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1. Samenvatting en conclusies
Aanleiding van dit rapport is de beoordeling van het plan De Haakse Zeedijk (DHZ) door
Rijkswaterstaat (RWS) in haar rapport De Haakse Zeedijk Verkend van 31 januari
2012. RWS oordeelt dat de kosten van het plan 20 miljard hoger uitvallen dan de raming
op basis van de Deltacommissie. Auteurs dezes bestrijden deze opvatting omdat RWS de
eindsituatie (dijk van Walcheren naar Den Helder met hierachter drie bekkens) heeft
vergeleken met de plannen van de Deltacommissie. Aanleg van het Zuidbekken zou een
beter vergelijk zijn geweest aangezien die oplossing voor wat betreft het beveiligingsniveau vergelijkbaar is met de plannen van de Deltacommissie.
Daarnaast heeft RWS naar het oordeel van ondergetekenden gerekend met een te hoge
zandprijs.
Naast het kostenaspect wijst RWS op het bezwaar dat delen van DHZ gesitueerd zijn in
Natura2000 gebieden wat de haalbaarheid van het plan negatief beïnvloedt.
Positief oordeelt RWS over o.a. de mogelijke synergie van hoogwaterbescherming met
energieopslag in valmeren.
Op de visie die ten grondslag ligt aan het plan DHZ om de noodzakelijke waterberging bij
gelijktijdig optreden van hoog water op zee en in de rivieren te realiseren op zee heeft
RWS geen bezwaar gemaakt.
Als visie hanteert DHZ:
De ruimtelijke oplossingen op land om te voorzien in de toekomstige behoefte aan
waterberging zijn niet alleen beperkt, maar ook zo kostbaar en maatschappelijk dermate
ingrijpend dat waterberging op zee dient te worden overwogen .
Gebaseerd op die visie en rekening houdend met de argumenten die RWS naar voren
heeft gebracht presenteert DHZ in dit rapport een aangepast plan.
Voor de bescherming van de Noordzeekust tegen hoog water vanuit zee wordt gekozen
voor zandsuppletie of drijvende golfdempers. Met golfdempers, die vanuit hun principiële
werking zorgen voor gerichte en doseerbare zandaanwas op het strand, verwacht DHZ
een fors kostenvoordeel te behalen ten opzichte van zandsuppletie, echter hiervoor is
nader onderzoek nodig waarbij het gehele sedimenttransportsysteem langs de kust in
ogenschouw genomen moet worden.
Voor de hoogwaterbescherming vanuit zee en tegelijk vanuit de rivieren gaat DHZ in
eerste instantie uit van de worst-case situatie: maximale rivierafvoer en gelijktijdig
stormvloed gedurende 48 uur. Deze situatie, waarin de stormvloedkeringen aan de kust
gesloten zijn, leidt tot waterhoogten in de delta van meer dan 5,2 m aan het eind van de
eeuw. De kans hierop bedraagt volgens RWS 1 x per 1 miljoen jaar. Aangezien in het
Deltaprogramma wordt uitgegaan van een aanvaardbare kans van 1 x per 10.000 jaar
voor dit gebied heeft DHZ haar uitgangspunten bijgesteld naar een bijna worst case
situatie in welk geval nog een peilverhoging optreedt van 4 m. Voor deze ophoping van
water is waterberging noodzakelijk die nu onvoldoende aanwezig is.
De Deltacommissie stelt als maatregel voor op ruime schaal dijken en kaden te verhogen
en van stuwen en overloopgebieden te voorzien. Zij accepteert daarmee het peil van 4m.
DHZ verwacht hiertegen maatschappelijk verzet. Daarom, en vanuit kostenoogpunt heeft
DHZ als visie om 1,5 m peilverhoging in de delta toe te staan en de extra waterberging
bij (bijna-) worst-case situaties te zoeken op de Noordzee in meren met een laag peil.
De voorgestelde strategie om voor deze meren binnenzeeën met peil ca. 0 m NAP te
creëren, grenzend aan de huidige kust, stuit o.a. op genoemde bezwaren i.v.m.
Natura2000.
Daarom kiest DHZ nu voor de strategie om gefaseerd zogeheten valmeren met een peil
van -5 tot -10 m NAP te realiseren voor de kust van Zuid-Holland waar geen Natura2000
regime heerst. Waterkracht pompcentrales (WKPC s), geïnstalleerd aan de rand van de
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valmeren pompen het overtollige water in zee. Buiten de (bijna-) worst-case momenten
functioneren de WKPC s, tezamen met de valmeren, als energie opslagsysteem.
Dit energie opslagsysteem vlakt de hoge en lage pieken af waarmee bestaande
elektriciteitscentrales te maken hebben. Daardoor is minder opgesteld centralevermogen
benodigd, wat leidt tot lagere investeringen en kan in de centrales met een hoger
rendement gedraaid worden wat brandstofbesparing oplevert.
Op basis van de gedimensioneerde grootte van het valmeer voor waterberging (150 km2
tot eind deze eeuw en een maximale diepte van ca 10 m) kan worden berekend dat een
WKPC vermogen van 300 MW nodig is om het valmeer optimaal te benutten voor
energieopslag.
Het is wenselijk private ondernemingen (met name energiemaatschappijen) bereid te
vinden deel te laten nemen in de investeringen en exploitatie van het systeem.
Voor een ongestoorde zoetwatervoorziening pakt DHZ het probleem bij de wortel aan. Er
wordt uitgegaan van het voorkòmen van uitstroom van rivierwater via met name de
Nieuwe Waterweg tijdens perioden met weinig rivieraanvoer. Strategie is om stuwen te
installeren ten Oosten van het Rotterdams havengebied die het rivierwater naar het
Zuiden leiden en daar voor voldoende zoetwater en doorspoeling zorgen alsook de
zouttong verhinderen teveel landinwaarts te dringen.
Het aangepaste plan DHZ biedt tot eind van deze eeuw oplossingen voor de
hoogwaterproblematiek en zoetwatervoorziening. Door het systeem van valmeren verder
in zee uit te breiden is ook voor latere jaren een oplossing voorhanden.
De plannen van de Deltacommissie bieden bescherming tot eind deze eeuw. Eenzelfde
bescherming wordt geboden door het DHZ plan met een valmeer van ca 150 km2 voor
de Zuid-Hollandse kust. Daarmee zijn de plannen gelijkwaardig en dus in financieel
opzicht vergelijkbaar.
Het gehele Deltaprogramma kan op basis van DHZ met een valmeer van 150 km2
worden gerealiseerd voor 100 miljard euro. Dat levert een besparing op van 35 miljard
euro ten opzichte van de plannen van de Deltacommissie.
Algehele conclusie is dat het Deltaprogramma kan worden uitgevoerd:
- Zonder ingrijpende dijk- en kadeverhogingen, aanpassingen van bruggen en
sluizen en aanleg van hoogwaterstuwen in het benedenrivierengebied, ZW-Delta
en Drechtsteden/Rijnmond;
- Zonder ingrepen in het IJsselmeergebied (dus geen peilverhoging en geen dijk-,
brug- en gemaalaanpassingen);
- 35 miljard goedkoper dan op basis van de plannen van de Deltacommissie;
- Uitbreidbaar in de ingezette richting met valmeren (in die zin: duurzaam) alsook
adaptief realiseerbaar in elke gewenste fasering;
- Desgewenst in combinatie met energie opslagsystemen, wat tot een extra
kostenbesparing leidt indien private ondernemingen (de energiesector) deelnemen
in de realisatie en exploitatie;
- Met tegemoetkoming aan de bezwaren die RWS schetste in haar rapport van 31
januari 2012.
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2. Aanleiding
Op 31 januari 2012 bracht Rijkswaterstaat (RWS) het rapport De Haakse Zeedijk
Verkend uit over het plan De Haakse Zeedijk (DHZ). Dit plan, dat een verbetering van
de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening beoogt, presenteerden auteurs dezes op
10 mei 2011 aan de Deltacommissaris, de heer W. Kuijken, die RWS verzocht het plan te
beoordelen. Het RWS rapport van 31 januari is op 2 april 2012 besproken tussen de staf
van het Deltaprogramma, de heren B. Parmet en T. Kompier en ondergetekenden.
Het in fasen te realiseren plan DHZ zoals op 10 mei 2011 gepresenteerd omvat in de
eindsituatie een nieuw op te spuiten dijk van Westkapelle tot Den Helder met hierachter
drie binnenzeeën met een blijvend peil van ca. 0 m NAP, ongeacht de zeespiegelstijging.
RWS heeft in zijn rapport deze eindsituatie beoordeeld, met dien verstande dat in de
uitvoering wordt gestart met de meest zuidelijke binnenzee, het Zuidbekken.
Het RWS rapport concludeert naast positieve punten onder anderen dat de kosten hoger
zullen uitvallen dan het plan op basis van het advies uit 2008 van de Deltacommissie.
Daarnaast verwacht RWS bijna onoverkomelijke bezwaren door de mate waarin
Natura2000 gebieden worden gebruikt alsook grote bezwaren door de te verwachten
afname van natuurwaarden in kust- en duinzone, mede veroorzaakt door een min of
meer stagnant peil en een verminderde golfslag van de binnenzeeën.
Ook wordt als bezwaar genoemd dat het plan in zijn uiteindelijke vorm een grove mate
van adaptiviteit bezit: het plan is weliswaar in fasen uit te voeren (per bekken een fase)
maar elke fase op zich is reeds groot van omvang.
Op 2 april zijn de bezwaren door RWS, alsook de kansen van het plan besproken:
- Het bezwaar van de hoge kosten hangt ondermeer samen met de grootte van het
beoordeelde plan. RWS heeft de kosten op basis van de eindsituatie (drie
bekkens, 155 miljard) afgezet tegen de geraamde kosten van de Deltacommissie
(135 miljard) en komt daarmee op een negatief saldo van 20 miljard. Echter,
auteurs zijn van oordeel dat de eindsituatie een oplossing biedt die ver tot in de
22e eeuw reikt, terwijl de Deltacommissie een horizon tot 2100 aanhoudt. De
eerste fase, het Zuidbekken, biedt een oplossing tot eind van deze eeuw en is
qua beveiligingsniveau dus vergelijkbaar met het plan van de Deltacommissie.
Daarom zou het beter zijn in de kostenopstelling het Zuidbekken in plaats van de
eindsituatie met de raming van de Deltacommissie te vergelijken.
- Daarnaast hanteert RWS een zandprijs van 1,75 per m3, tegen 0,84 die DHZ
toepast. DHZ meent dat de 1,75 te hoog is ingeschat.
- RWS merkt in zijn rapport terecht op dat de voorgestelde oplossing voor de
eerste fase (het Zuidbekken) grotendeels samenvalt met een Natura2000 gebied.
- Als kansrijke en verder uit te diepen optie wordt genoemd de synergie die het
plan biedt tussen hoogwaterbescherming en de functie van energieopslag.
Op de visie die ten grondslag ligt aan de voorgestelde oplossing, namelijk de
noodzakelijke waterberging te realiseren op zee, heeft RWS geen bezwaar gemaakt.
Uitgaande van die visie hebben ondergetekenden in het gesprek van 2 april een
gewijzigd plan voorgesteld dat de kansen van het oorspronkelijke (grote) plan behoudt
en tegemoet komt aan veruit de meeste door RWS genoemde bezwaren.
Dit rapport gaat nader in op de visie en behandelt inhoudelijk en financieel het
aangepaste plan DHZ.
Dit rapport is geschreven als toelichting op een powerpoint presentatie waarvan delen op
2 april getoond zijn aan de staf van het Deltaprogramma.
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3. De Haakse Zeedijk, een nieuwe visie
Aanleiding
Het plan DHZ beoogt een antwoord te geven op de drie nationale wateropgaven en
daarnaast de kansen te benutten die het plan biedt (figuur 1). DHZ kent drie
hoofddoelstellingen en enkele afgeleide doelstellingen:

r
ai
m
i
Pr

ir
da
n
cu
e
S
18

Figuur 1: Doelstellingen DHZ
1. Waterveiligheid vanuit zee en de rivieren
Hoog water dient zich aan voor de kust (stormvloed), in de rivieren (hoge
rivieraanvoer) en beide tegelijk. In het laatste geval is de worst-case situatie in
principe bepalend voor de maatregelen die genomen dienen te worden.
DHZ is uitgegaan van een worst case situatie (zie figuur 2) waarbij enerzijds
gedurende een periode van ca. 10 dagen of meer de rivierafvoer maximaal is,
waardoor het rivierpeil tot een constante hoge waarde is gestegen, en anderzijds
aan het eind van die periode een stormvloed optreedt van 48 uur waardoor de
stormvloedkeringen gedurende die tijd moeten sluiten. DHZ heeft berekend dat in
die situatie het waterpeil in de ZW-Delta, de benedenrivieren en
Rijnmond/Drechtsteden zal stijgen tot +5,2 m NAP, exclusief golf- en windopzet
van ca. 1 m.
RWS stelt in haar rapport van 31 januari dat de worst-case situatie zoals hier
gedefinieerd 1 maal per 1 miljoen jaar zal voorkomen. In haar ogen is het
realistischer uit te gaan van een peilverhoging van 4 m, welke 1 maal per 10.000
jaar kan voorkomen. Deze kans sluit aan bij de geactualiseerde veiligheidsnormen
die het Deltaprogramma voor dit gebied hanteert.
Een peilverhoging van 4 m vereist verregaande maatregelen om ernstige schade
te voorkomen. De Deltacommissie heeft voorgesteld dijken en kaden in de delta
te verhogen; zij accepteert daarmee peilverhogingen in de orde van grootte van 4
m. Buitendijkse gebieden zoals bewoning, havens en aan het water gelegen
industrie blijven onbeschermd. De maatschappelijke impact zal aanzienlijk zijn,
niet alleen bij de aanleg van de verhoogde dijken en kaden maar veel meer bij de
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schade die zeker zal ontstaan in deze buitendijkse gebieden bij extreme
hoogwaterstanden. Het plan DHZ denkt een goede oplossing gevonden te hebben
die de peilverhoging beperkt tot 1,5 m en tevens voorziet in voldoende
waterberging.
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Figuur 2: Worst case situatie: twee dagen stormvloed bij hoge rivierafvoer
2. Zoetwatervoorziening
DHZ denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een verbeterde
zoetwatervoorziening. Volgens DHZ zijn er oplossingen voor het dreigend tekort
aan zoetwater die doeltreffender en beter uitvoerbaar zijn dan de extra schijf van
1,5 m op het huidig IJsselmeerniveau die de Deltacommissie heeft voorgesteld.
3. Verzilting
De strategie die DHZ voorstelt komt ook tegemoet aan de problemen van
toenemende verzilting, zowel via de rivieren (zouttong) als via het grondwater
(zoute kwel).
Naast een visie op deze primaire wateropgaven ziet DHZ mogelijkheden in de synergie
tussen maatregelen voor deze opgaven en maatregelen op energiegebied (energieopslag,
duurzame energie) alsook op andere gebieden zoals havenontwikkeling en
landaanwinning voor industriële, logistieke of ecologische functies,

Visie en strategie
De visie welke DHZ heeft geformuleerd en ten grondslag ligt aan de hierachter liggende
strategie en oplossingen luidt:
De ruimtelijke oplossingen op land om te voorzien in de toekomstige behoefte aan
waterberging zijn niet alleen beperkt, maar ook zo kostbaar en maatschappelijk dermate
ingrijpend dat waterberging op zee dient te worden overwogen .
Uit de visie is de strategie afgeleid waarmee de doelstellingen van DHZ bereikt kunnen
worden. De strategie omvat de navolgende kernpunten. In hoofdstuk 4 wordt de
strategie verder uitgewerkt.

De Haakse Zeedijk, een stap voorwaarts

7

Adviesgroep Butijn & van den Haak

1. Realiseer op de Noordzee gefaseerd diverse meren met een voldoende laag peil,
onafhankelijk van zeespiegelstijging of stormvloed. Hiermee wordt in geval van
hoge rivierafvoer te allen tijde, dus ook bij gelijktijdige sluiting van de stormvloedkeringen, voorzien in voldoende berging voor rivierwater. Voorzie optioneel
op termijn, bij een zekere zeespiegelstijging, dat deze meren aansluiten op de
huidige kust, om daarmee de toename van zoute kwel in de diepere polders te
beperken.
2. Combineer de hoogwater beschermingsfunctie van deze meren met een functie
voor energiebuffering (peakshaving m.b.v. valmeren). Benut op langere termijn,
bij doorgaande zeespiegelstijging, deze synergie tevens door de waterkracht
pompcentrales (WKPC s) in te zetten voor het bemalen van de (val-)meren.
3. Voorkom in tijden van geringe rivierafvoer de uitstroom van relatief grote
hoeveelheden zoet water naar zee, met name via de Nieuwe Waterweg om
zodoende de zoetwatervoorziening op peil te houden. Voorkom in deze situatie
tevens de instroom van teveel zout water om daarmee de zouttong en dus de
verzilting te beperken. Kies oplossingen die het scheepvaartverkeer van en naar
de Rotterdamse haven zo min mogelijk hinderen.
4. Maak afwegingen in hoeverre en wanneer de realisatie van andere functies
(havenontwikkeling, landaanwinning, etc.) economisch en maatschappelijk
aantrekkelijk is.

Mogelijke uitvoeringen en faseringen
Om de strategie om te zetten in oplossingen zijn verschillende uitvoeringen denkbaar:
1. Nieuwe zeedijk met binnenzeeën en valmeren.
In deze uitvoering (figuur 3) worden de binnenzeeën bij hoge rivierafvoer en gesloten
stormvloedkeringen gebruikt als waterberging. Het valmeer dient zonodig als extra
(overloop-) buffer. Voordeel van deze uitvoering is dat alle eerder genoemde doelen
worden behaald.
Een logische fasering is om te starten met het Zuidbekken in verband met de
heersende zeestroming en de overwegend zuidelijke uitstroom van de grote rivieren.
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Figuur 3: Zeedijk met binnenzeeën en valmeren; eindsituatie met fasering
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Nadeel is de ligging van het Zuid- en Noordbekken in Natura2000 gebieden (zie figuur 4),
wat deze eindoplossing mogelijk blokkeert.

Figuur 4: Natura2000 gebieden (gearceerd)
2. Alleen valmeren.
In deze oplossing (figuur 5) zijn geen binnenzeeën voorzien. Het valmeer wordt bij
hoge rivierafvoer en gesloten stormvloedkeringen gebruikt als waterberging.

Figuur 5: Uitvoering met valmeren, later eventueel uit te breiden met binnenzeeën
Consequentie van deze uitvoering is dat de zoute kwel in diepe polders niet wordt
tegengegaan. Door echter eventueel in de toekomst, bij doorgaande
zeespiegelstijging, een binnenzee te realiseren grenzend aan de huidige kust en
hierin het valmeer te integreren, kan de zoute kwel alsnog worden beperkt. Zie
stippellijn in figuur 5.
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Voorgestelde strategie
Het nadeel van de mogelijke blokkade door Natura2000 voor een ingreep voor de kust
van de ZW-Delta leidt ertoe dat uitvoering 1 eigenlijk afvalt. Een dergelijke blokkade
geldt echter niet voor de Zuid-Hollandse kust. Er wordt dan ook voorgesteld de
strategische keuze van een valmeer voor de Zuid-Hollandse kust verder uit te werken. In
hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan.
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4. Strategie: waterberging voor Zuid-Hollandse kust.
In dit hoofdstuk wordt de voorgestelde strategie, waterberging voor de Zuid-Hollandse
kust in valmeren, nader uitgewerkt en toegelicht.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
- Hoogwater bescherming vanuit zee
- Hoogwater bescherming vanuit zee en de rivieren
- Lage rivieraanvoer en zoetwatervoorziening

Hoogwater bescherming vanuit zee
De Noordzeekust wordt beschermd tegen hoog water traditioneel door zandsuppletie of
(alternatief) door drijvende golfdempers.
Vooronderzoek bij TUDelft (van Engelen en Burgers) heeft aangetoond dat drijvende,
bestuurbare golfdempers tijdens storm de golven zo n 50% dempen. Daardoor kan duinen strandafslag voor een belangrijk deel worden voorkomen. Na de storm kan men op
afstand de golfdempers zo positioneren dat de golven weer vrij op de kust aankomen en
de golfdempers eventueel energie opwekken. Door hun dempende werking hebben de
golfdempers de eigenschap dat ze de aanwas van zand op het strand bevorderen.
De investering in golfdempers voor de gehele kust van Cadzand tot Den Helder bedraagt
ca. 1 miljard euro. De kosten van zandsuppletie zijn tussen nu en ca. 50 jaar in de orde
van 100 miljoen per jaar. Golfdempers vergen onderhoud, maar genereren ook baten in
de vorm van energieopwekking. De golfdempers verdienen zich binnen 10 jaar terug.
DHZ beveelt aan de mogelijkheden van golfdempers (figuur 6) nader te onderzoeken
aangezien hiermee het zandtransport naar de kust mogelijk op aanzienlijk goedkopere
wijze kan worden gerealiseerd dan met conventionele zandsuppletie. Het totale
sedimenttransport langs de kust, inclusief de Waddenzee dient in de beschouwing te
worden meegenomen.

Manipuleren met golfdempers
voor de Scheveningse kust
Het teveel aan zand van rechts naar links brengen

golfrichting

zandaanwas

Bestuurbare
golfdempers

De dempende werking van de 100 m lange golfdempers
zorgt voor aanwas van zand op de kust.
De rechter rij golfdempers laat de golven ongehinderd
door; de linker rij dempt de golven. Het zand verplaatst
zich hierdoor van rechts naar links.
Studie v.Engelen
T.U. Delft 1995

Figuur 6: Drijvende golfdempers: interessant alternatief voor zandsuppletie?
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Hoogwater bescherming vanuit zee en de rivieren
Als er tegelijk sprake is van stormvloed en hoge rivierafvoer spreken we van de worstcase situatie of een bijna-worst case situatie. De kans op een worst-case situatie (48 uur
sluiting van stormvloedkeringen bij minimaal 10 dagen aanhoudend hoogste rivierafvoer)
bedraagt 1 x per 1 miljoen jaar (bron: rapport RWS, 31-1-2012). Het rivierwater hoopt
zich op in het zogeheten transitiegebied: het gebied van benedenrivieren,
Rijnmond/Drechtsteden en Biesbosch/Hollands diep/Haringvliet. Indien ook de
Grevelingen en de Oosterschelde ingezet zouden worden voor waterberging stijgt onder
deze omstandigheden het peil in het transitiegebied tot meer dan +5,2 m NAP.
Een meer realistische kans van 1x per 10.000 jaar betreft de minder extreme (bijna
worst-case) situatie waarbij een peil van +4 m NAP wordt bereikt (bron: RWS). Bij de
verwachte hoge rivierafvoeren wordt de bijna worst-case situatie bereikt bij 36 uur
sluiting van de stormvloedkeringen (zie tabel 1 en bijlage 1).

jaar
te bergen m3/s
aantal uren
achtereen dat
stormvloedkeringen
gesloten zijn

12
18
24
30
36
42
48

2012
14.711
0,94
1,41
1,88
2,35
2,82
3,30
3,77

2020
15.246
0,98
1,46
1,95
2,44
2,93
3,42
3,90

2030
15.916
1,02
1,53
2,04
2,55
3,06
3,57
4,07

2040
16.585
1,06
1,59
2,12
2,65
3,18
3,72
4,25

2050
17.254
1,10
1,66
2,21
2,76
3,31
3,86
4,42

2075
18.927
1,21
1,82
2,42
3,03
3,63
4,24
4,85

2100
20.600
1,32
1,98
2,64
3,30
3,96 bijna worst case
4,61
5,27 worst case

Tabel 1: Stijging peil in ZW Delta, Drechtsteden en Rijnmond [m] bij gesloten SVK
Met het oog op de bescherming van de vele buitendijkse gebieden in deze regio is de eis
reëel dat landinwaartse waterstanden niet meer mogen stijgen dan 1,5 m.
Het waterbergend oppervlak in deze regio (inclusief Grevelingen en Oosterschelde)
bedraagt 675 km2.
Voor het verschil (4-1,5 = 2,5 m) dient elders waterberging te worden gevonden. Het te
bergen overtollig watervolume bedraagt 675 x 2,5 = 1700 miljoen m3.
Voor de eerste jaren kunnen het Haringvliet en Grevelingen enige buffering opvangen,
echter rond 2030 zal extra berging noodzakelijk zijn.
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Figuur 7: Waterberging landinwaarts en op zee bij hoge rivierafvoer en stormvloed

Valmeer
In de DHZ strategie wordt een valmeer voor de Zuid-Hollandse kust ingezet voor de
extra berging, zie figuur 7. Het verval van Dordrecht tot de Noordzee via de Oude en
Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg bedraagt naar schatting 1 m. Dat betekent dat het
valmeerpeil na berging op maximaal + 0,5 m NAP mag uitkomen. Met een initieel peil
van -10 m is dus een hoogte beschikbaar van 10,5 m. Het benodigd valmeeroppervlak
bedraagt 1700/10,5 = 160 km2. Dit oppervlak is in meerdere fasen, dus volledig
adaptief, te realiseren.
Deze 1700 miljoen m3 water vult in 36 uur via de Nieuwe Waterweg het valmeer. Dat is
een volume van 13.000 m3/s. De Nieuwe Waterweg heeft tussen Botlek (uitstroom Oude
Maas) en Hoek van Holland een breedte van 600 m en een gemiddelde diepte van 18 m,
overeenkomend met een dwarsdoorsnee van 10.800 m2. De stroomsnelheid bedraagt ter
plaatse 13.000/10.800 = 1,20 m/s wat niet onrealistisch voorkomt.
Een mogelijke praktische uitvoering van het valmeer wordt weergegeven in figuur 8. De
kering in de verlengde Nieuwe Waterweg (schutsluis, stuw of verplaatste Maeslantkering)
is nodig om gedurende stormvloed het hoge water vanuit zee tegen te houden en tegelijk
de Nieuwe Waterweg toegang te verlenen tot het valmeer. Overigens zal de sluis/stuw
bijna altijd geopend zijn zodat er nauwelijks hinder bestaat voor het in- en uitgaande
scheepvaartverkeer. Maasvlakte en Europoort tot aan de Hartelkering staan te allen tijde
in open verbinding met zee.
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Figuur 8: Valmeer met mogelijke gefaseerde aanleg.
Er wordt uitgegaan van een oppervlak van ca. 150 km2. Dit oppervlak is gefaseerd /
adaptief realiseerbaar. Afhankelijk van de mate waarin rivieraanvoeren toenemen is
latere uitbreiding mogelijk, bijvoorbeeld naar 250 km2 en verder. Overigens wordt die
uitbreiding pas verwacht in de volgende eeuw (berekening bijlage 1)
Naarmate de zeespiegel stijgt zal de zeesluis (of kering als daartoe wordt besloten) vaker
genoodzaakt zijn te sluiten. Zolang mogelijk zal bij eb worden gespuid, maar op enig
moment moet de sluis permanent worden gesloten. Mogelijk breekt dit moment pas aan
in de 22e eeuw. In de rechter afbeelding van figuur 8 is aangegeven hoe een deel van het
oorspronkelijke valmeer plaats maakt voor een overslaghaven parallel aan de sluis. De
scheepvaart zal daardoor minder gebruik hoeven te maken van de schutsluis.

Energiebuffering in valmeer
Naast waterbuffering biedt het valmeer een interessante mogelijkheid om als
energiebuffer dienst te doen.
De werking is als volgt:
Gedurende de nachten en in weekenden is de vraag naar elektriciteit lager dan overdag
gedurende werkdagen. Het bestaande centralepark is afgestemd op de maximaal te
verwachten belasting in het elektriciteitsnet.
Het werkpeil van het valmeer bevindt zich tussen -5 en -10 m NAP. s Nachts en in de
weekenden wordt een deel van het beschikbaar vermogen van de centrales gebruikt om
water uit het valmeer in zee te pompen waardoor het peil in het valmeer zakt tot verder
onder NAP. Dit pompen gebeurt met waterkracht pompcentrales (WKPC s): een
omkeerbare pomp.
Overdag wordt water vanuit zee en/of de rivier via de WKPC in het valmeer gelaten
onder opwekking van elektriciteit. Zodoende springt het valmeer tijdens hoge belasting
bij in de elektriciteitsvoorziening.
De pieken worden afgevlakt (peakshaving) waardoor minder centralevermogen hoeft te
worden opgesteld alsook waardoor centrales gelijkmatiger en meer in vollast bedreven
kunnen worden hetgeen het rendement van de centrales verhoogt. Hierdoor wordt
bespaard op investeringskosten in centrales en op brandstofkosten.
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Maatgevend voor het vermogen van een WKPC in een valmeer is het te verplaatsen
watervolume, het peilverschil waarover dit volume verplaatst moet worden en de
beschikbare tijd voor deze verplaatsing.
Het valmeer dat hier is voorgesteld verlaagt in 54 uur (tussen vrijdag 24:00 u en
maandag 06:00 uur) het valmeerpeil van -5 m NAP tot -10 m NAP. Over een oppervlak
van 150 km2 betekent dit een pompdebiet van 3850 m3/s. Het pompcentralevermogen
bedraagt hierbij 300 MW.
Het is wenselijk private ondernemingen (met name energiemaatschappijen) bereid te
vinden deel te laten nemen in de investeringen en exploitatie van het systeem.

Lage rivierafvoer en zoetwatervoorziening
Tegenover problemen bij hoge rivierafvoer (en hoge zeestand) staan problemen bij lage
rivierafvoer.
De huidige zoetwaterstrategie is dat de Nieuwe Waterweg veel water afvoert met als doel
de zoutwatertong te verhinderen de zoetwaterinlaten (o.a. bij Gouda) te bereiken.
Met het stijgen van de zeespiegel zal steeds meer zoet water op deze wijze moeten
worden afgevoerd om voldoende tegendruk te bieden aan het oprukkende zoute water.
Tegelijkertijd nemen de minimum afvoeren van de rivieren verder af. DHZ stelt voor het
probleem bij de wortel aan te pakken en kiest voor de strategie om de Nieuwe Waterweg
af te sluiten bij lage rivierafvoer. Concreet wordt voorgesteld ten oosten van het
Rotterdamse havengebied, bij Bolnes en Hoogvliet stuwen te plaatsen die alleen sluiten
bij lage rivieraanvoer.

Stormvloedkering
Laagwaterkering

Figuur 9: Zoetwaterstrategie: bij lage rivierafvoer geen verspilling via Nwe Waterweg.
Er is gekozen voor plaatsing van de stuwen aan de oost-zijde van Rotterdam met
parallelle schutsluizen om het scheepvaartverkeer zoveel mogelijk te ontzien.
Rivierwater wordt in dit voorstel naar het Zuiden gedwongen (figuur 9) alwaar het zorgt
voor voldoende doorstroming van de zoetwaterbuffers. Hierdoor wordt de gevreesde
blauwalg vermeden. Het Volkerak en Zoommeer fungeren als zoetwaterbuffer. Strikt
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genomen is de benaming buffer niet juist omdat het water niet wordt vastgehouden,
maar juist doorstroomt.
Aangezien door het afsluiten van de Nieuwe Waterweg bij lage rivieraanvoer altijd meer
dan voldoende zoet water voor binnenlands gebruik beschikbaar zal zijn is het te
overwegen om van zoet water een exportartikel te maken. Het havengebied van Moerdijk
met scheepvaart- en pijpleidingfaciliteiten zou hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Adaptief deltamanagement
Het plan dat hierboven is voorgesteld kan heel goed adaptief (in kleine gedeelten)
gerealiseerd worden waarbij elke fase een stukje voordeel oplevert. Om op elk moment
de gewenste hoogwaterbescherming te bereiken kan worden begonnen met het
verruimen van de Volkerak sluizen wat extra berging oplevert. Daarna met het
doorsteken van de Grevelingendam. Vervolgens starten met het valmeer, maar eerst nog
klein. Dan steeds stukjes bijbouwen tot ca. 150 km2. Rond 2100 (volgens de huidige
inzichten) is de maximum bergingscapaciteit van 150 km2 valmeer bereikt. Er zijn dan 5
tot 7 stappen gezet, maar het kan ook zijn dat deze stappen langzamer worden gezet of
sneller, afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden.
Parallel aan de fasering van bergingscapaciteit dienen de keringen aan de oostzijde van
Rotterdam te worden aangelegd om de zoetwatervoorziening zeker te stellen. Hoewel de
urgentie hiervan hoger is dan de uitbreiding van waterberging (in 2003 en 2011 kwamen
al bijna kritieke situaties voor) is ook daar adaptiviteit mogelijk. Zo kan de stuw bij
Bolnes als eerste worden aangelegd. Afhankelijk van de omstandigheden volgt de stuw
bij Hoogvliet op een later tijdstip.
Figuur 10 toont een samenvatting van de strategische keuzes.

26

Figuur 10: Samenvatting voorgestelde strategie
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5. Financieel
Begroting
Bijlage 2 toont de kostenraming voor de diverse varianten van plan DHZ (1 bekken, 3
bekkens, valmeer van 150 km2 en 250 km2), afgezet tegen de kostenraming van de
deltacommissie (2008) en de inschatting van RWS in het rapport van 31 januari 2012.
Het totale Deltaprogramma vereist een investering van 100 miljard indien wordt gekozen
voor een strategie op basis van een valmeer van 150 km2 voor de kust van ZuidHolland. Uitbreiding van het valmeer omstreeks 2100 vraagt een extra investering van
ca. 3 miljard (prijspeil 2012).

Uitgangspunten
In de begroting is uitgegaan van de volgende referenties:
Valmeer: uitgegaan van prijs Plan Lievense, Kema en Das uit 2007 (2,5 miljard). Dit plan
gaat uit van een valmeer van 60 km2, een laagste peil van - 40 m NAP en centrales van
1500 MW. Het hier voorgestelde valmeer heeft een oppervlakte van 150 km2, een
laagste peil van -10 m NAP en heeft een centrale van 300 MW.
Sluizen en stuwen: basis is de nieuwe sluis IJmuiden (800 miljoen)
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Bijlagen
1. Rivierafvoer en valmeergrootte
Rivieren
Max. aanvoer [m3/s]
JAAR
Rijn
Waal
Lek+IJssel
IJssel
Lek

2012
12.500
8.333
4.167
1.389
2.778

2020
13.000
8.667
4.333
1.444
2.889

2030
13.625
9.083
4.542
1.514
3.028

2040
14.250
9.500
4.750
1.583
3.167

2050
14.875
9.917
4.958
1.653
3.306

2075
16.438
10.958
5.479
1.826
3.653

2100
18.000
12.000
6.000
2.000 loost via IJsselmeer op Noordzee (spuien, t.z.t. bemalen)
4.000

Maas
Totaal rivierafvoer max.

3.600
16.100

3.691
16.691

3.805
17.430

3.918
18.168

4.032
18.907

4.316
20.753

4.600
22.600

Maas+Waal
Lek
Maas+Waal+Lek

11.933
2.778
14.711

12.358
2.889
15.246

12.888
3.028
15.916

13.418
3.167
16.585

13.948
3.306
17.254

15.274
3.653
18.927

16.600 lozen via ZW delta ten tijde dat er geen superstorm is
4.000 lozen via NWW ten tijde dat er geen superstorm is
20.600 bergen in geval van superstorm en super rivierafvoer

1.907

1.976

2.063

2.149

2.236

2.453

0,67
0,33

Benodigde waterberging
[m3xmiljoen]
gedurende aantal uren:

2.670 te bergen in geval van superstorm en super rivierafvoer

36

beschikbaar voor berging [km2]

(bijna worst case situatie, zie onderstaande tabel)

300
100
75
100
100
675
1,5

Inzetten tot hoogte [m]:
Waterberging beschikbaar
[m3xmiljoen] landzijdig
Tekort aan waterberging:
[m3xmiljoen]

Oosterschelde
Grevelingen
Haringvliet
Volkerak/Zoommeer
Hollands Diep, Biesbosch
km2

1.013

1.013

1.013

1.013

1.013

1.013

1.013

894

963

1.050

1.137

1.224

1.440

1.657

valmeer
tot hoogte:
initiele hoogte

benodigde oppervlakte [km2]

jaar
te bergen m3/s
aantal uren
achtereen dat
stormvloedkeringen
gesloten zijn

12
18
24
30
36
42
48

0,5
-10

85

92

100

108

117

137

2012
14.711
0,94
1,41
1,88
2,35
2,82
3,30
3,77

2020
15.246
0,98
1,46
1,95
2,44
2,93
3,42
3,90

2030
15.916
1,02
1,53
2,04
2,55
3,06
3,57
4,07

2040
16.585
1,06
1,59
2,12
2,65
3,18
3,72
4,25

2050
17.254
1,10
1,66
2,21
2,76
3,31
3,86
4,42

2075
18.927
1,21
1,82
2,42
3,03
3,63
4,24
4,85

158

2100
20.600
1,32
1,98
2,64
3,30
3,96 bijna worst case
4,61
5,27 worst case

Stijging peil in ZW Delta, Drechtsteden en Rijnmond [m]
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2. Kostenraming
in miljard euro

DHZ
6-10-'11
3 bekkens

Aanleg dijken (incl.
dijkbekleding)

lengte
[km]

zeewering
dwarsdijken
valmeerdijken
havenpieren
Totaal dijken

100
120/195
20

RWS
31-1-'12
3 bekkens

RWS
gecorr.
1 bekken

DHZ, 8 april 2012
Opmerkingen

Deltacommissie

doorsnee
[m2]
4641
9051

Waterkracht pomp- en getijdencentrales
Scheepvaartsluizen incl NWW
Stormvloedkeringen
Wegen, bruggen, aansluitingen
Drijvende golfdempers
Engineering, projectmanagement

14,9
1,9
2,7
0,9
20,4

38,3
3,6
5,3
1,7
48,9

12,8
1,2
1,8
0,9
16,6

1,7
3,8
6,0
4,0

1,7
3,8
6,0
4,0

2,0

2,0

0,6
3,0
2,0
1,3
0,6
0,7

Oostkeringen
Spuisluizen Volkerak, Grevelingendam
Valmeer fase 1 incl. WKPC
Valmeer fase 2 incl. WKPC

-25%

0,0
350,- per kW
ref: 800 miljoen nieuwe sluis IJmuiden

1,5

ref: plan Lievense 2,5 mrd
nieuw havengebied buiten begroting
*) incl. havenpieren

38

66
13
79

25
5
29

11
2
13

30

90

90

90

68

169

119

103

135

18
-4,5
54

18
-4,5
155

6
-1,5
115

0
0,0
103

135

19%

Alsnog uit te voeren delen uit
Deltaprogramma (AANNAME 20%)
(Afsluitdijk, bovenloop rivieren,
Westerschelde, etc..)
Bruto investering

helling: 1:10
helling: 1:20

1,0
1,5
4,0 *)
3,0
38

BTW
Incl. BTW

Grondverkopen
Algemene voorzieningen
Netto investering

Valmeer
voor kust
ZHolland
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elektra, straten, groenvoorziening, etc
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