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1. OPSCHALING EN BEELD RIJNLAND
1a. Opschaling Calamiteiten organisatie
De Rijnlandse calamiteiten organisatie is niet opgeschaald vanwege droogte:



Fase
0

Er zijn geen problemen ten aanzien van de zoetwatervoorziening binnen Rijnland.
Er zijn geen problemen met het huidige neerslagtekort in relatie tot de stabiliteit
van keringen.
Omschrijving
Normale bedrijfsvoering

1b. Actueel
Korte terugblik weer: zeer koude lente (bron: KNMI.nl)
Afgelopen lente (maart, april en mei) was zeer koud, met een gemiddelde temperatuur van
8,1°C ten opzichte van het langjarig gemiddelde van 9,9 °C. De drie maanden van de lente
waren allemaal kouder dan normaal. April en mei waren allebei zeer koud, met
respectievelijk 6,7 °C tegen 9,8 °C normaal en 11,2 °C tegen 13,4 °C normaal.
De lente telde in De Bilt in totaal zestien vorstdagen (minimumtemperatuur onder 0,0 °C)
tegen twaalf normaal. Het aantal warme dagen lag met vijf ruim onder het langjarig
gemiddelde van zestien. De lente telde geen zomerse dagen, normaal zijn dit er vier.
De lente was nat met gemiddeld over het land 174 millimeter neerslag, tegen het langjarig
landelijk gemiddelde van 148 millimeter. Maart was vrij droog, april kende een normale
hoeveelheid neerslag en mei was een zeer natte maand.
Met over het land gemiddeld 567 uren zon tegen 567 uur normaal was er deze lente een
normale hoeveelheid zon. Maart en april waren beide vrij zonnig, mei was juist vrij somber.
Het zonnigst was het zoals gebruikelijk in het voorjaar langs de kust.
Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1991-2020

Neerslag
 De maand juni verloopt droog.
 In juni is tot nu toe gebiedsgemiddeld 6,7 mm gevallen.
Neerslagtekort
 Het neerslagtekort is zeer laag, als gevolg van een natte maand mei.
 Normaal is nu sprake van een neerslagtekort van circa 70 mm, voor Rijnland is het
neerslagtekort lager en varieert tussen 0 en 30 mm.
Keringen
 Vanwege het huidige lage neerslagtekort is er geen aanleiding voor het opstellen van
een beheerderoordeel.
 Dit beheerdersoordeel is gebaseerd op opnames van de vochthuishouding in een aantal
referentie kadestrekkingen en kan als indicator dienen voor het al dan niet opstarten van
grootschaliger kade-inspecties. Dit is nu niet aan de orde.
 Bij een neerslagtekort van 100 tot 125 mm zal het eerste beheerdersoordeel worden
opgesteld.
Rijnafvoer
 Afgelopen periode is de Rijnafvoer na een lichte daling tot 2.000 m3/s sinds 7 juni weer
toegenomen en bedraagt circa 2.250 m3/s.
 Deze afvoer is ruim boven de laagwatergrens van 1.300 m3/s zoals die geldt voor juni.
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Boezem en polders
 Vanwege de hoge Rijnafvoer kan voldoende water van voldoende kwaliteit worden
ingelaten uit het hoofdwatersysteem.
 Het algemene verziltingsbeeld in de boezem en polders van Rijnland is gunstig, met
normale tot lage waarden.
 Door periodiek bij Gouda water in te laten uit de Hollandsche IJssel en het
watersysteem door te spoelen kunnen de chloridegehaltes laag blijven.
Zwemwater
 37 van de 43 locaties (86%) voldoen aan de gestelde zwemwaterkwaliteit.
 Voor 5 locaties geldt een waarschuwing in verband met blauwalgen.
 Voor 1 locatie geldt een negatief zwemadvies in verband met blauwalgen.

1c. Prognose komende periode
Weer tot en met 23 juni (bron KNMI.nl)
 Eerst zonnige perioden, vrij warm en zo goed als droog.
 Daarna geleidelijk toenemende kans op een (onweers)bui.
 De kans op maximumtemperaturen boven normaal blijft in het zuidoosten vrij groot (6070%).
Neerslagtekort
 De verwachting is dat het neerslagtekort de komende periode verder zal toenemen.
 Het KNMI voorziet voor een periode van 15 dagen dat het landelijk gemiddeld
neerslagtekort toeneemt met ca. 50 mm, van 40 naar ongeveer 90 mm. Regionaal zijn
verschillen hierop mogelijk.
Kade inspecties
 Vanwege het geringe neerslagtekort zal de komende periode geen beheerderoordeel
worden opgesteld. Dit speelt pas bij een neerslagtekort in Rijnland van 100-125 mm.
Wateraanvoer
 Vanaf 6 juni (2.000 m3/s) neemt de Rijnafvoer geleidelijk toe.
 Rond 14 juni wordt naar verwachting de hoogste waarde van ruim 2.750 m3/s bereikt.
 Daarna neemt de afvoer geleidelijk enigszins af tot 2.400 m3/s op 23 juni.
 Bij een afvoer van 1.100 m3/s of lager is er kans op verzilting van de Hollandsche IJssel
bij Krimpen aan de IJssel. De huidige afvoer zit daar ruim boven.
 Zodoende kan komende 2 weken voldoende water van voldoende kwaliteit worden
ingelaten bij boezemgemaal Gouda.
 Ook de 2 weken daarna zal naar de verwachting de Rijnafvoer nog voldoende hoog zijn
en niet leiden tot verziltingsproblemen op de Hollandsche IJssel.
Samenvattend
 De algehele situatie rond het waterbeheer van Rijnland is zeer gunstig.
 De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald vanwege droogte.
 In juni is er tot nu toe gebiedsgemiddeld 6,7 mm neerslag gevallen, mei was zeer nat.
 Het neerslagtekort op 9 juni bedraagt binnen Rijnland 35 mm, wat laag is en zelfs lager
dan de mediaan.
 De komende periode wordt overwegend droog weer verwacht.
 De verwachting is dat het neerslagtekort over 15 dagen zal toenemen tot 85 mm.
 De Rijnafvoer is hoog en blijft de komende periode hoog om rond 23 juni uit te komen
op 2.400 m3/s.
 Vanwege deze hoge Rijnafvoer kan Rijnland voldoende water van voldoende kwaliteit
inlaten uit de Hollandsche IJssel via boezemgemaal Gouda tot 23 juni.
 Ook de periode daarna zal de Rijnafvoer zeker nog enige tijd boven de waarde van 1.100
m3/s blijven. Dit is de waarde waarop verzilting van de Hollandsche IJssel kan optreden.
 Het periodiek inlaten van water uit de Hollandsche IJssel en het doorspoelen van het
watersysteem zorgt ervoor dat de chloridegehaltes in boezem en polders laag blijven.
De volgende zomermonitor verschijnt in de week van 21 juni.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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2. NEERSLAGTEKORT NEDERLAND EN RIJNLAND
2a. Doorlopend potentieel neerslagoverschot (bron KNMI)
2021:

Langjarig gemiddelde (1991-2020):

Duiding:
Het KNMI start jaarlijks vanaf 1 april met het bepalen van het neerslagoverschot. In de zomer is veelal de
neerslag minder dan de verdamping zodat er feitelijk sprake is van een neerslagtekort in Nederland. In
heel Nederland is het neerslagtekort lager dan het langjarig gemiddelde. Waar normaal sprake is van een
neerslagtekort van circa 70 mm in deze periode van het jaar, geldt voor Rijnland momenteel een lager
neerslagtekort variërend tussen 0 en 30 mm.

2b. Historisch verloop neerslagtekort

(bron KNMI)

Duiding:
 Het landelijk neerslagtekort (zwarte lijn) is momenteel laag en zelfs lager dan de mediaan.
 Het actuele landelijk neerslagtekort bedraagt 40 mm
 De komende 15 dagen zal het landelijk neerslagtekort toenemen met 50 mm tot 90 mm, met in het
grijze vlak de spreiding (ca. 75 tot 105 mm) als gevolg van onzekerheden in de te verwachten
neerslaghoeveelheden.
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(bron KNMI)

SPI 1 maand: 8 juni 2021
SPI
Classificatie
≥ 2.0

Extreem nat

1.5 – 1.99

Zeer nat

1.0 – 1.49

Vrij nat

-0.99 – 0.99

Normaal

-1.0 - -1.49

Vrij droog

-1.5 - -1.99

Zeer droog

≤ -2.0

Extreem droog

Toelichting:
De Standardized Precipitation Index (SPI) wordt gebruikt om zowel droge als natte omstandigheden te
monitoren. De SPI vergelijkt de hoeveelheid regen die is gevallen met wat er normaal aan regen volgens de
neerslagklimatologie mag worden verwacht.
De actuele hoeveelheid regen die is gemeten wordt vervolgens vergeleken met de normale verdeling die
werd bepaald uit de historische tijdreeks. Uit deze vergelijking volgt een getal dat aangeeft hoe vaak een
dergelijke hoeveelheid regen mag worden verwacht, vertaald naar een droog/nat-classificatie volgens de
tabel hierboven en de grafiek hieronder.

Toelichting:
Het grijze vlak rechts in de grafiek geeft de verwachte ontwikkeling van de SPI weer voor de locatie, zoals
gemarkeerd op de kaart, met in het grijze gebied de spreiding als gevolg van onzekerheden in de
neerslagverwachting voor de komende periode.
Duiding:
Momenteel geeft de SPI index aan dat er nog sprake is van een ‘vrij natte omstandigheid. Als gevolg van
het uitblijven van neerslag is de trend van de SPI-index voor de komende periode dalend, om via normaal
uit te komen op vrij droog.
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2d. Neerslagtekort per peilvak
(berekend vanaf 1 april tot aangegeven datum) (gegevens Hydronet)

Legenda

Neerslagtekort vorige week (-7 dagen)
1 juni 2021

Neerslagtekort vandaag
9 juni 2021

Legenda

Verwacht neerslagtekort (+ 5 dagen)
14 juni 2021

Verwacht neerslagtekort (+ 8 dagen)
17 juni 2021

Duiding:

Door de vele neerslag in mei is het neerslatekort begin juni zeer laag, vandaar de grijze kleur.

Vanaf 1 juni is het neerslagtekort voor het gehele gebied met ca. 25-30 mm toegenomen, maar blijft
lager dan ca. 35 mm.

Komende week zal het neerslagtekort verder toenemen.

De eerste gebieden met een neerslagtekort van meer dan 50 mm, donkergroene kleur, zijn op 14 juni
te vinden in met name de westelijke helft van Rijnland.

Over 8 dagen zijn gebieden zichtbaar met een neerslagtekort van meer dan 75 mm, vooral in de
Haarlemmermeerpolder en enkel polders ten westen daarvan.
Het neerslagtekort is gebaseerd op het voortschrijdend neerslagtekort zoals berekend door het KNMI vanaf 1 april
van het betreffende jaar en wordt voor Rijnland per peilvak nader bepaald.
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3. KADE INSPECTIES
Vanwege het geringe neerslagtekort is er geen aanleiding om op dit moment een zogenaamde
beheerderoordeel op te stellen. Pas vanaf een neerslagtekort van 100 tot 125 mm zal het eerste
beheerdersoordeel worden opgesteld.
Het beheerdersoordeel is gebaseerd op opnames van de vochthuishouding in een aantal referentie
kadestrekkingen en kan als indicator dienen voor grootschaliger kade-inspecties. Kade-inspecties worden
opgestart indien het beheerdersoordeel daartoe aanleiding geeft.
Op onderstaande kaart geeft een overzicht van de referentie locaties

4

1.

Middelburg- en Tempelpolder
 polderkade Reeuwijk

2.

Voorofschepolder
 polderkade Alphen a/d Rijn

3.

Noord Aase Vliet-Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaartpolder
 boezemkade Zoeterwoude

4.

Drooggemaakte Polder aan de westzijde te Aarlanderveen
 polderkade tussen Achtermiddenweg en Zuideinde, Aarlanderveen
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4. NEERSLAG RIJNLAND
4a. Neerslagsom afgelopen maanden binnen Rijnland (gegevens Hydronet)
Periode

Neerslag

Normaal

Gehele
beheergebied
Rijnland

Nieuwe Wetering
langjarig gemiddelde
(1981-2010)

151,7
45,9
121,3
75,7
32,5
32,6
459,7
39,7
102,0
6,7

95,6
90,7
83,2
75,0
53,2
66,7
464,4
45,3
60,7
68,9
174,9
74,8
86,4
91,8

Oktober 2019
November 2019
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
Winter halfjaar
April 2020
Mei 2020
Juni 2020 (tot 9 juni 0:00 u)
Lente 2020
Juli 2020
Aug 2020
Sep 2020

-

Verschil

Droger/Natter dan
langjarig gemiddelde
(1981-2010)

+ 56,1
- 44,8
+ 38,1
+ 0,7
- 20,7
- 34,1
- 4,7
- 5,6
+ 41,3
-

Veel natter
Veel droger
Veel natter
Gelijk
Veel droger
Veel Droger
Gelijk
Gelijk
Veel natter
-

Duiding:

De winterperiode van oktober 2020 t/m maart 2021 was met 459,7 mm even nat als het langjarig
gemiddelde van 464 mm (tijdvak 1981-2010).

De maand april was nagenoeg even nat als het langjarig gemiddelde voor die maand.

Mei was veel natter (+41,3 mm) dan het langjarig gemiddelde, waardoor het neerslagtekort in juni zeer
laag was
 In de maand juni is tot nu toe gebiedsgemiddeld 6,7 mm gevallen.

4b. Neerslagsom juni 2021

neerslagsom afgelopen periode:
1 tot 9 juni 2021
Hoogheemraadschap van Rijnland

9 van 28

Zomermonitor nr. 2021-01

09-06-2021

5. WEERSVERWACHTING
5a. Weersverwachting KNMI (ontleend aan www.knmi.nl )
Vooruitzichten (donderdag 10 juni t/m dinsdag 15 juni):
 Zonnige perioden, vrij warm en zo goed als droog.
Vooruitzichten lange termijn (woensdag 16 juni t/m woensdag 23 juni):
 Geleidelijk toenemende kans op een (onweers)bui.
 De kans op maximumtemperaturen boven normaal blijft in het zuidoosten vrij groot (60-70%).

5b. Weersverwachting Meteo Group Regionale verwachting HHR lange termijn (bron: www.neerslag.nl)
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5c. Neerslagverwachting 10 dagen per 6 uur voor Rijnland op basis van EPS gegevens

5d. Cumulatieve neerslagverwachting 10 dagen voor Rijnland op basis van EPS gegevens

5e. Temperatuurverwachting 10 dagen voor Rijnland op basis van EPS gegevens

Verklaring: Bovenstaande grafiek geeft de te verwachtingen voor neerslag en temperatuur aan voor de komende 10 dagen. De lichtblauwe lijn (gemiddeld
50%), geeft de gemiddelde verwachting aan. De donkerblauwe lijn (maximum 90%), geeft de maximale verwachting aan. De vaalblauwe lijn (minimum 30%)
geeft de minimale verwachting. Als resultante geeft het blauwe vlak de onzekerheidsband aan, tussen welke waarden de verwachtingen variëren.

Duiding:

Komende periode blijft het droog. Aan het einde van de periode toenemende kans op enige neerslag.

De verwachte neerslagsom tot vr. 18 juni bedraagt ca. 2,5 mm, tot maximaal 12,5 mm.

De temperaturen blijven onveranderd en variëren overdag rond de 20 °C.
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5f. Weersverwachting Stroomgebied Rijn (bron: www.weeronline.nl)
De weersverwachting voor Basel de komende 14 dagen:

De weersverwachting voor Koblenz de komende 14 dagen:

Duiding:
Algemeen

De rivier de Rijn wordt deels gevoed door smeltwater van de Gletsjers in Zwitserland.

Een ander deel van de Rijnafvoer vormt de neerslag die in het stroomgebied van de Rijn valt.

Om die reden zijn de neerslagverwachtingen van Basel (Zwitserland) en Koblenz (Duitsland)
opgenomen.
Zwitserland

De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het zo goed als droog in Bazel.

De temperatuur stijgt tot 28 °C overdag, 's nachts is het ongeveer 15 °C.

De wind waait uit het noorden en is matig, windkracht 3.

Vanaf dinsdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder met temperaturen rond 22
°C.
Duitsland

De komende dagen neemt de bewolking toe en blijft het zo goed als droog in Koblenz.

Overdag wordt het ongeveer 25 °C en 's nachts blijft de temperatuur rond 14 °C.

De wind waait uit het noordwesten en is zwak, windkracht 2.

Vanaf zondag neemt de kans op zon weer toe en wordt het overdag warmer met temperaturen rond
26 °C.
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(ontleend aan: http://www.rijkswaterstaat.nl/)

Duiding:
Algemeen

Een voldoende hoge Rijnafvoer is nodig om de indringing van zeewater op de Nieuwe Waterweg en
verder stroomopwaarts op de Hollandsche IJssel te voorkomen.

Aan de Hollandsche IJssel, bij boezemgemaal Gouda, ligt het hoofinnamepunt van Rijnland

Bij lage Rijnafvoer zal de Hollandsche IJssel snel verzilten en kan de inname van voldoende zoet water
bij Gouda onder druk komen te staan. Dat is nu nog niet het geval.
Actuele situatie (zwarte lijn in grafiek)

Begin juni bedroeg de Rijnafvoer circa 2.000 m3/s.

Dit is ruim boven de warden van 1.100 m3/s, waarop onder normale omstandigheden er een kans is op
verzilting van de monding van de Hollandsche IJssel en het innamepunt van Rijnland, in Gouda.

6b. Opschalingscriteria Rijnafvoer (Landelijke Commissie Waterverdeling – LCW)



Het opschalingscriterium conform het draaiboek van het Regionaal Droogte Overleg West-Midden
Nederland (RDO-WM) ligt bij een Rijnafvoer van 1.300 m3/s in juni.
De huidige afvoer ligt daar ver boven.

Grenzen voor laagwatersituaties conform LCW
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Hoogheemraadschap van Rijnland
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1.000
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1.000
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1.000
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(ontleend aan: http://www.rijkswaterstaat.nl/)

Duiding:

Afgelopen periode is de Rijnafvoer na een lichte daling tot 2.000 m3/s sinds 7 juni weer toegenomen
en bedraagt circa 2.250 m3/s.

Deze waarde is ruim boven de laagwatergrens van 1.300 m3/s zoals die geldt voor juni.

6d. Verwachte Rijnafvoer
Informatie op basis van uitgifte 9 juni 2021: (https://waterberichtgeving.rws.nl/LCW/droogtedossier/verwachtingen)

Vanaf 6 juni (2.000 m3/s) neemt de Rijnafvoer geleidelijk toe.

Rond 14 juni wordt naar verwachting de hoogste waarde van ruim 2.750 m3/s bereikt.

Daarna neemt de afvoer geleidelijk enigszins af en stabiliseert rond 2.400 m3/s op 23 juni.
Duiding voor Rijnland

Bij een afvoer van 1.100 m3/s of lager is er kans op verzilting van de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan
de IJssel. De huidige afvoer zit daar ruim boven.

Zodoende kan komende 2 weken voldoende water worden ingelaten bij boezemgemaal Gouda.

Ook de 2 weken daarna zal naar verwachting de Rijnafvoer nog voldoende hoog zijn en niet tot
verziltingsproblemen op de Hollandsche IJssel leiden.
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7. WATERSYSTEEM RIJNLAND
7a. Gemiddelde waterstand boezemsysteem Rijnland – afgelopen week

zomerpeil

winterpeil

Duiding:

Afgelopen periode varieerde de boezemstand rond het zomerpeil van NAP -0,61 m

7b. Aanvoer boezemgemaal Gouda

Duiding:
Algemeen

Bij Gouda is het hoofdinnamepunt van water voor Rijnland waar, rekening houdend met het getij,
water uit de Hollandsche IJssel ingelaten kan worden voor peilhandhaving. Dit ter compensatie van
de verdamping en voor doorspoeling van het watersysteem ter bestrijding van de verzilting.
Actuele situatie

Afgelopen periode is iedere dag (m.u.v. 5 juni) gedurende 2 tijen water ingelaten.

Het inlaatdebiet bedraagt 25 m3/s, dat is lager dan het maximale inlaatdebiet van 35 m3/s.

Bij gemiddeld 2 * 5 uur inlaten wordt per dag ca. 1.000.000 m3 ingelaten uit de Hollandsche IJssel.

Dit komt overeen met een daggemiddelde aanvoer van ca. 11 m3/s.

De aanvoer van water was vooral nodig voor peilhandhaving, ter compensatie van de verdamping
tijdens het droge en zonnige weer. Ook is water ingezet ter bestrijding van de interne verzilting.

Naar verwachting zal de komende dagen, als gevolg van het aanhoudende droge weer, iedere dag
gedurende 2 getijen water worden ingelaten.

Vanwege de gunstige Rijnafvoer zal de kwaliteit van het inlaatwater goed zijn.
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7c. Aanvoer Bodegraven

Duiding:
 Afgelopen periode is er tijdens de neerslag van eind mei nog water afgevoerd vanuit Stichtse
Rijnlanden naar Rijnland.
 Sinds het zonnige en droge weer is er nagenoeg geen water meer doorgevoerd bij Bodegraven.

7d. Doorvoer gemaal Den Dolk – naar Delfland

Duiding:

Afgelopen periode heeft er via gemaal Den Dolk (beheerder hoogheemraadschap van Delfland) geen
waterdoorvoer vanuit Rijnland naar Delfland plaatsgevonden.

Actuele meetinformatie
Actuele metingen van neerslag, waterstanden en debieten zijn via de volgende link van de website van
Rijnland op te vragen: http://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer
of rechtstreeks via: https://bit.ly/2T81KfU
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7e. Afvoer boezemgemaal Spaarndam

7f. Afvoer boezemgemaal Halfweg

7g. Afvoer boezemgemaal Katwijk

Duiding:

Afgelopen periode zijn de gemalen Spaarndam en Katwijk periodiek ingezet.

Gemaal Halfweg is afgelopen week vaker ingezet dan Spaarndam en Katwijk.

De gemaalinzet was vooral gericht op verziltingsbestrijding.
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8. Verziltingsbeeld Hollandsche IJssel
(09 juni 2021 – 10:00 uur)

8a. Overzicht Hollandsche IJssel
Boezemgemaal Gouda

Gemaal Verdoold

Gemaal Nesse

Gemaal Veurink
Gemaal Middelwetering
Krimpen a/d IJssel
Brienenoordbrug

8b. Brienenoordbrug

Duiding:
Brienenoordbrug:

Tijdens hoog water zijn eenmaal per dag bij de huidige hoge Rijnafvoer verhogingen in het chloride
gehalte zichtbaar. Door de oplopende Rijnafvoer nemen de pieken steeds meer af. Bij laag water dalen
de waardes naar de achtergrondconcentratie van het chloridegehalte in de Rijn.
Krimpen aan de IJssel:

Bij Krimpen is het chloridegehalte laag.

Met de huidige en verwachte Rijnafvoer blijft de monding van de Hollandsche IJssel bij Krimpen de
komende periode voldoende zoet.
Hollandsche IJssel:

Op alle meetlocaties op de Hollandsche IJssel zijn lage chloridewaardes zichtbaar.

De verwachting is dat de chlorideconcentraties op de hele Hollandsche IJssel de komende periode laag
zullen blijven als gevolg van de gunstige Rijnafvoer.
De chloridegehaltes worden m.b.v. een formule berekend uit de meting van het Elektrisch Geleidend Vermogen (EGV).
Bij lage EGV waardes kan dit te laagberekende chloridewaardes opleveren.

Hoogheemraadschap van Rijnland

18 van 28

Zomermonitor nr. 2021-01

09-06-2021

8c. Krimpen a/d/ IJssel

8d. Gemaal Middelwatering

8d. Gemaal Veurink
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8e. Gemaal Nesse

8d. Gemaal Verdoold

8d. Boezemgemaal Gouda
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9. VERZILTINGSBEELD RIJNLAND
9a. Sluis Bodegraven

9a. Hefbrug Boskoop

9c. Sloten

Duiding:

Het algemene verziltingsbeeld in de boezem van Rijnland is goed, met lage waarden.

Bij Sluis Bodegraven is het chloridegehalte constant laag op ca. 80 mg/l.

Bij hefbrug Boskoop in de Gouwe is het chloridegehalte afnemend van normaal naar laag met waardes
van 150 mg/l naar 100 mg/l op dit moment.

Bij Sloten is het chloridegehalte door de regelmatige gemaalinzet normaal (100 tot 150mg/l).
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9d. Boezemgemaal Spaarndam

9e. Boezemgemaal Halfweg

9f. Boezemgemaal Katwijk

Duiding:

Het chloridegehalte bij boezemgemaal Spaarndam is zeer goed met waarden rond 150 mg/l.

Het chloridegehalte bij Halfweg is in de afgelopen week licht toegenomen van 200 naar 300 mg/l.

Bij Katwijk is het chloridegehalte licht dalend en goed met waardes rond ca. 200 mg/l.
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9g. Zout-verticalen Spaarndam
Meetgegevens bijgewerkt t/m 9 juni 2021

Afgelopen periode laat Rijnland maandelijks Aquon zogenaamde zout-verticalen meten in Spaarndam en
omgeving. Met deze meting kan de invloed van de indringing van verzilt water uit zijkanaal C van het
Noordzeekanaal via de Grote Sluis in Spaarndam naar de boezem van Rijnland zichtbaar worden gemaakt.
Dit is nog meer actueel nu de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden getest wordt en vanaf 2022 in bedrijf komt.
Hieronder een kaart met daarop de diverse meetlocaties (blauwe stippen) Op de volgende bladzijde zijn 2
grafieken opgenomen waarin te zien is hoe het chloridegehalte in de verticaal varieert in diepte en tijd. De
linker as geeft de bemonsteringsdiepte en de horizontale as het geleidend vermogen, een maat voor de
verzilting. Ter referentie is een (groene) lijn uit 2018 opgenomen.





De metingen laten zien dat het zoutgehalte liggen onder het niveau van 2018. De meting van 2018 is
als groene lijn weergegeven in de grafieken, de metingen van 2021 als groene lijnen.
Op locatie 7, nabij de Grote Sluis, is op een diepte het zoutgehalte laag, zeker vergeleken met de
meting uit 2018.
Op locatie 4, diepe put Mooie Nel, zijn op de grootste diepte de waardes van 2021 ook substantieel lager
dan die van augustus 2018. Dit geldt ook voor de metingen boven in de waterkolom.
Deze trend op beide locaties zal de komende periode goed gemonitord blijven worden.

Locatie 7: Nabij Grote Sluis

Locatie 4: ‘Diepe put’ Mooie Nel
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Grafiek: Locatie 7: Nabij Grote Sluis

Grafiek: Locatie 4: ‘Diepe put’ Mooie Nel
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9h. Actueel totaalbeeld
09-06 10:30 uur

Verklaring:
Bij elk meetpunt staan 2 getallen.

 Chloride (in mg/l) is het bovenste
getal (berekend uit de EC).
 De EC (in uS/cm) is het onderste
getal.
De meeste metingen zijn uitgevoerd
in boezemwater (m.u.v. locaties
Lijnden
(Haarlemmermeer-deze
meting is defect) , bij Reeuwijk (2x)
en in de Hollandsche IJssel).
Toelichting:
Het elektrisch geleidend vermogen
(EGV) en het chloridegehalte (Cl-/l)
vormen een maat voor de verzilting
van het oppervlaktewater.
Verzilting is het geleidelijk toenemen
van het zoutgehalte van het water,
onder andere door zoute kwel
(opwelling
uit
de
diepere
ondergrond). Voor chloride geldt in
het algemeen een norm van 200 mg
Cl-/l, voor EGV bestaan geen
normen.
Binnen Rijnland variëren de Chlorideen EGV-waarden in het algemeen van
50 mg Cl-/l of 200 uS/cm in
natuurgebieden
(Nieuw-koopse
Plassen) tot maximaal 2.000 mg
chloride/l of 7.000 uS/cm in diepe
droogmakerijen
(Haarlemmermeerpolder en polder de Noordplas).
Gevoelige teelten zoals de bloembollen in de Bollenstreek en de
bomen en heesters rond Boskoop,
hebben baat bij lage Chloride/EGVwaarden.
Duiding:
Over het algemeen variëren de chloridewaarden binnen Rijnland tussen lage en normale waarden. De
waarden op de Gouwe, Oude Rijn tussen Bodegraven en Alphen zijn zeer laag. In de rest van het
beheergebied zijn de waarden laag tot normaal. De inzet van Rijnland is erop gericht om bij Gouda in te
laten en vervolgens uit te slaan bij Halfweg, Spaarndam en Katwijk. Hiermee bevordert Rijnland dat de
chloridewaarden binnen het gebied laag blijven, zodat een goede uitgangspositie is gewaarborgd, wanneer
het aanhoudend droog blijft. De komende dagen zal de watervraag als gevolg van het droge weer en de
daarbij horende verdamping redelijk hoog blijven.
Actuele informatie over dit onderwerp is via onderstaande link op te vragen:
http://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer/verzilting

Hoogheemraadschap van Rijnland

25 van 28

Zomermonitor nr. 2021-01

09-06-2021

10. ZWEMWATER
10a. Zwemwater binnen Rijnland (Algemeen)
De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag voor het afgeven van zwemadviezen, bevoegd
gezag voor publieksinformatie over waterkwaliteit en veiligheid op internet en ter plaatse van een zwemlocatie
en wijst zwemlocaties aan/voert zwemlocaties af. De Rijnland is verantwoordelijk voor het bemonsteren van
de zwemwaterlocaties en het rapporteren van de meetresultaten aan de provincies.
Binnen Rijnland zijn 43 zwemwaterlocaties aanwezig. Om de gezondheid van de zwemmers te beschermen
wordt gedurende het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) de zwemwaterkwaliteit minimaal elke 2 weken
bepaald. Voorafgaand aan het zwemseizoen wordt een zogenaamd nulmeting gedaan. Deze meting vindt in
de 2e helft van april plaats.
Het zwemwater wordt onderzocht op bacteriologische kwaliteit (E.coli en Intestinale Enterococcen),
blauwalgen en zwemmersjeuk en getoetst aan landelijk vastgestelde normen. Indien een overschrijding van
de normen wordt geconstateerd dan wordt in geval van bacteriën een extra bemonstering uitgevoerd en bij
blauwalgen wordt de bemonsteringsfrequentie aangepast naar wekelijks.

10b. Actuele zwemwaterkwaliteit – week 21 en 22 (2021)
Toelichting op zwemwaterkwaliteit:
 Alle locaties met een blauw bolletje hebben een goede zwemwaterkwaliteit.
 De locaties met een gezondheidsrisico door blauwalgen zijn met een geel (waarschuwing) of oranje
(negatief zwemadvies) weergegeven.
 Bij de locaties met een paars bolletje is een sprake van zwemmersjeuk en geldt een waarschuwing.
 Bij de locaties met een zwart bolletje is vermoedelijk sprake van een bacteriële overschrijding en geldt in
de onderzoeksfase een waarschuwing. Na bevestiging van een bacteriële overschrijding geldt een negatief
zwemadvies (oranje bolletje) of een zwemverbod (rood bolletje).

Verdeling zwemwater locaties
Officiële zwemwaterlocaties
Zwemwater locatie voldoet
Blauwalgen – waarschuwing
Blauwalgen – negatief zwemadvies
Zwemmersjeuk – waarschuwing
Overschrijding Bacteriologische kwaliteit – nader onderzoek

Totaal aantal
43
37 (86 %)
5
1
0
0

De locaties die niet voldoen zijn (zie ook de kaart op de volgende pagina):
locatie
8
12
33
34
35
43

naam
Veerplas
Nieuwe Meer
Zegerplas westoever
Zegerplas zuidoever
Meijepark
Elfhoeven

blauwalgen
Waarschuwing
Waarschuwing
Waarschuwing
Negatief zwemadvies
Waarschuwing
Waarschuwing

bacteriologisch

Zwemmersjeuk

Zie voor verdere informatie, toelichting op de gezondheidsrisico’s en de laatste status: www.zwemwater.nl
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10c. Kaart actuele zwemwaterkwaliteit – bijgewerkt op 8 juni 2021
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10d. Kaart actuele watertemperatuur – bijgewerkt op 8 juni 2021
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