Ministerie van Verkeer en Watcrstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksin^lituut voor Integraal /oetwalerbeheer en Afvalwaterbehandeling R l / A

Verandering van
extreme
Usselmeerpeilen
door klimaatveranderirjg en
verandering in peilbeheer

Noordzee

Werkdocument
auleur
datum

96.148X
M.J. van der Slikke
augustus 1996

£=^

Aan: R e p p
Van: Bibliotheek

i.v.p. 4 keer kopieeren
E N l ^ t « 6 ^ 0 7 ^JBBELZIJDIG
eojkant/achterkant op DII
!\TJ
papier
daari^^ETEN^toB^fek

Bij voorbaat jiank

Ministerie van Verkeer en Walerstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstiium voor Inlegraal Zoelwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA

VERANDERING VAN EXTREME MEERPEILEN
door klimaatverandering
en verandering in peilbeheer

stageverslag van Annemieke van der Slikke
stagebegeleiders:
H. Buiteveld
WSH
J. Kwadijk
fysische geografie

Posladres poslbus 17, 8200 AA
Be/oekadf es MaerlanI 16

lelyslad

RIZA
Universiteit Utrecht

Teletoon 0320-298411
Telefax 0320-249218

Telex 40772

B«»ikbur mn builqwn 107, 143 Ifi 100/154 varuf union m (hjllf Noonjmwlgpnplrin)

iiiiii^iiiiiiiiiiffliiiiiifi'Kiiiiimmiiiiiiii r i z «

SAMENVATTING
De waterbalans van het IJsselmeer wordt bepaald door o.a. de afvoer van de IJssel, de locale neerslag,
uitslag van de polders en de mogelijkheid tot spuien. Deze posten zijn aan het klimaat gerelateerd.
Klimaatveranderingen zullen daarom effect hebben op de waterbalans van het IJsselmeer. De verandering van extreme IJsselmeerpeilen is bepalend voor de veiligheid van de omliggende gebieden en de
gewenste dijkhoogte. In deze studie zijn voor de verschillende klimaatscenario's de meerpeilen berekend met het waterbalansmodel BEKKEN 2 en zijn de veranderingen van de overschrijdingsfrequentie
en van de extreme (hoge) meerpeilen bepaald. Daarnaast is ook gekeken naar het effect van veranderingen van het streefpeil.
De verschillende klimaatscenario's zijn samengesteld op basis van gegevens van het KNMI en het
RIKZ en veranderingen van de Rijnafvoer. Nadat de invoerparameters zijn aangepast, zijn de overschrijdingsfrequentie van de meerpeilen ten gevolge van het huidige klimaat vergeleken met die behorend
bij een mogelijke toekomstig klimaat.
De mogelijke klimaatveranderingen veroorzaken een verhoging van de extreme meerpeilen, die
ongeveer gelijk is aan de verandering van de laagwaterstand van de Waddenzee. Uit het onderzoek
bleek dat zeespiegelstijging de grootste bijdrage levert aan de toename van de overschrijdingsfrequentie
van extreme meerpeilen. De bijdrage van de veranderde IJsselafvoer is beduidend minder, terwijl de
veranderde neerslag en uitslag van de polders nauwelijks tot geen effect hebben.
Verandering van het peilbeheer heeft effect op de overschrijdingsfrequentie van extreme meerpeilen.
Verhoging van het winterstreefpeil heeft met name effect op de meerpeilen rond het streefpeil, omdat
deze sterk worden bei'nvloed door het streefpeil. In tegenstelling tot de meest extreme meerpeilen die
voornamelijk door langdurig hoge afvoer en ongunstige mogelijkheden tot spuien worden bepaald. De
overschrijdingsfrequentie van deze meest extreme meerpeilen wordt niet bemvloed door verandering
van het streefpeil.
Gepleit wordt voor een verbetering van de waterbalans (door meer invoerposten in de balans op te
nemen), wanneer het waterbalansmodel gebruikt wordt voor berekeningen van de waterbalans van het
IJsselmeer. Voor de berekeningen van de verschillende klimaatscenario's is het minder van belang om
de waterbalans vollediger te krijgen. Hiervoor zou echter de waterstand van de Waddenzee bepaald
moeten worden op basis van het getij en een formule voor de opzet van door de wind, zodat het effect
van verandering in windklimaat op de laagwaterstanden ook bepaald kan worden.
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1 INLEIDING
De veiligheid van de gebieden random het IJsselmeer, het natte hart van Nederland, is een van de
belangrijkste eisen voor het bepalen van het (winter)streefpeil.
Beperkte mogelijkheden tot spuien en hoge afvoeren van de IJssel veroorzaken een verhoging van
het IJsselmeerpeil. De meest extreme situatie (met een overschrijdingsfrequentie van 1 op de 4000 jaar)
is bepalend voor de gewenste dijkhoogte. Wanneer het klimaat verandert, zullen verschillende posten
en randvoorwaarden van de waterbalans van het IJsselmeer ook veranderen en de extreme meerpeilen
beinvloeden. Een van de aan klimaat gerelateerde randvoorwaarden is de zeespiegel, die de mogelijkheden tot spuien bepaald. Uit voorgaande studies blijkt dat de zeespiegelstijging een grate invloed
heeft op de veranderingen van de extreme IJsselmeerpeilen (Mann, 1992).
Op basis van een aantal functies van het IJsselmeer, zoals de veiligheid en de watervoorziening,
wordt het peilbeheer van het IJsselmeer bepaald. Een van de aspecten van het peilbeheer is het bepalen
en handhaven van een streefpeil. De ecologische functie van het IJsselmeer komt steeds meer in de belangstelling te staan (Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied (RDIJ) et.al., 1996). Het is dan ook
onwaarschijnlijk dat bij het bepalen van het peilbeheer de ecologische functie een grotere rol gaat
spelen in de toekomst. Dit zou kunnen betekenen dat het winterstreefpeil hoger wordt dan het
zomerstreefpeil, dit is tegengesteld aan het huidige peilbeheer.
Deze studie is uitgevoerd in het kader van het deelproject "Klimaatveranderingen en IJsselmeer". Het
project maakt deel uit van een groot project "The impact of climate change on the River Rhine and the
implications for water management in the Netherlands"" dat is opgezet door RIZA en Universiteit
Utrecht in het kader van NOP II.
" Het doel van hel project "Impact of climate change on the River Rhine and the implications for water management
in the Netherlands" is het in kaart brengen van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de Rijn en het evalueren
van deze veranderingen gecombineerd met andere klimaat gerelateerde veranderingen voor de binnenwateren en de
waterhuishouding in Nederland.
NOP II: Nationaal Onderzoek Programme Mondiale Luchtverontreiniging en klimaatverandering.

Het deelproject "Klimaatveranderingen en IJsselmeergebied" heeft als doel de effecten van
veranderingen in de rivierafvoer en andere aan klimaatveranderingen gerelateerde effecten op de
hydrologie, morfologie, waterkwaliteit en ecologie voor het IJsselmeer te onderzoeken en te
kwantificeren.
Het doel van deze studie is
* het onderzoeken van het effect van klimaatveranderingen op de waterbalans van het IJsselmeer.
* bepalen van het effect van de veranderde invoerparameters op de verandering van de overschrijdingsfrequentie van de extreme meerpeilen.
* het effect van verandering in peilbeheer op de overschrijdingsfrequentie van extreme meerpeilen
bepalen.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het waterbalansmodel BEKKEN 2. Dit model is gebaseerd
op het model BEKKEN dat o.a. voor de studie "Impact of Sea Level Rise on Society" (Delft Hydraulics,
1991) is gebruikt. Aan de hand van een aantal klimaatscenario's is het effect van de veranderingen van
de invoerparameters o.i.v. klimaatveranderingen op de waterbalans onderzocht. Daarnaast is een
verandering van streefpeil onderzocht.
In hoofdstuk 2 en 3 van dit rapport wordt achtergrondinformatie gegeven over het IJsselmeer, het peilbeheer en over de klimaatveranderingen in Nederland en de effect op de waterbalans van het IJsselmeer. In hoofdstuk 4 wordt het waterbalansmodel BEKKEN 2 besproken. Aanpassingen aan het model
die gedurende dit onderzoek zijn gedaan staan in bijlage 1. De veranderingen aan de invoerparameters
voor de verschillende scenario's worden ook in dit hoofdstuk behandeld. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van de berekeningen weer. Over de resultaten en de invoerparameters wordt in hoofdstuk 6
gediscussieerd. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusie van dit onderzoek en de aanbevelingen.
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2 IJSSELMEER
2.1. Inleiding
Het IJsselmeer is ontstaan door afsluiting van een binnenzee, de Zuiderzee. Naar aanleiding van de
stormvloed van 1916, werd in 1918 begonnen met de Zuiderzeewerken. Het doel van de Zuiderzeewerken was voorkomen dat de kustlijn verder zou eroderen, tevens om landbouwgrond te creeren.
In 1932 is de Afsluitdijk voltooid, hierdoor kon de zee niet meer het hart van Nederland indringen
en werd een zoetwaterbekken, het IJsselmeer, gecreeerd. De afsluiting van de voormalig Zuiderzee
heeft consequenties gehad voor de waterhuishouding en de morfologie van het meer.
Door de afsluiting wordt alleen nog zoet water aangevoerd, zodat de ooit brakke Zuiderzee nu een
zoet IJsselmeer is. Het IJsselmeer kan daardoor voorzien in de vraag naar water van o.a. de omliggende
provincies. Daarnaast heeft de verandering van brak naar zoet water gevolgen gehad voor de vissoorten
en de plantengroei. De oeverlanden zijn voor het grootste deel ontzilt, behalve delen van de Friese
oevers (RDIJ, 1996). Doordat de stroomgeulen van de voormalig Zuiderzee geen water meer aan- en afvoeren naar de Waddenzee, is en wordt het sediment van het IJsselmeer herverdeeld. Door de afsluiting van de Zuiderzee wordt de waterhoogte voor een deel door te mens te bepalen en niet meer door
het getij. Hierdoor is de veiligheid makkelijker te waarborgen.
Om het oppervlak aan landbouwgrond in Nederland te vergroten, zijn delen van het IJsselmeer ingepolderd (Noordoostpolder 1942 , Oostelijk Flevoland 1957 en Zuidelijk Flevoland 1968). De Houtribdijk is in 1975 aangelegd om het Markermeer in te polderen. Uiteindelijk is van dit plan afgeweken,
zodat de Houtribdijk nu het IJsselmeer van het Markermeer scheidt.
Het oppervlak van het IJsselmeer is door de inpoldering en de aanleg van de Houtribdijk verkleind
van 3391 km 2 tot 1191 km 2 . De omtrek van het IJsselmeer is 200 km en bestaat voor het grootste deel
uit een scherpe overgang van land naar water, d.m.v. 135 km aan dijken (Vrind et.al., 1994). Langs
slechts 65 km bevindt zich tussen de dijken en het water een natuurlijke oever.
De gemiddelde diepte van het IJsselmeer is 4.3 m, waarbij de diepste plaatsten (6 a 7 m) nog steeds
gevormd worden door de oude stroomgeulen. De ondiepe delen komen voornamelijk voor langs de
Friese kustlijn, waar de grens tussen het IJsselmeer en het land een natuurlijker, verloop heeft.
2.2 De waterbalans van het IJsselmeer
Figuur 2.1 geeft een globaal beeld van de posten van de waterbalans van het IJsselmeer. Een aantal
posten zoals de uitslag van de polders van Noord-Holland zijn samengenomen. O m een indruk te krijgen van de orde van grootte van de verschillende posten, is tabel 2.1 samengesteld op basis van de
waterbalans van 1988 (de Rijk, 1990).
Aanvoer
Gemiddeld 70% van de totale wateraanvoer naar het IJsselmeer wordt door de IJssel geleverd. De IJssel
is een benedenloop van de Rijn en voert ongeveer 15% van de Rijnafvoer (bij Lobith) naar het IJsselmeer. De Rijn is daarom een belangrijke factor voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het water
dat het IJsselmeer binnenkomt. Andere bronnen van wateraanvoer zijn de Overijsselse Vecht via het
Zwarte Water, de neerslag, de randmeren, kwelwater en boezemwater uit de omliggende provincies en
de polders
Afvoer
Het overtollige IJsselmeerwater wordt geloosd via de Stevinsluis en de Lorentzsluis in de Afsluitdijk (bij
resp. Den Oever en Kornwerderzand) naar de Waddenzee. De mogelijkheid om via de spuisluizen het
overtollige water af te voeren is afhankelijk van het getij en de windsnelheid en windrichting. De binnenwaterstand wordt bepaald door het gemiddeld meerpeil en de eventuele op- of afwaaiing door
wind. Het gemiddeld meerpeil wordt afgeleid van gemeten meerpeilen bij vier stations (Kornwerderzand-binnen, Den Oever-binnen, Houtrib-Noord en Lemmer gemeten, zie figuur 2.1). Een klein deel
van het water verlaat het IJsselmeer door verdamping, die in de zomermaanden het hoogst is. De
omliggende provincies onttrekken water uit het IJsselmeer voor watervoorziening. Behalve de
verdamping worden alle afvoeren door de mens geregeld, daarom is het beleid t.a.v de waterhuishouding van het IJsselmeer belangrijk.
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Tabel 2.1 Posten van de waterbalans

Winterhalfjaar (87/88) in milj m3

Zomerhalfjaar (88) in milj m3

Posten

Aanvoer

Afvoer

Aanvoer

Afvoer

IJssel

8737

n.v.t.

6682

n.v.t.

Zwarte Water

2051

4.5

607

0

Neerslag

719

n.v.t.

514

n.v.t.

Drontermeer

142

n.v.t

40

n.v.t.

Verdamping

n.v.t.

152

n.v.t.

580

Sluizen in de
Afsluitdijk

n.v.t.

13942

n.v.t.

7491

Sluizen in de
Houtribdijk

1027

2

55

4757

Friesland

541

0

42

103

Noordoostpolder

313

3

165

21

Flevoland

208

0.5

92

0.3

Noord-Holland

134

33

108

45

Sluitpost (Aanvoer-afvoer-berging)

-687.5

2.3 Peilbeheer
Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van Nederland en heeft als zodanig een grate diversiteit aan
gebruikersfuncties waaronder recreatie, natuurgebied, watervoorziening, visserij. De gebruikersfuncties
stellen verschillende eisen aan het waterbeleid van de waterbalans van het IJsselmeer.
De twee belangrijkste functies waarop het peilbeheer van het IJsselmeer wordt gebaseerd, zijn de
watervoorziening en de veiligheid. In de winter (1 okt t/m 31 mrt) is het streefpeil -0.40 m t.o.v N.A.P
in verband met de opvangcapaciteit (veiligheid) van het IJsselmeer. Tijdens de zomerperiode is het
streefpeil hoger (-0.20 m t.o.v. N.A.P.) vanwege de watervoorziening.
Wanneer het meerpeil hoger is dan het streefpeil zal gespuid moeten worden. Het spuien is echter
afhankelijk van een aantal aspecten, waardoor soms wordt afgeweken van het streefpeil. Het belangrijkste aspect is de mogelijkheid tot spuien, andere aspecten zijn bijvoorbeeld de weersverwachting,
aanhoudende droogte, camaliteiten, palingtrek (Reitsma, 1994).
Op basis van een gemeten gemiddeld meerpeil en de buitenwaterstand en de weersverwachting
wordt een spuiadvies bepaald. Het spuiadvies bestaat uit een spuicijfer dat aangeeft hoeveel centimeter
waterschijf per spuikoker gespuid zou moeten worden.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het streefpeil in de toekomst wordt bijgesteld, onder invloed van de
vraag naar een ecologisch verantwoord waterbeleid of vanwege mogelijke klimaatveranderingen (RDIJ,
1996).
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3 KLIMAATVERANDERINGEN
3.1 Inleiding
Het ziet er naar uit dat het klimaat gaat veranderen, deze veranderingen zijn waarschijnlijk voor een
deel toe te schrijven aan menselijk handelen. De uitstoot van o.a. CO,, CH 4 en industriele deeltjes
(aerosolen) veroorzaakt een verandering in het klimaat. De uitstoot van o.a. C 0 2 , CH„ zorgen voor een
stijging van de temperatuur, terwijl door de aerosolen de temperatuur juist afneemt. Met behulp van
modellen, aannames en voorspelde toekomstige samenstelling van de atmosfeer zijn mondiale
klimaatveranderingen voorspeld (Konnen & Fransen, 1996). Deze voorspellingen geven alleen de
globale mondiale veranderingen weer en niet de lokale veranderingen.
Op basis van de geschatte veranderingen van een aantal klimaatvariabelen afkomstig van het
Intergovernmental Panel on Climate Change-rapport (Konnen & Fransen, 1996) en op basis van de
aanname dat de verbanden tussen de verschillende klimaatvariabelen in de toekomst niet wij2igen, zijn
veranderingen van andere klimaatvariabelen geschetst. Een van de aannames is dat de luchtstromen
rond Nederland niet zullen veranderen. Deze luchtstromingen zijn voor het weer in Nederland echter
zeer bepalend.
Het beeld dat hieronder wordt geschetst is een mogelijk klimaat in Nederland in 2050, gebaseerd op
een mondiale temperatuurverhoging van 0.5-2°C en op een aantal aannames. Het scenario met een
temperatuurverhoging van 1°C over een periode van 50 jaar is de beste schatting.
* Waarschijnlijk zal de temperatuurverhoging in de winter iets grater zijn dan in de zomer.
" Voor de bovengenoemde temperatuurverhoging zal de jaargemiddelde hoeveelheid neerslag waarschijnlijk tussen de 2 tot 5 procent toenemen. De toename in de winter zal sterker zijn dan de toename
in de zomer.
* Een toename van de temperatuur zal een hogere potentiele verdamping tot gevolg hebben.
* Over de stormfrequenties en frequenties van de neerslagloze perioden kunnen geen zinvolle
uitspraken gedaan worden.
Het bovenstaande beeld kan sterk veranderen als de frequentieverdeling van de circulatiepatronen
veranderen. Wanneer de aannamen vervangen worden door feiten en de klimaatmodellen gedetailleerder zijn, zal de onzekerheid over de scenario's afnemen (Konnen & Fransen, 1996).
3.2 Klimaatveranderingen en het IJsselmeer
Doordat de klimaatveranderingen invloed hebben op de posten van de waterbalans van het IJsselmeer,
zal de waterbalans naar alle waarschijnlijkheid ook veranderen. De waterbalans is afhankelijk van de
neerslag, de uitslag van de polders, IJsselafvoer, de verdamping, de wind en de zeespiegelstijging. In de
vorige paragraaf is reeds besproken hoe de verschillende posten van de waterbalans mogelijk zullen
veranderen, behalve de verwachte verandering van de IJsselafvoer en de zeespiegel.
De IJsselafvoer is afhankelijk van de afvoer van de Rijn en daarom afhankelijk van de waterbalans
van het stroomgebied van de Rijn. O m te bepalen hoe de afvoeren van de Rijn veranderen, moet eerst
bepaald worden hoe de temperatuur en de neerslag in het stroomgebied van de Rijn verandert. Voor
deze berekeningen kunnen niet de voorspelde verandering van het KNMI gebruikt worden, omdat deze
veranderingen alleen betrekking hebben op Nederland. O m de regionale veranderingen te bepalen zijn
een 7 tal General Circulation Models gebruikt. Deze regionale veranderingen worden gebruikt om met
behulp van het waterbalansmodel RHINEFLOW de verandering van afvoer te bepalen. Het
RHINEFLOW model is een waterbalansmodel dat gebaseerd is op Geografische Informatie Systemen.
Het RHINEFLOW model berekend per maand voor elke gridcel (gebied van 3 bij 3 km) de verandering
in maandelijkse berging, afvoeren en verliezen voor de verschillende scenario's. Door mogelijke
klimaatveranderingen verandert het karakter van de Rijn, als sneeuwsmelt- en regenrivier, verandert in
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een regenrivier. De afvoeren van de Rijn nemen in de winterperiode toe en in zomers af
(Kwadijk,1993).
De verandering van zeespiegel wordt bepaald door de verandering van de mondiale zeespiegel en
de locale veranderingen. In Nederland stijgt de zeespiegel t.o.v. de bodem, doordat er bodemdaling
plaats vindt. Deze zeespiegelstijging is onafhankelijk van de verwachte klimaatveranderingen. De
mondiale stijging van de temperatuur zal gevolgen hebben voor de zeespiegel. Bij een temperatuurverandering van 0.5-2°C in Nederland in 2050 zal een zeespiegelstijging van 12.5 tot 40 cm
optreden.
Verandering in de neerslag werkt op verschillende manieren door in de waterbalans. Namelijk in de
afvoer van de IJssel en het Zwarte Water, de uitslag van de polders en de neerslag die direct in het
IJsselmeer valt. Deze posten zullen echter alle op een andere wijze veranderen, vanwege het soort systeem, de grootte en de locatie van het neerslaggebied en de afstand tot het IJsselmeer.
Verdamping is vooral zomers belangrijk, wanneer de verdamping grater is dan de neerslag. Bij stijging van de temperatuur zal de verdamping van het IJsselmeer ook toenemen. Door de toename van de
verdamping en de afname van de afvoer van de IJssel in de zomer, zal het zomers moeilijk worden om
het streefpeil te handhaven.
De wind en de zeespiegelstijging zijn twee factoren die de mogelijkheid van het spuien beTnvloeden. De wind is vooral van belang voor de mogelijkheid tot spuien over een korte periode, terwijl de
zeespiegelstijging altijd voor een verhoging van de waterstand zorgt.
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4 METHODE

4.1 Het waterbalansmodel BEKKEN 2
Inleiding
In het kader van het project "The impact of climate change on the River Rhine and the implications for
water management in the Netherlands" is een waterbalansmodel nodig voor het IJsselmeer dat kan
rekenen met verschillende klimaatscenario's en aanpassingen in de waterafvoer (een gemaal of extra
spuisluizen). In het verleden zijn verschillende waterbalansmodellen ontwikkeld (ZEBRA en BEKKEN).
Het model ZEBRA, het oudste model, is ontwikkeld voor het modelleren van het kleine IJsselmeer.
In de jaren tachtig is het model BEKKEN ontwikkeld voor het berekenen van de extreme meerpeilen
voor de verschillende inrichtingsvarianten van het Markermeer (RIZA, 1991).
Het model BEKKEN voldoet niet aan de eisen die dit project stelt aan het waterbalansmodel. Met het
model BEKKEN is het niet mogelijk om de afvoer via een gemaal in de waterbalans op te nemen. De
wind zit niet als variabele in het model, waardoor het niet mogelijk is de gevoeligheid voor
verandering van windklimaat te bepalen. O m deze redenen en om het feit dat BEKKEN voor een oude
computer (Sperry) is ontwikkeld, is besloten om een nieuw waterbalans model (BEKKEN 2) te
ontwikkelen
Principe van het BEKKEN 2
De waterbalans van het model BEKKEN 2 ziet er als volgt uit:
meerpeiKt +At)
waarin:
meerpeil
oppervlak
Q,n
Q ujl
restterm
At
dt

- meerpeil(t) + {Q,„(dt)*At - Q u „(dt)*At + restterm(dt)*At}/oppervlak (4.1)

-

gemiddelde waterstand van het meer zonder het effect van wind (m)
IJsselmeer + Ketelmeer + Vossemeer (1191 km2)
aanvoer van water (m/s)
afvoer IJssel en Zwarte Water + neerslag + uitslag van de polders
afvoer van het overtollig IJsselmeerwater (m/s)
berekende afvoer van de spuisluizen + verdamping van IJsselmeer
sluitpost, om de gemeten waterbalans kloppend te maken
tijdstap van rekenprocedure, 60 minuten
om rekening van m/s naar m/minuten

De verandering in berging in het model is een verandering in gemiddeld meerpeil. De waterbalans van
het model is 1 dimensionaal, wat in houdt dat de verandering in berging van het gehele IJsselmeer
wordt weergegeven als verandering van het meerpeil op 1 punt als functie van de tijd. De locale waterstanden van het IJsselmeer zijn voor de waterbalans niet belangrijk, alleen voor het berekenen van de
mogelijkheid om te spuien.
De waterbalans wordt per uur (At) opgemaakt op basis van de gemeten invoergegevens en de berekende hoeveelheid gespuid water. Een kleine tijdstap is belangrijk voor de nauwkeurigheid van de
berekening van de gespuide hoeveelheid i.v.m. het getij. Een kleine tijdstap betekent echter wel een
lange rekentijd. De gemeten invoergegevens zijn daggemiddelde, behalve de windgegevens die uurgemiddelden zijn, vanwege de fluctuaties in de windrichting en windsnelheid.
De hoeveelheid gespuid water wordt berekend, als de binnenwaterstand hoger is dan het streefpeil.
Op basis van het meerpeil in de vorige tijdstap (voor de eerste berekening is dit het startpeil), de windsnelheid en de windrichting wordt de binnenwaterstanden bij de spuisluizen bepaald. Wanneer de
binnenwaterstand hoger is dan de buitenwaterstand kan gespuid worden.
Het debiet van een spuikoker wordt berekend met de formule van een onvolkomen overlaat (zie
figuur 4.1):
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waterhoogte (-4.5 m t.o.v. N.A.P.)
breedte van spuikoker (12 m)
spuiconstante ( - 0.95, standaard - 1)
zwaartekracht versnelling (9.81 m/s2)
verschil tussen de binnen- en de buitenwaterstand
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-0.90 m

-4.5 m

Figuur 4.1

De totale hoeveelheid gespuid water is het spuidebiet van een spuikoker maal het aantal spuikokers (15
kokers in de Stevinsluis bij Den Oever en 10 spuikokers in de Lorentzsluis bij Kornwerderzand). Door
verschillen in het getij en verschillen in de mate van opwaaiing bij de beide sluizen, verschilt de hoeveelheid gespuid water bij beide sluizen.
Na de berekening van de hoeveelheid gespuid water kan de balans worden opgemaakt en het nieuwe meerpeil berekend. Op basis van de daggemiddelde meerpeilen worden de jaarmaxima bepaald
(waarbij het begin van het jaar op 1 okt. gezet wordt, zodat het jaar gelijk begint met de overgang van
zomer- naar winterstreefpeil).
O m het effect van bijvoorbeeld klimaatveranderingen op de waterbalans te kunnen bepalen, is het van
belang om over een zolang mogelijke periode te rekenen. Dit is mogelijk door de gegevens over een
lange periode te gebruiken. Omdat voor het IJsselmeer slechts over 25 jaar gegevens beschikbaar zijn,
is met behulp van kruisberekeningen getracht de lengte van de reeks te vergroten.
Bij deze kruisberekeningen worden gegevens van de IJsselafvoer van een bepaalde datum
gecombineerd met windgegevens van die datum van een ander jaar. De windrichting en windsnelheid
fluctueren sterk in de tijd, daarom is het niet ondenkbaar dat een combinatie van een bepaalde
IJsselafvoer en een windsnelheid en windrichting, die niet gemeten is, wel voorkomt. De berekeningen
beperken zich tot de beschikbare gegevens, er worden alleen nieuwe situaties gecreeerd en geen
nieuwe afvoeren of windsituaties. Wanneer in de reeks van 25 jaar een extreme afvoer voorkomt die
eens in de 1000 jaar voorkomt, zal die met de kruisberekeningen 25 keer voorkomen. Sommige
combinaties van windsituaties en afvoer die worden gecreeerd, zullen wellicht nooit voor kunnen
komen.
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Het voordeel van de kruisberekeningen is echter dat een langere reeks gecreeerd wordt, waarmee
overschrijdingsfrequenties van extreme meerpeilen makkelijker bepaald kunnen worden. En dat sommige situaties die in de 25 jaar niet zijn opgetreden, maar wel voorkomen, in de berekeningen meegenomen worden.
Aanpassingen
In bijlage 1 zijn de aanpassingen van het model beschreven. In het onderstaande stuk staan de belangrijkste aanpassingen van het model en belangrijke verschillen met de werkelijkheid.
* Het model gaat ervan uit dat er gespuid wordt, indien het mogelijk is en houdt geen rekening met
weersverwachtingen, camaliteiten en dergelijke. Dit veroorzaakt een verschil in gemeten en berekend
meerpeil rond het streefpeil. Omdat het berekende meerpeil systematisch lager lag dan het gemeten
meerpeil, is een spuiconstante van 0.95 i.p.v. 1 genomen (zie bijlage 1).
* Omdat de gemeten waterbalans niet klopt, wordt de balans sluitend gemaakt met een restterm.
Oorzaken van het verschil in de gemeten balans zijn meetfouten van de invoerparameters en meetfouten in het meerpeil en het ontbreken van posten in de waterbalans. Meetfouten in het meerpeil
hebben veel invloed op de restterm. Door het verschil in de waterbalans over 5 dagen te bepalen en
aan de laatste dag toe te kennen, neemt het effect van meetfouten in het meerpeil op de restterm af en
worden uitschieters in de restterm gemiddeld. De restterm is voor 1976 gebaseerd op de gemeten
waterbalans van het grate IJsselmeer (inclusief Markermeer). Deze restterm moet worden verkleind met
60%, wanneer de waterbalans van het kleine IJsselmeer bepaald wordt (zie bijlage 1).
Het huidige model berekent de extreme meerpeilen vrij goed, alleen is de afwijking tussen de gemeten
en de berekende daggemiddelde meerpeilen soms nog groot (bijlage 1).
In voerparameters
Tabel 2.1 geeft een indicatie van de grote van de verschillende invoerparameters van de waterbalans
van 1987/1988.
De afvoer van de llssel is de belangrijkste aanvoer van water voor het IJsselmeer. De IJssel is een
benedenloop van de Rijn, die een regen- en sneeuwsmeltrivier is. De benedenstroomse afvoer van de
Rijn wordt voornamelijk bepaald door de neerslag. De winterafvoer van de Rijn is hoger dan de zomerafvoer.
De verhouding tussen de afvoer van de Nederrijn, de Waal en de IJssel wordt bij de stuw bij Driel
bepaald. De afvoer van de IJssel bedraagt ongeveer 15% van de afvoer van de Rijn bij Lobith. Tijdens
droge periode zal dit percentage verhoogd worden, vanwege de vraag naar water van de provincies
rond het IJsselmeer. De waterstand van de Nederrijn mag echter niet te laag worden in verband met de
scheepvaart.
De afvoergegevens van de IJssel zijn gemeten afvoeren bij Westervoort. Omdat een piek in de
afvoer Westervoort eerder passeert dan de monding van de IJssel, is het moment van de afvoeren
aangepast d.m.v een vertragingsperiode van ongeveer 40 uur. (Dienst der Zuiderzeewerken, 1961),
Het stroomgebied van het Overijsselse Vecht beslaat een groot deel van de provincie Overijssel en een
deel van Duitsland. De Overijsselse Vecht voert het water van de provincie af via het Zwarte Water
naar het IJsselmeer. Het model gebruikt tot 1977 alleen gegevens van de Overijsselse Vecht en niet van
de andere wateren die op het Zwarte Water afwateren. Na 1980 is de afvoer niet meer in de waterbalans opgenomen, vanwege het gebrek aan beschikbare gegevens. Hierdoor is sluitpost van de waterbalans vergroot en is de afvoer van het Zwarte Water via de restterm indirect in de balans opgenomen.
De neerslag heeft effect op de afvoeren van de IJssel en het Zwarte Water en de uitslag van de polders.
Met neerslag wordt hier echter alleen de neerslag bedoeld die direct in het IJsselmeer valt.
De neerslag is in de maanden juli tot december het hoogst. Pieken in de neerslag werken direct
door in de verandering in berging. De bijdrage van de neerslag is echter beduidend lager dan de afvoer
van de IJssel.
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De neerslaggegevens zijn afkomstig van het KNMI van verschillende weerstations. Op basis van de
gegevens en een bepaalde weging van de stations is de gemiddelde neerslag bepaald (Dienst der Zuiderzeewerken, 1961). De neerslag gegevens worden omgezet in totale hoeveelheid water dat die dag in
het IJsselmeer valt.
dagaanvoer neerslag - totale hoeveelheid neerslag (mm) * wateroppervlak
De omringende provincies lozen water tijdens natte perioden en nemen water in tijdens droge
perioden.
Het water van de polders wordt met behulp van gemalen afgevoerd naar het IJsselmeer. De capaciteit van de gemalen bepaald de maximale hoeveelheid water die afgevoerd kan worden. Dit kan betekenen dat tijdens natte periode de gemalen gedurende een aantal dagen maximaal water lozen,
waardoor een neerslag piek over een langere periode wordt verspreid.
O m over een lange periode te kunnen rekenen zijn ook gegevens nodig van de periode v66r de
aanleg van de polders. De uitslagen van de polders voor deze periode zijn gebaseerd op gegevens van
de Noordoostpolder.
Verdamping is afhankelijk van temperatuur, windsnelheid, relatieve vochtigheid en zonneschijnduur.
Tijdens de zomer kan de totale verdamping van het IJsselmeer grater zijn dan de neerslag. In tegenstelling tot verdamping in de winter, die erg laag is (tabel 2.1).
De restterm is gebaseerd op het verschil in de gemeten waterbalans over 5 dagen en wordt aan de
laatste dag toegekend. De waarde van de restterm varieert sterk en is zowel negatief als positief, soms
in de orde grate van de afvoer van de IJssel.
Om te bepalen of het mogelijk is om te spuien en te bepalen hoeveel gespuid kan worden, zijn
gegevens nodig van de waterstanden bij de beide spuisluizen. De waterstanden op een locatie zijn
afhankelijk van het meerpeil en de windsnelheid en de windrichting.
De wind verandert de locale waterstanden, aan de bovenwindse zijde wordt de waterstand verlaagd
(afwaaiing), terwijl benedenwinds de waterstand wordt verhoogd (opwaaiing). De mate van op- of
afwaaiing is afhankelijk van de windsnelheid en de waterdiepte. De opwaaiing neemt toe naarmate de
windsnelheid toeneemt, de diepte afneemt en de afstand tot het zwaartepunt groot is. In het
zwaartepunt van het IJsselmeer vindt geen op- of afwaaiing plaats.
Voor een locatie is de maximale opstuwing afhankelijk van de waterdiepte, de windsnelheid en de
windrichting. Maximale opstuwing van het water vindt plaats ongeveer twee uur nadat de storm zijn
top bereikt heeft. Met behulp van een 2-dimensionaal stromingsmodel (WAQUA) zijn voor een aantal
combinaties de maximale opzet bepaald voor 12 windsectoren (ieder van 30 graden). Het verband
tussen de maximale opzet en de windsnelheid en het meerpeil kan worden beschreven als een
reprofunctie (Beyer & Blaakman, 1996).
Aan de hand van deze reprofunctie kan voor een bepaalde locatie voor een gegeven meerpeil en
windsnelheid de maximale opzet bepaald worden. En gaat er altijd van uit dat een storm zich volledig
kan ontwikkelen. De opzet wordt per locatie beschreven door 12 reproductiefuncties (voor elke windsector 1 functie).
De buitenwaterstand bij de beide spuisluizen is bepalend voor de mogelijkheid tot spuien. Als de
buitenwaterstand hoger is dan de binnenwaterstand is het niet mogelijk om te spuien. Het astromonisch
getij en de opstuwing van het water door de wind bepalen de buitenwaterstanden. Dit betekent dat er
maximaal twee perioden per etmaal zijn wanneer gespuid kan worden.
Het getijverschil tussen Den Oever en Kornwerderzand is ongeveer 50 minuten. De amplitude van
het getij is bij Den Oever ca. 180 centimeter en bij Kornwerderzand ca. 200 centimeter. Door de verschillen in het getij en in de mate van opstuwing, is het mogelijk dat bij de enen spuisluis niet en bij
de andere spuisluis wel gespuid kan worden.
Het model rekent met de gemeten buitenwaterstanden. Hierdoor kunnen de dagen waarop het getij
is gemeten niet worden losgekoppeld van de windgegevens.
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4.2 Scenario's
Met het model BEKKEN 2 zijn de jaarmaxima en de daggemiddelde meerpeilen berekend voor verschillende scenario's. De berekening zijn uitgevoerd voor de winterhalfjaren en over een periode van 25
jaar (1955 t/m 1980). Met behulp van kruisberekeningen is de lengte van de periode vergroot tot 625
jaar.
Met behulp van een computerprogramma zijn de overschrijdingsfrequenties voor de meerpeilen
berekend op basis van de daggemiddelde meerpeilen. Dit programma berekent het aantal keer per jaar
dat een meerpeil overschreden wordt. De voorwaarde is dat het meerpeil ook weer onder deze waarde
komt. De resultaten zijn afgelezen uit de tabel met de meerpeilen en de daarbij behorende overschrijdingsfrequenties zijn. Omdat het in deze studie gaat om de verandering van het meerpeil o.i.v. klimaatveranderingen, zullen alleen de verschillen tussen het berekende meerpeil op basis van het nul-scenario
en het berekende meerpeil op basis van een van de andere scenario's bepaald worden.
Tabel 4.2 Scenario's

Afvoer IJssel +
Zwarte Water
RHINEFLOW

Zeespiegelstijging

Neerslag + polders
winter

Streefpeil
winter * *

laagwater

scenario 0

+ 0 °C

+ 0.15 a 0.20 m * * '

+0 %

-0.40 m

scenario 1

+ 1 °C

+ 0.25 m

+0.20 m

+6 %

-0.40 m

scenario 2

+ 2 °C

+ 0.50 m

+0.45 m

+ 12 %

-0.40 m

scenario 3

+ 4 °C

+ 0.80 m

+0.75 m

+ 25 %

-0.40 m

scenario 4 "

+ 1 °C

+ 0.45 m

+6 %

-0.40 m

scenario 5

+ 0 °C

+ 0.15 a 0.20 m

+0 %

0.0 m

scenario 6 "

+ 1 °c

+ 0.45 m

+6 %

0.0 m

+0.23 m

+0.23 m

*
Berekening is voor over 50 j ;lar en niet voor over 100 ja; r zoals de andere scena rio's
* * t.o.v. N.A.P.
* * * bron: Delft Hydraulics, 1991
Om het verschil te bekijken tussen de kruisberekening en de gewone berekening, zijn voor een aantal
scenario's zowel 25 als 625 jaar doorgerekend.
De verandering van het meerpeil wordt veroorzaakt door de verandering van de zeespiegelstijging, de
afvoer van de IJssel, de neerslag en de polderuitslag. De bijdrage van een van deze invoerparameters
aan de verandering van het meerpeil, kan als volgt bepaald worden. Om de bijdrage van bijv. de zeespiegelstijging te bepalen, wordt het meerpeil berekend op basis van het nul-scenario met de verandering van de zeespiegelstijging volgens bijv. scenario 1. De verhouding van dit berekend meerpeil t.o.v.
het berekende meerpeil op basis van scenario 1, is gelijk aan de bijdrage van de zeespiegel-stijging aan
de verandering van het meerpeil voor scenario 1.
Om de gevoeligheid van de restterm te bepalen zijn meerpeilen bepaald voor de scenario's 2 t/m 4
gecombineerd met een restterm verandering van respectievelijk 6, 12 en 25%.
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4.3 Aanpassingen van de invoerparameters voor klimaatveranderingen
Om het effect van klimaatveranderingen op het meerpeil te bepalen, moet eerst bepaald worden hoe de
invoergegevens veranderen onder invloed van het klimaat.
De afvoer van de llssel is afhankelijk van de neerslag die in het stroomgebied valt. De verandering in
de maandelijkse Rijnafvoeren voor de verschillende klimaatscenario's zijn bepaald aan de hand van het
waterbalansmodel RHINEFLOW (Kwadijk, 1993). De veranderingen in de IJsselafvoeren worden afgeleid uit de veranderingen van de maandelijkse Rijnafvoeren. Het relatieve verschil tussen de huidige
maandafvoer en de maandafvoer van een scenario, wordt bij de dagelijkse afvoeren van die maand opgeteld. De hoge afvoeren in een maand nemen dus meer toe dan de lage afvoeren. Een andere mogelijkheid is om de dagelijkse afvoer van een maand met een vaste hoeveelheid te verhogen, zodat de
som van de toename van dagelijkse afvoeren gelijk is aan de toename van de maandafvoer. Met deze
optie blijft het verschil tussen hoge en lage afvoeren binnen een maand gelijk.
De afvoergegevens van de IJssel zijn voor 3 verschillende klimaatscenario's bepaald voor de periode
van 25 jaar (1955 t/m 1980). Tijdens de wintermaanden neemt de afvoer voor de verschillende
scenario's meestal toe, terwijl voor de rest van het jaar de afvoeren afnemen.
Vanaf 1965 zijn er gegevens over verandering van de dagafvoer van de Overijsselse Vecht voor de 3
verschillende klimaatscenario's. De veranderingen zijn bepaald met een hydrologisch model. Deze
afvoeren voor de verschillende klimaatscenario's zijn echter niet gebruikt, omdat de periode waarover
gerekend kan worden dan in plaats van 25 jaar maar 15 jaar is. De veranderingen van de afvoer van de
Overijsselse Vecht zijn voor deze berekeningen op dezelfde manier aangepast als de afvoer van de
IJssel.
De neerslag is voor een deel gekoppeld aan de temperatuur (zachte winters zijn vaak nat). Bij een
temperatuurstijging zal de gemiddelde jaarlijkse neerslag voordat gebied toenemen. In Nederland zal de
hoeveelheid neerslag in de winter meer toenemen dan in de zomer. De verandering van de neerslag
voor de winter en de zomerperiode is door het KNMI bepaald (Konnen & Fransen, 1996).
Over veranderingen van de polderuitslag zijn geen gegevens beschikbaar. Omdat de polderuitslag voor
een groot deel bepaald wordt door de neerslag, is de waarde van de polderuitslag op dezelfde wijze
veranderd als de veranderingen in de neerslag. Bij de verandering van de uitslag is geen rekening
gehouden met de maximale capaciteit van de gemalen. Omdat de berekeningen alleen uitgevoerd zijn
voor de winterhalfjaren is geen rekening gehouden met een verandering in verdamping.
De verdampingswaarde zijn niet veranderd voor de verschillende klimaatscenario's om de volgende
redenen. Ten eerste omdat niet zeker is hoe de verschillende factoren, die de verdamping bepalen,
veranderen onder invloed van klimaatveranderingen. Ten tweede zijn de weergegevens die nodig zijn
om de verdamping te bepalen niet over deze periode niet meer beschikbaar (Dienst der
Zuiderzeewerken, 1961), zodat berekeningen met veranderde weersomstandigheden niet opnieuw
kunnen worden berekend. Een andere reden is dat de verdampingswaarde in de winter een kleine post
(zie tabel 2.1) in de waterbalans van het IJsselmeer. Voor de zomer berekening is het wel belangrijk dat
verdamping wordt aangepast.
Omdat de restterm soms in de orde grootte van de afvoer van de IJssel ligt is het belangrijk te weten
wat de gevoeligheid van het model is voor veranderingen in de restterm. Daarnaast is het belangrijk om
de restterm zo klein mogelijk te krijgen, omdat niet duidelijk is hoe de restterm zal veranderen door
veranderingen in het klimaat. O m het effect van verandering van deze term te bepalen, is de restterm
voor de verschillende scenario's met een bepaald percentage veranderd. Hierbij wordt dus uitgegaan
dat de restterm groter wordt, wanneer het klimaat verandert en dat de verandering het sterkst is bij de
sterkste temperatuurstijging. De percentages zijn hetzelfde genomen als de percentages van de
veranderende neerslag.
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De windgegevens zijn voor de verschillende scenario's niet veranderd, omdat het nog niet duidelijk is
hoe het windklimaat zal gaan veranderen. Daarnaast is het model nog niet zodanig aangepast dat het
effect van veranderingen in het windklimaat op het meerpeil berekend kan worden.
De buitenwaterstand wordt bepaald door het getij en de opwaaiing door de wind. Over de verandering
van het windklimaat is niets zinnigs te zeggen (Konnen & Fransen, 1996). De verandering van de hoogen laagwater over een eeuw niet is gelijk aan de verandering van de gemiddelde zeespiegelstand over
een eeuw. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de afsluiting van de Zuiderzee, waardoor het
getijvolume is afgenomen. De Waddenzee heeft zich nog niet aangepast aan de veranderingen. Deze
verandering van de getijcurve is afhankelijk van de locatie en van de zeespiegelstijging.
Voor de berekeningen zijn de verandering in laagwater gebruikt, omdat deze waarden bepalend zijn
voor het spuien.
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5 RESULTATEN
De meerpeilen van de verschillende scenario's zijn met het model BEKKEN 2 voor de periode 1955 t/m
1980 berekend. O m een idee te krijgen hoe de verschillende invoerparameters veranderen onder invloed van klimaatveranderingen, zijn in bijlage 2 voor het winterhalfjaar 1959/1960 de verandering van
de IJsselafvoer, de neerslag en de polderuitslag weergegeven. De veranderingen van de neerslag en de
polderuitslag zijn vrij klein, terwijl de afvoer van de IJssel voor sommige maanden sterk verandert.
Uit figuur 1 van bijlage 2 blijkt dat door de klimaatveranderingen de oorspronkelijk laagste
afvoerpiek bijna even groot wordt als de andere pieken. Dit komt doordat de toename van de afvoer
voor elke maand verschilt.
Uit figuur 2 blijkt dat de verandering van de polderuitslag en de verandering van de neerslag niet zo
groot is. Daarom zullen deze veranderingen ook weinig invloed hebben op de verandering van
meerpeil onder invloed van klimaatveranderingen.
In figuur 3 van bijlage 2 is te zien, dat de afvoerpieken niet de grootste verandering in het meerpeil
veroorzaken. De eerste afvoerpiek, tevens de laagste (van scenario 0, 1, fig.1), veroorzaakt de hoogste
meerpeilen (fig. 3). Dit betekent dat de beperkte mogelijkheden tot spuien in deze situatie een
belangrijke rol speelt in de verhoging van het meerpeil. Uit figuur 3 blijkt tevens dat bij een stijging
van de zeespiegel het steeds moeilijker is om het streefpeil te handhaven.
Doordat het streefpeil van scenario 5 (scenario 5, streefpeil - 0.0 m t.o.v. N.A.P.) veel hoger ligt
dan de meerpeilen, die in het nul-scenario voorkomen, zijn de fluctuaties in het meerpeil erg klein. De
fluctuates die optreden worden veroorzaakt door beperkingen in het spuien en afvoeren van de IJssel.
De extreme meerpeilen zijn van belang voor het bepalen van de dijkhoogten op basis van de overschrijdingsfrequenties. De uitkomsten van de meerpeilen voor de overschrijdingsfrequentie van de
verschillende scenario's zijn vergeleken met die van het nul-scenario. In tabel 5.1 staan dus alleen de
verschillen tussen de meerpeil tussen het scenario en het nul-scenario voor verschillende overschrijdingsfrequentie.
Tabel 5.1 De verschillen tussen het berekende meerpeilen op basis van het nul-scenario en het berekende meerpeil op basis van
een ander scenario voor verschillende overschrijdingsfrequenties.

Scenario 1
+ 1°C

Scenario 2
+ 2°C

Scenario 3
+ 4°C

Scenario 4
+ 2°C over 50jr

3

+ 0.13 m

+ 0.35 m

+ 0.65 m

+ 0.15 m

1

+ 0.18 m

+ 0.43 m

+ 0.75 m

+ 0.20 m

1/10

+ 0.19 m

+ 0.44 m

+ 0.76 m

+ 0.21 m

1/100

+ 0.20 m

+ 0.44 m

+ 0.76 m

+ 0.21 m

1/500

+ 0.20 m

+ 0.45 m

+ 0.77 m

+ 0.22 m

+ 0.20 m

+ 0.45 m

• 0.75 m

+ 0.23 m

Overschrijdingsfrequentie van
het meerpeil
(keren/jaar)

A laagwaterstand

De verandering van het meerpeil lijkt naar een bepaalde waarde te gaan, die ongeveer gelijk is aan de
toenamen van de laagwaterstand (zie tabel 4.1.). Deze eindwaarde is voor de berekening van 25 jaar
en de kruisberekening hetzelfde, alleen is het verloop bij de kruisberekeningen geleidelijker.
Het effect van klimaatveranderingen en veranderingen van het streefpeil op de overschrijdingsfrequentie
(aantal keren per jaar dat het meerpeil overschreden wordt) is weergegeven in figuur 4 van bijlage 2.
Uit deze figuur blijkt dat de overschrijdingsfrequentie van de meerpeil tussen -0.4 en ca. -0.2 (m) lager
wordt, terwijl de overschrijdingsfrequentie van de hogere meerpeil grater wordt. Dit betekent dat het
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steeds moeilijker is om het streefpeil te handhaven. Dit komt door de stijging van de zeespiegel en de
toename van de afvoerpieken van de IJssel.
Uit tabel 5.2. blijkt hoe groot de bijdrage van deze twee termen is voor de verschillende overschrijdingsfrequentie en scenario's. Uit tabel 5.2 blijkt dat de bijdrage van de IJssel aan de verandering van
de overschrijdingsfrequenties veel lager is dan de bijdrage van de zeespiegelstijging. De bijdrage van
de neerslag en de polderuitslag is niet opgenomen in de tabel, omdat ongeveer gelijk is aan nul. Uit de
tabel blijkt dat de som van de bijdrage van de IJssel en de bijdrage van de zeespiegelstijging aan de
verandering van de meerpeilen van de meerpeilen niet gelijk is aan 100%. Dit waarschijnlijk veroorzaakt door fouten in het aflezen van de tabel met de overschrijdingsfrequenties en de meerpeilen.
Tabel 5.2 Bijdrage van de verschillende posten aan de veranderingen van het meerpeil

1 Overschrijdingsfrequentie van
het meerpeil
(keren/jaar)

+ 2°C

Scenario 1

+ 1°C

Scenario 2

IJssel (%)

Zeesp (%)

IJssel (%)

Zeesp (%)

IJssel (%)

Zee (%)

Scenario 3
+ 4°C

1

5

95

7

93

8

91

1/10

5

90

9

91

9

88

1/100

10

85

9

89

10.5

87

1/500

5

90

9

89

9

88

De verhoging van het streefpeil veroorzaakt een toename van de overschrijdingsfrequentie van de
meerpeilen rond het streefpeil. Een verhoging van het streefpeil heeft echter geen effect op de meeste
extreme meerpeilen (zie figuur 4 bijlage 2). Dit komt waarschijnlijk doordat deze extreme meerpeilen
voornamelijk worden bepaald door grate wateraanvoer en beperkingen in de mogelijkheid om te
spuien. Wanneer het streefpeil echter nog meer verhoogd zou worden, zal ook de overschrijdingsfrequentie van deze extreme meerpeilen veranderen.
Doordat de zeespiegelstijging zo bepalend is, heeft de verandering van de restterm weinig effect op de
veranderingen van de overschrijdingsfrequenties. Het blijkt echter dat het effect van een verandering in
restterm echter wel gelijk kan zijn aan de bijdrage van de verandering in IJsselafvoer aan de
overschrijdingsfrequenties.
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6 DISCUSSIE
6.1 Inleiding
De resultaten die in het vorig hoofdstuk zijn weergegeven, geven alleen een globaal beeld van de
veranderingen van de extreme meerpeilen onder invloed van mogelijke klimaatveranderingen, Dit is
vanwege onzekerheden in de klimaatveranderingen, in de invoergegevens en het model BEKKEN 2. In
bijlage 1 worden de onzekerheden en de aanpassingen van het model besproken. In dit hoofdstuk
zullen de onzekerheden en fouten in de invoergegevens en de resultaten besproken worden.
6.2 Invoergegevens en klimaatveranderingen
De verandering in de llsselafvoer is gebaseerd op berekeningen met het RHINEFLOW model
(Kwadijk,1993), dat veranderingen van de maandelijkse afvoer berekend. Door het percentage van een
bepaalde maand bij de dagafvoer op te tellen wordt een nieuwe dagafvoer berekend. Het verschil tussen de percentages van opvolgende maanden is soms vrij groot. Hierdoor zal het absolute verschil,
voor hoge afvoeren rond de overgang van de maanden, ook groot zijn. Wanneer zo'n hoge afvoer
voorkomt in combinatie met een ongunstige spui mogelijkheden, zal het meerpeil verhoogd worden.
Door het verschil in de mate van verandering van de afvoer is het mogelijk dat deze meerpeil piek op
een ander manier verandert.
Figuur 6.1 geeft weer dat een verandering van de afvoer op de overgang van maanden niet voor een
verandering van het meerpeil zorgt. Het is belangrijk dat deze scherpe overgangen in percentages te
verminderen door bijvoorbeeld de berekeningen van het RHINEFLOW model over een kortere periode
(10-dagen) te berekenen.
Wanneer de verandering van de IJsselafvoer i.p.v een vast percentage per maand een vaste waarde

Verandering van IJsselafvoer en verandering van meerpeil o.l.v klimaatveranderingen
1-10-59 t/m 31-3-60
0

540

verandering afvoer %
^ ^ ^ U s s e l scanano 0
•scenario3
" " " scenario 3b
MP scenanoO
MP scenario 3

Figuur 6.1
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per maand wordt opgeteld, ontstaat het beeld dat is weergegeven in figuur 6.1 als scenario 3b. Hieruit
blijkt dat de lage afvoeren meer toenemen dan bij de eerste methode, terwijl de hoogste afvoeren in
dezelfde mate toenemen. Ook bij de laatst genoemde methode werken de scherpe overgangen tussen
de maanden sterk door.
De verandering in de afvoer van de Overijsselse Vecht is hetzelfde genomen als de veranderingen in de
afvoer van de IJssel. De veranderde afvoeren van de Overijsselse Vecht zijn echter wel beschikbaar,
maar pas vanaf 1965. Wanneer deze gegevens worden gebruikt in plaats van de percentages van
RHINEFLOW veranderen de meerpeilen gemiddeld met 0.025 cm, 0.032 en 0.18 cm voor respectievelijk scenario 1, 2 en 3. Deze verschillen werken niet door in de overschrijdingsfrequenties van de
verschillende meerpeilen. Het verschil in invoer heeft dus geen effect op de verandering van de
overschrijdingsfrequenties, maar is wel van belang voor de waterbalans van het model.
Hoe de restterm verandert, is voor de verschillende klimaatveranderingen is niet duidelijk, omdat de
restterm niet gecorreleerd is met een van de andere invoerparameters (zie figuur 6.2). Voor de
waterbalans is het van belang dat de restterm zo klein mogelijk is.

RESTTERM

N = 1825

If///I

0SLUIS

g^l

i

f??fl

777A
QUSSEL
t

*••:

<••

SJSEEi

••«-*fwJ»jJ

W\ Wft rrm
NEERSLAG
• • :

•

'"

Figuur 6.2 Scatterplots van de restterm en een aantal andere invoerparameters
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De verandering van de uitslag van de polders is hetzelfde genomen als de verandering van de neerslag,
omdat de uitslag van de polders afhankelijk is van de lokale neerslag. Er is echter geen verband gevonden tussen de daggemiddelde neerslaggegevens en de gegevens van de polderuitslag van die dag. Het
is echter waarschijnlijk dat tussen de neerslag die in de polders valt en de afvoer van dit water een naar
het IJsselmeer een zekere vertraging zit. Daarnaast is de neerslag voor heel Noord-Nederland niet
hetzelfde. Om met zekerheid vast te kunnen stellen of er een relatie tussen de neerslag en de uitslag
van de polders bestaat, zouden locale neerslag hoeveelheden gebruikt moeten worden en nagegaan
wat de vertragingsperiode is.
Omdat de verdamping van verschillende weersfactoren afhankelijk is, moeten voor berekeningen van
verandering van de verdamping al deze factoren worden aangepast. Er zijn over de berekende periode
echter geen originele gegevens meer aanwezig. Voor berekening van de waterbalans voor een winterhalfjaar is het echter niet van belang, omdat de verdamping waarde klein is in vergelijking met de
IJsselafvoer. Voor berekeningen van zomerhalfjaren zouden deze gegevens wel nodig zijn.
Over hoe het windklimaat zal gaan veranderen is niets zinnigs te zeggen (Konnen & Fransen, 1996).
Het windklimaat is van belang voor de mogelijkheden tot spuien. Het is waarschijnlijk dat een verandering van windrichting veel invloed heeft op het meerpeil. Met name als de dominante windrichting van
het huidige zuid-west naar noord-west veranderd. Een noordwesten wind is erg ongunstig voor het
spuien, omdat de buitenwaterstand dan wordt verhoogd en de binnenwaterstand wordt verlaagd.
Zolang de buitenwaterstand niet opgesplitst is in het astronomisch getij en de mate van opwaaiing,
is het niet mogelijk om het effect van verandering van windklimaat te onderzoeken.
6.2 Resultaten
Uit tabel 5.1 blijkt dat bij verandering van het klimaat de kans op extreme meerpeilen toeneemt. De
toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een zeespiegelstijging, waardoor de mogelijkheden tot
spuien afnemen. De toename van de extreme meerpeil ligt daarom ook in de buurt van de mate van de
zeespiegelstijging. Dat de zeespiegelstijging zo'n sterke invloed heeft op de waterbalans is niet zo
verwonderlijk wanneer de zeespiegelstijging vergeleken wordt met de IJsselafvoer. Bij een zeespiegelstijging 0.20 m en er van uitgegaan wordt dat dit hetzelfde is als een toename van het meerpeil van
0.20 m, geldt het volgende. Deze zeespiegelstijging komt dan overeen met een 40 uur durende IJsselafvoer van 1635 mVs of een 7 dagen durende afvoer van 380 m3/s. Daarnaast is de zeespiegelstijging een
continue beperking van de mogelijkheden tot spuien, terwijl de IJsselafvoer niet continue hoog is.
De bijdrage van verandering van de IJsselafvoer is het grootst voor het meest ongunstige scenario.
Bij een stijging van de zeespiegel zal het steeds moeilijker zijn om het overtollige water te lozen. Dit
betekent dat verhogingen van de IJsselafvoer bij het meest ongunstige scenario het relatief het meeste
invloed zal hebben (zie ook figuur) Bij een zeespiegelstijging van 0.75 m is het pas bij een meerpeil
van -0.15 m t.o.v. N.A.P. mogelijk om te spuien, dit is dus 0.25 m hoger dan het streefpeil. In deze
situatie is het dus niet mogelijk om het streefpeil te handhaven.
Bij een verandering in het klimaat zal de neerslag ook bemvloed worden. De neerslag en uitslag van de
polders heeft echter geen aantoonbaar effect op de veranderingen in het meerpeil. Uit tabel 2.1 blijkt
dat deze termen in de zomer slechts 5% en in de winter 20% van de afvoer van de IJssel is. De afvoer
van de IJssel heeft maximaal maar 15% effect op veranderingen in de extreme meerpeilen.
Doordat de zeespiegelstijging zo bepalend is, heeft de restterm weinig effect op de veranderingen in
meerpeil. Het blijkt echter dat het effect van de restterm echter wel gelijk kan zijn aan het effect van de
IJssel en het Zwarte Water. Daarom is het van belang de restterm zo klein mogelijk te maken.
Verhoging van het streefpeil zorgt voor een toename van de overschrijdingsfrequentie van de meerpeilen rond het streefpeil. Een verhoging van het streefpeil heeft echter geen effect op veranderingen van
de meest extreme meerpeilen. Dit komt waarschijnlijk, doordat deze extreme meerpeilen voornamelijk
worden veroorzaakt door grate wateraanvoer en beperkte mogelijkheid om te spuien en niet zo zeer
door de beginsituatie. Wanneer het streefpeil nog meer verhoogd zou worden, zal ook de overschrijdingsfrequentie van deze extreme meerpeilen toenemen.
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Een verhoging van het streefpeil zal een verhoging van de kwel veroorzaken, omdat de meest voorkomende waterstand met 40 centimeter wordt verhoogd. Deze verhoging is echter klein t.o.v. van het
huidige hoogte verschil van het IJsselmeerpeil en de polder. Daarnaast is het niet duidelijk hoe de
uitslag van de polders en het lozen van het Markermeer beinvloed zullen worden door verandering
van het streefpeil.
Voor sommige dijkvakken is de wind bepalend voor de veiligheid, wanneer het meerpeil hoog is
veroorzaakt een lage windsnelheid dezelfde mate van onveiligheid als een hoge windsnelheid bij een
laag meerpeil. Een verhoging van het streefpeil zal mogelijk voor deze dijkvakken een afname in de
veiligheid veroorzaken.
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7 CONCLUSIES
*

De verandering van het klimaat veroorzaakt een verhoging van het IJsselmeerpeil en van de extreme
meerpeilen. Door het effect die de klimaatveranderingen heeft op het meerpeil, is het moeilijker om
het huidige streefpeil te handhaven. De verhoging van het meerpeil zal gevolgen hebben voor het
kwel en mogelijk voor de gewenste dijkhoogte, die gebaseerd wordt op de overschrijdingsfrequentie
van het meerpeil van 1/4000 jaar.

*

De veranderingen van het meerpeil ten gevolge van klimaatveranderingen, wordt voornamelijk
veroorzaakt door een stijging van de zeespiegel. De zeespiegelstijging beperkt de mogelijkheid om
overtollig water te lozen, waardoor het meerpeil stijgt. Minder belangrijk is de toename van de
IJsselafvoer, de toename van de neerslag en de uitslag van de polders hebben geen effect op de
veranderingen van het meerpeil.

*

De verhoging van het streefpeil heeft met name effect op de overschrijdingsfrequentie van de
meerpeilen rond het streefpeil. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de gewenste dijkhoogte en het
kwel. De overschrijdingsfrequentie van de meest extreme meerpeilen verandert niet.

8 AANBEVELINGEN
*

Verkleinen van de restterm, door middel van het toevoegen van de waterbalans van het
Markermeer, de randmeren en het Noordzeekanaal aan het model BEKKEN 2. Of het opsplitsen of
toekennen van de restterm aan de verschillende invoerparameters. Het verkleinen van de restterm is
vooral van belang bij het bepalen van de waterbalans van het IJsselmeer. Bij het bepalen van de
verandering van de overschrijdingsfrequentie van de meerpeilen is de restterm, vanwege de grate
bijdrage van de zeespiegelstijging, van ondergeschikt belang.

*

Het bepalen van het effect van verandering in windrichting en windsnelheid op het meerpeil kan
alleen wanneer de buitenwaterstand wordt bepaald op basis van het astronomisch getij en de opzet
voor de wind. Daarom is het belangrijk de gemeten buitenwaterstand op te splitsen in het
astronomische getij en voor de windopzet een formule samen te stellen.

*

Het is van belang de verandering van de afvoer van de IJssel over een kortere periode te bepalen,
zodat de overgang van de veranderingen geleidelijk verlopen. Hierbij is het niet noodzakelijk de
periode terug te brengen tot een aantal dagen, omdat het effect van veranderde IJsselafvoer klein is
i.v.m. het effect van zeespiegelstijging.

*

De afvoer van de IJssel en de afvoer van het Zwarte Water als twee aparte posten in het model
beschouwen. Zodat de posten apart berekent kunnen worden voor de verschillende
klimaatscenario's.
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BIJLAGE 1

Aanpassingen aan het model BEKKEN 2

U s s e l m e e r p e i l e n 1977-1981 ( B E K K E N 2)
gemeten versus berekend met bekken-gegevens
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Aanpassingen aan het model BEKKEN 2

BIJLAGE 1

In paragraaf 4.1 is het principe van het model BEKKEN 2 en de kenmerken van de invoerparameters
beschreven. In deze bijlage zullen de invoergegevens, de verschillen tussen het model en de
werkelijkheid, de calibratie en de uiteindelijke aanpassingen besproken worden.
Invoergegevens
Voor de waterbalans van het IJsselmeer kunnen verschillende invoergegevens gebruikt worden.
Windgegevens van de weerstations Schiphol en Houtrib zijn beschikbaar. Voor de andere invoerparameters kunnen gegevens van Balans of Bekken worden gebruikt.
Tabel b l Beschikbare en gebruikte gegevens

Posten:

Bran:

Gegevens vanaf:

Gebruikt:

Windgegevens

station Schiphol

1951 t/m 1991

ja

station Houtrib

1976 t/m 1993

nee

balans-gegevens

vanaf 1976

nee

bekken-gegevens*

vanaf 1932

ja

Resterende gemeten
posten

* voor meer informatie zie bijlage 3
De verschillen in de invoergegevens van de wind werken niet door in de berekende meerpeilen, terwijl
bij gebruik van de Bekken-gegevens en Balans-gegevens wel andere meerpeilen berekenen worden (zie
figuren b1 & b2). Omdat de Bekken-gegevens en de Schiphol gegevens voor een langere periode
bekend zijn, zullen deze worden gebruikt voor de berekeningen.
De uitslagen van de polders zijn niet over de gehele periode beschikbaar, omdat sommige polders (van
provincie Flevoland) nog niet zolang bestaan. Voor de huidige waterbalans is het echter van belang dat
alle polders in de balans zijn opgenomen. Dit is gedaan door de gegevens van de Noordoostpolder te
gebruiken en om te zetten naar polderuitslagen van de andere polders, afhankelijk van het oppervlak.
De afvoer van de IJssel en de Overijsselse Vecht zijn in het model samengenomen als 66n post.
Voor de berekening van de effecten van klimaatverandering is het echter van belang om de posten te
scheiden, zodat ze onafhankelijk van elkaar veranderd kunnen worden.
Verschillen tussen de werkelijke balans en het model
Voor het waterbalansmodel BEKKEN 2 is uitgegaan van de waterbalans van het huidige IJsselmeer. De
manier waarop het model de waterbalans berekent verschilt op een aantal punten met de
werkelijkheid:
- De wijze waarop het meerpeil wordt bepaald.
In werkelijkheid wordt het meerpeil door Rijkswaterstaat berekend op basis van gegevens van vier
meetstations, terwijl het model het meerpeil berekend op basis van de verandering in berging
gedurende een bepaalde tijdstap en het vorige meerpeil.
- Wanneer en hoeveel gespuid wordt.
In werkelijkheid wordt met meer aspecten dan de binnen- en de buitenwaterstand rekening gehouden
bij het bepalen van de hoeveelheid te spuien water. Hierdoor zullen verschillen in de hoeveelheid te
spuien water kunnen ontstaan.
- De posten die in de waterbalans zijn opgenomen.
In het model zijn een aantal posten van de waterbalans niet opgenomen. Een van de belangrijkste is de
waterbalans van het Markermeer. En dus de hoeveelheid water die zomers wordt ingelaten en 's
winters afgevoerd. De posten die niet direct zijn opgenomen in de waterbalans, zijn wel indirect
meegenomen via de restterm.
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- Het oppervlak van het IJsselmeer
Bij de berekening van de waterbalans is ervan uitgegaan dat het oppervlak van het IJsselmeer niet
verandert wanneer het meerpeil verandert. In werkelijkheid is het oppervlak van het IJsselmeer wel
afhankelijk van het meerpeil.
Calibratie van het model BEKKEN 2
Voor de calibratie van het model zijn gegevens van de periode 1976 t/m 1981 gebruikt, omdat over
deze periode het oppervlak van het IJsselmeer niet meer veranderd is. Uit figuur b1 blijkt dat het
berekende meerpeil verschilt van de gemeten meerpeilen. Deze verschillen kunnen ontstaan doordat
het model de werkelijkheid niet goed genoeg beschrijft of door meetfouten en onnauwkeurigheden van
de invoer.
Een van de aspecten die het model anders beschrijft dan de werkelijkheid, is het spuien. In
werkelijkheid wordt rekening gehouden met de weersverwachtingen en met andere aspecten (zie §2.2),
waardoor vaak wordt afgeweken van het streefpeil. Het model berekent daarentegen altijd een
spuiwaarde als gespuid kan worden en het streefpeil nog niet bereikt is. Deze verschillen komen tot
uiting bij de meerpeilen die rond het streefpeil liggen. Het model kan het streefpeil makkelijker
handhaven, waardoor bij het streefpeil veel verschillende gemeten meerpeilen voorkomen. Voor deze
verschillen in gemeten en berekend meerpeil is het model niet aangepast.
Een ander belangrijk verschil tussen het model en de werkelijke waterbalans, is het aantal posten en de
nauwkeurigheid waarmee deze zijn opgenomen in de waterbalans van het model. Doordat een aantal
posten niet zijn opgenomen in de waterbalans en door meetfouten, ontstaat een verschil in de gemeten
waterbalans. Wanneer alle posten van de waterbalans meegenomen worden, ontstaat er meestal een
sluitpost door fouten in de metingen;
sluitpost - berging - Q i n + Q u i t
In het model zijn echter een aantal posten niet meegenomen, de sluitpost wordt nu bepaald, door de
meetfouten en posten die niet in de balans zijn opgenomen;
restterm - sluitpost + Q i n * +Q_uit"
waarin:
Qin"
- invoerposten die in de waterbalans van het model niet zijn opgenomen
Quit'
- uitvoerposten die in de waterbalans van het model niet zijn opgenomen
Door een restterm in de waterbalans op te nemen, kan de balans sluitend gemaakt worden.
Uit de resultaten blijkt dat het effect van de zeespiegelstijging op verandering van het meerpeil zo groot
is dat de andere posten van ondergeschikt belang zijn. Voor de verschillende klimaatscenario's is het
minder belangrijk om de restterm te verkleinen dan voor de berekening van de waterbalans. Wanneer
het model gebruikt wordt om meerpeilen te voorspellen op basis van afvoergegevens en weersgegevens
is het van belang de restterm zo klein mogelijk te maken, wat op een aantal manieren te realiseren is.
Ten eerste kan de restterm berekend worden op basis van het waterbalans verschil over een aantal
dagen (5, 10 en 30). Hierdoor wordt de restterm kleiner en worden de grote fluctuates in de
waterbalans geelimineerd. Dit betekent echter dat het momentane verschil tussen het gemeten meerpeil
en het berekende meerpeil toeneemt. Voor het vorige model (BEKKEN) is gekozen voor een restterm
die gebaseerd is op een verschil in de waterbalans over vijf dagen (RIZA, 1991). Daarom is uiteindelijk
ook gekozen voor een restterm die gebaseerd is op een 5 daags verschil in de waterbalans.
Door meer invoerposten van de waterbalans op te nemen in het model zal de restterm kleiner
worden. Een van de posten die opgenomen zou moeten worden is de waterbalans van het Markermeer.
Om deze post in de waterbalans van het model op te nemen, moet de post van het Markermeer
gemodelleerd worden. De gegevens van het Markermeer zijn echter pas van af 1976 beschikbaar,
waardoor de lengte van de reeks gegevens te klein wordt voor het berekenen van klimaatgegevens.
De restterm zou mogelijk ook verkleind kunnen worden door de restterm aan een van de andere
invoerparameters toe te kennen. De restterm kan aan een invoerparameter worden toegekend wanneer
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een sterk verband bestaat tussen de restterm en de invoerparameter. Uit figuur 6.2 blijkt echter dat geen
van de invoerparameters duidelijk verband vertoond met de restterm. Waardoor het niet mogelijk is om
de restterm op basis van correlatie aan een van de invoerparameters toe te kennen.
De restterm zal nooit kleiner worden dan de sluitpost. De sluitpost kan alleen worden verkleind
door de meetmethode aan te passen. Wanneer deze echter klein is dan zal de restterm weinig tot geen
effect meer hebben op de waterbalans.
Een andere oorzaak van het verschil tussen de gemeten en de berekende meerpeilen zijn mogelijke
meetfouten. Meetfouten in de invoerparameters komen zowel in de berekende balans, als de restterm
terecht, waardoor de fouten versterkt worden. De restterm is immers bepaald op basis van de gemeten
waterbalans.
Een van de meest waarschijnlijke meetfout die gemaakt kan worden, is de fout in het bepalen van
het gemiddelde meerpeil. Het gemiddeld meerpeil wordt bepaald op basis van het gewogen
gemiddelde van vier meetstations. Doordat het oppervlak van het IJsselmeer vrijwel nooit in stilstand is,
is het moeilijk een goed gemiddeld meerpeil te bepalen. De manier waarop en met welk meetstation
het meerpeil bepaald is, is in de loop der jaren veranderd. Hierdoor zal de grootte van de fout in het
gemeten meerpeil ook in de tijd varieren. Dit komt waarschijnlijk ook omdat slechts 2 waarden
gebruikt zijn om het daggemiddelde meerpeil te bepalen, terwijl het meerpeil sterk fluctueert door de
afvoer afhankelijk is van het getij.
Omdat de gemeten meerpeilen een bepaalde fout hebben, zullen de berekende meerpeilen nooit
exact gelijk kunnen worden aan de gemeten meerpeil. Een meetfout in het meerpeil werkt alleen door
in het berekenen van de restterm. Het model berekent zelf de meerpeilen. De gevoeligheid van de
restterm voor meetfouten in het meerpeil is bepaald door het gemeten meerpeil iets te veranderen en
de restterm op nieuw te berekenen. De meerpeilen zijn met +/- 0.5 cm veranderd, waarna de restterm
opnieuw bepaald is. Het effect van deze mogelijke fout in het meerpeil is groot, wanneer de restterm
op basis van een gemeten verschil in de waterbalans van 1 dag berekend wordt. Wanneer de restterm
over een aantal dagen (5 of 10) wordt berekend, neemt de gevoeligheid van de restterm voor
veranderingen in het meerpeil sterk af. Voor de gevoeligheid van de restterm voor toevallige
meetfouten in het meerpeil is het dus van belang de restterm over een zo lang mogelijke periode te
berekenen.
Door een van de invoerparameters met een bepaald percentage te veranderen en de restterm op
nieuw te berekenen, is het belang van mogelijke meetfouten te achterhalen. Vanwege het grate
meeroppervlak van circa 1200 km 2 blijkt de restterm het meest gevoelig te zijn voor fouten in het
meerpeil en in mindere mate voor deze invoergegevens. De mate van gevoeligheid van de restterm
voor procentuele veranderingen van de invoerparameters is afhankelijk van de grate van de parameter
en de grate van de restterm. De restterm is daarom het meest gevoelig voor veranderingen in de afvoer
van de IJssel en de afvoer van de spuisluizen naar de Waddenzee. Daarnaast blijkt dat wanneer de
restterm groot is, de verandering van een van de invoerparameters weinig invloed heeft op de restterm.
Om de berekende meerpeilen meer gelijk te krijgen aan de gemeten meerpeilen, is de spuiformule
aangepast. Door de spuiconstante te verkleinen zal het model minder grate spuihoeveelheden

berekenen, waardoor de pieken van het meerpeil hoger worden en mogelijk gelijk komen aan de
gemeten meerpeilen. Een aantal meerpeilpieken zijn vergeleken voor verschillende spuiconstanten. Uit
de pieken bleek dat bij een spuiconstante lager dan 0.7, de spuicapaciteit te klein werd. Hierdoor was
het niet meer mogelijk om de afname van een piek goed te volgen. Daarnaast veroorzaakt verlaging
van de spuiwaarde voor een toename in de spreiding. Uiteindelijk is gekozen voor een spuiwaarde van
0.95.
O m het effect van meetfouten van het meerpeil op de waterbalans te verkleinen, moet de restterm
over een groot aantal dagen berekend worden. Dit zorgt tevens voor een kleine restterm met weinig
fluctuaties. Hierdoor neemt het verschil tussen de gemeten en de berekende meerpeilen echter toe.
Daarom is uiteindelijk gekozen voor een restterm die is berekend op basis van een verschil in de
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waterbalans over 5 dagen. Tijdens deze studie zijn geen extra posten in de waterbalans van het model
op genomen, vanwege de tijd en omdat het de bruikbare lengte van de meetreeks te veel zou
verkorten.
Verificatie model
O m te kijken hoe goed het model is na de aanpassingen, zijn de jaarmaxima berekend in vergelijking
met de jaarmaxima die berekend zijn met het model BEKKEN en de gemeten jaarmaxima vanaf 1976.
Voor 1976 bleken de berekende meerpeilen nog sterk af te wijken van de berekende meerpeilen met
het model BEKKEN. Omdat v66r 1976 het meer grater was, is besloten om de restterm voor die
periode te reduceren tot 60% van de totale waarde van het IJsselmeer en het Markermeer te samen (net
als in het model BEKKEN). Het berekende meerpeil met deze restterm is vergeleken met de gemeten
meerpeilen voor het grate IJsselmeer, deze waarden kwamen goed overeen.
Uit de figuur b3 blijkt dat de jaarmaxima redelijk gevolgd worden. Het heeft verder weinig zin om te
proberen het model meer gelijk te krijgen aan de waarde van BEKKEN, omdat dit ook maar berekende
waarden zijn.
Jaarmaxima en extreme meerpeilen kunnen met het huidige model goed beschreven worden. Voor
de berekening van de dagelijks meerpeilen is de onnauwkeurigheid van het model soms groot. Dit
laatste wordt veroorzaakt door de onnauwkeurigheid in de waterbalans (restterm) en andere
modelfouten.

Jaarmaxima van de meerpeil
berekend met verschillende modellen en gemeten

- jaarmax BEKKEN
-jaarmax BEKKEN 2
-60% BEKKEN 2
gtmeUn
Figuur 03
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Qin

Quit

andere gegevens

Parameter

Invoergegevens

Klimaatverandering

afvoer van de IJssel

DTBEST
gemeten afvoer bij
Westervoort

Rhineflow model

afvoer van Zwarte Water

Zuiderzee werken (ZZW)
vanaf 77 DTBEST

neerslag

KNMI

KNMI

uitslag polders

RDIJ

zelfde genomen als
neerslag

verdamping

KNMI

KNMI

restterm

op basis van gemeten
balans

zelfde genomen als
neerslag

spuigegevens

RDIJ

n.v.t.

gemeten meerpeilen

RDIJ

n.v.t

windsnelheid/windrichting

Schiphol 1951 t/m 1991

—

zelfde gegevens

Houtrib 1976 t/m 1993
getij

DONAR
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Definities

Meerpeil (mp):
De ruimtelijk gemiddelde waterstand op een willekeurig tijdstip.
Streefpeil:
Het meerpeil waarbij geen water meer wordt afgelaten. Van een eventueel nog aanwezige
uitlaatmogelijkheid (spui- gemaal capaciteit) wordt geen gebruik meer gemaakt zodra het streefpeil is
bereikt.
Dit betekent dat het streefpeil in principe de laagst-toelaatbare waterstand is. Om hoge meerpeilen
(i.v.m de veiligheid) te voorkomen zal echter getracht worden het streefpeil altijd zo dicht mogelijk te
benaderen (Mann, 1992).
Buitenwaterstand:
Buitenwaterstand is de waterhoogte van de Waddenzee bij de spuisluizen van de Afsluitdijk. De
buitenwaterstand wordt bepaald door het getij en de opwaaiing
Binnenwaterstand:
De binnenwaterstand is de waterhoogte van het IJsselmeer bij de spuisluizen van de Afsluitdijk. Het
meerpeil en de opwaaiing bepalen de waterhoogte van het IJsselmeer op een bepaalde locatie.
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