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1. OPSCHALING EN BEELD RIJNLAND
1a. Opschaling Calamiteiten organisatie
De Rijnlandse calamiteiten organisatie is niet opgeschaald vanwege droogte:
 Er zijn geen problemen met het huidige neerslagtekort in relatie tot de stabiliteit
van keringen.
 Er zijn geen problemen ten aanzien van de zoetwatervoorziening binnen Rijnland.
Fase
0

Omschrijving
Normale bedrijfsvoering

1b. Algemeen beeld Rijnland

1c. Actuele situatie
Opschaling
 Rijnland is vanwege droogte niet opgeschaald.
Neerslag
 In augustus is er tot nu toe 65,3 mm neerslag gevallen. Het langjarig gemiddelde voor
augustus bedraagt 86,4 mm
 Afgelopen week is er gebiedsgemiddeld 36,6 mm neerslag gevallen.
Neerslagtekort
 Het neerslagtekort op 24 augustus bedraagt 273 mm op Schiphol, afname van 3 mm
t.o.v. vorige week, en 221 mm in Voorschoten, afname van 10 mm in een week tijd.
 Het neerslagtekort bevindt zich tussen dat van 2018 en 2019.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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Keringen
 Afgelopen week hebben grondboringen plaatsgevonden op de 4 referentielocaties ter
bepaling van het vochtgehalte in de keringen.
 De conclusie was dat er geen significante veranderingen t.o.v. vorige boringen waren
en zodoende is het advies om niet op te schalen in kader van keringen.
 Op woensdag 26 augustus vindt een nieuwe ronde boringen plaats en zal het 14e
beheerdersoordeel worden opgesteld.
Rijnafvoer
 Afgelopen periode is de Rijnafvoer bij Lobith geleidelijk afgenomen van ruim 1.280
m3/s op 17 augustus tot ca. 1.210 m3/s op 24 augustus.
 Deze 1.210 m3/s is boven de laagwatergrens van 1.100 m3/s zoals die geldt voor
augustus.conform de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).
Boezem en polders
 Afgelopen week alleen de eerste vier dagen van de week, gedurende ca. 4 uur per dag,
water ingelaten met een capaciteit van ca. 25 m3/s .
 De gereduceerde aanvoer is gebruikt om de Gouwe te kunnen doorspoelen, om daar de
 chlorideconcentratie te verlagen.
 In totaal is afgelopen week 1,3 miljoen m3 ingelaten uit de Hollandsche IJssel. Dit komt
overeen met een weekgemiddelde aanvoer van 2,2 m3/s.
 De aanvoer is in de loop van vorige week gestopt, om te voorkomen dat chloriderijk
water, dat zich op de Hollandsche IJssel bevindt, richting Gouda wordt getrokken.
 Tevens was er tijdens het afgelopen weekend opzet op zee door de wind, waardoor de
kans op zoutindringing bij de monding van de Hollandsche IJssel hoog was. Door niet
in te laten is er geen extra zout de Hollandsche IJssel opgetrokken.
 De komende dagen beperkt water worden ingelaten bij Gouda. Deze inlaat hoeveelheid
zal worden afgestemd op het volume dat door Stichtse Rijnlanden uit het Amsterdam
Rijnkanaal, via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel op de Hollandsche IJssel wordt
aangevoerd
Zwemwater
 De start van het zwemseizoen is 1 mei.
 27 van de 43 locaties (63%) voldoen aan de gestelde zwemwaterkwaliteit.
 Voor 7 locaties geldt een waarschuwing in verband met blauwalgen, voor 9 locatie
geldt een negatief zwemadvies i.v.m. blauwalgen.
Meldingen
 Afgelopen week was een drukke week in de melding- en incidentafhandeling. Er zijn
148 meldingen ontvangen.
 Hiermee komt het totaal aantal meldingen tot nu toe in augustus, met nog een week te
gaan op 413, gelijk aan het maandgemiddelde.
 De meeste meldingen gaan over laag waterpeil in de polder en vissterfte en vissen in
nood vanuit het hele beheergebied. De lokaal intensieve buien in het begin van
afgelopen week zorgden voor extra vissterfte. In mindere mate wordt
watervogelsterfte en mogelijk botulisme gemeld. Vooral op het Braasemermeer nam de
algenoverlast toe.
 De verwachting is dat de lagere temperaturen en de neerslag van afgelopen weekend,
in combinatie met de weersverwachting voor de komende periode leiden tot afkoeling
en verversing van het watersysteem.

1d. Prognose komende periode
Weer
 Onbestendig met geregeld regen of buien.
 Woensdag veel wind met kans op zware windstoten.
 Aanvankelijk onbestendig met maxima onder het langjarig gemiddelde.
 Later in de periode neemt de kans op een droger en warmer weertype toe
Neerslagtekort
 De verwachting is dat het neerslagtekort over 10 dagen zal afnemen. Dit is afhankelijk
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van de hoeveelheid neerslag die de komende periode valt en of deze neerslagsom
groter is dan de som van de verwachte verdamping.
Het KNMI voorziet voor een periode van 15 dagen dat het landelijk gemiddeld
neerslagtekort afneemt met 14 mm, van 243 naar ongeveer 229 mm. Regionaal zijn
verschillen hierop mogelijk.
Meteo Group ziet voor de komende 10 dagen een afname van het neerslagtekort met
ca. 50 mm. Uiteraard ook afhankelijk van de uiteindelijke hoeveelheid neerslag de
komende periode.

Wateraanvoer
 De komende periode zal de Rijnafvoer min of meer gelijk blijven aan 1.200 m3/s. Aan
het einde van de verwachtingsperiode kan de afvoer gering toenemen.
 De verwachting is dat de chlorideconcentraties op de Hollandsche IJssel iets zullen
oplopen door de indringing van chloriderijk water bij de monding afgelopen weekend.
Woensdag wordt bij de verwachte zomerstorm opnieuw opzet op zee (verhoging van
de waterstand door wind) verwacht, waardoor bij de monding van de Hollandsche
IJssel de chloridegehaltes eventueel weer kunnen oplopen. Onduidelijk is in welke mate
dit zal optreden.
Regionaal Droogte Overleg West Midden Nederland (RDO)
 Op 24 augustus is het RDO opnieuw bijeengeweest. Aandachtspunten vormen de
verzilting van de Hollandsche IJssel en het Amsterdam Rijnkanaal, als ook interne
waterkwaliteitsproblemen bij meerdere waterschappen.
 Het RDO blijft opgeschaald in fase 1: Dreigend watertekort.
 In samenwerking met Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat wordt extra water naar
Rijnland aangevoerd. Enerzijds onder vrij verval via de route Leidse Rijn / Oude Rijn
naar sluis Bodegraven (1-2 m3/s), anderzijds via de route Noordergemaal –
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel – Waaijersluis/-Waaijergemaal naar de Hollandsche
IJssel (ca. 4 m3/s).
 Hiermee kan Rijnland voorzien in de huidige watervraag en wordt voorkomen dat extra
chloriderijk water de Hollandsche IJssel opgetrokken wordt.
Samenvattend
 De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald vanwege droogte.
 Afgelopen week is er binnen Rijnland gebiedsgemiddeld 36,6 mm neerslag gevallen.
 In augustus is er tot nu toe 65,3 mm neerslag gevallen.
 Het neerslagtekort op 24 augustus bedraagt 273 mm op Schiphol (afname van 3 mm
t.o.v. vorige week), en 221 mm in Voorschoten(afname van 10 mm in een week tijd).
 De verwachting is dat het neerslagtekort over 10 dagen zal afnemen met 50 mm, dit is
afhankelijk van de uiteindelijke hoeveelheid neerslag die de komende tijd valt.
 Op 19 augustus hebben weer grondboringen plaatsgevonden op de 4 referentielocaties
ter bepaling van het vochtgehalte in de keringen.
 De conclusie was dat er geen significante veranderingen t.o.v. vorige boringen waren
en zodoende is het advies om niet op te schalen in kader van keringen.
 Op woensdag 26 augustus vindt een nieuwe ronde boringen plaats en zal het 14e
beheerdersoordeel worden opgesteld.
 Afgelopen periode is de Rijnafvoer bij Lobith geleidelijk afgenomen van ruim 1.280
m3/s op 17 augustus tot ca. 1.210 m3/s op 24 augustus.
 Sinds 17 augustus is het RDO opgeschaald naar fase 1: Dreigend watertekort.
 Sinds die datum en voert Stichtse Rijnlanden zoet water aan via de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel naar de Hollandsche IJssel
 Rijnland laat beperkt water in uit de Hollandsche IJssel naar de boezem van Rijnland
om te voorkomen dat chloriderijk water, dat zich op de Hollandsche IJssel bevindt,
richting Gouda wordt getrokken.
 Voor de komende tijd verwahct het KNMI: Onbestendig weer met geregeld regen of
buien, met woensdag veel wind met kans op zware windstoten.
 Aanvankelijk onbestendig weer met maxima onder het langjarig gemiddelde, later in
de periode neemt de kans op een droger en warmer weertype toe.
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2. NEERSLAGTEKORT NEDERLAND EN RIJNLAND
2a. Doorlopend potentieel neerslagoverschot (bron KNMI)
2020:

Langjarig gemiddelde (1981-2010):

Duiding:
Het KNMI start jaarlijks vanaf 1 april met het bepalen van het neerslagoverschot. In de zomer is de
neerslag veelal minder dan de verdamping, zodat er feitelijk sprake is van een neerslagtekort in
Nederland. In heel Nederland is het neerslagtekort veel groter dan het langjarig gemiddelde. Kijkend
naar de landelijke spreiding is binnen Rijnland het neerslagtekort ongeveer gelijk of iets lager dan het
landelijk gemiddelde over 2020.

2b. Historisch verloop neerslagtekort

(bron KNMI)

Duiding:
Het landelijk neerslagtekort (zwarte lijn) is sinds begin april flink opgelopen, door buien sinds begin
juni vlakt de toename beduidend af, vanaf juli loopt het tekort weer verder op, in de loop van
augustus een kleine afname.
 Het actuele landelijk tekort bedraagt 243 mm (afname met 8 mm over afgelopen 7 dagen) en zal de
komende 15 dagen verder afnemen met 14 mm tot 229 mm, met in het grijze vlak de spreiding in
de tijd (ca. 210 tot 245 mm). Zie hierna het neerslagtekort voor Schiphol en Voorschoten.
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(bron KNMI)

Duiding:

Naast het landelijk neerslagtekort zijn ook 2 grafieken voor KNMI stations in het Rijnlandse gebied
opgenomen, Schiphol en Voorschoten. Dit voor 2018 en 2019 en het lopend jaar 2020.

Vanwege verschillen in neerslag afgelopen tijd lopen de neerslagtekorten voor de 2 locaties uiteen.

Voor beide locaties is het actuele neerslagtekort lager dan in 2018, maar hoger dan in 2019.

Het neerslagtekort op Schiphol is 273 mm op 24 aug. en met 3 mm afgenomen t.o.v. vorige week.

Het neerslagtekort in Voorschoten is 221 mm en met 10 mm afgenomen t.o.v. vorige week.

De komende 10 dagen zal het neerslagtekort afnemen met naar verwachting ca. 50 mm
(gestippelde zwarte lijn),volgens de weersverwachting van Meteo Group.

Aangezien er een grote spreiding zit in de verwachte neerslag zal de afname in het ‘droge’ scenario
slechts 13 mm bedragen, in het ‘natte’ scenario kan de afname 116 mm bedragen.
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2d. Neerslagtekort per peilvak
(berekend vanaf 1 april tot aangegeven datum) (gegevens Hydronet)

Legenda

Neerslagtekort vorige week (-7 dagen)
17 augustus 2020

Neerslagtekort vandaag
24 augustus 2020

Legenda

Verwacht neerslagtekort (+ 7 dagen)
31 augustus 2020

Verwacht neerslagtekort (+ 9 dagen)
2 september 2020

Duiding:

Het neerslagtekort in Rijnland is de afgelopen periode door de neerslag teruggelopen.

De grootste tekorten bevinden zich in het oostelijk deel van Rijnland. De zuidwest hoek heeft de
laagste tekorten.

Afgelopen week is het neerslagtekort voor het gehele gebied afgenomen, lokaal met 20 tot 50 mm.

Komende week zal het neerslagtekort verder afnemen als gevolg van verwachte neerslag.

Over 9 dagen lijkt het neerslagtekort in grote lijnen op dat van over 7 dagen, waarbij het tekort lokaal
varieert tussen 150 en 250 mm.
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
Op dit moment vinden er geen kade-inspecties plaats. Kade-inspecties worden opgestart indien het
beheerdersoordeel daartoe aanleiding geeft. Wel wordt het zogenaamde beheerderoordeel opgesteld.
Hieronder het meest recente beheerdersoordeel met toelichting.
Om een indruk te krijgen van het verloop van het vochtgehalte in keringen zijn er op 19 augustus 2020
wederom op hetzelfde viertal locaties grondboringen uitgevoerd.
Op 19 augustus 2020 is er in het beheergebied van Rijnland een neerslagtekort in het noorden en oosten
tot ca. 260 mm en in het zuiden en westen van ca. 200 mm. Dit neerslagtekort zal in de komende tien
dagen nagenoeg gelijk blijven. Het WAT droogte geeft naar aanleiding van deze boringen een advies aan
de CPI. Tijdens de boringen wordt er ook een visuele controle uitgevoerd op schadebeelden die droogte
gerelateerd zijn. Denk hierbij aan scheuren, natte plekken of vervorming.
Advies beheerdersoordeel:
Gezien de resultaten van de nu uitgevoerde boringen, de visuele waarnemingen en het nog steeds volop
groeiende gras, is het advies om ondanks het aanwezige neerslagtekort in Rijnland:
1)
Vooralsnog niet op te schalen met de calamiteitenorganisatie én
2)
woensdag 26 augustus 2020 dezelfde locaties weer te beoordelen.
Onderbouwing beheerdersoordeel:
Op geen van de bezochte locaties zijn er schadebeelden waargenomen. Het vochtniveau in de kruin van de
dijken varieert tussen 65 cm en 55 cm minus maaiveld (mv). Halverwege het talud varieert het
vochtniveau tussen 40 cm en 85 cm -mv. In de teen van de kering varieert het vochtniveau tussen 60 cm
en 0 cm -mv. De grasmat vertoonde op de vier locaties geen afwijkende verkleuring en er zijn er geen
andere schadebeelden waargenomen. Het gras groeit goed en begint hier en daar wat geel te worden.
Vanuit het veld komen geen meldingen van droogte gerelateerde schadegevallen binnen.

4

Overzicht ligging referentie locaties
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Waarnemingen per locatie
Locatie 1. Middelburg- en Tempelpolder, polderkade Reeuwijk

Datum

Kruin
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Talud
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Teen
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

10-07-2019
04-09-2019
19-05-2020
27-05-2020
03-06-2020
09-06-2020

-65
-80
-50
-50
-50
-55

-70
-70
-55
-55
-60
-70

-40
-25
-45
-45
-45
-45

17-06-2020

-30

-70

-45

23-06-2020

-30

-70

-45

30-06-2020

-50

-70

-55

07-07-2020

-55

-70

-55

15-07-2020

van mv tot
-55 aardvochtig
-50
-55

-40

-60

-65
-70

-60
-55

-60
-55

-70
-65

-70
-60

22-07-2020
29-07-2020
05-08-2020
12-08-2020
19-08-2020

Conclusie
19-08-2020

d.d. 29-07-2020
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Locatie 1
Opmerking
1e beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 150 mm
laatste beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 180 mm
aardvochtig t.h.v. bovenste/middelste/onderste vochtsensor

Bovenste 5 cm aardvochtig door gevallen neerslag,
ca. 30 mm afgelopen week.
Bovenste 15 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 40
mm afgelopen week
Bovenste 40 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 145
mm afgelopen week
Tot de aangegeven diepte aardvochtig door de verspreiding
van de gevallen neerslag de afgelopen weken.
Tot de aangegeven diepte aardvochtig door de verspreiding
van de gevallen neerslag de afgelopen weken.
In talud en teen zijn de bovenste 15 cm aardvochtig.
Dan tot in tabel genoemde waardes relatief droog.
Tot aangegeven diepte lichtvochtig tot aardvochtig.
Tot aangegeven diepte lichtvochtig tot aardvochtig.
Geen boringen uitgevoerd
Eerste 5 cm aardvochtig

Geen droogte gerelateerde schadebeelden waargenomen.
Geel gras wordt niet meer begraasd en begint weer te groeien en groen te worden

d.d. 12-08-2020

d.d. 19-08-2020
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Locatie 2. Voorofschepolder, polderkade Alphen a/d Rijn

Kruin
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Talud
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Teen
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

10-07-2019
04-09-2019
19-05-2020
27-05-2020
03-06-2020
09-06-2020

-50
-70
-55
-55
-60
-65

-90
-80
-75
-70
-65
-65

-20
-10
vanaf mv
vanaf mv
-15
vanaf mv

17-06-2020

-65

-70

vanaf maaiveld

23-06-2020

-65

-70

30-06-2020

-40

-80

vanaf
maaiveld
Vanaf maaiveld

07-07-2020

-45

-80

Vanaf maaiveld

15-07-2020

van mv tot
-55 aardvochtig
Vanaf mv
aardvochtig
-40

-70

Vanaf maaiveld

-70
-65

Vanaf mv
aardvochtig
Vanaf maaiveld

-60
-65

-65
-70

-10
Vanaf maaiveld

Datum

22-07-2020
29-07-2020
05-08-2020
12-08-2020
19-08-2020

Conclusie
19-08-2020

d.d. 29-07-2020
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Locatie 2
Opmerking
1e beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 150 mm
laatste beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 180 mm
Geen droogte gerelateerde schadebeelden

Bovenste 5 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 30 mm
afgelopen week
Bovenste 15 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 40
mm afgelopen week
Bovenste 40 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 85
mm afgelopen week
Tot de aangegeven diepte aardvochtig door neerslag van
afgelopen weken
De eerste 25 cm in de kruin en 55 cm op het talud licht
vochtiger dan de afgelopen week. Tot de aangegeven diepte
is het aardvochtig door neerslag van afgelopen weken.
In talud en teen zijn de bovenste 15 cm aardvochtig.
Tot de tabel genoemde waardes relatief droog.
In talud tot -70 lichtvochtig. Daaronder aardvochtig.
In kruin tot -40 lichtvochtig
Geen boringen uitgevoerd
Bovenste 5 cm aardvochtig

Geen droogte gerelateerde schadebeelden waargenomen.
Gras wordt geler.

d.d. 12-08-2020

d.d. 19-08-2020
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Locatie 3. Noord Aase Vliet-Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaartpolder,
boezemkade Zoeterwoude

Kruin
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Talud
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Teen
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

10-07-2019
04-09-2019
19-05-2020

-50
-45
-50

-40
-50
-45

-35
-40
-25

27-05-2020
03-06-2020
09-06-2020

-50
-50
-50

-50
-50
-50

-30
-30
-30

17-06-2020

-30

-70

-45

23-06-2020

-30

-70

-45

30-06-2020

-40

-75

-55

07-07-2020

-45

-75

-50

15-07-2020

-45

22-07-2020

-50

29-07-2020
05-08-2020
12-08-2020
19-08-2020

-55

van mv tot
- 50 aardvochtig
van mv tot -50
aardvochtig
-20

van mv tot
- 50 aardvochtig
van mv tot -50
aardvochtig
-20

-60
-60

-35
-40

-25
-30

Datum

Conclusie
19-08-2020

d.d. 29-07-2020
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Locatie 3
Opmerking
1e beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 150 mm
laatste beoordeling 2019 bij neerslagtekort van 180 mm
aardvochtig t.h.v. bovenste/middelste/onderste
vochtsensor

Bovenste 5 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 30 mm
afgelopen week
Bovenste 15 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 40
mm afgelopen week
Bovenste 50 cm aardvochtig door gevallen neerslag ca. 80
mm afgelopen week
Tot de aangegeven diepte aardvochtig door neerslag van de
afgelopen weken.
Tot aan in de tabel aangegeven diepte aardvochtig, de eerste
25 cm licht vochtiger dan vorige week door de gevallen
neerslag van de afgelopen weken .
In kruin is de bovenste 25 cm klei aardvochtig

Talud en teen tot -20 lichtvochtig. Daaronder aardvochtig
Geen boringen uitgevoerd
Bovenste 5 cm aardvochtig

Geen droogte gerelateerde schadebeelden waargenomen.
Begrazing door koeien. Gras is groen.

d.d. 12-08-2020

d.d. 19-08-2020
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Locatie 4. Drooggemaakte Polder aan de westzijde te Aarlanderveen,
polderkade tussen Achtermiddenweg en Zuideinde Aarlanderveen

Datum

Kruin
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Talud
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

Teen
(aantal cm onder
maaiveld vochtig)

-70
-65

-70
-65

-70
-65

-70
-65

-90
-85

-50
-20

22-07-2020
29-07-2020
05-08-2020
12-08-2020
19-08-2020
Conclusie
19-08-2020

d.d. 29-07-2020

Hoogheemraadschap van Rijnland

Locatie 3
Opmerking

Geen boringen uitgevoerd
Gemaaid en gehooid

Geen droogte gerelateerde schadebeelden waargenomen.
Gras is gemaaid en gehooid maar begint alweer sterk te groeien.

d.d. 12-08-2020

d.d. 19-08-2020
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4. NEERSLAG RIJNLAND
4a. Neerslagsom afgelopen maanden op peilvak-niveau binnen Rijnland (gegevens Hydronet)
Periode

Oktober 2019
November 2019
December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
Winter halfjaar
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Lente 2020
Juli 2020
Aug 2020 (tot 24 aug.8:00 u)
Sep 2020

Neerslag

Normaal

Gehele
beheergebied
Rijnland

Nieuwe Wetering
langjarig gemiddelde
(1981-2010)

137,0
121,8
81,8
49,7
149,5
48,5
588,3
15,0
13,7
119,5
148,2
61,7
65,3
-

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

Verschil

Droger/Natter dan
langjarig gemiddelde
(1981-2010)

+ 41,4
+ 31,1
- 1,4
- 25,3
+ 96,3
- 18,2
+123,9
-30,3
-47,9
+50,6
-26,7
-13,1
-

Veel natter
Veel natter
Gelijk
Veel droger
Zeer veel natter
Droger
Veel natter
Veel droger
Veel droger
Veel natter
Iets droger
Droger
-

Duiding:

De winterperiode van oktober 2019 t/m maart 2020 was met 588 mm circa 124 mm natter dan het
langjarig normaal gemiddelde van 464 mm (tijdvak 1981-2010).

In de maanden okt, nov en dec 2019 is ca. 341 mm gevallen, tegen 270 mm normaal.

In de maanden jan, feb en mrt 2020 is ca. 248 mm gevallen, tegen 195 normaal.

In de maanden april, mei en juni 2020 is ca. 148,2 mm gevallen, tegen 174,9 normaal.

Daarmee waren jan-feb-mrt 2020 gebiedsgemiddeld aanzienlijk natter (+50 mm) dan normaal, mede
door de natte februari maand.

De maanden apr-mei-jun 2020 zijn gebiedgemiddeld droger dan normaal (-27 mm), de natte maand
juni heeft veel van de eerder opgelopen tekorten gecompenseerd. Juni was iets droger dan gemiddeld.
 Afgelopen week is er gebiedsgemiddeld 36,6 mm neerslag gevallen, met deze keer in het zuid westen
van Rijnland de meest neerslag (meer dan 60 mm-zwarte vlakken).
 De gebiedsgemiddelde maandsom voor augustus komt op 65,3 mm.

neerslagsom afgelopen week:
17 (8u) tot 24 (8u) augustus 2020

Hoogheemraadschap van Rijnland
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Duiding:
Bovenste figuur

De bovenste figuur geeft de neerslag in de afgelopen wintermaanden 2019-2020 (blauwe staven)
uitgezet tegen de gemiddelde neerslag per maand zoals berekend over de jaren 1981-2010 in Nieuwe
Wetering (groene staven).

De getrokken lijnen geven de gecumuleerde neerslag weer over betreffende maanden weer.
Onderste figuur

De onderste figuur geeft in blauw de neerslag in 2020 weer. Met in juni een maandtotaal van 119,5
mm, is juni 2020 veel natter dat het langjarig gemiddelde. In juli is totaal 61,7 mm gevallen. In
augustus tot nu toe 30,6 mm.

Na de extreem droge maanden april en mei 2020 is te zien dat het cumulatief-totaal eind juli ca. 40
mm lager ligt dan het langjarig gemiddelde (getrokken blauwe lijn (2020), vergeleken met de
onderbroken groene lijn (1981-2010)). In augustus neemt dit verschil tot nu (24/8) verder toe.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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4b. Neerslagsom augustus 2020

Maandneerslagsom augustus 2020
Duiding:
 Tot 24 augustus 8 uur is er gebiedsgemiddeld 65,3 mm neerslag afgetapt.
 Waarden zijn bepaald op basis van neerslagradar informatie van het KNMI.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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5. WEERSVERWACHTING
5a. Weersverwachting KNMI (ontleend aan www.knmi.nl )
Vooruitzichten (dinsdag 25 augustus t/m zondag 30 augustus):
 Onbestendig met geregeld regen of buien.
 Woensdag veel wind met kans op zware windstoten.
 Maxima eerst rond 20 graden, in het weekeinde iets daaronder.
Vooruitzichten lange termijn (maandag 31 augustus t/m maandag 07 september):
 Aanvankelijk onbestendig met maxima onder het langjarig gemiddelde.
 Later in de periode neemt de kans op een droger en warmer weertype toe.

5b. Weersverwachting Meteo Group Regionale verwachting HHR lange termijn (bron: www.neerslag.nl)

Hoogheemraadschap van Rijnland
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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 wisselvallig weer, met dagen met veel neerslag.

De verwachte neerslagsom tot do. 3 september bedraagt ca. 50 mm, met een minimum ca. 40 mm en
een maximum van ca. 70 mm.

Woensdag bij de passage van een storm iets hogere temperaturen, daarna weer lagere temperaturen.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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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

Zon en wolken wisselen elkaar af bij 20-26 °C.

Komende dagen schijnt regelmatig de zon en wordt het warmer met 23-28 °C.

Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger.

In het weekend zijn er stevige buien met kans op onweer, met 15-22 °C aan de frisse kant.
Duitsland

De noordelijke helft heeft te maken met wisselvallig weer en temperaturen van 20-24 °C.

In de zuidelijke helft is het meestal droog met regelmatig zon en is het iets warmer met 24-26 °C.

Vanaf vrijdag zijn er in heel het land (stevige) buien met soms een klap onweer.

In het weekend is het slechts 17-21 °C.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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6. RIJNAFVOER
6a. Gerealiseerde Rijnafvoer: 2020

(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 is de afvoer onder de grens van 1.300 m3/s gezakt. Door de neerslag medio juni in het
stroomgebied van de Rijn is de afvoer weer toegenomen.

Afgelopen week nam de Rijnafvoer af van ca. 1.280 m3/s op 17 augustus tot 1.210 m3/s op 24
augustus en ligt daarmee boven de alarmgrens van 1.100 m3/s zoals die geldt voor augustus.

Deze 1.100 m3/s is de waarde waarop onder normale omstandigheden net geen verzilting van de
monding van de Hollandsche IJssel optreedt.

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 1.100 m3/s in augustus.
OP 17 augustus is het RDO-WM opgeschaald van niveau 1 (dreigend watertekort) vanwege hogere
chloridegehaltes op de Hollandsche IJssel en diverse maatregelen die getroffen zijn om zoet water via
het gebied van de Stichtse Rijnlanden via Bodegraven en via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel
naar de IJssel aan te voeren.
Grenzen voor laagwatersituaties conform LCW
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnafvoer Lobith (m³/s)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
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(ontleend aan: http://www.rijkswaterstaat.nl/)

Duiding:

Afgelopen periode is de Rijnafvoer bij Lobith geleidelijk afgenomen van ruim 1.280 m3/s op 17
augustus tot ca. 1.210 m3/s op 24 augustus.

Deze 1.210 m3/s is boven de laagwatergrens van 1.100 m3/s zoals die geldt voor augustus.

6d. Verwachte Rijnafvoer
Duiding:
Onderstaande tabel met uitleg bevat gevalideerde data over de verwachte Rijnafvoer. De grafiek die daarna
gepresenteerd wordt is modeloutput die niet gevalideerd is. Voor een betrouwbare verwachting van de Rijnafvoer dient
om die reden de informatie in de tabel te worden gehanteerd, de grafiek geeft slechts een indicatie, die niet gevalideerd
is voor verder gebruik.

Informatie op basis van uitgifte 20 augustus 2020: (https://waterberichtgeving.rws.nl/LCW/droogtedossier/verwachtingen)

Voor de komende week wordt er voor het stroomgebied van de Rijn ca. 10 mm neerslag verwacht.

Bij deze neerslag gaat het om intensieve buien op een relatief klein oppervlak. Dit zorgt ervoor dat ook
de afvoerverwachting voor de wat langere termijn erg onzeker is.

De kans op onderschrijden van het LCW criterium van 1100 m3/s is maximaal 25%.
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 en verwachte afvoer zit daar boven.

Onderstaande grafiek laat zien dat de komende dagen de Rijnafvoer nagenoeg constant blijft. Aan het
einde van de periode kan de afvoer gering toenemen.

1.100 m3/s lijn

Hoogheemraadschap van Rijnland
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7. WATERSYSTEEM RIJNLAND
7a. Gemiddelde waterstand boezemsysteem Rijnland – afgelopen week
zomerpeil

winterpeil

Duiding:

Afgelopen week heeft Rijnland de boezemstand gehandhaafd onder het zomerpeil (NAP -0,61 m),
om de aanvoer van water door de Stichtse Rijnlanden via sluis Bodegraven te optimaliseren.

De komende periode bij grote verwachte neerslaghoeveelheden worden geanticipeerd door het peil
tijdelijk te verlagen naar de onderkant van de beheersmarge.

7b. Aanvoer boezemgemaal Gouda

Duiding:
Actuele situatie

Afgelopen week alleen de eerste vier dagen, gedurende ca. 4 uur per dag, water ingelaten met een
capaciteit van ca. 25 m3/s .

De beperkte aanvoer is gebruikt om de Gouwe te kunnen doorspoelen, om daar de
chlorideconcentratie te verlagen.

In totaal is afgelopen week 1,3 miljoen m3 ingelaten uit de Hollandsche IJssel. Dit komt overeen
met een weekgemiddelde aanvoer van 2,2 m3/s.

De aanvoer is in de loop van de week gestopt, om te voorkomen dat chloriderijk water, dat zich op
de Hollansche IJssel bevindt, richting Gouda wordt getrokken.

Tevens was er tijdens het afgelopen weekend opzet op zee door de wind, waardoor de kans op
zoutindringing bij de monding van de Hollandsche IJssel hoog was. Door niet in te laten is er geen
extra zout de Hollandsche IJssel opgetrokken.

De komende dagen beperkt water worden ingelaten bij Gouda. Deze inlaat hoeveelheid zal worden
afgestemd op het volume dat door Stichtse Rijnlanden uit het Amsterdam Rijnkanaal, via de
gekanaliseerde Hollandsche IJssel op de Hollandsche IJssel wordt aangevoerd.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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7c. Aanvoer Bodegraven

Duiding:
Sinds 17 augustus is er extra water aangevoerd via Bodegraven door het gebied van de Stichtse
Rijnlanden naar Rijnland.

In totaal is afgelopen week 1,1 miljoen m3 aangevoerd, overeenkomend met weekgemiddeld 1,9
m3/s



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 waterstanden en debieten zijn via onderstaande link op de website van Rijnland op te vragen:
http://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer

Hoogheemraadschap van Rijnland
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7e. Afvoer boezemgemaal Spaarndam

7f. Afvoer boezemgemaal Halfweg

7g. Afvoer boezemgemaal Katwijk

Duiding:

Afgelopen week (vanaf 17 augustus) zijn de gemalen Spaarndam en Katwijk minimaal ingezet.

Gemaal Halfweg is afgelopen week frequenter ingezet, mede om de verzilting op de Ringvaart,
afkomstig uit de Haarlemmermeer, te bestrijden.

De gemaalinzet was afgelopen week sterk gereduceerd, i.v.m. de verminderde aanvoer via Gouda.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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8. verziltingsbeeld Hollandsche IJssel
(24 augustus 2020 – 11:00 uur)
Boezemgemaal Gouda

Gemaal Verdoold

Gemaal Nesse

Gemaal Veurink
Gemaal Middelwetering
Krimpen a/d IJssel
Brienenoordbrug

Duiding:
Brienenoordbrug:

Bij de huidige Rijnafvoer zijn tijdens hoog water verhogingen in het chloridegehalte zichtbaar. Bij laag
water dalen de waardes naar de achtergrondconcentratie van het chloridegehalte in de Rijn.
Krimpen aan de IJssel:

Bij Krimpen zijn de afgelopen dagen verhogingen in het chloridegehalte zichtbaar als gevolg van veel
wind met hogere zeestanden tot gevolg.

Met de verwachte Rijnafvoer zal onder normale omstandigheden de komende tijd voldoende zoet water
worden aangevoerd om verdere verzilting van de Hollandsche IJssel te voorkomen.

Woensdag 26 augustus wordt een zomerstorm verwacht. Daardoor is er woensdag en donderdag kans
op zoutindringing richting de mond van de Hollandsche IJssel, waardoor de chloridegehaltes op de
Hollandsche IJssel weer kunnen oplopen.
Hollandsche IJssel:

Op de locaties gemaal Middelwatering en Veurink zijn ook toenames in de chloridewaardes zichtbaar.

Bij gemaal Nesse, Verdoold en Gouda zijn de chlorideconcentraties afgelopen week afgenomen.

Dit lijkt erop te duiden de inname via Gouda zodanig laag is, dat de aanvoer via de gekanaliseerde
Hollandsche IJssel voorkomt dat het zout verder de Hollandsche IJssel optrekt.

Eventuele inlaat via Gouda zal hierop worden afgestemd en de ontwikkeling van het chloridegehalte op
de Hollandsche IJssel zal komende periode nauwgezet worden gemonitord.
Hoogheemraadschap van Rijnland

25 van 35

Zomermonitor nr. 2020-17

Hoogheemraadschap van Rijnland

24-08-2020

26 van 35

Zomermonitor nr. 2020-17

Hoogheemraadschap van Rijnland

24-08-2020

27 van 35

Zomermonitor nr. 2020-17

24-08-2020

9. VERZILTINGSBEELD RIJNLAND

Duiding:

Het algemene verziltingsbeeld in de boezem van Rijnland is goed.

Bij Sluis Bodegraven blijft het chloridegehalte in het aangevoerde water nagenoeg constant en laag.

Bij hefbrug Boskoop in de Gouwe na het inlaten licht teruggelopen, de laatste dagen, zonder inlaat,
loopt het chloridegehalte weer licht op. Inlaat de komende periode zal plaatsvinden om het
chloridgehalte op de Gouwe weer te verlagen.

Bij Sloten neemt het chloridegehalte sinds 23 augustus af, door de inzet van gemaal Halfweg.
Hoogheemraadschap van Rijnland
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Duiding:

Het chloridegehalte bij boezemgemaal Spaarndam is opgelopen, aangezien het gemaal nauwelijk is
ingezet. Inzet op maandag 24 augustus en indien voldoende water beschikbaar later in de week is erop
gericht het chloridegehalte weer te verlagen.

Het chloridegehalte bij Halfweg is licht opgelopen tot 400 mg/l.

Bij Katwijk is het chloridegehalte goed en nagenoeg constant met waardes net boven 200 mg/l.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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Zout-verticalen Spaarndam
Meetgegevens bijgewerkt t/m 21 augustus 2020

Wekelijks laat Rijnland door 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.
Hieronder eerst een overzicht van 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 van 2020 laten een vergelijking zien met een meting uit 2018.
Op locatie 7, nabij de Grote Sluis, is een forse toename van het zout zichtbaar is met 3.500
microSiemens/cm, waarmee de waarde van 2018 nagenoeg wordt bereikt op de grootste diepte.
Op locatie 4, diepe put Mooie Nel, is zichtbaar dat de zoutconcentratie gering oploopt.
De toename op locatie 7 is fors, de komende periode zal goed gemonitord worden of deze toename op
verder van de sluis gelegen locaties zichtbaar wordt.

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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Actueel totaalbeeld
24-08 08:00 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
Chloride- en EGV-waarden in het
algemeen van 50 mg Cl-/l of 200
uS/cm in natuurgebieden (Nieuwkoopse Plassen) tot maximaal 2.000
mg chloride/l of 7.000 uS/cm in
diepe
droogmakerijen
(Haarlemmer-meerpolder 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 Oude Rijn, tussen Bodegraven en Alphen a/d Rijnzijn zeer laag. Op de Gouwe zijn de
waarden nog verhoogd, door uitslag van chloriderijk water uit de diepe kwelpolders die hun water uitslaan
op de Gouwe. 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 indien er water beschikbaar is dit vervolgens uit te slaan bij
Halfweg, Spaarndam en Katwijk. Hiermee bevordert Rijnland dat de chloridewaarden binnen het gebied
laag 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

32 van 35

Zomermonitor nr. 2020-17

24-08-2020

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 33 en 34 (2020)
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
27 (63 %)
7
9
0
0

De locaties die niet voldoen zijn (zie ook de kaart op de volgende pagina):
locatie
3
4
8
10
11
13
19
23
25
26
27
35
39
40
41
43

naam
Westbroekplas strand
Westbroekplas Westend
Veerplas
Bosplas zuidstrand
Bosplas spartelvijver
Amsterdamse Bos
Oosterduinse Meer
Braassemermeer
Klinkenbergerplas Noordwest
Klinkenbergerplas West
Joppe Westoever
Meijepark
Noord Aa
Noord Aa speelvijver
Noord Aa naaktstrand
Elfhoeven

blauwalgen
Waarschuwing
Waarschuwing
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
Waarschuwing
Waarschuwing
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
Waarschuwing *
Waarschuwing
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
Negatief zwemadvies
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 21 augustus 2020
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10d. Kaart actuele watertemperatuur – bijgewerkt op 21 augustus 2020
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