
Risicoafweging: inzet stuw 
Hagestein
Met het oog op enigszins beperken 
verzilten monding (en daarmee evt. 
tijdswinst).

Afwegingen waterkwaliteit
Verwijzing naar factsheet worst 
case scenario’s.

Risicoafweging: extra inlaten 
regionale watersystemen - bijv tbv
doorspoelen
Met het oog op enigszins betere 
uitgangssituatie.

Afwegingen tijdelijk grotere
doorvoer alternatieve
aanvoerroutes
Verwijzing naar factsheet worst 
case scenario’s.

Is er kans op verzilting bij
Krimpen a/d IJssel?

Let op De vuistregel heeft een bepaalde onzekerheid. Milde 
verzilting kan onder de volgende condities voorkomen, wees hierbij 
alert (zie ook Q-h matrix Krimpen a/d IJssel):
• Lobith afvoeren onder de 1250 m3/s en netto onttrekkingen.
• Lobith afvoeren onder de 1450 m3/s, getijgemiddelde 

waterstand HvH boven de 0.3-0.5 m NAP en netto onttrekkingen.

INFO
• Beperkt effect op monding HIJ: 0-20% lagere

chlorideconcentratie bij Hagestein 50 m3/s. 
Verzilting monding hiermee niet te voorkomen.

• Alleen inzetten indien geen negatieve effecten
elders te verwachten van inzet stuw Hagestein.

Zie hiervoor beslisboom Hagestein. 

INFO
• Mogelijkheden zie factsheet.
• Samenhang: voor aanvoer HDSR-Rijnland via 

Bodegraven, moet daar juist iets lager peil
worden aangehouden.

• Effect: m.n. tegendruk interne verzilting; 
“voorraadvorming” beperkt tot één of enkele
dagen.

Afstemming over mogelijkheden 
aanvoer vanuit HDSR
• Informeren mogelijkheden 

HDSR watersysteem.
• Informeren of kleine peilopzet 

ARK (NAP 0.35 m) mogelijk is 
met het oog op evt. inzet KWA-.

Is er sprake van een
beperkte ‘zoutprop’ of 
is ook de monding / 
Nieuwe Maas nog 
verzilt?

Risicoafweging “Doorslikken” 
zoutprop Rijnland
(onderzoeksvraag/verkenning)

• Intensiveren monitoring 
chlorideconcentraties en 
verwachtingen Lobith afvoer en 
middenstandsopzet Hoek van 
Holland.

• Afstemming over droogtesituatie
en watervraag regio.

.

Is monding HIJ verzilt?

Risicoafweging
Routekeuze alternatieve
zoetwater aanvoerroute

Afweging onttrekkingen zo goed mogelijk
afstemmen op aanvoer ZWB HIJ

Surplus 0-4 m3/s met het oog op inzetbaar
houden bovenloop HIJ als doorvoerroute.

Verzilting bovenloop
Hollandsche IJssel

Signaalwaarde (eerste):
• Lobith afvoeren onder de 1250 m3/s en netto onttrekkingen.
• Lobith afvoeren onder de 1450 m3/s, getijgemiddelde 

waterstand HvH boven de 0.3-0.5 m NAP en netto onttrekkingen.
Hulpmiddelen:
• Vuistregel verzilting Noordrand
• Q-h matrix Krimpen a/d IJssel

Ja

Nee

Milde, onzekere verzilting

Is er een (verwachte) 
watervraag aan de 
Hollandsche IJssel?

Signaalwaarde (tweede):
• Chlorideconcentratie bij Krimpen a/d IJssel boven

200 mg/l getijgemiddeld (in combinatie met 
watervraag).

Let op Wanneer monding HIJ 
wel verzilt kunnen onttrekkingen
verzilting verergeren.

Afweging voorbereidingen (pro-
actieve) KWA inzet
Met het oog op alternatieve 
aanvoerroutes zo snel mogelijk 
beschikbaar hebben bij verzilting 
monding HIJ.

Continueren monitoring en 
afstemming, gericht op de afweging 
om binnen 1-2 dagen na verzilting 
monding HIJ (reactief) onttrekkingen 
aan de HIJ te beperken in combinatie 
met alternatieve aanvoer. Grotere 
netto onttrekkingen leiden tot hogere 
optrek snelheden en dus minder tijd 
om te handelen. Gericht op in stand 
houden ZWB bovenloop HIJ.

Geen spijt maatregelen, 
intensiveren monitoring en afstemming,

zo goed mogelijke uitgangssituatie

Risicoafweging voorbereiding KWA maatregelen obv
(a) zekerheid verwachtingen (bijv. stabiel weerbeeld of niet), 

en (b) ernst verwachte gevolgen (bijv. watervraag, moment groeiseizoen)

Afweging route 
Zoetwaterbuffer
HIJ (KWA+/DKW)

Route Verdoold
(DKW)

Afweging KWA inzet: 

Mate van onttrekkingen
bovenloop HIJ

INFO
• Verwachte effecten regio (beperken doorspoelen), afhankelijk van:

• Moment in groeiseizoen.
• Droogtesituatie
• Weerssituatie en verwachtingen (neerslag/droogte, omslag

verwacht, ..).
• Alternatieve aanvoer
• …

• Verwacht effect op verzilting HIJ:
• Bovenloop zoet te houden met surplus 0-4 m3/s.
• Zie lookup tabel inschatting effect optreksnelheden.

Afweging KWA-
 Benutten mogelijkheden binnen regulier

beheer HDSR.
 Met het oog op tijdelijk kunnen beperken

inname HHRL uit HIJ, of voeden ZWB HIJ.

INFO
• Capaciteit: 3-5 m3/s, afhankelijk van actuele variatie in watervraag HDSR.
• Samenhang: Kleine peilopzet ARK kan helpen (groter verhang Leidsche Rijn -

Oude Rijn), in combinatie met een iets verlaagd peil op de Oude Rijn bij
Bodegraven.

Afweging route Bodegraven (KWA+)

Met het oog op kunnen beperken inname
HHRL uit HIJ.

INFO
• Capaciteit: Max 10.5 m3/s. Doorvoer tot ordegrootte 6 m3/s is (afhankelijk

van watervraag HDSR) mogelijk via open verbinding Leidsche Rijn, in 
combinatie met aanvoer Enkele Wiericke. Voor doorvoer tot 10.5 m3/s is inzet
gemaal De Aanvoerder vereist.

• Aandachtspunten/effecten doorvoerregio: grote beheerinspanning (m.n.
inzet de Aanvoerder), calamiteitenmaatregel. Detailuitwerking
aandachtspunten in Wateraanvoer West-NL studie, idem voor onderstaande
routes.

• Inlaat HWS: 7 m3/s via gemaal de Aanvoerder (ARK), rest via Noordergemaal
(ARK) en inlaat Koekoek (Lek).

Route 
Waaijersluis
(KWA+)

INFO
• Capaciteit: Max 4.5 m3/s (variatie afhankelijk van watervraag HDSR).
• Aandachtspunten/effecten doorvoerregio: ….
• Inlaat HWS: ARK (Noordergemaal) en Lek (Koekoek).
• Samenhang: afweging inzet stuw Hagestein bij verzilting monding Lek, met het 

oog op zoet houden inlaatlocaties Lek (zie Beslisboom Hagestein).

Balans/wisselwerking

Ja

INFO
• Watervraag Rijnland en

Schieland.
• Denk ook aan watervraag

Delfland bij onvoldoende
levering uit Brielse Meer.

Risicoafweging getrapte KWA inzet (calamiteitenmaatregel):
wisselwerking tussen alternatieve zoetwater aanvoerroutes en 

beperken onttrekkingen HIJ 

INFO
• Capaciteit: Max 3-4 m3/s, sterk afhankelijk van watervraag

Krimpenerwaard. 
Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard (met streven 6.5 m3/s) 
maatregel DPZW fase II.

• Aandachtspunten/effecten doorvoerregio: risico bij omslag naar
afvoersituatie (KW geen boezem), beheerinspanning (handmatig openen
verbinding peilgebieden), risico oeverafkalving bij hoge stroomsnelheden. 

• Inlaat HWS: Lek (inlaat Krimpenerwaard).
• Samenhang: afweging inzet stuw Hagestein bij verzilting monding Lek, met 

het oog op zoet houden inlaatlocaties Lek (zie Beslisboom Hagestein).

Risicoafweging:
 Verwacht effect op verzilting HIJ 

(in stand houden ZWB HIJ).
 Verwachte effecten regio

beperken doorspoeling. 

Regulier

Signaalwaarden:
 Bij beperkte watervraag (3-5 

m3/s doorvoer naar Rijnland
is voldoende).

 Of ter overbrugging richting
instellen KWA+/DKW.

Signaalwaarde:
• Chlorideconcentratie bij Snelle Sluis en/of 

Gouda enkele dagen niet onder 200 mg/l.
• Prognose Rijnafvoer dalende trend.

Risicoafwegingen
waterkwantiteit en -
kwaliteit

Risicoafweging:
• Grootte watervraag voor 

alternatieve aanvoer
• Situatie in doorvoergebieden

(watervraag, risico’s bijv bij
weersomslag, …)

• Aanvoermogelijkheden uit
hoofdwatersysteem (HWS)

• Aandachtspunt: aanvoerroute
stel je voor langere tijd in (niet
te vaak aan/uit)

Afwegingen waterverdeling
Verwijzing naar factsheet worst 
case scenario’s.

Daadwerkelijk watertekort. Gaat
hier om bestuurlijke afwegingen
en maatwerk, obv verwachte
schade:
• Verwachte duur vd

verziltingssituatie HIJ.
• Actuele en verwachte

watervraag.
• Situatie doorvoergebieden.
• Aanvoermogelijkheden uit

hoofdwatersysteem.
• …

Nee

INFO
• Verzilten Hollandsche IJssel

geen schade zo lang er niet
wordt ingelaten.

• Zonder onttrekkingen duurt
het  2 weken - 1 mnd (bij
chloride monding 500-1000 
mg/l) voordat vanuit de 
monding ook Gouda verzilt
raakt (Deltares, 2021).

Ja

Nee

Signaalwaarde:
Verwachtingen onzeker,  
schommelen rond signaalwaarde.

Afweging proactief, kortdurend 
beperken onttrekkingen, icm waar 
mogelijk afvoer naar bovenloop HIJ of 
aanvoer Bodegraven. 
Met het oog op voorkomen dat zoute 
water monding naar inlaatlocaties 
wordt getrokken.

Kortdurende stormopzet

Langdurige verzilting monding

Signaalwaarde:
Duidelijke overschrijding
signaalwaarde (icm watervraag).

Signaalwaarde:
Kortdurende waterstandsopzet (1-
2d) zorgt voor verwachte
overschrijding signaalwaarde (zie
matrix Krimpen a/d IJssel).

INFO
• Voorbereidingstijd inzet volledige

KWA (route Bodegraven en 
Waaijersluis) ongeveer 1 week.

Afweging
KWA inzet

NB. Bij elke fase ook afwegingen uit voorgaande fase(s) meenemen.

Ja Ja

INFO
• Alleen inzetten indien rivierafvoer alweer

voldoende hoog is om monding HIJ zoet te
houden, en (na zoutprop) weer zoet water in te
laten.

• Afweging met consequenties in het gebied waar
zoutprop langskomt en (maal)kosten.

Afweging afvoer buien naar
bovenloop Hollandsche IJssel

INFO
• Afhankelijk van mogelijkheden in de regionale

beheergebieden (bijv. windrichting, locatie
‘zoutprop’).

INFO
• Aandachtspunt: mogelijk brak water 

op Gouwe - afvoeren naar bovenloop
HIJ betekent later weer inlaten.

INFO
• Referentie naar geleerde lessen uit Bijmengen studie

Rijnland.


