dat is 

een onderdeel dat op RDO-noord-niveau afgestemd moet worden bij het instellen van 

onttrekkingsverboden, en een belangrijk onderdeel voor het maken van goede prognoses voor de 

watervraag op RDO-noord niveau en de peildaling op IJsselmeer en Markermeer. In de bijlage 1 is in 

beeld gebracht hoe de watervraag op RDO-noord-niveau gedurende de maanden juli – augustus – 

september afloopt. 

 

Gedurende de zomer van 2018 heeft HHNK een tool ontwikkeld waarmee op basis van landelijk 

beschikbare bronbestanden de watervraag voor peilhandhaving en de watervraag voor facilitering 

van grondgebruiksfuncties op een objectieve manier voor alle waterbeheerders op dezelfde manier 

kan worden bepaald en vergeleken. In tabel 3 en ook in bijlage 1 zijn resultaten opgenomen uit de 

tool van HHNK. 

De HHNK-tool is ingebracht als basis voor de doorontwikkeling naar een gemeenschappelijke  

watervraag en –verdelingsinstrument voor het IJsselmeergebied en Oost Nederland (RDO-noord en 

RDO-Twentekanalen). 

 

 

                                                
1 NSO-typering is de Nederlandse variant van de Europese bedrijfstypering die gebaseerd is op de Standaardopbrengst (SO). Elk 

bedrijf met landbouwactiviteiten wordt hiermee ingedeeld in één specifiek bedrijfstype. De indeling is in gebruik sinds 2010 en 
is teruggerekend in databestanden vanaf 2000. 
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Tabel 3: Verdeling besparingsmogelijkheden per eind juli (in m³/s) bij instellen onttrekkingsverboden door de waterbeheerders 

RDO-noord. 

Waterbeheerder 
< € 2.000 

per ha 

€ 2.000 tot 
€ 10.000 

> € 10.000 
per ha 

Amstel, Gooi en Vecht 0,02 0,00 0,01 

Drents Overijsselse Delta 5,61 2,60 1,30 

Hollands Noorderkwartier 1,01 2,38 9,40 

Hunze en Aa's 2,15 11,55 0,50 

Noorderzijlvest 0,40 1,78 0,22 

Vallei en Veluwe 0,15 0,01 0,01 

Vechtstromen 0,98 2,23 0,26 

Wetterskip Fryslân 3,51 1,61 0,69 

Zuiderzeeland 1,06 10,80 5,28 

Totale watervraag per gewasgroep (m³/s) 14,9 33,0 17,7 

 

De strategie is om in nauw onderling overleg in RDO-noord-verband achtereenvolgens 

onttrekkingsverboden in te stellen voor de genoemde drie gewasgroepen. 

 

Speciale aandacht bij onttrekking van oppervlaktewater gaat uit naar de stabiliteit van primaire en 

regionale keringen en de bescherming van fundatie van bebouwing. Tijdens de droogteperiode van 

2018 is een kaart samengesteld met dijksloten en kwetsbare hoogwaterzones (bijlage 3 en 

documentnummer 18.265525). Zodra een onttrekkingsverbod wordt ingesteld voor de eerste 

gewasgroep, wordt tevens een algeheel onttrekkingsverbod ingesteld voor alle watervragende 

functies vanuit dijksloten en hoogwaterzones. 

De duinen en hoger gelegen gronden binnen beheergebied van het hoogheemraadschap fungeren 

als een natuurlijke interne zoetwaterbron. Voorliggende strategie wordt in beginsel ook gehanteerd 

ten aanzien van watergebruik vanuit oppervlaktewater gevoed vanuit deze natuurlijke interne 

zoetwaterbronnen. In nader onderzoek wordt bepaald wat hier noodzakelijk is. 

Onttrekkingsverboden tot en met de gewasgroep met een gewasopbrengst boven de € 10.000 per 

hectare, betekent voor RDO-noord per eind juli een waterbesparing van bijna 40%. 

Op het moment dat de landbouw geen water meer mag onttrekken kan mogelijk nog verder gekort / 

bespaard worden op doorspoeling ter verziltingsbestrijding, zolang dit voor functies hoger in de 

verdringingsreeks geen onomkeerbare schade betekent. Daarmee kan op RDO-noord-niveau de 

waterbesparing voor de waterschappen oplopen tot boven de 50%. 

 

In de categorie 3 van de verdringingsreeks resteren voor HHNK dan de volgende gebruiksfuncties: 

 Glastuinbouw: watervraag 0,6 m³/s; 

 Stedelijk gebied (plantsoenen en sportvelden): watervraag 0,7 m³/s; 

 Stedelijk gebied (tuinen en volkstuinen): watervraag 0,3 m³/s; 

 Proceswater ECN (kernreactor Petten): watervraag 0,6 m³/s; 

 Proceswater ontwikkelingen Wieringermeer: watervraag 0,3 m³/s. 

 

In totaal is dat voor HHNK nog een watervraag van 2,5 m³/s. Op RDO-noord-niveau is dit 7,2 m³/s 

en 4% van de totale watervraag per eind juli. Constatering hier is, dat in categorie 3 niet veel 

waterbesparing meer gevonden kan worden, en dat dit met name in het stedelijk gebied een grote, 

diverse en moeilijk handhaafbare groep gebruikers betreft met per gebruiker een relatief kleine 

watervraag. De strategie voorziet momenteel niet in verdere kortingen in categorie 3.  

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=18.0265525&V=0&A=ARC/
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Bijlagen 

Bijlage 1: Analyse watervraag HHNK 2018 

In een extreem droge periode zoals de warmste dagen in de zomer van 2018 wordt de totale 

maximale watervraag voor het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

ingeschat op 35,6 m³/s. 

In de onderstaande tabel 4 is deze watervraag uitgesplitst. In de onderstaande paragrafen wordt die 

uitsplitsing nader toegelicht. 

 
 Tabel 4: Inschatting van de watervraag Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2018). 

Watervraag Onderdeel 
Capaciteit 

(m³s) 

Peilhandhaving Peilhandhaving 10,3 

Doorspoeling Terugdringen zouttong bij Den Helder 6,9 

Facilitering 
gebruiksfuncties 

Landbouw (tot € 2.000 per hectare gewasopbrengst) 1,0 

Landbouw (€ 2.000 tot € 10.000 per hectare gewasopbrengst) 2,4 

Landbouw (meer dan € 10.000 per hectare gewasopbrengst) 9,4 

Glastuinbouw 0,6 

Stedelijk gebied (plantsoenen / sportvelden) 0,7 

Stedelijk gebied (tuinen / volkstuinen) 0,3 

Bijzondere 
watervragers 

PWN* 3,1* 

ECN 0,6 

Proceswater ontwikkelingen Wieringermeer 0,3 

  35,6 

*Drinkwaterbedrijf PWN heeft een eigen waterinname vanuit het IJsselmeer en is daarbij onafhankelijk van wateraanvoer door HHNK.  

Watervraag peilhandhaving 

De watervraag voor peilhandhaving wordt bepaald door de openwaterverdamping en de netto 

infiltratie in de bodem vanuit het oppervlaktewater. In de analyse die in 2017 is uitgevoerd 

(16.594499) is een uitvoerige beschouwing gemaakt, waarbij het beheergebied is opgedeeld naar 

gebiedstypen (kwel of wegzijgingsgebied) en grondsoorten (klei, zand of veen). Vanuit 

waterbalansen van allerlei verschillende polders is vervolgens een watervraag voor peilhandhaving 

herleid. 

In de analyse van 2018 is een sterk versimpelde benadering gekozen, waarbij de nuance van kwel 

en wegzijging en het effect van verschillende grondsoorten achterweg is gelaten. De analyse van 

2018 is dan ook ongeschikt om gebruikt te worden voor de waterbalans van individuele polders. Op 

de schaal van het gehele beheergebied van het hoogheemraadschap of RDO-noord is de gebruikte 

methode wel toepasbaar. 

Vanuit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is het wateroppervlak bepaald. 

Dit wateroppervlak (14.066 ha) is vervolgens gebruikt om te komen tot een watervraag, uitgaande 

van een hoeveelheid verdamping en een gemiddelde wegzijging vanuit dat wateroppervlak. 

Onderstaande tabel 5 toont een gevoeligheidsanalyse voor de verdamping. 

 

 

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=16.0594499&V=0&A=ARC/
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Tabel 5: Gevoeligheid watervraag peilhandhaving voor verdamping 

Open water 
verdamping 
(mm/dag) 

Watervraag aanvulling 
open water verdamping 

(m³/s) 

1 1,6 

2 3,3 

3 4,9 

4 6,5 

5 8,1 

6 9,8 

7 11,4 

8 13,0 

9 14,7 

10 16,3 

 

In de laatste weken van juli 2018 was de gemiddelde verdamping in het RDO-noord-gebied 5,35 

millimeter per dag. Voor het hoogheemraadschap betekent dit een watervraag voor aanvulling van 

de openwaterverdamping van 8,7 m³/s. 

Voor de gemiddelde wegzijging en infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar de omliggende 

percelen is een getal aangenomen van 1 mm per dag, gerekend over het totale oppervlak open 

water. Voor het hoogheemraadschap betekent dit 1,6 m³/s voor aanvulling van infiltratie. 

 

De totale watervraag voor peilhandhaving (aanvulling verdamping en infiltratie) 
komt daarmee op 10,3 m³/s. 

 

Peilhandhaving is een randvoorwaarde voor de facilitering van alle gebruiksfuncties en bijzondere 

watervragers en wordt als geheel gekoppeld aan categorie 1 van de landelijke verdringingsreeks (zie 

ook hoofdstuk 4). Binnen de post van peilhandhaving is verder onderscheid mogelijk. Zo speelt er bij 

de peilhandhaving van boezemwateren en dijksloten ook nog een waterveiligheidsbelang. Nader 

onderzoek is nodig om binnen de watervraag voor peilhandhaving helder te krijgen welke 

besparingsmogelijkheden er nog zijn door peilhandhaving mogelijk uit te voeren met zout of brak 

water, of lokaal het water uit te laten zakken en wat de effecten en risico's daarvan zijn op 

waterveiligheid, waterkwaliteit, ecologie, volksgezondheid en infrastructuur. 

Watervraag doorspoeling 

De watervraag voor doorspoeling wordt in belangrijke mate bepaald door de doorspoelbehoefte van 

de Schermerboezem en Amstelmeerboezem. Doorspoeling van de meeste watersystemen leidt 

namelijk niet tot een netto watervraag omdat deze weer afvoeren naar hetzelfde zoetwater- 

reservoir. In theorie leidt het doorspoelen van de Wieringermeer tot een netto watervraag. Dit 

watersysteem wordt in de praktijk echter niet doorgespoeld. 

 

In de zomer van 2018 is duidelijk geworden de watervraag voor doorspoeling wordt bepaald door 

het tegengaan van ongewenste zoutindringing in het beheergebied. Dit is nodig om de 

gebruiksfuncties te kunnen blijven faciliteren. Duidelijke sturingscriteria hiervoor ontbreken echter 

op veel punten. In 2005 is een doelstelling geformuleerd in werkafspraken voor het beheer 

(18.269343) om aan de noordzijde van het beheergebied van het hoogheemraadschap onder meer 

bij de Kooybrug, de Ulkesluis en in het Wieringerrandkanaal een maximaal chloridegehalte te 

mycorsa://DB=ds_prod&T=S&ID=18.0269343&V=0&A=ARC/
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hanteren van 600 mg/liter2. Deze doelstelling geldt uitdrukkelijk niet als norm maar is een 

sturingscriterium voor de beheerpraktijk. Indien er voldoende water beschikbaar is wordt op de 

genoemde locaties doorgespoeld om een eventueel oprukkende zouttong terug te dringen. In de 

droge periode van 2018 was ook aan de zuidzijde van het beheergebied van het 

hoogheemraadschap sprake van zoutindringing, doordat het Noordzeekanaal steeds brakker werd.  

Sturingscriteria aan de zuidzijde van het beheergebied ontbreken echter. 

 

Om eventuele zoutindringing en verzilting te monitoren zijn tijdens de droogteperiode van 2018 

chloridemetingen uitgevoerd op diverse locaties in het beheergebied van het hoogheemraadschap.  

Conclusie is dat ter plaatse van een aantal meetpunten aan de randen van het beheergebied van 

HHNK een meetnet ingericht moet worden en sturingscriteria ontwikkeld moeten worden om, gericht 

op de facilitering van het grondgebruik, invulling te geven aan de doorspoeling van de 

Schermerboezem en Amstelmeerboezem. 

 

Naar aanleiding van de droogteperiode 2018 wordt een nader onderzoek gestart voor de 
inrichting van een meetnet monitoring zoutindringing HHNK en de ontwikkeling van 
sturingsparameters en een doorspoelbeleid voor de Schermerboezem en de 
Amstelmeerboezem. 

Kwantificering doorspoeling Schermerboezem beheerdersoordeel 

Doorspoeling op de boezem is nodig om de indringing van zout te bestrijden. Het zout is in 

belangrijke mate afkomstig van schuttingen van de nabijgelegen sluizen. Elke schutting (eb of vloed) 

komt er een lading zeewater de boezem op met een volume van de gehele schutsluis. Als de deuren 

aan de Waddenzeekant open gaan, stroomt het zoete water de sluis uit, als drijflaag de Waddenzee 

op en vult de sluis zich met het zwaardere zeewater. Gaan de deuren aan de boezemkant open dan 

stroomt het zwaardere zeewater de boezem op en vult de sluis zich weer volledig met zoet water.  

Omdat de indringing van zout gerelateerd is aan het aantal schuttingen, de omvang van de sluiskolk 

en het peilverschil dat moet worden overbrugd en niet aan de meteorologische situatie, heeft de 

meteorologische toestand of klimaatverandering weinig tot geen invloed op de zoutindringing.  

Naast schuttingen met de koopvaarderschutsluis heeft ook de zoute kwel die veel voorkomt in de 

Noordkop een bijdrage aan de verzilting. We weten nog niet goed hoe groot de bijdrage is van zoute 

kwel. Voor inzicht in het probleem en het bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen is nader 

onderzoek nodig. Deze diffuse kwelbron heeft echter ook geen duidelijke meteorologische en of 

klimatologische component. 

De boezembeheerder kan de doorspoelbehoefte in het sturingssysteem als variabele opgeven; deze 

varieert tussen de 200.000 en 450.000 m3 per spui (periode van ca. 12 uur). Hij kiest de 

doorspoeling zodanig dat de zoutconcentratie ter plaatse van de Kooybrug, 4 km stroomopwaarts 

van de Helsdeur, niet te ver oploopt. Bij de Kooybrug wordt de geleidbaarheid van het water 

gemeten met een EGV-meter. De beheerder streeft er naar om de chlorideconcentratie daar 

beneden de ervaringsgrens van 600 mg/liter te houden. Het doorspoelvolume wordt ingesteld op 

een minimaal noodzakelijke waarde. Het komt geregeld voor dat de EGV-metingen aanleiding geven 

om de doorspoeling tijdelijk weer iets te verhogen.  

Vanuit de ervaringen die ook in de zomer van 2018 zijn opgedaan, wordt ingeschat dat een 

gemiddelde doorspoeling van 600.000 m3 per etmaal bij de Helsdeur voldoende is om ontoelaatbare 

zoutindringing op dat punt te voorkomen. Dat komt neer op een afvoer van 6,9 m3/s. 

                                                
2 De chlorideconcentratie van 650 mg/l is een streefwaarde, gerelateerd aan het grondgebruik in de omgeving Den Helder. De 

bollenteelt kent soorten die zeer gevoelig zijn voor chloride. De ondernemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

eventuele gevolgen van het opbrengen van het aangevoerde oppervlaktewater op de percelen. Het hoogheemraadschap raadt 

aan om altijd onderzoek te doen naar relevante kwaliteitsparameters (bijvoorbeeld chloridegehalte) van het oppervlaktewater. 
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In de droge periode van 2018 is uiteindelijk geen doorspoeling van de watersystemen aan 
de zuidzijde van het beheergebied nodig geweest. Voor de watervraag voor doorspoeling 
wordt 6,9 m³/s aangehouden. 

Watervraag facilitering gebruiksfuncties 

De watervraag van de gebruiksfuncties in het beheergebied wordt bepaald door de hoeveelheid 

water die ten behoeve van het grondgebruik aan het oppervlaktewater wordt onttrokken voor 

bijvoorbeeld beregening. 

Om hierin inzicht te krijgen zal eerst in detail duidelijk moeten zijn welk areaal er per gebruiksdoel 

aanwezig is in het beheergebied van het hoogheemraadschap, liggend binnen het 

wateraanvoergebied vanuit IJsselmeer en Markermeer. Op basis van landelijk beschikbare 

bronbestanden is dit geanalyseerd. De resultaten zijn opgenomen in tabel 6. De gebruikte 

bronbestanden zijn: 

 Oppervlak landbouwgrond: Basisregistratie Gewaspercelen (BRP), juli 2018: Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland; 

 Oppervlak glastuinbouw: Basisregistratie Topografie (BRT), juni 2018: Kadaster; 

 Oppervlak plantsoen / sportvelden / (volks)tuinen: Basisregistratie Grootschalige Topografie, 

(BGT) juli 2018: Kadaster (beheerder) met diverse bronhouders waaronder waterschappen. 

 
Tabel 6: Oppervlakken met watervraag beheergebied Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2018) 

Grondgebruik Bronbestand Oppervlak (ha) 

Landbouwgrond BRP 99.760 

Glastuinbouw BRT 1.037 

Plantsoen / Sportvelden 
BGT 

9.502 

Tuinen / Volkstuinen 4.794 

 

De 99.760 hectare landbouwgrond binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap is op basis 

van de BRP uitgesplitst per gewassoort. Niet ieder gewas heeft namelijk op hetzelfde moment in het 

seizoen een watervraag. Verder is het zo dat bijvoorbeeld gras wel een watervraag heeft maar in de 

praktijk nauwelijks beregend zal worden omdat de kosten van beregening niet in verhouding staan 

tot de opbrengsten. 

De lijst met oppervlakken per gewas is opgenomen in bijlage 2 en gesorteerd naar gewasopbrengst 

op basis van de standaard gewasopbrengst volgens de WUR (lijst NSO-typering WUR 2017). Deze 

lijst is doorgenomen met vertegenwoordigers van de landbouworganisaties om inzicht te krijgen in 

de watervraag en werkelijke beregening per gewas gedurende de periode juli, augustus en 

september. Voor de analyse van de watervraag is de periode eind juli aangehouden. 

 

 

De watervraag voor de inundatie van percelen (vooral in de maanden juli tot en met september) is 

niet apart opgenomen in de landelijke verdringingsreeks en wordt qua positie in de 

verdringingsreeks vooralsnog gekoppeld aan het gewas waarvoor de inundatie wordt toegepast3. 

                                                
3 De inundatie van percelen wordt steeds vaker en breder toegepast. Naast de inundatie in de bollenteelt zijn er steeds meer 

aardappeltelers die inundatie toepassen. De bijhorende watervraag is substantieel en groeit. In tijden van watertekort kan 

besloten worden de watervraag voor inundatie niet langer te koppelen aan de watervraag van het gewas, maar een aparte 

positie in de verdringingsreeks te geven.  
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De landbouwgewassen zijn ingedeeld in drie categorieën naar gewasopbrengst: 

 Laag renderende gewassen, opbrengst tot € 2.000 per hectare (67.956 ha); 

 Gemiddeld renderende gewassen, opbrengst € 2.000 tot € 10.000 per hectare (8.869 ha); 

 Hoog renderende gewassen met opbrengst meer dan € 10.000 per hectare (22.936 ha). 

 

Per categorie van landbouwgewassen zijn vervolgens aannamen gedaan over het percentage van het 

oppervlak dat per dag beregend wordt en is een beregeningsgift van 5 mm per dag aangehouden. 

Ook voor de oppervlakken glastuinbouw, plantsoenen, sportterreinen, tuinen en volkstuinen zijn 

dergelijke aannamen gedaan. In de onderstaande tabel 7 is opgenomen welke aannames zijn 

gedaan en tot welke watervraag dat heeft geleid. 
 

Tabel 7: Aannamen en watervraag per categorie grondgebruik  

Grondgebruik 
Categorie van 
opbrengst per 

hectare 

Beregenings- 
percentage  

Opmerking 
Watervraag 

(m³/s) 

Landbouw 

< € 2.000 50% 

In de analyse is aangenomen dat 
graslanden niet beregend worden 

1,0 

€ 2.000 - € 10.000 50% 2,4 

> € 10.000 100% 9,4 

Glastuinbouw n.v.t. 100%  0,6 

Plantsoen / 
Sportvelden 

n.v.t. 25% 
Sportterreinen bestaan deels uit 
kunstgrasvelden en verhardingen 
die geen watervraag hebben. 

0,7 

Tuinen / 
Volkstuinen 

n.v.t. 5% 

Met name particuliere tuinen zijn 
vaak voor een flink gedeelte 
verhard of liggen op flinke 
afstand vanaf oppervlaktewater, 
waardoor beregening met 
oppervlaktewater niet 
aannemelijk is. 

0,3 

Totaal  watervraag facilitering grondgebruik 14,4 

 

In de onderstaande figuur 6 is de ruimtelijke spreiding weergegeven van de grondgebruiksfuncties. 

Ook is getoond hoe de watervraag vanuit de landbouw verloopt gedurende het groeiseizoen. 
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Figuur 6: Ruimtelijke spreiding grondgebruiksfuncties (links), en verloop watervraag landbouw rechts (per begin augustus) de 

percelen met gewassen die nog een watervraag hebben. 

Watervraag bijzondere watervragers 

Drinkwatervoorziening 

PWN neemt bij Andijk IJsselmeerwater in voor twee zuiveringsprocessen. Ongeveer 2/3e wordt 

ingenomen door Waterwinstation Prinses Juliana. Dit water wordt voorgezuiverd en getransporteerd 

naar het infiltratiebekken van PWN in de duinen en naar Tata Steel. Ongeveer 1/3e wordt door 

drinkwaterproductiebedrijf Martien den Blanken ingenomen en ter plekke gezuiverd tot drinkwater. 

 

PWN heeft een verwachting van de inname volumes gegeven voor het jaar 2020, het jaar dat 

Martien den Blanken volledig operationeel is, zie onderstaande tabel 8. Een deel van het ingenomen 

water is voor het spoelen van de installaties (dit gebeurt grotendeels met drinkwater). Het 

spoeldebiet wordt afgevoerd naar het IJsselmeer en zal dus niet leiden tot een netto watervraag. 

Het debiet in pieksituaties wordt door PWN ingeschat door het gemiddelde debiet te 

vermenigvuldigen met piekfactoren. In droge perioden zal ongeveer 3,1 m3/s worden ingenomen. 

 
Tabel 8: Netto onttrekking van IJsselmeerwater door PWN in pieksituaties voor het jaar 2020 

Onttrekking 
Inname 

(Mm³/jr.) 
Spoeling (%)  Piekfactor Piekdebiet (m³/s)  

Martien den Blanken 29,7 8 1,2 1,04 

Princes Juliana 50,8 10 1,4 2,03 

taal 
3,1 

3,1 

Koelwater ECN 

Voor de koeling van de ECN-kernreactor te Petten wordt zoet water uit de Schermerboezem 

onttrokken. Dit water wordt geloosd in de Noordzee waardoor het een watervraag oplevert. 

De onttrekking is vergund voor een maximaal debiet van 3300 m3/uur tot een maximum van 75.000 

m3 per dag (ofwel 0,87 m3/s). In de praktijk wordt gemiddeld 40.000 m3/dag onttrokken. Een 

gemiddelde onttrekking van 40.000 m3/d komt neer op 0,46 m3/s. 
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In 2016 is gestart met de vergunningaanvraag voor de nieuwe reactor. Deze zal naar verwachting 

veel minder koelwater onttrekken dan de oude reactor. Er bestaat een kans dat de oude en nieuwe 

reactor enkele jaren tegelijkertijd operationeel zijn en de watervraag tijdelijk hoger uitvalt. De 

plannen zijn echter nog niet definitief en de mogelijkheid bestaat zelfs dat de nieuwe reactor voor 

koeling helemaal geen gebruik maakt van oppervlaktewater uit de Schermerboezem. Varianten met 

koeling via lucht of zeewater worden ook beschouwd. 

 

De onttrekking is in de huidige situatie waarschijnlijk in droge periodes hoger dan gemiddeld. In 

droge perioden zal het over het algemeen namelijk warmer zijn waardoor meer koelwater nodig is. 

In de Regionale verkenning uit 2011 is vermeld dat de maximum inname in het droge jaar van 2003 

0,6 m3/s bedroeg. Dit ligt iets hoger dan de gemiddelde inname maar is toch nog fors lager dan de 

maximaal vergunde inname. Er wordt verwacht dat de inname van koelwater door ECN in droge 

perioden ongeveer 0,6 m3/s zal bedragen. 

Proceswater industrie 

In 2016 is een vergunningaanvraag gestart voor de levering en lozing van koelwater in verband met 

een ontwikkeling in de Wieringermeerpolder. Op termijn zou de koeling gaan plaatsvinden met 

voorgezuiverd IJsselmeerwater dat door PWN zal worden aangeleverd. Omdat de koeling zal gaan 

plaatsvinden via verdamping zal slechts een klein deel van het benodigde koelwater weer worden 

geloosd. In juli 2017 zijn de vooruitzichten dat binnen enkele jaren de netto onttrekking 0,3 m3/s 

gaat bedragen. 

 

 

In totaal  is de watervraag voor bijzondere watervragers 4,0 m³/s 

 

Watervraag RDO-noord 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de negen waterbeheerders die geheel of 

gedeeltelijk zijn aangewezen op het IJsselmeer of Markermeer voor de aanvoer van zoet water in 

droge perioden. Onderstaande figuur 7 toont in kleur de wateraanvoergebieden van de 

waterbeheerders rondom het IJsselmeergebied. Gearceerd zijn de gebieden waar vanuit IJsselmeer 

of Markermeer geen water wordt aangevoerd. Ook de Waddeneilanden vallen uiteraard buiten de 

wateraanvoergebieden.   
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Figuur 7: Wateraanvoergebieden waterbeheerders IJsselmeergebied 

 

 

Voor het gehele gebied van RDO-noord zijn op dezelfde wijze de oppervlakken bepaald zoals dat 

voor Hollands Noorderkwartier is gedaan. Dat levert onderstaand overzicht op (tabel 9). 

 

Tabel 9: Arealen grondgebruik wateraanvoergebieden per waterbeheerder RDO-noord 

Waterbeheerder 

Landbouwgewassen (€ / ha) 
Glas 
tuin 

bouw 

Plantsoen, 
Sport 
terrein 

Tuinen, 
volks 
tuinen 

Areaal 
water 

Totaal % 
<2.000 

2.000 
tot 

10.000 
>10.000 

Amstel, Gooi en Vecht 3.035 0 10 2 243 513 1.456 5.260 1 

Drents Overijsselse Delta 121.461 9.380 2.832 119 2.757 7.231 10.248 154.027 18 

Hollands noorderkwartier 67.956 8.869 22.936 1.037 4.794 9.502 14.066 129.159 15 

Hunze en Aa's 65.431 42.116 1.673 192 2.058 7.507 9.049 128.027 15 

Noorderzijlvest 44.371 6.744 7.451 18 584 1.946 5.479 66.592 8 

Vallei en Veluwe 10.457 42 16 2 132 440 861 11.950 1 

Vechtstromen 17.779 8.103 589 76 465 1.400 1.313 29.726 3 

Wetterskip Fryslân 187.529 6.005 8.508 155 3.204 8.440 31.242 245.086 28 

Zuiderzeeland 35.230 37.727 17.719 427 3.429 3.250 7.747 105.529 12 

 553.250 118.986 61.734 2.028 17.668 40.230 81.460 875.356  

 

Als per waterbeheerder binnen de wateraanvoergebieden de totale gewasopbrengst volgens de NSO-

typering (WUR 2017) voor landbouwgewassen wordt gesommeerd, ontstaat het overzicht zoals is 

opgenomen in tabel 10. Hierbij is voor het glastuinbouwoppervlak een gemiddelde gewasopbrengst 

van € 400.000 per hectare aangehouden. 
 

####
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Tabel 10: Gesommeerde gewasopbrengst per waterbeheerder RDO-noord 

Waterbeheerder 
Kapitaal op het land  in de 

wateraanvoergebieden (mln. euro) 

Amstel, Gooi en Vecht 2 

Drents Overijsselse Delta 259 

Hollands noorderkwartier 981 

Hunze en Aa's 350 

Noorderzijlvest 164 

Vallei en Veluwe 7 

Vechtstromen 94 

Wetterskip Fryslân 298 

Zuiderzeeland 754 

 2.909 

 

De watervraag is niet constant in de tijd, maar zal verminderen naarmate er meer gewassen van het 

land zijn, de dagen weer korter worden en de verdamping vermindert. In de droogteperiode van 

2018 is in overleg met de landbouwsector van de belangrijkste landbouwgewassen het verloop van 

de watervraag gedurende de tweede helft van juli en de maanden augustus en september bepaald. 

Dit is een snelle slag geweest om een eerste prognose te kunnen maken van de aflopende 

watervraag vanuit de landbouw gedurende de maanden augustus en september. In een nader 

onderzoek moet gewerkt worden aan een uitbreiding van de prognose van de watervraag per gewas 

(landsdekkend en objectief) naar de periode april/mei tot en met september/oktober. 

Voorlopig biedt de analyse van de zomer 2018 een goed inzicht. Samen met de vermindering in 

watervraag die optreedt doordat de openwaterverdamping vermindert kan onderstaande 

prognosegrafiek voor de watervraag van RDO-noord worden samengesteld. 

 

 

 

Grafiek 1: Verloop watervraag waterbeheerders RDO-noord. 
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Bijlage 2 Oppervlakken gewassen beheergebied hoogheemraadschap (volgens 
BRP juli 2018) 

Gewassen volgens BRP juli 2018, gesorteerd naar gewasopbrengst volgens NSO-typering (WUR 

2017). Alleen de gewassen met een oppervlak van meer dan 10 hectare worden in onderstaande 

lijst getoond. Voor glastuinbouwgewassen is een gemiddelde opbrengst van € 400.000 per hectare 

aangehouden. 

 

Gewassen beheergebied Hollands Noorderkwartier met wateraanvoer vanuit IJsselmeer / Markermeer
oppervlak 

(ha)

Opbrengst per ha 

volgens NSO-typering 

2017 WUR

Opbrengst per 

type gewas

Groenten bloembollen en fruit onder glas 1037 € 00.000 € . .
Buxus, open grond, 22 € . € . .
Gladiool, overige bloemkwekerijgewassen 12 € . € .
Hyacint, overige bloemkwekerijgewassen 27 € . € . .
Iris, overige bloemkwekerijgewassen 10 € . € .
Lelie, overige bloemkwekerijgewassen 13 € . € .
Overige bloemen, overige bloemkwekerijgewassen 115 € . € . .
Pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen 311 € . € . .
Tulp, overige bloemkwekerijgewassen 69 € . € . .
Overige niet genoemde groenten, zaden en opkweekmateriaal 17 € . € .
Sla; overig, zaden en opkweekmateriaal 14 € . € .
Spinazie, zaden en opkweekmateriaal 69 € . € . .
Amaryllis, bloembollen en -knollen 14 € . € .
Lelie, bloembollen en -knollen 1019 € . € . .
Pioenroos, bloembollen en -knollen 139 € . € . .
Zantedeschia, bloembollen en -knollen 179 € . € . .
Andijvie, productie 12 € . € .
Kersen, zoet 10 € . € .
Trek- en besheesters, open grond, 13 € . € .
Hyacint, bloembollen en - knollen 837 € . € . .
Pastinaak, productie 15 € . € .
Wortelpeterselie 51 € . € . .
Blauw druifje, bloembollen en -knollen 92 € . € . .
Gladiool, bloembollen en - knollen 54 € . € . .
Iris, bloembollen en -knollen 205 € . € . .
Overige bloemen, bloembollen en -knollen 733 € . € . .
Sierui, bloembollen en -knollen 49 € . € . .
Krokus, bloembollen en - knollen 242 € . € . .
Sla; overig, productie 110 € . € . .
Tulp, bloembollen en -knollen 6145 € . € . .
Peren. Aangeplant lopende seizoen. 14 € . € .
Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen. 641 € . € . .
Sla, ijsberg-, productie 422 € . € . .
Appelen. Aangeplant lopende seizoen. 12 € . € .
Appelen. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen. 93 € . € . .
Kruiden, productie 23 € . € .
Vaste planten, open grond, 93 € . € . .
Narcis, bloembollen en -knollen 786 € . € . .
Knoflook 104 € . € . .
Pruimen 16 € . € .
Rodekool, productie 389 € . € . .
Selderij, bleek- en groen-, productie 14 € . € .
Witte kool, productie 1445 € . € . .
Overige niet genoemde groenten, productie 34 € . € .
Broccoli, productie 800 € . € . .
Spruitkool/spruitjes, productie 90 € . € . .
Bloemkool, winter, productie 111 € . € . .
Bloemkool, zomer, productie 1031 € . € . .
Savooiekool, productie 15 € . € .
Spitskool, productie 406 € . € . .
Aardappelen, poot NAK 5694 € . € . .
Winterpeen, productie 469 € . € . .
Kroten/rode bieten, productie 305 € . € . .
Uien, poot- en plant- (incl. sjalotten) 438 € . € . .
Knolselderij, productie 302 € . € . .
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Gewassen beheergebied Hollands Noorderkwartier met wateraanvoer vanuit IJsselmeer / Markermeer
oppervlak 

(ha)

Opbrengst per ha 

volgens NSO-typering 

2017 WUR

Opbrengst per 

type gewas

Pompoen, productie 33 € . € .
Boerenkool, productie 48 € . € .
Aardappelen, consumptie 1772 € . € . .
Uien, zaai- 1143 € . € . .
Witlofwortel, productie 73 € . € .
Graszoden 35 € . € .
Waspeen, productie 50 € . € .
Bieten, suiker- 3367 € . € . .
Agrarisch natuurmengsel 21 € . € .
Overige akkerbouwgewassen 53 € . € .
Cichorei 44 € . € .
Bieten, voeder- 58 € . € .
Graszaad 631 € . € . .
Tarwe, winter- 3797 € . € . .
Spinazie, productie 56 € . € .
Kapucijners (en grauwe erwten) 10 € . € .
Overige granen 52 € . € .
Spelt 16 € . € .
Tarwe, zomer- 444 € . € .
Zonnebloemen 44 € . € .
Gerst, zomer- 184 € . € .
Vlas, vezel- 22 € . € .
Gerst, winter- 296 € . € .
Sojabonen 16 € . € .
Engels raaigras 157 € . € .
Grasland, tijdelijk 19173 € . € . .
Italiaans raaigras 24 € . € .
Maïs, snij- 3323 € . € . .
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras 10 € . € .
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras 14 € . € .
Haver 42 € . € .
Koolzaad, zomer (incl. boterzaad) 14 € . € .
Rogge (geen snijrogge) 23 € € .
Luzerne 1176 € € . .
Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen) 11 € € .
Grasland, blijvend 34543 € € . .
Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie natuur. 276 € € .
Aardappelen, bestrijdingsmaatregel AM 48 € € 
Bladrammenas 57 € € 
Bos, blijvend, met herplantplicht 26 € € 
Grasland, natuurlijk. Overwegend voor landbouwactiviteiten-GLB 1790 € € 
Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw. 1383 € € 
Japanse haver 429 € € 
Natuurterreinen (incl. heide) 201 € € 
Overige groenbemesters, niet-vlinderbloemige- 77 € € 
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras. (EA: beheer) 12 € € 
Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras. (EA: onbeheerd) 101 € € 
Sloot, grenzend aan beheerde akkerrand 10 € € 
Tagetes erecta (Afrikaantje) 10 € € 
Tagetes patula (Afrikaantje) 12 € € 
Tijdelijk onbeteelde grond, anders dan voor publieke werken 22 € € 
Overige groenbemesters, vlinderbloemige- 13 € € 

totaal € 0. .
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