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Trefwoorden
Deltascenario’s, waterbehoefte, landbouw, doorspoeling,
bodemdaling, scheepvaart, drinkwatervoorziening, watervoorziening industrie, koelwatervoorziening, stedelijk
gebied, natuur.
Samenvatting
Dit rapport bevat de achtergrondinformatie bij het rapport
‘Deltascenario’s voor de 21e eeuw – Actualisering 2017’.
Per sector of gebruiksfunctie (landbouw, natuur, stedelijk
gebied, drinkwater, koelwater, koel- en proceswater industrie,
scheepvaart, doorspoeling, peilbeheer veenweidegebieden)
is in tabelvorm de informatie weergegeven die gebruikt is bij
de opbouw van de verhaallijnen van de scenario’s en bij de
doorvertaling ervan naar de modellering. Daarbij komen de
uitgangspunten aan de orde over eventuele veranderingen in
ruimtegebruik, wat als staand beleid is aangenomen, welke
autonome maatregelen zijn verondersteld, welke economische parameters van belang zijn, en op welke manier de
waterkwaliteit van belang kan zijn.
Voor het opstellen van dit rapport heeft overleg plaats
gevonden met externe betrokkenen en deskundigen van
KNMI, WEnR, Schuttevaer, TUDelft, de Bakelse Stroom,
CEDelft, NederlandICT en het project ‘Adaptieve aanpak
drinkwatervoorziening op de lange termijn’. De auteurs zijn
deze partijen erkentelijk voor hun bijdragen.
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1 | Leeswijzer
In deze rapportage is de achtergrondinformatie opgenomen
van het rapport ‘Deltascenario’s voor de 21e eeuw – actualisering 2017’, dat verder zal worden aangeduid als het
hoofdrapport. De informatie die we hier presenteren ligt
ten grondslag aan de verhaallijnen in het hoofdrapport.
Ook wordt hiermee de verbinding gelegd met het Nationaal
Water Model (NWM)1 waarmee de scenario’s in 2018 doorgerekend worden.
Per hoofdstuk komt een gebruiksfunctie of sector aan de
orde: landbouw, natuur, stedelijk gebied, koelwater voor
elektriciteitsproductie, drinkwater, koel- en proceswater
voor de industrie, scheepvaart, doorspoeling en peilbeheer
veenweidegebieden. De meeste hoofdstukken zijn opgebouwd uit drie delen:
- een tabel met een algemene beschrijving van de sector
of gebruiksfunctie;
- een tabel met een samenvatting van de bepalende
kenmerken van de sector of gebruiksfunctie in elk van de
scenario’s;
- een uitwerking van de bepalende kenmerken van de
sector of gebruiksfunctie per scenario.

naar het modelinstrumentarium, welke maatregelen
kunnen daar wel en niet in worden doorgerekend;
- indien van toepassing: welke connecties bestaan er met
de economische analyse en met de waterkwaliteit. Deze
connecties zijn niet kwantitatief uitgewerkt.
In het tweede en derde deel van ieder hoofdstuk komen de
scenario’s aan bod, eerst in de vorm van een lijst met kernpunten en daarna meer uitgewerkt. Elk scenario heeft een
vaste steunkleur: DRUK, STOOM, RUST en WARM.
De tabel met de samenvatting van de scenario’s geeft in het
kort weer wat er in het derde deel is beschreven. In de meeste
gevallen is hierbij de variant DRUK-Parijs opgenomen onder
scenario DRUK. Alleen voor landbouw is DRUK-Parijs apart
opgenomen omdat daarin significante verschillen met de
andere scenario’s zijn aangenomen.
In de vier (voor landbouw: vijf) tabellen in het derde deel is
de verhaallijn per scenario uitgewerkt. Dit deel is bedoeld als
naslagwerk. Veel van deze tekst komt terug in het hoofdrapport.

De hoofdstukken 3 en 4, over natuur en stedelijk gebied, zijn
eenvoudiger van opzet omdat deze onderwerpen in minder
detail zijn uitgewerkt in het modelinstrumentarium.
De algemene beschrijving geeft antwoord op de volgende
vragen:
- hoe is de sector of gebruiksfunctie afhankelijk van waterbeheer;
- wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen;
- wat is als staand beleid beschouwd (gecontinueerd in
alle scenario’s);
- welke aanvullende beleidsmaatregelen zijn in de scena
rio’s verondersteld;
- welke autonome maatregelen zijn in de scenario’s
verondersteld;
- indien van toepassing: hoe zijn de ruimtelijke veranderingen van de sector of gebruiksfunctie berekend, en
wat zijn daarvan de resultaten;
- hoe zal op hoofdlijnen de doorvertaling plaats vinden
1
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zie http://www.nhi.nu/nl/
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2 | Landbouw
Gebruiksfunctie LANDBOUW in alle scenario’s
Algemene beschrijving
De onderstaande figuur geeft daar een beeld van. Omwille
van de overzichtelijkheid zijn alleen de belangrijkste relaties
aangegeven.

De landbouw is de belangrijkste waterafhankelijke functie,
in termen van waterverbruik en in termen van economische baten. Hoe de landbouwwatervraag gaat veranderen
is de resultante van een samenspel van ontwikkelingen.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei

Internationale
Internationale
samenwerking
samenwerking ogv
ogv klimaat
klimaat
en
en milieu
milieu

Economische
Economische groei
groei

Klimaatverandering
Klimaatverandering

-

+

+

+
+

Vraag
Vraag naar
naar voedsel
voedsel

+

Innovatiekracht
Innovatiekracht NL
NL ogv
ogv
klimaat
klimaat en
en milieu
milieu

+

Concurrentiepositie
Concurrentiepositie
en
en afzetmogelijkheden
afzetmogelijkheden NL
NL
akkerbouw
akkerbouw

Concurrentiepositie
Concurrentiepositie
en
en afzetmogelijkheden
afzetmogelijkheden
NL
NL melkveehouderij
melkveehouderij

Concurrentiepositie
Concurrentiepositie
en
en afzetmogelijkheden
afzetmogelijkheden NL
NL
(glas)tuinbouw
(glas)tuinbouw

Concurrentiepositie
Concurrentiepositie
en
en afzetmogelijkheden
afzetmogelijkheden
NL
NL int.veehouderij
int.veehouderij

+
+

Innovatiekracht
Innovatiekracht van
van de
de
NL
NL landbouwsector
landbouwsector

+

+
?

+

Autonome
Autonome maatregelen
maatregelen op
op
bedrijfsniveau
bedrijfsniveau
?

Watervraag
Watervraag van
van de
de
landbouw
landbouw per
per ha
ha
Afname
Afname landbouwareaal
landbouwareaal

Externe ontwikkeling
(bepaalt het
onderscheid tussen de
scenarios)
Autonome
ontwikkeling als
reactie op externe
ontwikkeling
Doorvertaling
naar de watervraag
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+

?

Toename bron
veroorzaakt toename
doel

?

+

-

Watervraag
Watervraag landbouw
landbouw
totaal
totaal

Toename bron
veroorzaakt afname
doel
Verband tussen
bron en doel niet
eenduidig
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Er zijn externe ontwikkelingen die zorgen voor een toename
van de landbouwwatervraag:
- klimaatverandering, voor zover resulterend in
• hogere temperaturen en daardoor hogere referentieverdamping
• een langer groeiseizoen, en daarmee hogere jaarlijkse
totale referentieverdamping
• in sommige scenario’s langere en drogere perioden in
het zomerhalfjaar
• vergroting van het potentieel beregend areaal
marktontwikkelingen die leiden tot de teelt van duurdere
gewassen, waarvoor beregening eerder rendabel is en
wordt toegepast.

waar dat uit kan;
-- waterconserveringsmaatregelen waar dat uit kan
(gestuwde sloten, flexibele drainagepeilen, circulatie in
kassen);
-- gewaskeuze die meer gericht is op droogte- en/of zoutresistente variëteiten.
De implementatie van deze maatregelen zal gedeeltelijk
plaats vinden als onderdeel van de autonome ontwikkeling,
maar voor een hoge mate van implementatie is vaak stimulerend overheidsbeleid nodig. Waar de autonome ontwikkeling ontoereikend is en er meer structurele risico’s ontstaan
voor verminderde opbrengst en/of economische schade
zullen beleidsmaatregelen nodig zijn.

Er zijn ook externe ontwikkelingen die zorgen voor een
afname van de landbouwwatervraag:
- afname van het landbouwareaal
- verhoogde efficiëntie van watertransport en –toediening
- klimaatverandering, voor zover resulterend in:
• snellere groei, waardoor gewassen al van het land zijn
voor de periode waarin nu de piekvraag valt
• een hoger CO2-gehalte in de lucht, resulterend in
lagere verdampingsvraag door C4-planten (w.o. mais).
Dit geldt niet voor bijv. de klassieke graangewassen,
aardappels en suikerbieten.

Een stringenter EU-beleid voor waterkwaliteit (KRW, Nitraatrichtlijn) kan grote invloed hebben op de manier waarop
landbouw plaats vindt. De waterkwaliteit wordt momenteel
nog niet doorgerekend in het modelinstrumentarium. De
verwachting is dat dit in de nabije toekomst wel mogelijk
wordt.

Klimaatverandering heeft geen eenduidig effect op de
landbouw. Er is een direct effect, via veranderingen van de
verdampingsvraag en waterbeschikbaarheid, dat al niet
eenduidig is, zoals hierboven is aangegeven. Daarnaast is
er een indirect effect, dat loopt via de concurrentiepositie en
de afzetmogelijkheden van de Nederlandse landbouw, die
weer sterk afhangen van de relatieve impact van klimaatverandering in Nederland ten opzichte van die in het buitenland. Welk deel van het buitenland dat betreft hangt samen
met het type product en de marktstructuur. Met de nodige
voorzichtigheid wordt aangenomen dat klimaatverandering
vooral nadelig is voor de Zuid-Europese landbouw, en dat
Nederland daar economisch voordeel van kan hebben.
De externe ontwikkelingen werken in op de autonome ontwikkelingen (in de figuur de groen/oranje vakken). De innovatiekracht van de Nederlandse economie en samenleving wordt
gestimuleerd door economische groei en internationale
samenwerking. Deze innovatiekracht is sterk bepalend voor
de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw, waarin
vier deelsectoren zijn onderscheiden.
Op bedrijfsniveau vertaalt dit zich door in maatregelen die
de watervraag beïnvloeden, zoals:
-- aanschaf en inzet van beregenings- en druppelinstallaties
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Een hogere waterbehoefte van een gewas resulteert niet
per definitie in een hogere watervraag vanuit de regio aan
het hoofdwatersysteem. Daarvoor is ook nodig dat de boer
de hulpmiddelen heeft om het water vanuit de sloot in de
wortelzone te krijgen (middels infiltratie vanuit de sloot,
infiltratie via drains, beregening of druppelirrigatie); en dat
het waterschap een aanvoerstelsel operationeel heeft dat
aan de hogere vraag kan voldoen (inlaatpunten, waterlopen,
opvoerstations). De aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn
in de scenario’s opgenomen als autonome adaptatiemaatregelen zoals hierboven genoemd. Of een boer deze maatregelen echt neemt zal behalve van een economische analyse
afhangen van diverse andere (deels subjectieve) factoren, die
per bedrijf verschillend zijn. Naar verwachting kan dit met
(later te omschrijven) beleidsmaatregelen worden beïnvloed.
De noodzakelijke aanpassingen in het wateraanvoerstelsel
worden ook beschouwd als beleidsmaatregelen en zijn niet
in de berekeningen van de scenario’s opgenomen, maar
kunnen eventueel als maatregel in de strategieën opgenomen worden.
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scenario’s leiden tot een groeiende mondiale vraag naar
voedsel. Klimaatverandering zal naar verwachting positief
uitpakken voor de Nederlandse landbouw, omdat de nadelige effecten ervan zich elders in Europa sterker doen gelden.
Verder geldt dat de exportkansen in lijn zijn met de mate
van samenwerking tussen de landen (niet aangegeven in de
figuur), die medebepalend is geacht voor de economische
groei.
De Europese milieumaatregelen beperken in alle scenario’s
de milieudruk. Voor enkele aspecten die niet modelmatig
meegenomen kunnen worden maar die wel belangrijk zijn
voor een MKBA zijn in de verhaallijnen korte opmerkingen
opgenomen om de verbindingen te kunnen leggen.
Staand beleid
Met betrekking tot waterkwantiteit:
-- De verdringingsreeks watertekorten (incidenteel, in tijden
van extreme droogte) blijft van kracht;
-- De waterakkoorden tussen waterschappen onderling en
met rijksoverheid blijven van kracht;
-- Provinciale beregeningsvergunningen en –verboden uit
grondwater blijven van kracht, evenals huidige tarieven
voor onttrekkingen (geïndexeerd);
-- Waterschapsregelingen en tarieven (geïndexeerd) voor
beregening uit oppervlaktewater blijven van kracht;
-- Het EU-streven naar cost recovery van watervoorziening
wordt ondersteund;
-- De beleidslijn vasthouden-bergen-aanvoeren blijft van
kracht;
-- Een geselecteerd aantal wateraanvoermaatregelen uit
het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening (DPZ), zie
Referentie2017 , is uitgevoerd;
-- Stimuleringsbeleid voor het maken van een systeemomslag op de hoge zandgronden naar vasthouden en bergen.

Met betrekking tot waterkwaliteit:
De KRW en Nitraatrichtlijn blijven van kracht. Deze richtlijnen zijn geen beleidsinstrumenten in strikte zin: ze geven
doelstellingen voor het nationale mest- en ammoniakbeleid,
maar de precieze invulling gebeurt via beleidsinstrumenten
in het kader van nationale wetgeving. Het vastgestelde beleid
van beide richtlijnen is vooral bedoeld ter vermindering van
de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (ammoniak,
stikstofoxiden, fijnstof en ultrafijnstof), vermestende stoffen
(stikstof, fosfaat) en de niet-CO2-broeikasgassen (methaan,
lachgas). In de twee WLO-scenario’s worden deze conform
het bestaande beleid geleidelijk aangescherpt. WLO Hoog en
WLO Laag kennen dezelfde beleidsuitgangspunten.
Veranderingen in het agrarische landgebruik
De beschikbaarheid van land voor de agrarische productie
wordt sterk beïnvloed door de vraag naar land voor wonen,
werken en infrastructuur en de vraag naar land voor natuur.
Nadat het landbeslag voor deze functies is bepaald, wordt
met behulp van het DRAM-model (Helming, 2005) berekend hoe de verandering in landgebruik leidt tot regionale
verschuivingen in agrarisch landgebruik en hoe dit doorwerkt op overige sectorale ontwikkelingen zoals de (grondgebonden) veestapel. De afname van het areaal in combinatie
met inschattingen van productiviteitsontwikkeling bepaalt
het eindbeeld (dieraantallen, gewassen, arealen). Het positieve milieueffect komt dus van de transitie naar natuur in
combinatie met een hoger areaal circulaire landbouw dat in
potentie leidt tot een lagere lokale belasting van het milieu.
De hierboven beschreven ontwikkelingen leiden tot onderstaande veranderingen in het areaal van de grondgebonden
landbouw. De grootste afname is te zien in variant Parijs
van scenario DRUK, gevolgd door STOOM, DRUK, WARM en
RUST. In absolute zin is de daling kleiner dan in de Deltascenario’s uit 2013, maar relatief gezien vergelijkbaar. De
variant DRUK-Parijs laat een hogere afname zien dan DRUK
omdat in deze variant het areaal natuur met 40.000 ha
extra toeneemt om ruimte te bieden voor klimaatbos. Het
areaal van 20.000 ha voor houtwallen is verweven met het
agrarische gebruik en wordt niet in mindering gebracht op
het landbouwareaal.

De internationale component is in de landbouw zeer belangrijk. Dit brengt onzekerheden met zich mee, over afzet,
concurrentie en prijsontwikkelingen. Onzeker is welke
handelsverdragen in de toekomst worden gesloten en welke
gevolgen, negatief of positief, dit heeft voor de Nederlandse
landbouw. Over de handelsverdragen zijn geen scherpe
keuzes gemaakt binnen de scenario’s. Nederland lijkt in alle
scenario’s goed in staat nieuwe afzetmarkten te realiseren.
De groeiende wereldbevolking en -economie zullen in alle
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Verandering in landgebruik in cijfers

Verandering in agrarisch landgebruik
2012

verandering t.o.v. 2012
DRUK 2050 STOOM 2050 RUST 2050 WARM 2050

(ha*1000) (ha*1000)
2009
-187
747
78
615
107
2

(ha*1000)
-214
135
77
2

(ha*1000)
-63
15
50
-2

(ha*1000)
-72
21
50
1

Agrarisch landgebruik per categorie

DRUKPARIJS 2050
(ha*1000)
-227
78
147
2

2.100.000
1.600.000

hectare

Landbouw inc. glastuinbouw
Stedelijk gebied, infrastructuur en recreatie
Natuur inc. productiebos
Overige veranderingen (o.a. land naar water)
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1.100.000
600.000
100.000
-400.000

Gras

Mais

Ref. 2012

Referentie jaar, scenario's en variant
Granen

Agrarisch grondgebruik (x 1000 ha)
gras

2012 DRUK 2050 STOOM 2050 RUST 2050

woongebied
infra en industrie
recreatie
landbouw
glastuinbouw
bomen en bollen
natuur
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(ha*1000) (ha*1000) (ha*1000)
318
365
419
274
295
300
155
164
163
1918
1736
1709
16
14
14
75
72
72
615
722
671

WARM 2050

(ha*1000)
(ha*1000)
334
348
270
263
157
157
1870
1860
11
11
65
65
665
666

DRUKPARIJS 2050
(ha*1000)
365
296
163
1695
14
72
762

2012
DRUK 2050
STOOM 2050
RUST 2050
WARM 2050
DRUK-PARIJS 2050

STOOM 2050 DRUK 2050 WARM 2050 RUST 2050 PARIJS 2050

1097
971
951
1056
1068
943

Open Groenteteelt

mais

akkerbouw

269
241
242
264
253
228

436
413
407
432
424
413

Bollen en boomteelt

open
bollen en
groenteteelt boomteelt
114
75
111
72
110
72
113
65
113
65
111
72

Voorgenomen modellering
Uitgangspunt zijn de nieuwe landgebruikskaarten (vervaardigd door PBL en VU) voor de referentie, de vier scenario’s
en de variant Parijs. Voor het ontwikkelen van nieuwe beregeningskaarten wordt gebruik gemaakt van de Regioscan
Zoetwatermaatregelen. De aanpak is beschreven in een
memo van J. Delsman, 9 maart 2018.
Samengevat, voor elk scenario:
-- samenstellen run LHM voor Deltascenario (veranderd
landgebruik en klimaat), beregening is hierbij
-- uitgeschakeld (zie voor toelichting hieronder). Deze run
voor een beperkte periode om rekentijd te besparen;
-- aanmaken invoer Regioscan Zoetwater, uitgaande van
een modelbedrijf per modelcel;

Glastuinbouw

glastuinbouw
16
14
14
11
11
14

totaal
2006
1822
1795
1942
1935
1782

-- berekening Regioscan.
-- uit de berekening met de Regioscan volgt voor welke
cellen reguliere beregening en/of druppelirrigatie een
positief kosten-batensaldo hebben.
-- voor elk scenario wordt beregening geïmplementeerd
voor de positieve cellen (na plausibiliteitscheck).
Druppelirrigatie en reguliere beregening werken hierbij
gelijk. Implementatie van druppelirrigatie in het LHM
vergt evenwel aanpassing van de metaswapcode en is
voorlopig niet voorzien.
Beregening is in de bovenvermelde LHM-runs uitgeschakeld,
omdat 1) voor het referentielandgebruik geen beregeningskaart beschikbaar is, en 2) de investeringskosten van beregening over de looptijd van de scenario’s geen belangrijke rol
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Potentieel beregend areaal (1000ha)

800

Resultaten van de berekeningen met de Regioscan:
potentieel beregend areaal
in LHM3.3, de Landbouwtellingen van 2016, de
Referentie 2015, de vier
Deltascenario’s en variant
Parijs
(bron: J.Delsman, 2018).
LT=landbouwtellingen

700
600
500
400
300
200
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deze landbouwproducten. In scenario’s STOOM en WARM is
er minder aandacht voor de klimaat- en milieuproblematiek,
natuur en landschap en is ook het aandeel circulaire/extensieve landbouw veel lager (10-15% in 2050).

scenario’s. Memo, Deltares.
Helming, J.F., 2005. A model of Dutch agriculture, based on
Positive Mathematical Programming with regional and
environmental applications. Den Haag: LEI.

Literatuur en andere bronnen
Alterra, 2013. Sensitivity of the Delta model to evapotranspiration; exploring structural uncertainties due to evapotranspiration concepts. Alterra report 2481 ISSN 15667197.
CPB/PBL, 2016. Landbouw Achtergronddocument WLO –
Welvaart en Leefomgeving Toekomstverkenning 2030 en
2050.
J. Delsman, 2018. Beschrijving aanpak beregening Delta

100
0
REF

DRUK

RUST

STOOM

WARM

spelen; de tijdhorizon is immers langer dan de levensduur
van de bestaande installaties. Voor de referentiesituatie
worden Regioscan resultaten vergeleken met en zo nodig
aangepast aan geregistreerde aantallen beregeningsinstallaties.
Er wordt gerekend met nieuwe inschattingen van beregeningsparameters (efficiëntie van de gift, interval, grootte
van de gift) i.s.m. WER. Precisielandbouw kan niet zelfstandig worden gemodelleerd. Waterconservering was en
wordt niet gemodelleerd. Verandering van gewaskeuze ook
niet (behalve via landgebruikskaarten).
Verrekening van de effecten van een langer groeiseizoen, een
andere gewasontwikkeling en hogere CO2-gehalten is in de
huidige modellering nog niet opgenomen. Onderzocht wordt
of het mogelijk is om hiermee op korte termijn gevoeligheidsberekeningen uit te voeren. Dit kan dan via Agricom worden
verdisconteerd. De invloed van huidige en mogelijk stringentere waterkwaliteitseisen komt summier aan de orde in de
verhaallijnen, maar modellering ervan is niet mogelijk. Dit
wordt vanaf 2018 opgepakt in een nieuw modellenspoor.
Economisch toekomstbeeld van de ontwikkelingen in de landbouw
De vraag naar voedsel neemt door de groei van de wereld-
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bevolking en de meer welvarende wereldbevolking sterk
toe in volume. Voor de Nederlandse landbouw is dat een
gunstige positie daar zij sterk georiënteerd is op export
van landbouwproducten, uitgangsmaterialen en ook landbouwkennis en landbouwtechnologie. De groei van de bruto
toegevoegde waarde van de landbouw ligt in WLO-scenario
Hoog (en daarmee in DRUK en STOOM) tot 2030 op 1.0% per
jaar. In de periode daarna tot 2050 is dat 0.7% per jaar. In
WLO-scenario Laag (en in RUST en WARM) is dat 0.6% per
jaar tot 2030 en daarna tot 2050 0.4% per jaar. Ondanks de
trage technologische vooruitgang behoudt de landbouw in
scenario Laag relatief gezien een goede positie, mede door
de export.
In scenario’s DRUK en RUST is er veel aandacht voor klimaaten milieuproblematiek. Er is bovendien maatschappelijk
draagvlak voor natuur- en landschapsverbeteringen. Dit
komt in de verhaallijnen, maar niet in de hydrologische
berekeningen, tot uiting in een groter aandeel circulaire/
extensieve landbouw (20-25% in 2050). Dit speelt met name
in de meer kwetsbare landbouwgebieden zoals de veenweidegebieden, regio’s waar natuurlijke belemmeringen
bestaan voor een verdere intensivering van de landbouw.
De koopkrachtige consument is bereid meer te betalen voor
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LANDBOUW – OVERZICHT
DRUK

STOOM

DRUK variant Parijs

Landbouw
• Grotere rol voor het Nederlandse agrocomplex.
• Afname landbouwareaal met 9%.
• Productieniveau blijft gehandhaafd door intensivering.
• Intensieve veehouderij krimpt en aandeel ervan neemt af ten gunste van circulaire landbouw.
• De landbouw ontwikkelt zich in twee richtingen:
1) Verdergaande intensivering en schaalvergroting, hoogwaardi
geproductie in tuinbouw.
2) Regionale en bovenwettelijke biologische productie in meer
kwetsbare gebieden w.o. veenweiden.
• Landbouw sterk ingericht op hernieuwbare energie door mestvergisting, zonnepanelen en windmolens.
• Aandeel circulaire/extensieve landbouw is 25%.

Landbouw:
• Klimaatverandering pakt deels gunstig uit voor de landbouw.
• Afname landbouwareaal met 11%.
• Toename van de vraag naar landbouwproducten uit Nederland,
maar ook meer concurrentie.
• Grotere vraag naar luxere landbouwproducten.
• Glastuinbouw groeit, niet in areaal, maar wel in productie. Deze
vraagt weinig water.
• Melkveehouderij breidt zich uit in Noord- en Oost-Nederland en
blijft intensief.
• Intensieve veehouderij stabiliseert zich.
• Aandeel circulaire/extensieve landbouw is 10%.

Algemeen:
• In de meeste opzichten als scenario DRUK.
Landbouw:
• In hoofdzaak als scenario DRUK, met de verschillen:

Landbouw en water:
• Er is permanent voldoende zoetwater van hoge kwaliteit nodig,
maar door innovaties minder afhankelijkheid van oppervlaktewater.
• Toename van potentieel beregend areaal met 4%; de verandering
van de watervraag voor beregening zal volgen uit modelberekeningen.

Landbouw en water:
• Vollegrondstuinbouw groeit en stelt hogere eisen aan de watervoorziening en waterkwaliteit.
• Landbouw vraagt om de permanente beschikbaarheid van zoetwater van hoge kwaliteit.
• Toename van potentieel beregend areaal met 55%; de toename van
de watervraag voor beregening zal volgen uit modelberekeningen.

RUST

WARM

Landbouw:
• Landbouw meer gericht op betaalbare lokale en regionale productie, dicht bij de consument en met kortere ketens.
• Afname landbouwareaal met 3%.
• De vraag naar bouwgrond voor woningen neemt af en uitbreiding
natuur is bescheiden.
• Grondgebonden landbouw blijft de pijler van de landbouw. Aanvankelijk weinig verandering, aandeel circulair neemt toe, maar intensivering en schaalvergroting is nog steeds de belangrijkste trend.
• Intensieve veehouderijen krimpen.
• Hoogwaardige landbouw, zoals de glastuinbouw en de vollegrondtuinbouw, blijft intensief.
• Aandeel circulaire/extensieve landbouw is 20%.

Landbouw:
• Klimaatverandering pakt per saldo gunstig uit voor de landbouw.
• Afname landbouwareaal met 3%.
• Er wordt minder geïnvesteerd in innovaties en er is minder kapitaal
beschikbaar om groei te creëren.
• Landbouw richt zich op Noordwest-Europa en de eigen regio. Afhankelijkheid van de import van grondstoffen neemt af.
• Intensieve veehouderij krimpt als gevolg van de te beperkte concurrentiekracht op de wereldmarkt en de stijgende energieprijzen.
• Intensieve landbouw (groenteteelt op volle grond, boomteelt) weet
zich te handhaven.
• Landbouw handhaaft zich op goede landbouwgronden, waar zij een
meer grootschalig en extensief karakter krijgt.
• Meer risico’s droogteschade, vooral op zandgronden.
• Tot 2050 neemt areaal landbouw af met 5%.
• Aandeel circulaire/extensieve landbouw is 10%.

Landbouw en water:
• Landbouw wordt wat betreft het watersysteem flexibeler. Gebruik
van gronden op sommige locaties om water vast te houden.
• De druk op het watersysteem neemt door de beperkte klimaatverandering maar weinig toe.
• Toename van potentieel beregend areaal met 8%; de toename van
de watervraag voor beregening zal volgen uit modelberekeningen.
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-- veel maatregelen (autonoom en door beleid) om
bodemdaling
tegen te gaan: onderwaterdrainage al dan niet in
combinatie met peilopzet, peilfixatie of in de zeer
bodemdalingsgevoelige gebieden transitie richting natte
landbouw of natuur.
-- de landbouw past zich aan door veranderingen in haar
bedrijfsvoering (ander melkveeras, ander grasland- en
slootkantbeheer).
-- om zoveel mogelijk CO2- vast te leggen wordt in totaal
100.000 ha bos geplant, waarvan een deel als lijnelementen in de bestaande landbouwgebieden.
-- vastleggen van koolstof op minerale gronden en
vasthouden van koolstof in moerige gronden. Maatregelen zoals minder grondbewerking (ploegen, scheuren
van grasland), onderploegen van vanggewassen en meer
aanvoer van organische stof op het landbouwperceel.
-- afname landbouwareaal met ruim 11%.
-- aandeel circulaire/extensieve landbouw is 30%.
Landbouw en water:
• Minder vraag naar wateraanvoer voor beregening (landbouwbodem is minder droogtegevoelig en kent een betere drainage).
• In de veenweidegebieden hogere watervraag vanwege handhaving
van de grondwaterstanden.
• Hogere verdampingsvraag in landbouwgebieden waar veel bomen
worden aangeplant.
• Toename van potentieel beregend areaal met 3%; de verandering
van de watervraag voor beregening zal volgen uit modelberekeningen

Landbouw en water:
• Door scheiding van functies wordt de zoetwatervoorziening minder
complex, hoewel het klimaat grilliger wordt.
• Toename van potentieel beregend areaal met 60%; de toename van
de watervraag voor beregening zal volgen uit modelberekeningen.

21

Deltascenario’s
LANDBOUW in scenario DRUK
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte klimaatverandering en sterke economische groei.
Toenemende vraag naar voedsel als gevolg van de groeiende mondiale bevolking en liberalisering en verduurzaming van de wereldvoedselproductie en het Europese
landbouwbeleid. Stijgende prijzen. Toenemende welvaart,
groeiende aandacht voor het milieu en verdergaande
verstedelijking.
Beperkingen door EU-regels, maar ook daling areaal landbouw waardoor milieudruk afneemt.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Het Europese landbouwbeleid richt zich op de transitie
naar een zuinige en koolstofarme energievoorziening.
Brussel schroeft de ambities op. Het Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid wordt aan de ene kant geliberaliseerd en
stelt aan de andere kant steeds hogere milieueisen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Sterke innovatie. Efficiëntere technieken voor aanvoer en
toediening van water. In kassen gesloten systemen. In
akkerbouw en vollegrondsteelten meer precisielandbouw,
meer druppelirrigatie. Gebruik van ontzilting in westelijk Nederland. Waterconservering in hoog Nederland en
in de zoutgevoelige delen van West Nederland. Toenemend belang van keurmerklandbouw, milieuvriendelijke
productie.
Verhaallijn
Het Nederlandse agrocomplex gaat door zijn concurrentiekracht en zijn innovatievermogen een grotere rol spelen op
de wereldmarkt. Dit wordt bevorderd door de toenemende
vraag naar voedsel en uitgangsmaterialen als gevolg van
de groeiende mondiale bevolking en de liberalisering en
verduurzaming van de wereldvoedselproductie en het
Europese landbouwbeleid. Daarnaast blijft Nederland een
belangrijke producent en exporteur van sierteeltproducten.
In Nederland spelen de uitbreiding van de zeehavens en de
verbindingen met het achterland ook een belangrijke rol.
De Nederlandse landbouw weet zijn concurrentiepositie
ten opzichte van andere landbouwgebieden in Europa en
daarbuiten dan ook te behouden. De economische groei
stimuleert innovatie in de landbouw. Technologische
vernieuwingen in de ICT, de robotisering en de genomica
worden steeds belangrijker. Dit leidt tot grotere opbrengsten en leidt ook tot besparingen op energie en water.
Ook is de landbouw steeds meer ingericht op levering van
hernieuwbare energie door mestvergisting, zonnepanelen
op de bedrijfsgebouwen en windmolens.
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Het landbouwareaal neemt af, met 9%, door de verstedelijking en uitbreiding van het areaal natuur. Dit geldt zowel
voor de melkveehouderij als de akkerbouw. Ondanks deze
afname blijft het productieniveau van de grondgebonden
teelten gehandhaafd.
De landbouw ontwikkelt zich in twee richtingen. Aan de
ene kant leiden de toenemende vraag naar voedsel en de
stijgende voedselprijzen tot een verdergaande intensivering en schaalvergroting en een sterkere integratie van de
sectoren in de productieketen. Aan de andere kant ontstaat
er door de toenemende welvaart, de groeiende aandacht
voor duurzaamheid en dierenwelzijn en de verdergaande
verstedelijking meer vraag naar luxeproducten. Dit geeft
een impuls aan de productie van regionale producten of
biologische producten. Dit aandeel groeit richting 25% in
2050.
De intensieve veehouderij neemt af in omvang en productie.
Dit komt voort uit eisen rond duurzaamheid en dierenwelzijn. De tuinbouw investeert steeds meer in hoogwaardige productie, zoals glastuinbouw, sier- en boomteelt en
fruitteelt, met aandacht voor het milieu. De kastuinbouw
ontwikkelt zich naar een gesloten systeem voor zowel
water, voedingsstoffen als energie. De bestaande greenports ontwikkelen zich vooral verder tot krachtige clusters
waaronder die van de (glas)tuinbouw en bollenteelt. De
akkerbouw weet zijn productieniveau en afzetmarkten te
handhaven, ondanks het afnemende areaal en de toenemende internationale concurrentie.
Boeren en tuinders hebben permanent voldoende zoetwater van hoge kwaliteit nodig maar ze zijn daarvoor
minder afhankelijk van oppervlaktewater. Innovatie doet
alle sectoren zuiniger met water omgaan.
Regionale differentiatie
Conform landgebruikskaarten PBL.
Effecten op de wateropgave
Wateropgave te berekenen, hierin wordt geen grote verandering verwacht.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Nieuwe landgebruikskaarten, aanpassing beregend areaal.
Doorvertaling naar economische analyse
Hierover zijn in WLO geen aannames gedaan. De sterke
mondiale positie van de landbouw en de bloeiende internationale handel betekent een voortzetting van de import en
export van landbouwproducten.
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LANDBOUW in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke en snelle klimaatverandering en sterke economische groei.
Groei van de internationale handel. Toenemende internationale concurrentie.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Brussel bouwt de landbouwsubsidies af en de landbouwsector wordt geherstructureerd. Het water-, milieu- en
natuurbeleid wordt teruggeschroefd en naar de lidstaten
en de regio’s overgeheveld.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Aanpassing gewaskeuze aan hogere temperatuur en
veranderende neerslag. Verschuiving naar duurdere,
hoog-renderende gewassen (fruit, groenten) en kasteelten.
Aanschaf beregenings- en druppelinstallaties. Waterconserveringsmaatregelen worden getroffen waar ze rendabel
zijn (conform huidig beleid) maar deze hebben beperkt
effect en zijn nergens afdoende.
Verhaallijn
De klimaatverandering heeft overwegend gunstige effecten
op de landbouw naarmate de klimaatverandering zich
sterker doorzet. Voor een deels is dit een gevolg van de
verslechterende situatie in Zuid-Europa. Er treden weliswaar meer droogteperioden op, maar de hogere temperaturen, het langere groeiseizoen en de voor sommige
gewassen positieve effect van een hogere CO2-concentratie vergroten de productie. De hogere temperaturen
en de veranderende neerslagpatronen kunnen wel tot een
verschuiving van gewassen leiden. Mediterrane gewassen
en wijnbouw nemen toe in areaal. Daartegenover staat dat
een minder stabiel klimaat en ziekten bij hogere temperaturen nieuwe financiële risico’s met zich meebrengen.
De groei van de wereldbevolking en de groei van de economie
stuwt de internationale handel. Dit leidt tot een toename
van de vraag naar landbouwproducten uit Nederland, maar
betekent ook meer concurrentie. Vooral buiten de EU neemt
de vraag sterk toe. De stijgende welvaart leidt bovendien
tot een grotere vraag naar luxere landbouwproducten. Aan
deze vraag komt de circulaire landbouw tegemoet, maar
het aandeel daarvan blijft beperkt tot 10%. Door de liberalisering van het landbouwbeleid moeten de Nederlandse
landbouwsectoren sterker concurreren met producenten
van buiten de EU. Dit leidt tot een verdere intensivering van
de productie in Nederland. De landbouw is aan zet in dit
scenario en heeft meer ruimte voor groei doordat het water-,
milieu- en natuurbeleid is teruggeschroefd.

Hoogrenderende landbouw, zoals de glastuinbouw, groeit
niet zozeer in areaal, maar wel in productie. Een groter
deel van het water gaat naar de landbouw met een hogere
toegevoegde waarde, zoals groenten en fruit. De vollegrondstuinbouw groeit en stelt hogere eisen aan de watervoorziening en waterkwaliteit. De vraag naar water vanuit
de grondgebonden landbouw neemt eveneens toe. De
melkveehouderij versterkt zijn positie en breidt zich uit, ten
koste van de akkerbouw. Vooral in Noord- en Oost-Nederland neemt het areaal grasland toe. Zowel melkveehouderij
als akkerbouw hebben last van de grote bouwopgave, met
name in de Randstad. De intensieve veehouderij stabiliseert zich. De mondiale vraag naar vlees neemt weliswaar
toe, maar de transportkosten in verband met de hogere
brandstofprijzen eveneens.
De landbouw maakt veel gebruik van technologische
vernieuwingen in de ICT, de robotisering en de genomica.
Dit leidt vooral tot grotere opbrengsten en leidt indirect
ook tot besparingen op energie en water. Hogere productie
staat voorop. Door de grotere weersextremen krijgt de
landbouw meer met zowel vernatting als verdroging te
maken. De zeespiegelstijging leidt in het westen van het
land tot meer verzilting.
De landbouw, op een 11% kleinere oppervlakte, vraagt
om de permanente beschikbaarheid van zoetwater van
hoge kwaliteit, terwijl tegelijk de zoute kwel in West- en
Noord-Nederland toeneemt. Het beregende areaal neemt
flink toe, terwijl de vraag per beregende ha nog toeneemt
als gevolg van klimaatverandering.
Regionale differentiatie
Conform landgebruikskaart. In laag Nederland meer vraag
door zoute kwel (zie Doorspoeling).
Effecten op de wateropgave
Hogere opgave door hogere en dwingender vraag naar
voldoende water van goede kwaliteit. Hogere vraag door
toename van de verzilting in westelijk Nederland.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Nieuwe landgebruikskaarten, aanpassing beregend areaal.
Doorvertaling naar economische analyse
Toename internationale handel, toename percentage
export van de Nederlandse landbouw. Droogteperioden
nemen toe. Voor Nederland pakt dat gunstig uit voor de
gewassen waarvoor de productie vooral in Zuid-Europa
plaats vindt, omdat Nederland relatief gezien goed van
water is voorzien. LANDBOUW in scenario RUST
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LANDBOUW in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte klimaatverandering en beperkte economische
groei. Door de beperkte groei van de wereldhandel en het
ontbreken van bereidheid tot samenwerking wordt de
internationale agro-logistiek minder belangrijk. Het principe ‘local for local’ wordt steeds belangrijker.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Brussel zet in op economisch herstel en tegelijk op vergroening van de economie. De ambities wat betreft het energie-,
milieu-, natuur- en waterbeleid worden verhoogd. Het
beleid wordt geleidelijk aangescherpt. De landbouwsubsidies verschuiven van landbouwproductie naar plattelandsontwikkeling en er worden geleidelijk steeds hogere milieueisen gesteld.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Extensivering van de landbouw. Geen adaptatie die de
watervraag sterk beïnvloedt.
Verhaallijn
Door de beperkte groei van de wereldhandel wordt de
internationale agro-logistiek minder belangrijk. Het principe local for local wordt steeds belangrijker. Vernieuwingen binnen de landbouw worden dan ook meer gericht
op betaalbare lokale en regionale productie, dicht bij de
consumenten in Nederland en Noordwest-Europa en met
kortere ketens. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van de
import van grondstoffen voor bijvoorbeeld krachtvoer uit
Latijns-Amerika af. Het areaal aan landbouwgrond daalt
maar weinig (met 3%) door de bevolkingskrimp en de
daling in de vraag naar bouwgrond voor woningen. Hoewel
de internationale concurrentiekracht en het innovatievermogen minder worden blijft de grondgebonden landbouw
efficiënt gebruikmaken van de beschikbare grond. Doordat
het landbouwareaal maar weinig afneemt en er niet veel
extremere weersomstandigheden optreden, verschillen de
gewassen die worden verbouwd niet veel van de huidige.
De landbouw handhaaft zich op de goede gronden. Het
karakter van de landbouw ontwikkelt zich geleidelijk naar
circulair; het aandeel daarvan neemt toe tot 20%. Verder
intensivering vindt wel plaats, maar in mindere mate binnen
de grondgebonden landbouw met een laag saldo. De landbouw wordt wel grootschalig en weet daardoor de productiekosten te beperken. Door de stijgende energieprijzen, de
afnemende concurrentiekracht op de wereldmarkt en het
stringentere EU-beleid moeten de intensieve veehouderijen
krimpen. Dit geldt zowel voor de grondgebonden als, zij het
in minder mate, voor de niet-grondgebonden bedrijven.
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De grondgebonden veehouderijen krijgen regionaal meer
kansen doordat zij zich sterker op de regionale markt en de
markt van Noordwest-Europa gaan richten. De hoogwaardige landbouw, zoals de glastuinbouw en de vollegrondtuinbouw, blijft intensief. De toenemende energieprijzen
maken de glastuinbouw minder rendabel.
De druk op het watersysteem neemt door de beperkte
klimaatverandering maar weinig toe. Als onderdeel van de
verbrede landbouw worden gronden op sommige locaties
gebruikt om water zoveel mogelijk vast te houden met het
oog op droge perioden. Na 2050 treedt lokaal als gevolg
van de zeespiegelstijging meer verzilting op. Dit gebeurt
vooral in Zeeland.
Regionale differentiatie
Conform landgebruikskaart.
Effecten op de wateropgave
Ongeveer gelijk blijvend.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Nieuwe landgebruikskaarten, aanpassing beregend areaal.
Doorvertaling naar economische analyse
Droogteproblemen nemen in dit scenario niet veel toe. Het
percentage import en export van de landbouw neemt af
door de grotere focus op ‘local for local’.

LANDBOUW in scenario WARM
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke en snelle klimaatverandering, beperkte economische groei, beperkte groei van de wereldhandel, beperkte
aandacht voor milieu en klimaat.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Europese beleidsambities worden teruggeschroefd.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Weinig innovatie. Verschuivingen gewaskeuze als aanpassing aan warmer klimaat en/of als middel om risico van
klimaatvariabiliteit te beperken. Verschuiving naar grootschaligere en extensievere landbouw.
Verhaallijn
De klimaatverandering heeft een overwegend gunstig effect
op de landbouw, vooral na 2040 als deze sterker wordt.
Deels is dit economisch en een direct gevolg van de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de productie in
Zuid-Europa. Er treden in Nederland meer droogteperioden
op (zie hieronder), maar hier staat tegenover dat de hogere
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temperatuur, het langere groeiseizoen en voor sommige
gewassen de hogere concentratie van kooldioxide tot een
grotere productie leiden. Door de hogere temperaturen en
de veranderende neerslagpatronen treedt er een verschuiving van gewassen op. Zo wordt er op beperkte schaal overgeschakeld op hoger renderende mediterrane gewassen en
wijnbouw.
Door de lage groei van de wereldhandel en de focus op
de kleinere Noordwest-Europese regio wordt de internationale agro-logistiek minder belangrijk. Ook wordt er
minder geïnvesteerd in innovaties en is minder kapitaal
beschikbaar om groei te creëren. De landbouw gaat zich
minder op de mondiale markten richten en meer op die
van Noordwest-Europa en de eigen regio. Daardoor neemt
de afhankelijkheid van de import van grondstoffen af. De
landbouwproductie in Nederland lijkt te stagneren. De
kosten van grondstoffen en energie nemen toe. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de afnemende concurrentiekracht
van de grondgebonden landbouw en door de toenemende
verzilting van landbouwgrond (zie hieronder) en stijgende
beheerskosten voor ontwatering. De intensieve veehouderijen krimpen als gevolg van de te beperkte concurrentiekracht op de wereldmarkt en de stijgende energieprijzen.
De intensieve landbouw (groenteteelt op open grond,
boomteelt) weet zich wel te handhaven en weet de exportmarkten goed te behouden. De landbouw handhaaft zich
op goede landbouwgronden, waar zij een meer grootschalig en extensief karakter krijgt. Er is weinig aandacht
voor natuur-inclusieve landbouw of agrarisch natuurbeheer; het aandeel daarvan blijft steken op 10%.
Ondanks gunstige effecten van de klimaatverandering is
er ook veel meer risico op droogteschade. De landbouw is
immers gevoelig voor extreme weersituaties en kan zich
maar beperkt aanpassen. Vooral op de zandgronden kan
de beperkte beschikbaarheid van water knelpunten opleveren bij langdurige droogten, zeker waar geen wateraanvoer mogelijk is of maar beperkt beregend kan worden.
Daarnaast neemt in de Zuidwestelijke Delta, de kuststrook
en de diepe droogmakerijen de verzilting toe. Agrarische
ondernemers stappen over op minder kwetsbare gewassen,
maar de implementatie gaat langzaam. Daarnaast zijn
ondernemers die zich op intensieve teelten richten bereid
om meer voor zoet water te betalen.
Tot 2050 neemt het areaal landbouw af met ruim 3%. Door
scheiding van functies wordt de zoetwatervoorziening
minder complex, hoewel het klimaat grilliger wordt.

Regionale differentiatie
Conform landgebruikskaart.
Effecten op de wateropgave
Afname areaal blijft beperkt. Door klimaatverandering en
beperkte innovatiekracht stijgt de vraag naar water.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Nieuwe landgebruikskaarten, aanpassing beregend areaal.
Doorvertaling naar economische analyse
Percentage export landbouw loopt terug. Droogteperioden
nemen toe. Voor Nederland pakt dat gunstig uit voor de
gewassen waarvoor de productie vooral in Zuid-Europa
plaats vindt, omdat Nederland relatief gezien goed van
water is voorzien.

LANDBOUW in scenario DRUK – variant Parijs
Bepalende externe ontwikkelingen
Als in DRUK. De bepalende ontwikkeling daar bovenop is,
dat al het redelijk mogelijke wordt gedaan om de afspraken
van Parijs na te komen. In zekere zin is er een level-playing
field tussen de Europese landen.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Het Europese landbouwbeleid richt zich op de transitie naar
een zuinige en koolstofarme energievoorziening. Brussel
schroeft de ambities op. Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid wordt aan de ene kant geliberaliseerd en stelt
aan de andere kant steeds hogere milieu- en klimaateisen.
Tot zover gelijk aan DRUK. Daarbij:
Actief beleid om uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen; voor de landbouw betekent dat het tegengaan van
bodemdaling in veengebieden, stimuleren van maatregelen
om koolstof vast te leggen in de bodem, en het aanplanten
van bos in bestaande natuur en in zgn. klimaatbossen op
bestaande landbouwgrond. Ook worden verspreid over het
areaal landbouwgrond bomen en multifunctionele houtwallen aangeplant. Landbouwbedrijven spelen een belangrijke rol in de energievoorziening door daken van stallen te
gebruiken voor zonnepanelen en windmolens op het land.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Sterke innovatie. Efficiëntere technieken voor aanvoer en
toediening van water. In kassen gesloten systemen. In
akkerbouw en vollegrondsteelten meer precisielandbouw,
meer druppelirrigatie. Gebruik van ontzilting in westelijk Nederland. Waterconservering in hoog Nederland en
in de zoutgevoelige delen van West Nederland. Toenemend belang van keurmerklandbouw, milieuvriendelijke
productie. Dit alles gelijk aan DRUK.
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3 | Natuur
NATUUR in alle scenario’s
Algemene beschrijving
Voor de Deltascenario’s is van natuurgebieden vooral het
onderscheid tussen droge en natte natuur van belang.
Droge natuur kent diepe grondwaterstanden. Hier zijn de
verschillen in actuele verdamping tussen diverse vegetatietypen van belang. Dit speelt in het bijzonder in variant Parijs,
waar een deel van de (vooral droge) natuurgebieden wordt
omgevormd tot bos om CO2 vast te leggen. De verschillen
in verdamping tussen diverse vegetatietypen leiden tot
verschillen in de aanvulling van de grondwatervoorraad.
Er vindt geen wateraanvoer plaats ter compensatie van de
verdamping. Voor klimaatmitigatie is de vraag hoe goed de
vegetatie in staat is CO2 vast te leggen.

Verhaallijn
De verhaallijn is in hoofdzaak gelijk aan die van DRUK, met
de volgende verschillen:
De landbouw en het beleid nemen maatregelen om veenoxidatie tegen te gaan: onderwaterdrainage al dan niet in
combinatie met peilopzet, peilfixatie of in de zeer bodemdalingsgevoelige gebieden transitie richting natte landbouw of natuur. De landbouw past zich aan door veranderingen in haar bedrijfsvoering (ander melkveeras, ander
grasland- en slootkantbeheer).
Om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen wordt in totaal
100.000 ha bos aangeplant. 40.000 ha hiervan wordt
aangeplant in bestaande natuurgebieden, 40.000 ha in
nieuwe aaneengesloten bospercelen en 20.000 ha als lijnelementen in de bestaande landbouwgebieden. De 20.000
ha aan lijnelementen wordt verweven in het landelijk
mozaïek. De extra ruimteclaim voor bos is dus 40.000 ha.
Vastleggen van koolstof in minerale gronden en vasthouden van koolstof in moerige gronden. Maatregelen zoals
minder grondbewerking (ploegen, scheuren van grasland),
onderploegen van vanggewassen en meer aanvoer van
organische stof op het landbouwperceel.
Het areaal landbouwgrond neemt in dit scenario af met
ruim 11%. Het aandeel circulaire landbouw neemt toe tot
30%.
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Regionale differentiatie
Conform landgebruikskaarten PBL.
Effecten op de wateropgave
Wateropgave wordt lager door afnemende vraag naar
wateraanvoer voor beregening (landbouwbodem is minder
droogtegevoelig en kent een beter afgestemde drainage).
In de veenweidegebieden neemt de watervraag toe omdat
meer water nodig is voor handhaving van de grondwaterstanden bij onderwaterdrainage (e.e.a. hangt sterk af van
de gebruikte technieken). De verdampingsvraag van de
landbouwgebieden waar veel bomen worden aangeplant
neemt in beperkte mate toe (vooral bij aanplant van snelgroeiend naaldhout zoals douglas).

Natte natuur kent hoge grondwaterstanden, tot op of zelfs
boven maaiveld. De actuele verdamping gaat hier richting
openwaterverdamping of hoger. Voor de waterbeheerder
kan de opgave zijn om voldoende water aan te voeren om
deze verdamping te compenseren of om zoutschade te voorkomen. Lukt dat niet, dan kan verdroging en zelfs irreversibele schade optreden. Voor klimaatmitigatie is van belang
dat hoge waterstanden de CO2-uitstoot beperken. In veengebieden is het een denkbare optie om te proberen de veengroei weer op gang te brengen. Natte natuur kan daarnaast
een rol spelen in het tijdelijk bergen van water in perioden
met wateroverlast.
Vooral bij natte natuur speelt de interactie met omliggende
gronden een belangrijke rol. Elke gebruiksfunctie stelt zijn
eigen eisen aan waterpeil en grondwaterstand. In het algemeen liggen die eisen voor natuurgebieden (letterlijk) hoger

dan voor andere gebruiksfuncties. Daardoor kunnen die
andere gebruiksfuncties wateroverlast ondervinden. Dit is
technisch oplosbaar, maar duur, en des te kostbaarder naarmate functies kleinschaliger en nauwer verweven zijn.
N.B. De beschrijving van deze functie vloeit voort uit het
ruimtebeslag van de terrestrische natuur, en de veranderingen daarin, zoals bepaald met de Ruimtescanner. Aquatische natuur blijft buiten beschouwing omdat het ruimtebeslag en de watervraag daarvan niet significant veranderen.
Vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit en wateroverlast en inundaties blijven buiten beschouwing. Als er
een modelspoor voor waterkwaliteit in werking is kan het
wel interessant worden om aquatische natuur in de analyse
te betrekken.
Huidige en voorgenomen modellering
De grondslag van de berekeningen met het LHM zijn de landgebruikskaarten van het PBL. Hierin is de oppervlakte van
natuurgebieden berekend als resultante van de huidige situatie en het vigerende beleid, nadat aan de ruimtebehoefte
van verstedelijking en infrastructuur is voldaan. Op welke
plaatsen nieuwe natuur tot stand komt wordt dan bepaald
op grond van de attractiviteit van de locatie.
Het LHM berekent in natuurgebieden een eenvoudige
waterbalans met als belangrijkste balansposten: neerslag,
verdamping, oppervlakkige afvoer en aanvulling van het
grondwater. De hydrologische kenmerken verschillen per
type natuur: droog, nat, naaldbos, loofbos, kale grond, open
water.
Voor deze functie is er geen aanvullende informatie beschikbaar per scenario. De verhaallijnen zijn opgenomen in
het hoofdrapport. Deze verhaallijnen zijn in onderstaand
schema samengevat.

Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Nieuwe landgebruikskaarten, aanpassing beregend areaal.
Doorvertaling naar economische analyse
Als in DRUK.
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DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• Realisatie van enkele grote natuurgebieden.
• Natuurgebieden worden herbegrensd op basis van hydrologische
grenzen; vooral ‘Natura 2050’-gebieden.
• Scheiding tussen landbouw en natuur; maar op de overgangen ontwikkelt de landbouw steeds vaker naar circulair of natuur-inclusief.
• Tegelijk ook groei van de streeklandbouw, natuur-inclusieve of biologische landbouw. Hierdoor in sommige regio’s juist kleinschalige
landschappen behouden en versterkt.
• Bij de steden zijn de landschapselementen eveneens gericht op het
tegengaan van wateroverlast en er zijn afspraken gemaakt om in
geval van stedelijke wateroverlast nabij gelegen landbouwgebieden te gebruiken voor tijdelijke waterberging.
• Vergroting van het areaal natuur (inc. productiebos) met 107.000
ha ofwel 17 %.
•
Specifiek voor variant DRUK-Parijs:
• Vergroting van het areaal natuur (inc. productiebos) met 147.000
ha ofwel 24 % ipv 107.000 ha.

• Bestaande natuurgebieden blijven behouden omdat ze belangrijk
zijn voor de openluchtrecreatie.
• Natuurgebieden krijgen een parkachtig karakter worden intensiever gebruikt.
• Biodiversiteit komt door het intensievere gebruik en door de verschuiving van de klimaatzone sterker onder druk te staan.
• Geen grootschalige ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, behalve in zee en in het Markermeer.
• Sterke scheiding tussen landbouw en natuur.
• Open agrarische landschappen nabij de steden, zoals het Groene
Hart, raken steeds meer bebouwd. Hetzelfde geldt voor de randen
van de natuurgebieden.
• Met de zeespiegelstijging nemen de schorren, slikken en platen in
het zuidwesten van Nederland en het Waddengebied drastisch in
omvang af.
• Vergroting van het areaal natuur met 77.000 ha ofwel 13 %

RUST

WARM

• Weinig middelen voor natuurbehoud of –ontwikkeling.
• Overheden bezuinigen op het beheer; minder bezoekers; daardoor
raken deze gebieden, die momenteel een open karakter hebben, bebost en vormen op die manier nieuwe natuurreservaten.
• Natuurontwikkeling is vooral gericht op ecosysteemdiensten voor
de circulaire landbouw.
• Ontstaan van minder intensieve en meer verbrede vormen van
landbouw, veel agrarisch natuurbeheer.
• Waar verdere schaalvergroting van de landbouw plaatsvindt verdwijnt natuur.
• In de stedelijke kernen wordt het stedelijke groen uitgebreid. Dit
maakt de woonomgeving aantrekkelijker en vermindert de kwetsbaarheid voor te hoge grond- en oppervlaktewaterpeilen.
• Vergroting van het areaal natuur met 50.000 ha ofwel 8 %.

• Weinig middelen voor natuurbehoud of -ontwikkeling.
• Toch komt er natuur bij. Door de klimaatverandering en doordat
technische middelen onbetaalbaar worden wordt de landbouw in
sommige regio’s minder productief. Het gaat dan om landbouwgronden die verzilten, om laagveengebieden en kwelgebieden
naast duinen en stuwwallen die vernatten en om beekdalen en rivieruiterwaarden die geregeld overstromen.
• In deze gebieden ontstaat voornamelijk moerasachtige landbouwnatuur. Het gaat vooral om natuur die zich spontaan ontwikkelt,
die niet altijd goed bereikbaar is voor mensen en die geen hoge
belevingswaarde heeft.
• Rond de steden worden de nieuwe natuurgebieden ook ingericht
voor medegebruik door mensen, voorbeeld voor allerlei vormen van
openluchtrecreatie.
• Vergroting van het areaal natuur met 50.000 ha ofwel 8 %.
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4 | Stedelijk gebied
STEDELIJK GEBIED in alle scenario’s
Algemene beschrijving
Momenteel (najaar 2017) zijn gemeenten en DPRA aan het
werk om voor het stedelijk gebied stress tests voor waterbeheer en klimaatverandering voor te bereiden en uit te
voeren. De Deltascenario’s leveren daar een bijdrage aan
door landelijk geharmoniseerde scenario’s aan te bieden,
met de daarbij behorende landgebruikskaarten en kaarten
van het verhardingspercentage in het stedelijke gebied.
De Deltascenario’s zijn in het stedelijk gebied beperkt
toepasbaar. Wat wel kan:
-- effecten van toe- of afnemende verstedelijking op de
regionale waterhuishouding in beeld
brengen middels
veranderingen hydrologische balansen;
-- een indicatie geven van de relatieve verandering van de
hoogste en diepste te verwachten grondwaterstanden als
gevolg van klimaatverandering.
Wat niet kan, omdat de modelschematisaties daarvoor niet
gedetailleerd genoeg zijn:
-- in stedelijk gebied betrouwbare grondwaterstandsverlopen simuleren ten opzichte van NAP;
-- gedetailleerde representatieve waterbalansen genereren
voor specifieke steden;
-- wateroverlast simuleren;
-- stedelijke waterkwaliteit simuleren (noch voor grondnoch voor oppervlaktewater);
-- hittestress simuleren.

*1000 ha

Ref. 2012

DRUK

STOOM

Ruimtebeslag stedelijk en recreatief gebied
Het ruimtebeslag voor stedelijk gebied, industrie, infrastructuur en recreatie verandert in de scenario’s zoals hieronder
aangegeven.

Huidige en voorgenomen modellering
Het LHM berekent in het stedelijke gebied een eenvoudige
waterbalans met als belangrijkste balansposten: neerslag,
verdamping, oppervlakkige afvoer en aanvulling van het
grondwater. Daarmee kan de grondwatervoorraad in en om
het stedelijk gebied worden berekend.
Stedelijke hydrologie is complex. Zo is bijvoorbeeld door
vergravingen een complexe, niet-natuurlijke ondergrond
ontstaan. Voor dergelijke fijnmazige gegevens is het landelijke model te grof. Daarom zijn in het landelijke hydrologische model voor dit gebied eenvoudige aannamen gedaan,
bijvoorbeeld een uniforme drainagediepte in het bebouwd
gebied. Dergelijke aannamen en de ruimtelijke resolutie
van de berekeningen stellen beperkingen aan de manieren
waarop de rekenresultaten gebruikt kunnen worden.

Voor deze functie is er geen aanvullende informatie beschikbaar per scenario. De verhaallijnen zijn opgenomen in
het hoofdrapport. Deze verhaallijnen zijn in onderstaand
schema samengevat.

RUST

WARM

DRUK-Parijs

woongebied

318

365
+15%

419
+ 32%

334
+5%

348
+9%

365
+15%

infra en bebouwd industrie

274

295
+8%

300
+9%

270
-1%

263
-4%

296
+8%

recreatie

155

164
+6%

163
+6%

157
+1%

157
+1%

163
+6%

totaal

747

825
+10%

882
+18%

762
+2%

768
+3%

825
+10%
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DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• Hoge economische groei en bevolkingsontwikkeling.
• Trek naar de steden neemt toe.
• In de regio’s waar de economie het hardst groeit worden veel bedrijfslocaties en woningen gebouwd.
• Tot 2030 gebeurt dit hoofdzakelijk in de grote steden van de Randstad, maar daarna ook steeds meer in de hightechsteden in Oost
Gelderland, Noord-Brabant en andere delen van het land.
• Verdere verdichting van de bestaande steden.
• Daarnaast gespreide verstedelijking door de welvaartsgroei waardoor veel mensen in aantrekkelijke, gebieden bij de steden willen
wonen en werken (bereikbaar, nabij natuur en attractief water).
• Gespreide verstedelijking vindt geclusterd plaats.
• Geen buitendijkse bebouwing.
• Tussen en binnen de steden wordt hoogwaardig en snel collectief
vervoer (people movers, zweeftreinen) gerealiseerd.
• Steden worden steeds compacter ingericht en efficiënter in het gebruik van energie en water.
• De herstructurering en nieuwbouw maken wijken water- en energiezuinig en zelfs energie leverend. Recycling van bouwmaterialen en
andere grondstoffen speelt een grote rol.
• Geherstructureerde en nieuwe wijken worden flexibeler ingericht wat
betreft de grond- en oppervlaktewaterpeilen.

• Bestaande natuurgebieden blijven behouden omdat ze belangrijk
Hoge economische groei en bevolkingsgroei.
• Aanvankelijk trekken bedrijven en mensen vooral naar gebieden
rond de stedelijke kernen in de uitdijende Randstad en het rivierenland.
• Later is er ook een trek naar de stedelijke gebieden van Noord-Brabant en het oostelijk deel van Gelderland, omdat daar meer ruimte
is.
• Door de welvaartsgroei kunnen meer mensen gaan wonen in aantrekkelijke, waterrijke of bosrijke buitengebieden in de nabijheid
van de steden.
• Bestaande steden verdichten niet verder, er treedt veel verspreide
verstedelijking op.
• Nieuwe infrastructuur voor auto’s, people movers, privévliegtuigen
en dergelijke.
• In deze stedelijke gebieden raken wonen, werken, natuur en landbouw meer en meer met elkaar verweven.
• Corridors van hoge snelheidswegen en spoorwegen en netwerken
van luchtwegen. In Zuidwest-Nederland ontwikkelt het hoefijzer van verstedelijking, transportassen en havenactiviteiten zich
steeds verder.
• Minder welgestelde mensen trekken naar de verouderde stadswijken, die na verloop van tijd worden geherstructureerd. Vanwege de
stijgende brandstofprijzen veel aandacht voor energiezuinigheid.
• Weinig aandacht voor de effecten van de bebouwing op de gronden oppervlaktewaterpeilen.

RUST

WARM

• Krimpende stedelijke bevolking in sommige regio’s.
• De werkgelegenheid loopt terug. Waar dit het sterkst het geval is,
treedt stagnatie op in de vraag naar bedrijfslocaties en woningen
en zelfs leegstand en ontvolking.
• Dit speelt vooral in de kleinere steden en dorpen in de perifere delen
van het land. Steden zonder kenniscentra lopen leeg en krijgen te
maken met een sterke vergrijzing.
• De meer aantrekkelijke steden verspreid over het land weten zich
te handhaven. Dit zijn steden die over relatief goede voorzieningen
beschikken en waarin de werkgelegenheid binnen sommige sectoren op peil blijft.
• Verpauperen van minder kansrijke wijken.
• In de steden met meer financiële mogelijkheden, wordt de ruimte
in deze wijken hergebruikt voor wonen, werken en groen, waardoor
het vestigingsklimaat verbetert.
• De druk op de grond wordt minder en de grondprijzen gaan omlaag.
• Weinig nieuwe infrastructuur nodig. Aanvankelijk neemt de mobiliteit nog wel toe, maar na verloop van jaren neemt die af.
• Belangrijke hoofdroutes worden goed onderhouden, de andere niet.

• Verstedelijking erg gematigd door lage economische groei en de
lage bevolkingsgroei.
• In regio’s met een teruglopende werkgelegenheid ontstaat leegstand en verpaupering; vooral in de kleinere dorpskernen in de perifere delen. Ook in steden in de Randstad met veel industrie.
• Waar de werkgelegenheid zich staande weet te houden blijft gebouwd worden.
• Steden met kennisintensieve bedrijven, financiële dienstverlening
en/of culturele voorzieningen kunnen zich handhaven. Maar ook
binnen deze steden in de oudere en minder aantrekkelijke stadswijken leegstand en verpaupering ontstaat.
• Nieuwbouw vaak aan de randen van de steden, is goedkoper dan
herstructurering en heeft betere bereikbaarheid.
• Nieuwbouw vaak verspreid en in lage dichtheden.
• Overgangszones tussen stedelijke en landelijke gebieden worden
groter, meer rommelzones.
• Grondprijzen dalen, meer ruimte voor landbouw en natuur.
• Weinig nieuwe infrastructuur nodig.
• Mobiliteit neemt af, het wegennet raakt later plaatselijk overgedimensioneerd. De hoofdroutes worden onderhouden. Daarbuiten is
dit minder het geval. In het openbaar vervoer wordt maar bescheiden geïnvesteerd.
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5 | Drinkwater
DRINKWATER in alle scenario’s
Algemene beschrijving
Jaarlijks wordt in Nederland ca 740 miljoen m3 drinkwater
gewonnen voor huishoudelijk gebruik en ca 360 miljoen m3
voor klein-zakelijk gebruik. Ca 60% van dit drinkwater wordt
gewonnen uit grondwater en ca 40% uit oppervlaktewater.
Na een sterke toename vanaf 1950 is vanaf 1990 de drinkwatervraag gestabiliseerd. Dit geldt ook voor de verhouding
tussen het aandeel grondwater en oppervlaktewater (Wuijts,
2011).
Voor een beheerder van oppervlaktewateren is uiteraard
vooral de winning uit oppervlaktewater relevant. Daarnaast
kan de interactie van oppervlaktewater met freatische winlocaties belangrijk zijn. Interacties tussen oppervlaktewater
en diepe winningen zijn veel indirecter.
Innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding zijn gelegen aan de Rijn en de daardoor gevoede
wateren (Lek, Lekkanaal, IJssel en IJsselmeer), de Maas en
het daaraan verbonden Lateraalkanaal, de Drentsche Aa en
de Overijsselse Vecht. Het hieruit geproduceerde drinkwater
wordt aan ongeveer 6,5 miljoen consumenten geleverd,
voornamelijk in het westen van Nederland. Het grondwater
in West-Nederland is te brak voor de productie van drinkwater. Dat vormde destijds de belangrijkste reden om daar
te kiezen voor oppervlaktewater als bron voor drinkwater.
Andere redenen voor drinkwaterbedrijven om te kiezen
voor oppervlaktewater als bron voor drinkwater zijn de
beschikbaarheid, de ruimtelijke inpasbaarheid en de relatief
beperkte invloed op andere functies, zoals natuur.
De ontwikkelingen van de drinkwatervraag per scenario
worden bepaald door de resultante van vraagverhogende
en vraagbeperkende ontwikkelingen. Vraagverhogend zijn
bevolkingstoename (in DRUK en STOOM), economische
groei, toenemend watergebruik voor persoonlijke hygiëne;
vraagbeperkend zijn bevolkingsafname (in RUST en WARM),
efficiëntieverhoging in waterlevering, efficiëntieverhoging van waterverbruikende huishoudelijke apparatuur en
bewustwording. De invloed van klimaatverandering op het
jaarlijkse drinkwatergebruik is gering ten opzichte van deze
factoren (Wuijts, 2011). Wel kan klimaatverandering een
groot effect hebben op de maximale dagafzet en daarmee
ook op het piekverbruik. Ook zullen extreem hoge drinkwatergebruiken vaker voorkomen. De drinkwaterinfrastructuur zal dus berekend moeten zijn op hogere en frequentere
gebruikspieken.

De beschikbaarheid van (ruw) drinkwater wordt bepaald
door de resultante van verhogende en beperkende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die kunnen leiden tot verhoogde
beschikbaarheid zijn de ‘natte’ aspecten van klimaatverandering en maatregelen die leiden tot een betere kwaliteit
van grond- en oppervlaktewater. De beschikbaarheid wordt
vooral beperkt door ‘droge’ aspecten van klimaatverandering inclusief externe verzilting, door zeespiegelstijging en
toenemende interne verzilting, en door toenemende vervuiling van bronnen. Voor de beschikbaarheid van drinkwater is
klimaatverandering dus, in tegenstelling tot de drinkwatervraag, wel van belang.
Waterkwaliteit is van groot belang voor drinkwaterwinning,
maar wordt, behoudens de zoutproblematiek, nog niet in het
NWM meegenomen. In de hier gepresenteerde verhaallijnen
zijn enkele kwalitatieve opmerkingen over de waterkwaliteit
opgenomen zodat in een later stadium de verbinding gelegd
kan worden.
Zowel diffuse bronnen (afspoeling of infiltratie van landbouwgronden, afspoeling van verhard oppervlak) als puntbronnen (lozing van ongezuiverd of beperkt gezuiverd afvalwater, oude bodemverontreinigingen) vormen een risico voor
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, en daarmee
op de productie van drinkwater. Daarnaast kunnen calamiteiten de productie van drinkwater negatief beïnvloeden,
zoals bijv. een brand op of een overstroming van een industrieterrein. Dit vormt een belangrijk risico bij de productie van
drinkwater uit oppervlaktewater; reden om te zorgen voor
een continue monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit.
Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven noodvoorzieningen
gecreëerd, zoals voorraadbekkens, infiltratiegebieden in de
duinen of alternatieve bronnen. Deze voorzieningen hebben
een beperkte overbruggingscapaciteit.
Staand beleid
Het uitgangspunt is dat de drinkwatersector altijd aan de
vraag blijft voldoen.
Het provinciale beleid voor grondwaterwinningen, grondwaterbeschermingsmaatregelen en handhaven van boringvrije
zones, zoals nu van kracht, blijft van kracht.
In aanvulling op de huidige drinkwaterwinningen met grondwaterbeschermingsgebieden hebben enkele provincies
gebieden aangewezen die zij ook in de toekomst strategisch
belangrijk vinden voor de openbare drinkwatervoorziening.
Het betreft gebieden waar nog geen winlocaties zijn vast-
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DRINKWATER – OVERZICHT
gesteld en dus ook geen vergunningen zijn verleend; deze
gebieden vallen daarom niet onder het staande beleid.
STRONG bevat een hoofdstuk over drinkwaterwinningen,
met een aantal locaties (als vlekken). Aangezien STRONG
nog niet is vastgesteld vallen ook deze locaties niet onder
het staande beleid.
Huidige en voorgenomen wijze van modelleren
De huidige drinkwaterwinningen en innamepunten zitten in
het hydrologische model, zowel van grond- als van oppervlaktewater. Aanpassing van die configuratie is mogelijk
maar levert weinig meerwaarde. Aanpassing van de totale
vraag in de scenario’s vindt daarom plaats middels een
uniforme factor op alle huidige locaties. In de regionale
uitwerkingen kan dit indien gewenst gedifferentieerd worden
met de regionale ontwikkeling van de bevolkingsgroei of –
krimp. Autonome maatregelen zoals genoemd in de verhaallijnen kunnen niet op landelijke schaal worden gemodelleerd.

Literatuur en andere bronnen
N.G.F.M. van der Aa et al., 2015: Scenario’s drinkwatervraag
2040 en beschikbaarheid bronnen. Verkenning rondwatervoorraden voor drinkwater RIVM rapport 2015-0068
Wuijts, 2011: Toekomstverkenning drinkwatervoorziening
in Nederland. RIVM Rapport 609716001/2011
de Bel, 2012: Notitie watervraag sectoren drinkwater, industrie en energie
Vewin, 2012: Drinkwaterstatistieken 2012
Vewin, 2015: Drinkwaterstatistieken 2015
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van
Economische Zaken, november 2016: Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• De vraag naar drinkwater blijft de komende decennia stijgen door
groei van bevolking en economie.
• Door investeringen in innovatieve technologieën voor waterbesparing en efficiëntieverhoging wordt de stijging in de vraag gedeeltelijk gecompenseerd.
• Het aantal winlocaties waar problemen ontstaan door verontreinigingen en zout blijft beperkt.

• De vraag naar drinkwater neemt flink toe door de groei van de bevolking, de sterke economische groei, de teruggetrokken rol van de
overheid en het ineffectieve milieubeleid.
• In veel winlocaties ontstaan problemen door verslechterende kwaliteit van het ingenomen water.
• Klimaatverandering leidt tot een toenemend aantal winlocaties
waar het zoutgehalte dwingt tot innamestops.

Per saldo:
• Het per capita verbruik daalt met 5% tot 115 l/d.
• Zowel het huishoudelijke verbruik als het zakelijke verbruik stijgt
met 10%.
• Het totale verbruik stijgt met 10% naar 1200 Mm3/j.

Per saldo:
• Het per capita verbruik stijgt met 15% tot 140 l/d.
• Het huishoudelijke verbruik stijgt met 35%.
• Het zakelijke verbruik stijgt met 15%.
• Het totale verbruik stijgt met 35% naar 1400 Mm3/j..

RUST

WARM

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking, beperkte klimaatverandering.
• Effectief beleid op het gebied van duurzaamheid en innovatie leidt
tot lichte efficiëntieverhoging voor watergebruikende apparaten.
Deze trend is minder sterk dan in DRUK.

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking,
sterke en snelle klimaatverandering.
• Lichte trend in efficiëntieverhoging voor watergebruikende apparaten.
• Toenemend watergebruik voor persoonlijke hygiëne en in droogteperioden.
• Klimaatverandering leidt via toename van de kwel in laag Nederland en lage rivierafvoeren in de zomer tot een toenemend aantal
winlocaties waar het zoutgehalte dwingt tot innamestops.

Per saldo:
• Het per capita verbruik daalt met 10% tot 110 l/d.
• Het huishoudelijke verbruik daalt met 15%.
• Het zakelijke verbruik daalt met 5%.
• Het totale verbruik daalt met 10% naar 1000 Mm3/j.
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Per saldo:
• Het per capita verbruik stijgt met 10% tot 130 l/d.
• Het huishoudelijke verbruik en het zakelijke verbruik
• blijven gelijk.
• Het totale verbruik blijft op het huidige niveau van 1100 Mm3/j.
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Deltascenario’s
DRINKWATER in scenario DRUK en variant DRUK-Parijs
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei.
Sterke bevolkingsgroei, mede door hoog migratiesaldo.
Beperkte klimaatverandering, mede door effectief internationaal milieu- en innovatiebeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen van de
drinkwatersector
De drinkwatersector maakt in dit scenario intensief gebruik
van een breed palet aan innovatieve maatregelen om de
vraag te beperken en aan de resterende vraag te voldoen:
•
Waterbesparing door bedrijfsinterne maatregelen
•
Vermindering drinkwatervraag door vraagbeïnvloeding
•
Benutting capaciteitsruimte die er is in de bestaande
grond- en infiltratiewinningen
•
Intensivering van de onderlinge leveringen tussen
drinkwaterbedrijven
•
Inzet brak grondwater
•
Ondergrondse waterberging.
Verhaallijn
Door de sterke economische groei en bevolkingsgroei,
mede door immigratie, blijft de vraag naar drinkwater de
komende decennia stijgen. Het per capita waterverbruik
voor persoonlijke hygiëne neemt licht toe. Maar door de
investeringen die worden gedaan in innovatieve technologieën voor waterbesparing en efficiëntieverhoging in
watergebruikende apparaten wordt de stijging in de vraag
gedeeltelijk gecompenseerd: het per capita verbruik daalt
per saldo met 5%. Het product van bevolkingstoename en
verminderd verbruik per capita resulteert in een netto stijging van de drinkwatervraag van huishoudens ten opzichte
van 2015 van 10%. De zakelijke drinkwatervraag stijgt
eveneens met 10%. Het totale drinkwaterverbruik stijgt
met 10%.
Door het effectieve milieubeleid en de beperkte klimaatverandering blijft het aantal winlocaties waar problemen
ontstaan door verontreinigingen en zout, beperkt.
Regionale differentiatie
Wordt niet uitgewerkt in de landelijke berekeningen. Voor
de regionale uitwerkingen kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden, in
combinatie met de regionale spreiding in WLO.
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Effecten op de wateropgave
Het directe effect is beperkt tot de waterbedrijven die
oppervlaktewater als bron gebruiken en ruimte hebben om
de capaciteit daarvan te verhogen.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
In het landelijke model wordt de werkelijke ontwikkeling
benaderd met de aanname van een uniforme toename van
de drinkwatervraag met 10% in alle voorzieningsgebieden
in 2050.
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verbruik stijgt dan met 35%. Door de economische groei
en de beperkte maatregelen voor waterbesparing stijgt
het zakelijke verbruik met 15%. Dit leidt tot een overall
toename van het drinkwaterverbruik met 35%, naar 1400
Mm3/j.

DRINKWATER in scenario STOOM

Door de beperkte aandacht voor milieu en klimaat ontstaan
er in veel winlocaties problemen door verhoogde gehalten
aan nutriënten, medicijnresten en andere verontreinigende
stoffen. Sterke klimaatverandering leidt via toename van
de kwel in laag Nederland en lage rivierafvoeren in de
zomer tot een toenemend aantal winlocaties waar het
zoutgehalte dwingt tot innamestops. De capaciteit van
de duinen in West Nederland wordt geleidelijk een steeds
groter knelpunt. Er is daar een grotere ruimteclaim nodig
voor de drinkwaterwingebieden.

Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei.
Sterke bevolkingsgroei, mede door hoog migratiesaldo.
Snelle en sterke klimaatverandering, mede door beperkt
internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid.

Regionale differentiatie
Wordt niet uitgewerkt in de landelijke berekeningen. Voor
de regionale uitwerkingen kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden, in
combinatie met de regionale spreiding in WLO.

Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Faciliteren inzetten grondwater uit overige kansrijke
gebieden die nog niet zijn aangewezen als strategische
voorraad voor de productie van drinkwater.

Effecten op de wateropgave
Het effect is beperkt tot de waterbedrijven die oppervlaktewater als bron gebruiken en ruimte hebben om de capaciteit daarvan te verhogen.

Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De drinkwatersector maakt in dit scenario vooral gebruik
van maatregelen die erop gericht zijn om het aanbod mee
te laten groeien met de vraag:
Benutting van de capaciteitsruimte bij bestaande gronden infiltratiewinningen
Intensivering van de onderlinge leveringen tussen drinkwaterbedrijven

Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
In het landelijke model wordt de werkelijke ontwikkeling
benaderd met de aanname van een uniforme toename van
de drinkwatervraag met 35% in alle voorzieningsgebieden
in 2050.. Dit komt overeen met de inschatting van van der
Aa et al. (2015) voor 2040 in scenario GE.

Doorvertaling naar economische analyse
Via waterkwaliteit en autonome maatregelen die de drinkwatersector neemt.

Verhoogde inzet van oppervlaktewater
Vergroting van de ondergrondse waterberging.
Daarnaast zorgt de sector in dit scenario voor afdoende
maatregelen om de verhoging van de piekvraag, die een
gevolg is van klimaatverandering, op te vangen.
Verhaallijn
De groei van het aantal inwoners, met daarbij een hoog
migratiesaldo, de sterke economische groei en daarmee
samengaande consumptie (bijvoorbeeld stortdouches en
zwembaden), de teruggetrokken rol van de overheid en het
ineffectieve milieubeleid leiden er in dit scenario toe dat
de vraag naar drinkwater sterk toeneemt. Het per capita
verbruik stijgt met 15% tot 140 l/d. Het huishoudelijke

Doorvertaling naar economische analyse
Link met waterkwaliteit en autonome maatregelen van de
sector.

DRINKWATER in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Bescheiden economische groei.
Zeer lichte stijging van de bevolkingsomvang tot 2030,
daarna lichte daling, laag migratiesaldo.
Beperkte klimaatverandering, mede door effectief internationaal milieu- en innovatiebeleid.

Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Vanwege de beperkte veranderingen zijn geen infrastructurele ingrepen nodig en kan de sector volstaan met lichte
maatregelen:
Waterbesparing door bedrijfsinterne maatregelen
Vermindering van de drinkwatervraag door vraagbeïnvloeding.
Daarnaast moet de sector in enkele provincies manieren
zien te vinden om om te gaan met bevolkingskrimp en
teruglopende inkomsten. Bescherming van de waterkwaliteit vergt daarentegen geen buitengewone inspanningen.
Verhaallijn
Door het beleid op het gebied van duurzaamheid en innovatie is er sprake van een lichte trend in efficiëntieverhoging voor watergebruikende apparaten. Deze trend is voor
de industrie minder sterk dan in het scenario DRUK. Het
watergebruik voor persoonlijke hygiëne blijft op hetzelfde
niveau als in de referentie.
Het aantal inwoners loopt licht terug. Het per capita
verbruik daalt met 10% tot 110 l/d. In combinatie met
de lichte bevolkingsafname leidt dit tot een daling van
het huishoudelijke verbruik met 15%. Ook het zakelijke
verbruik daalt, met 5%. Het totale verbruik daalt dan met
10% naar 1000 Mm3/j.
Regionale differentiatie
Wordt niet uitgewerkt in de landelijke berekeningen. Voor
de regionale uitwerkingen kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden, in
combinatie met de regionale spreiding in WLO.
Effecten op de wateropgave
Verlichting van de opgave.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
In het landelijke model wordt de werkelijke ontwikkeling
benaderd met de aanname van een uniforme toename van
de drinkwatervraag met 10% in alle voorzieningsgebieden
in 2050. Dit komt overeen met de inschatting van van der
Aa et al. (2015) voor 2040 in scenario RC.
Doorvertaling naar economische analyse
link met waterkwaliteit en autonome maatregelen van de
sector.

Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
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Deltascenario’s
DRINKWATER in scenario WARM
Bepalende externe ontwikkelingen
Bescheiden economische groei.
Zeer lichte stijging van de bevolkingsomvang tot 2030,
daarna lichte daling, laag migratiesaldo.
Snelle en sterke klimaatverandering, mede door beperkt
internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De drinkwatersector maakt in dit scenario vooral gebruik
van maatregelen om het aanbod op peil te houden als
winningen gesloten moeten worden vanwege onvoldoende
waterkwaliteit:
-- Benutting van de capaciteitsruimte bij bestaande gronden infiltratiewinningen
-- Intensivering van de onderlinge leveringen tussen
drinkwaterbedrijven
-- Inzet van oppervlaktewater.
Daarnaast zorgt de sector in dit scenario voor afdoende
maatregelen om de verhoging van de piekvraag, die een
gevolg is van klimaatverandering, op te vangen.
Verhaallijn
Er is weliswaar een lichte trend in efficiëntieverhoging voor
watergebruikende apparaten, maar daar staat de trend
tegenover van toenemend watergebruik voor persoonlijke
hygiëne en een toename van watergebruik gedurende
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droogteperioden in de zomer voor tuinieren en ‘waterrecreatie’. In combinatie met de lichte afname van de bevolking
resulteert dit in een gelijkblijvende vraag naar drinkwater.

6 | Koelwater elektriciteitsproductie

Door de beperkte aandacht voor milieu en klimaat ontstaan
er in veel winlocaties problemen door verhoogde gehalten
aan nutrienten, medicijnresten en andere verontreinigende
stoffen. Sterke klimaatverandering leidt via toename van
de kwel in laag Nederland en lage rivierafvoeren in de
zomer tot een toenemend aantal winlocaties waar het
zoutgehalte dwingt tot innamestops.

Algemene beschrijving
De vraag naar elektriciteit wordt in belangrijke mate
gestuurd door
-- de economische ontwikkeling;
-- de trend van relatieve afname van het aandeel van de
industriële sector in het BBP, die kan leiden tot vermindering van de vraag;
-- innovaties die leiden tot efficiënter gebruik van elektriciteit bij de afnemers.

Regionale differentiatie
Wordt niet uitgewerkt in de landelijke berekeningen. Voor
de regionale uitwerkingen kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden, in
combinatie met de regionale spreiding in WLO.
Effecten op de wateropgave
Gelijkblijvend wat betreft waterkwantiteit, toenemend wat
betreft waterkwaliteit.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
In het landelijke model wordt de werkelijke ontwikkeling
benaderd met de aanname dat de drinkwatervraag in alle
voorzieningsgebieden in 2050 gelijk blijft aan de referentie.

KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE in alle scenario’s

sector

In de WLO-scenario’s is op basis van het bovenstaande een
inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag per sector. Deze inschatting is als uitgangspunt
gehanteerd in de Deltascenario’s.
Voor het waterbeheer is vooral de koelwatervraag van de
energieproducenten van belang. Deze hangt, behalve van de
ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit, af van de wijze
van opwekking, de efficiëntie van de opwekking, de wijze van
koeling (met name of er al of niet gebruik wordt gemaakt
van koeltorens), de temperatuur van het ingenomen water,
en ontwikkelingen zoals de levering van restwarmte aan
warmtenetten.

vraag naar elektriciteit in TWh/jr (CPB & PBL, 2016)
referentie

Laag 2050

Hoog 2050

huishoudens

24

22

31

handel, diensten en overheid

37

16

23

2

2

2

30

35

41

spoorwegen
industrie
landbouw
TOTAAL

7

5

5

100

80

102

Doorvertaling naar economische analyse
Link met waterkwaliteit en autonome maatregelen van de
sector.
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KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE – OVERZICHT
Tot in de jaren 90 was het koelwatergebruik voor de energieproductie ruwweg evenredig met het BBP. In de toekomst
is een zeer sterke ontkoppeling te verwachten: door technologische vernieuwingen is economische groei mogelijk bij
gelijkblijvend of zelfs een fors dalend koelwatergebruik.

Staand beleid
Koelwaterlozingen zijn vergunningplichtig, indien lozing >
5000 m3/u.
Beoordeling lozingen vindt plaats aan de hand van de
CIW-nota uit 2004, waarin een aantal immissie-criteria.

In 2013 kwam circa 10 procent van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Een belangrijk verschil
met de eerdere Deltascenario’s is dat de transitie naar
duurzame opwekking van elektriciteit nu als robuuste
ontwikkeling wordt gezien, dus als een ontwikkeling die
in alle scenario’s op bijna dezelfde manier is opgenomen.
Zowel in WLO-scenario Laag als Hoog komt in 2030 meer
dan de helft van de elektriciteit uit wind en zon. In 2050 is
het aandeel verder toegenomen tot ongeveer 70 procent in
Laag en bijna 80 procent in Hoog. Het aandeel van de elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen (gas en kolen)
neemt af; in 2030 tot 40 procent en in 2050 tot ongeveer 25
procent in Laag en 15 procent in Hoog (WLO Achtergronddocument Klimaat en energie). Als gevolg hiervan neemt
in alle scenario’s de vraag naar koelwater tot 2050 af
met 80%.
De verschillen tussen de scenario’s zijn gelegen in de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid en in de vraag of CO2
wordt afgevangen (CCS). Dat gebeurt wel in de scenario’s
DRUK en RUST, en niet in STOOM en WARM. Omdat CCS
efficiënter plaats kan vinden als er een beperkt aantal grote
centrales is, wordt in DRUK en RUST verondersteld dat bij
het einde van de levensduur van de huidige centrales nieuwbouw plaats vindt aan de kust op een beperkt aantal locaties. In STOOM en WARM vindt nieuwbouw ook bij voorkeur
plaats aan de kust, maar op meer locaties en met kleinere
eenheden. Het is onzeker hoe snel deze verplaatsing zal
plaats vinden. Als aanname aan de conservatieve kant is
verondersteld dat dit pas na 2050 een rol van betekenis
speelt. Gaat dit sneller, dan wordt de koelwatervraag richting
2050 in toenemende mate overschat.

Huidige en voorgenomen wijze van modelleren
De huidige innamepunten met de vergunde debieten zitten in
het LHM. Aanpassing van die configuratie is mogelijk maar
kost relatief veel tijd en levert weinig meerwaarde. Aanpassing van de totale vraag in de scenario’s vindt daarom plaats
middels een reductiefactor die uniform op alle huidige locaties wordt toegepast, maar die wel per scenario verschillend
kan zijn. Deze factor blijkt in alle scenario’s 0,2 te bedragen
en is dus toch (door toevallige oorzaken) in alle scenario’s
gelijk.
Literatuur en andere bronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004: CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen
CPB & PBL, 2016: Klimaat en energie Achtergronddocument.
WLO - Welvaart en Leefomgeving, Toekomstverkenning
2030 en 2050, CPB & PBL, 30 maart 2016

DRUK en variant DRUK-Parijs

Ontwikkelingen in vraag naar en opwekking van elektriciteit

• Snelle transitie naar een zuinige en koolstofarme energievoorziening.
• Elektriciteitsproductie loopt voorop, deze sector kan het snelst en
goedkoopst worden verduurzaamd.
• In 2030 komt meer dan de helft van de elektriciteit uit wind en zon,
in 2050 is dat opgelopen tot 80 procent.
• De vraag neemt in sommige sectoren toe (met name huishoudens
en industrie) maar neemt in andere af (met name zakelijk verbruik)
(CPB&PBL, 2016). Het resultaat is een nagenoeg gelijkblijvende
vraag tot 2050.
• Op langere termijn te vervangen centrales worden aan de kust geplaatst, in een beperkt aantal grote eenheden om CCS mogelijk te
maken.

Ontwikkeling van de koelwatervraag

• De vermindering van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 80 procent resulteert bij gelijkblijvende vraag naar elektriciteit
in een verlaging van de koelwatervraag met 80 procent.
• De snelheid van de transitie naar duurzaam is zo hoog dat er in het
binnenland geen centrales worden bijgebouwd. Er is ook op korte
termijn geen toename van de koelwateronttrekking en -lozing op
de binnenwateren.

RUST

Ontwikkelingen in vraag naar en opwekking van elektriciteit

• Ondanks de lage economische groei wordt er toch veel in nieuwe
energietechnologie geïnvesteerd.
• Er is een matig snelle transitie naar een zuinige en koolstofarme
energievoorziening.
• Elektriciteitsproductie loopt voorop, deze sector kan het snelst en
goedkoopst worden verduurzaamd.
• Al in 2030 komt meer dan de helft van de elektriciteit uit wind en
zon, in 2050 is het aandeel verder toegenomen tot 70 procent.
• De vraag naar elektriciteit neemt af met 20% in 2050.
• Op langere termijn te vervangen centrales worden aan de kust geplaatst , in een beperkt aantal grote eenheden om CCS mogelijk te
maken.

Ontwikkeling van de koelwatervraag

• De vermindering van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 70% vertaalt zich in combinatie met een reductie van de vraag
naar elektriciteit met 20% door in een verlaging van de koelwatervraag met 80%.
• De snelheid van de transitie naar duurzaam is zo hoog dat er in het
binnenland geen nieuwe centrales worden gebouwd. Er is ook op
korte termijn geen toename van de koelwateronttrekking en -lozing op de binnenwateren.
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STOOM

Ontwikkelingen in vraag naar en opwekking van elektriciteit

• Hernieuwbaar, wind en zon wint terrein met name voor elektriciteitsproductie, maar de rest van de energievoorziening blijft sterk
op fossiele brandstoffen gefocust.
• De energie-efficiency wordt in alle sectoren groter, maar doordat
CO2- niet wordt afgevangen en opgeslagen neemt de CO2-uitstoot
toch toe, met gevolgen voor klimaat.
• In 2030 komt meer dan de helft van de elektriciteit uit wind en zon,
en in 2050 is dat opgelopen tot 80 procent.
• De vraag naar elektriciteit blijft gelijk.
• Op langere termijn te vervangen centrales worden verspreid aan de
kust geplaatst.

Ontwikkeling van de koelwatervraag

• De vermindering van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 80 procent resulteert bij gelijk- blijvende vraag naar elektriciteit in een verlaging van de koelwatervraag met 80 procent.
• De snelheid van de transitie naar duurzaam is zo hoog dat er in het
binnenland geen nieuwe centrales worden gebouwd. Er is ook op
korte termijn geen toename van de koelwateronttrekking en -lozing op de binnenwateren.

WARM

Ontwikkelingen in vraag naar en opwekking van elektriciteit

• Ondanks lage economische groei toename hernieuwbare energie,
met name elektriciteit, maar fossiele brandstoffen blijven nog geruime tijd beschikbaar. De brandstofprijzen blijven hoog.
• Al in 2030 komt meer dan de helft van de elektriciteit uit wind en
zon, in 2050 is het aandeel verder toegenomen tot 70 procent.
• De vraag naar elektriciteit neemt af met 20% in 2050.
• Op langere termijn te vervangen centrales worden verspreid aan de
kust geplaatst.

Ontwikkeling van de koelwatervraag

• De vermindering van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 70% vertaalt zich in combinatie met een reductie van de vraag
naar elektriciteit met 20% door in een verlaging van de koelwatervraag met 80%.
• De snelheid van de transitie naar duurzaam is zo hoog dat er in het
binnenland geen nieuwe centrales worden gebouwd. Er is ook op
korte termijn geen toename van de koelwateronttrekking en -lozing op de binnenwateren.

39
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KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE in scenario
DRUK en variant DRUK-Parijs
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei en hoge bevolkingsgroei.
Beperkte klimaatverandering, mede door effectief en
substantieel internationaal milieu- en innovatiebeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Doorgaande implementatie van duurzaamheidsbeleid op
Europees niveau.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Veel investeringen in een efficiënter en schoner energieverbruik in het transport, de industrie, de landbouw en in de
woningbouw. Aanleg van een sterk onderliggend energienetwerk met opslagmogelijkheden (waterstof).
Te vervangen productiecapaciteit wordt aan de kust
geplaatst, in een beperkt aantal grote eenheden om Carbon
Capture and Storage (CCS) mogelijk te maken.
Verhaallijn
De sterk stijgende brandstofprijzen en de mondiale
afspraken over het beprijzen van de CO2-uitstoot brengen
met zich mee dat er in dit scenario een snelle transitie
plaatsvindt naar een zuinige en koolstofarme energievoorziening, aangestuurd door een groeiend besef dat het
nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.
De elektriciteitsproductie is de sector die het snelst en
goedkoopst kan worden verduurzaamd. Deze sector loopt
daarom voorop in de transitie. Bestaande hernieuwbare
productietechnologieën zoals windenergie en zonnecellen
worden meer en meer ingezet. In dit scenario komt al in
2030 meer dan de helft van de elektriciteit uit wind en zon,
in 2050 is het aandeel verder toegenomen tot 80 procent.
De vraag naar elektriciteit neemt in sommige sectoren
toe (met name huishoudens en industrie) maar neemt in
andere af (met name zakelijk verbruik) (WLO2015). Het
resultaat is een nagenoeg gelijkblijvende vraag tot 2050.
De reductie van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 80 procent vertaalt zich direct door in een reductie van
de vraag naar koelwater met 80 procent. Verdere afname
is te verwachten als gevolg van verplaatsing naar de kust
maar de aanname in de verhaallijn is dat dit pas na 2050
een belangrijke rol gaat spelen.
Variant Parijs wijkt wat betreft de koelwatervraag niet
belangrijk af van DRUK, omdat ook in DRUK de koelwatervraag al sterk afneemt.
Regionale differentiatie
Conform de huidige locaties van de koelwateronttrekkingen.
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Effecten op de wateropgave
Steeds snellere reductie van de koelwatervraag tot uiteindelijk 20% van het huidige niveau in 2050.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme factor op huidige koelwateronttrekkingen: 0.2.

KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei
Sterke bevolkingsgroei, mede door hoog migratiesaldo
Snelle en sterke klimaatverandering, mede door beperkt
internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid; de internationale gemeenschap kan op milieugebied
niet tot gemeenschappelijke acties komen.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen; stagnerend mondiaal en EU-beleid over duurzaamheid.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De transitie naar duurzame opwekking van elektriciteit zet
ook in dit scenario sterk door. De elektriciteitsproductie is in
dit opzicht echter een uitzondering, want andere sectoren
blijven zwaar leunen op fossiele brandstoffen.
Te vervangen energiecentrales worden aan de kust gebouwd
om verzekerd te zijn van koelwater.
Verhaallijn
Ondanks de groei van de economie en de bevolking blijft de
energievoorziening als geheel sterk op fossiele brandstoffen
gefocust. De energie-efficiency wordt in alle sectoren weliswaar groter, maar door de volumegroei en het ontbreken
van klimaatbeleid is opvang en opslag van koolstof geen
aandachtspunt en neemt de CO2-uitstoot toch toe.
De uitzondering op de bovenstaande ontwikkeling is
de elektriciteitsproductie, waar een forse toename van
het aandeel hernieuwbaar is waar te nemen. De elektriciteitsproductie is de sector die snel en goedkoop kan
worden verduurzaamd. Deze sector loopt daarom voorop.
Bestaande hernieuwbare productietechnologieën zoals
windenergie en zonnecellen worden meer en meer ingezet.
Dit is een robuuste ontwikkeling, gelijk aan DRUK. Al in
2030 komt meer dan de helft van de elektriciteit uit wind
en zon, in 2050 is het aandeel verder toegenomen tot 80
procent.
De vraag naar elektriciteit neemt in sommige sectoren
toe (met name huishoudens en industrie) maar neemt in
andere af (met name zakelijk verbruik) (WLO2015). Het
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resultaat is een nagenoeg gelijkblijvende vraag tot 2050.
De reductie van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 80% vertaalt zich direct door in een reductie van de
vraag naar koelwater met 80%.
Omdat de vraag niet toeneemt is nieuwbouw van centrales
niet aan de orde, alleen vervanging bij einde levensduur.
Te vervangen eenheden worden verspreid aan de kust
geplaatst. De aanname in de verhaallijn is dat dit pas na
2050 een belangrijke rol gaat spelen.
Regionale differentiatie
Conform huidige locaties van koelwateronttrekkingen.
Effecten op de wateropgave
Steeds snellere reductie van de koelwatervraag tot uiteindelijk 20% van het huidige niveau in 2050.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme factor op huidige koelwateronttrekkingen: 0.2.

KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte economische groei.
Zeer lichte stijging van de bevolkingsomvang tot 2030,
daarna lichte daling, laag migratiesaldo.
Beperkte klimaatverandering, door internationaal milieuen innovatiebeleid en door beperkte economische groei.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Implementatie van duurzaamheidsbeleid op Europees
niveau in gematigd tempo.
Te vervangen productiecapaciteit wordt aan de kust
geplaatst, in een beperkt aantal grote eenheden om Carbon
Capture and Storage (CCS) mogelijk te maken.
Verhaallijn
Door de klimaatafspraken die binnen de Europese Unie
worden gemaakt wordt er, ondanks de lage economische
groei, toch veel in nieuwe energietechnologie geïnvesteerd.
Hierbij gaat het vooral om wind en zon. Met het oog hierop
wordt het onderliggende energienetwerk verbeterd. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in een schoner en efficiënter energieverbruik in transport, industrie, landbouw en
woningbouw.

goedkoopst kan worden verduurzaamd. Deze sector loopt
dus voorop. Bestaande hernieuwbare productietechnologieën zoals windenergie en zonnecellen worden meer en
meer ingezet. In dit scenario komt al in 2030 meer dan
de helft van de elektriciteit uit wind en zon, in 2050 is het
aandeel verder toegenomen tot 70 procent.
De vraag naar elektriciteit neemt in bijna alle sectoren flink
af. De enige uitzondering is de industrie, waarvoor de overstap naar het gebruik van elektriciteit juist gestimuleerd
wordt (WLO 2015). Het resultaat is een afname van de
vraag naar elektriciteit met 20% in 2050.
De reductie van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 70% vertaalt zich in combinatie met een reductie van
de vraag met 20% door in een reductie van de vraag naar
koelwater met 80%.

Regionale differentiatie
Conform huidige innamelocaties van koelwaterontrekkingen.
Effecten op de wateropgave
Reductie van de koelwatervraag met 80%.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme factor op huidige locaties 0.2.

KOELWATER ELEKTRICITEITSPRODUCTIE in scenario WARM
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte economische groei.
Zeer lichte stijging van de bevolkingsomvang tot 2030,
daarna lichte daling, laag migratiesaldo.
Snelle en sterke klimaatverandering, mede door beperkt
internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid; de internationale gemeenschap kan niet tot gemeenschappelijke acties komen.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen; stagnerend mondiaal en EU-beleid over duurzaamheid.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Implementatie van duurzaamheidsbeleid op Europees
niveau in een traag tempo.

De elektriciteitsproductie is de sector die het snelst en
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Verhaallijn
Door het ontbreken van klimaatafspraken binnen de
Europese Unie wordt er maar beperkt in hernieuwbare
energietechnologie geïnvesteerd. De uitzondering hierop
is de elektriciteitsproductie is de sector die het snelst en
goedkoopst kan worden verduurzaamd door de groei van
wind- en zonne-energie. Deze sector loopt dus voorop.
In dit scenario komt al in 2030 meer dan de helft van de
elektriciteit uit wind en zon, in 2050 is het aandeel verder
toegenomen tot 70 procent. Met het oog hierop wordt het
onderliggende energienetwerk verbeterd.
De vraag naar elektriciteit neemt in bijna alle sectoren flink
af. De enige uitzondering is de industrie, waarvoor de overstap naar het gebruik van elektriciteit juist gestimuleerd
wordt (WLO 2015). Het resultaat is een afname van de
vraag naar elektriciteit met 20% in 2050.
De reductie van het aandeel fossiel opgewekte elektriciteit
met 70% vertaalt zich in combinatie met een reductie van
de vraag met 20% door in een reductie van de vraag naar
koelwater met 80%.

Regionale differentiatie
Conform huidige innamelocaties van koelwater ontrekkingen.
Effecten op de wateropgave
Reductie van de koelwatervraag met 80%.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme factor op huidige locaties 0.2.
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7 | Koel- en proceswater industrie
KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE in alle scenario’s
Algemene beschrijving
We beschouwen hier de eigen onttrekkingen van de industriële sector voor koel- en procesdoeleinden. Deze staan
naast het door drinkwaterbedrijven geleverde water, dat
gedeeltelijk ook voor koeling en proceswater gebruikt wordt.
Dat gebruik is meegenomen onder de functie Drinkwater.
Het industriële watergebruik is gekoppeld aan de groei van
het bruto binnenlands product, maar ook hier vindt, net
als bij energie- en drinkwatergebruik, in toenemende mate
ontkoppeling plaats.
Een aantal factoren is van invloed. De verwachting is dat voor
Nederland het relatieve belang van de industriële productie
in alle scenario’s afneemt . Daarnaast is de verwachting
dat er binnen de sector een efficiëntieslag zal plaatsvinden
waardoor er minder watergebruik zal zijn per eenheid van
productie. Deze efficiëntietoename zal zowel optreden in de
algemene industriële productie als in de efficiëntie van het
gebruik van koelwater (zie aldaar). De efficiëntieverbeteringen verschillen per scenario.
Voor verdere algemene achtergrondinformatie over waterwinningen zie onder functie Drinkwater.

terbeschermingsmaatregelen en handhaven van boringvrije
zones, zoals nu van kracht, blijft van kracht.
Het bestaande beleid bij rijk en waterschappen voor vergunningverlening voor oppervlaktewateronttrekkingen blijft
gehandhaafd.
De tarieven voor onttrekkingen blijven (geïndexeerd) op het
huidige niveau.
Huidige en voorgenomen wijze van modelleren
De huidige onttrekkingen zitten in het model onder ‘overige
onttrekkingen’, onderscheiden naar grond- en oppervlaktewater. Aanpassing van de configuratie is mogelijk maar
levert weinig meerwaarde. Aanpassing van de totale vraag
in de scenario’s vindt daarom plaats middels een uniforme
factor op alle huidige locaties. Deze factor verschilt wel
tussen de scenario’s. Autonome maatregelen zoals genoemd
in de verhaallijnen kunnen niet worden gemodelleerd.
Literatuur en andere bronnen
de Bel, 2012: Notitie watervraag sectoren drinkwater, industrie en energie
van der Aa, 2015. Scenario’s drinkwatervraag 2040 en
beschikbaarheid bronnen Verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater

Staand beleid
Het provinciale beleid voor grondwaterwinningen, grondwa-
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KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE - OVERZICHT
DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• Flinke groei bevolking en economie.
• Matige klimaatverandering, mede door effectief en substantieel internationaal milieu- en innovatiebeleid.
• Vraag naar proceswater in de industrie stijgt de komende decennia.
• Door investeringen in innovatieve technologieën voor waterbesparing, waterzuivering en kringloopsluiting in de waterketen wordt de
stijging gecompenseerd.
• De economische groei bedraagt een factor 2 in 2050. De afname
van het aandeel van de industrie in de economie met 1 % per jaar
geeft een reductie met een factor 0,7 in 2050. Verhoogde efficiëntie
van het watergebruik met 1,7 % per jaar resulteert in afname van
het verbruik met een factor 0,5 in 2050.

• Flinke groei bevolking en economie.
• Sterke en snelle klimaatverandering. Mondiaal geen overeenstemming of aanpak klimaatverandering
• Minder snelle efficiëntieverhoging van het watergebruik.
• Redelijke sterke groei van het BBP, maar teruglopend belang van de
industrie voor de Nederlandse economie.
• De grootste afnemers (chemie, raffinaderijen) bevinden zich in het
havenindustrieel complex.
• Nederland trekt waterintensieve industrie uit het buitenland aan
vanwege de relatief hoge beschikbaarheid van water in ons land.
• De economische groei bedraagt een factor 2 in 2050. De afname
van het aandeel van de industrie in de economie met 1 % per jaar
geeft een reductie met een factor 0,7 in 2050. Verhoogde efficiëntie
van het watergebruik met 0,5 % per jaar resulteert in afname van
het verbruik met een factor 0,8 in 2050.

Per saldo:
• Bij elkaar resulteert dit in een afname van de watervraag voor de
industrie met 30%.

Per saldo:
• Bij elkaar resulteert dit in een toename van de watervraag voor de
industrie met 15%.

RUST

WARM

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking.
• Beperkte klimaatverandering.
• Ondanks de lage economische groei wordt er toch veel in nieuwe
energietechnologie geïnvesteerd. Hierdoor efficiëntieverhoging van
watergebruik.
• Lichte afname van het belang van de industrie voor de Nederlandse
economie.
• De economische groei bedraagt een factor 1,4 in 2050. De afname
van het aandeel van de industrie in de economie met 0,5 % per jaar
geeft een reductie met een factor 0,8 in 2050. Verhoogde efficiëntie
van het watergebruik met 1,7 % per jaar resulteert in afname van
het verbruik met een factor 0,5 in 2050.

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking.
• Sterke en snelle klimaatverandering. Mondiaal geen overeenstemming over aanpak klimaatverandering.
• Weinig aandacht voor duurzaamheid en innovatie.
• Minder snelle efficiëntieverhoging van watergebruik.
• Lichte trend van afname van het belang van de industrie voor de
Nederlandse economie.
• De economische groei bedraagt een factor 1,4 in 2050. De afname
van het aandeel van de industrie in de economie met 0,5 % per jaar
geeft een reductie met een factor 0,8 in 2050. Verhoogde van het
efficiëntie watergebruik met 0,5 % per jaar resulteert in een afname van het gebruik met een factor 0,8 in 2050.

Per saldo
• Bij elkaar resulteert dit in een afname van de watervraag voor de
industrie met 40%.

Per saldo
• Bij elkaar resulteert dit in een afname van de watervraag voor de
industrie met 10%.

KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE in scenario DRUK
en variant DRUK-Parijs
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei.
Sterke bevolkingsgroei, mede door hoog migratiesaldo.
Beperkte klimaatverandering, mede door effectief internationaal milieu- en innovatiebeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De industriële sector maakt in dit scenario intensief
gebruik van innovatieve maatregelen om het waterverbruik
te beperken:
-- Waterbesparing door bedrijfsinterne maatregelen
-- Inzet brak grondwater
-- Ondergrondse waterberging
-- Verlaging van koelwaterbehoefte door levering van
restwarmte aan warmtenetten.
Verhaallijn
Door de sterke economische groei en bevolkingsgroei stijgt
de vraag naar proceswater in de industrie de komende
decennia. Maar door de investeringen die worden gedaan
in innovatieve technologieën voor waterbesparing, waterzuivering en kringloopsluiting in de waterketen wordt de
stijging gecompenseerd. Het afnemende aandeel van de
industrie – de grootste afnemer van proceswater – in de
economische groei speelt ook een belangrijke rol.
De economische groei bedraagt een factor 2 in 2050. De
afname van het aandeel van de industrie in de economie
met 1 % per jaar leidt tot een reductie met een factor 0,7
in 2050. Toename van de efficiëntie van het watergebruik
met 1,7 % per jaar resulteert in afname van het verbruik
met een factor 0,5 in 2050. Bij elkaar resulteert dit in een
afname van de watervraag voor de industrie met 30%.
Regionale differentiatie
Voor de regionale uitwerking kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden,
in combinatie met de regionale spreiding in WLO.
In sommige regio’s kunnen datacenters en/of nieuwe
bedrijventerreinen een belangrijke factor zijn in het bepalen
van de zoetwateropgave of –strategie. Deze watervraag
moet in die gevallen worden doorgerekend in de regionale
uitwerkingen.
Effecten op de wateropgave
Afname van de watervraag met 30%.
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Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme afname van de onttrekking in alle innamepunten.

KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei.
Sterke bevolkingsgroei, mede door hoog migratiesaldo.
Snelle n sterke klimaatverandering, mede door beperkt
internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De industriële sector neemt maar weinig efficiëntieverhogende maatregelen, en streeft ernaar de toenemende
waterbehoefte te dekken met toenemende onttrekkingen.
Daarbij komt dat de sector in dit scenario extra maatregelen moet nemen om de verhoging van de piekvraag, die
een gevolg is van klimaatverandering, op te vangen.
Vanwege de relatief goede beschikbaarheid van water
in Nederland trekt ons land waterintensieve industrieën
vanuit minder waterrijk buitenland aan.
Verhaallijn
In dit scenario is er minder accent op duurzaamheid en
innovatie. Hierdoor is er minder sprake van efficiëntieverhoging van het watergebruik. Er een redelijke sterke groei
van het BBP, maar er is ook de trend dat het belang van de
industrie voor de Nederlandse economie afneemt omdat de
industrie – de grootste afnemer van proceswater – minder
hard groeit dan andere sectoren. De grootste afnemers
(chemie, raffinaderijen) bevinden zich in het havenindustrieel complex. Nederland trekt waterintensieve industrie
uit het buitenland aan vanwege de relatief hoge beschikbaarheid van water in ons land.
De economische groei bedraagt een factor 2 in 2050. De
afname van het aandeel van de industrie in de economie
met 1 % per jaar leidt tot een reductie met een factor 0,7 in
2050. Toename van de efficiëntie van het watergebruik met
0,5 % per jaar tot 2050 resulteert in afname van het verbruik
met een factor 0,8 in 2050. Bij elkaar resulteert dit in een
toename van de watervraag voor de industrie met 15%.
Regionale differentiatie
Voor de regionale uitwerking kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden,
in combinatie met de regionale spreiding in WLO.
In sommige regio’s kunnen datacenters en/of nieuwe
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bedrijventerreinen een belangrijke factor zijn in het bepalen
van de zoetwateropgave of –strategie. Deze watervraag
moet in die gevallen worden doorgerekend in de regionale
uitwerkingen.

voor de 21e eeuw

Effecten op de wateropgave
Verlaging van de industriele watervraag met 40%.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Verlaging van de vraag met 40% in alle innamepunten.

Effecten op de wateropgave
Verhoging van de watervraag met 15%.
KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE in scenario WARM
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Toename met 15% in alle innamepunten.

KOEL- EN PROCESWATER INDUSTRIE in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte economische groei; zeer lichte stijging van de
bevolkingsomvang tot 2030, daarna lichte daling, laag
migratiesaldo; beperkte klimaatverandering, mede door
effectief internationaal milieu- en innovatiebeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De industriële sector maakt in dit scenario intensief
gebruik van innovatieve maatregelen om het waterverbruik
te beperken:
Waterbesparing door bedrijfsinterne maatregelen
Verlaging van koelwaterbehoefte door levering van restwarmte aan warmtenetten.
Verhaallijn
In dit scenario is er veel aandacht voor duurzaamheid en
innovatie. Hierdoor is er een trend van efficiëntieverhoging
van watergebruik. Er is sprake van lichte groei van het BBP,
maar is er ook een lichte trend van afname van het belang
van de industrie voor de Nederlandse economie.
De economische groei bedraagt een factor 1,4 in 2050. De
afname van het aandeel van de industrie in de economie
met 0,5 % per jaar geeft een reductie met een factor 0,8
in 2050. Toename van de efficiëntie van het watergebruik
met 1,7 % per jaar resulteert in afname van het verbruik
met een factor 0,5 in 2050. Bij elkaar resulteert dit in een
afname van de watervraag voor de industrie met 40%.
Regionale differentiatie
Voor de regionale uitwerking kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden,
in combinatie met de regionale spreiding in WLO.
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Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte economische groei; zeer lichte stijging van de
bevolkingsomvang tot 2030, daarna lichte daling, laag
migratiesaldo; snelle en sterke klimaatverandering, mede
door beperkt internationaal milieu-, innovatie- en duurzaamheidsbeleid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
De industriële sector neemt maar weinig efficientieverhogende maatregelen. Daarbij komt dat de sector in dit scenario
extra maatregelen moet nemen om de verhoging van de piekvraag, die een gevolg is van klimaatverandering, op te vangen.
Verhaallijn
In dit scenario is er weinig aandacht voor duurzaamheid en
innovatie. Hierdoor is er een minder snelle trend van efficiëntieverhoging van watergebruik. Er is een kleine groei van
het BBP, en een lichte trend van afname van het belang van
de industrie voor de Nederlandse economie.
De economische groei bedraagt een factor 1,4 in 2050. De
afname van het aandeel van de industrie in de economie
met 0,5 % per jaar geeft een reductie met een factor 0,8
in 2050. Toename van de efficiëntie van het watergebruik
met 0,5 % per jaar resulteert in een factor 0,8 in 2050. Bij
elkaar resulteert dit in een afname van de watervraag voor
de industrie met 10%.
Regionale differentiatie
Voor de regionale uitwerking kunnen de gegevens per voorzieningsgebied in van der Aa et al. (2015) gebruikt worden,
in combinatie met de regionale spreiding in WLO.
Effecten op de wateropgave
Lichte verlaging van de opgave met 10%.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Uniforme verlaging van de onttrekking met 10% in alle
innamepunten.
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8 | Scheepvaart
SCHEEPVAART in alle scenario’s
Algemene beschrijving
De binnenscheepvaart verbruikt geen water maar is afhankelijk van de afvoer van rivieren en kanalen omdat die medebepalend is voor de vaardiepte en vaargeulbreedte.
Het waterbeheer heeft een beperkt aantal middelen waarmee
het kan proberen te zorgen voor een optimale vaardiepte
voor de binnenscheepvaart. Dat kan in geval van lage
afvoeren op twee manieren:
binnen de technische mogelijkheden verdelen van het debiet
om beperkingen van de vaardiepte tegen te gaan (met name
in de Rijntakken);
maatregelen nemen om in stuwpanden schutverliezen te
beperken of te compenseren (met name in de gestuwde
Maas).
Aanvullend hierop kan de vaarwegbeheerder middels
baggeren lokale vaardieptebeperkingen wegnemen.
Peilbeheer, stuwbeheer en sedimentbeheer zijn dus de
‘knoppen’ waar de water- en vaarwegbeheerders in de dagelijkse praktijk aan kunnen draaien. Daarnaast zijn er structurele ingrepen mogelijk, zoals het aanleggen van dwarsdammen of het vastleggen van de rivierbodem, of zelfs
maatregelen om de vaarwegklasse van een waterloop aan te
passen. Dergelijke maatregelen beschouwen we als beleidsmaatregelen, die niet in de scenario’s worden opgenomen.
Het dagelijks waterbeheer kan in perioden met lage afvoeren
niet altijd voorkomen dat de vaardiepte en de vaargeulbreedte beperkt worden (m.n. op de Rijntakken) en dat
vertragingen optreden bij het passeren van stuwen (m.n. op
de Maas). Dit veroorzaakt economische schade. De omvang
van die schade wordt in de economische analyse bepaald
op basis van ernst en frequentie van de vaarbeperkingen in
combinatie met de aard en omvang van de vervoerde vracht.
Hoe de transportvraag en vaarbeperkingen zich ontwikkelen
is de resultante van een samenspel van externe ontwikkelingen, die in de scenario’s op uiteenlopende manieren zijn
gegroepeerd.
Een fenomeen dat voor alle scenario’s van belang is, is de
differentiële bodemerosie: bodemerosie van de erodeerbare zandige delen van de rivierbedding en het ontstaan
van ‘harde’ drempels waar geen verdere erosie optreedt
(waar klei- of grindlagen, harde kleibanken, kunstwerken
of infrastructuur aanwezig zijn). Dit levert in toenemende
mate problemen op met de vaardiepte, vaak zelfs in sterkere

mate dan klimaatverandering (van Dorsser, 2012). Rijkswaterstaat bereidt maatregelen voor om verdere bodemerosie
tegen te gaan. In de berekeningen voor de Deltascenario’s
wordt uitgegaan van de situatie dat deze maatregelen zijn
geïmplementeerd. De veronderstelling is dat daarmee het
probleem is opgelost.
Ook de voortgaande schaalvergroting in de binnenvaart is
een onzekere factor. Deze wordt beschouwd als autonome
ontwikkeling.

Doorwerking van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op de vervoersvraag over water
De externe ontwikkelingen die voor de binnenvaart van
belang zijn en die in wisselende samenstelling een plaats
hebben in de scenario’s zijn:
klimaatverandering, droge kant: lagere zomerafvoeren en
waterpeilen in het zomerhalfjaar;
sociaaleconomische ontwikkeling: verandering van de
vervoervraag over water.
De effecten van klimaatverandering op de afvoeren van Rijn
en Maas en op de frequenties van voorkomen van lage rivierwaterstanden zijn doorgerekend met de KNMI-scenario’s
van 2014 (Deltares, 2015). Hieruit resulteren per scenario
frequentietabellen van afvoeren en waterpeilen. Daaruit is
het aantal dagen per jaar af te leiden dat vaardieptebeperkingen te verwachten zijn, afhankelijk van de vaarwegklasse.
Voor de beschrijving van de sociaal-economische ontwikkelingen en hoe die doorwerken in de vervoervraag over
water zijn de WLO-scenario’s als uitgangspunt genomen.
In de WLO-studie is aangegeven dat zowel bij hoge als bij
lage economische groei het vervoerde tonnage over water
toeneemt, met 35 resp. 12% (tabel 1). In WLO Hoog zijn de
belangrijke trends: snelle verbetering van de efficiëntie in de
vervoerslogistiek en daardoor hogere bezettingsgraad, en
een binnenvaart die gaat betalen voor CO2-uitstoot. In WLO
Laag is de verbetering van de efficiëntie minder snel en blijft
de binnenvaart vrijgesteld van CO2-heffingen.
In de WLO-studie wordt aangegeven dat steeds meer lading
via dikke (intensieve) stromen zal verlopen. Dit zou er toe
kunnen leiden dat de keuze uiteindelijk in sterkere mate ten
gunste van de binnenvaart kan zijn dan in de WLO-studie is
aangenomen. Op grond van deze aanname is daarom in de
scenario’s waarin energie-efficiëntie de meest prominente
rol speelt (DRUK, variant DRUK-Parijs en RUST) de vervoersvraag over water iets naar boven bijgesteld ten opzichte van
WLO-Hoog; zie tabellen 1 en 2.
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Tabel 1. Ontwikkeling vervoersvraag in de WLO-scenario’s.
bron: WLO 2015

vervoersvraag (Mton/jaar)

totale vervoersvraag

waarvan over water

ref

WLO-Hoog

WLO-Laag

ref

WLO-Hoog

WLO-Laag

1080

1640

1230

340

460

380

+52%

+14%

+35%

+12%

28%

31%

groei t.o.v. referentie
marktaandeel vervoer over
water

32%

Tabel 2. Ontwikkeling van de nationale en internationale vervoersvraag over water in de Deltascenario’s
vervoersvraag over water
(Mton per jaar)
nationaal

internationaal

Referentie 2012

120

220

340

180

320

500

STOOM 2050

170

290

460

RUST 2050

150

260

410

WARM 2050

140

240

380

DRUK-Parijs 2050

180

320

500

Voor de economische analyse die zal volgen op de scenarioberekeningen is het onderscheid van belang tussen nationaal en internationaal transport. Panteia (2017) geeft voor
2016 de verdeling 36% nationaal en 64% internationaal,
ofwel 120 Mton nationaal en 220 Mton internationaal. Bij
gebrek aan betere inzichten is de aanname in de Deltascenario’s dat deze verhouding niet verandert.
Voor de economische analyse is ook een eventuele verschuiving van belang in het aandeel van de Rijn en de Maas in het
transport over water. Het NMCA-rapport (MinIenM, 2017)
noemt groeicijfers voor de Rijn- en de Maascorridors in
2040. Voor de Rijn is dat +26 % in scenario Laag en +48 %
in scenario Hoog; voor de Maas is dat +22% in scenario Laag
en +58% in scenario Hoog. Dit duidt op een licht toenemend
aandeel van de Maas onder scenario Hoog.
Staand beleid
Staand beleid houdt in het handhaven van de geschiktheid
van het hoofdwatersysteem voor de afgesproken scheepsklassen. In scenario’s DRUK en vooral STOOM kan vraag
naar verruiming ontstaan, vooral van de kanalen in zuidelijk
en oostelijk Nederland. Dit wordt genoemd in de verhaallijnen maar wordt niet opgenomen in de modellering.
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Voor infrastructuur wordt het principe van minimaal gedifferentieerd trendmatig beleid vormgegeven door de reeds
voorgenomen aanleg van nieuwe infrastructuur zoals voorzien in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT) mee te nemen. De grote infrastructurele aanpassingen op de Maas (modernisering Maasroute,
vergroting diepgang van 3 m naar 3,5 m, tweebaksduwvaart, oplossing capaciteitsknelpunt Ternaaien) vallen daar
onder, en kunnen omstreeks 2020 leiden tot een veranderd
beeld. In de WLO-scenario’s is het effect daarvan echter niet
meegenomen omdat er slechts beperkte impact van wordt
verwacht in de berekeningen met het model BasGoed (PBL,
mond.med.) (de Jong et al., 2010).
Verdere capaciteitsuitbreidingen van weg, spoor, water en
pijpleiding worden niet meegenomen. De vervangingsopgave VONK in de Maas is nog geen staand beleid en wordt
niet meegenomen.

totaal

DRUK 2050

ACHTERGRONDRAPPORT

Literatuur en andere bronnen
C.v.Dorsser, 2012. Proefschrift TU Delft
CPB en PBL, 2016. Goederenvervoer en Zeehavens. WLO –
Welvaart en Leefomgeving Scenariostudie voor 2030 en
2050; Achtergronddocument.

De Jong, G, M. de Bok, J. Baak, A. Burgess, M. de Gier, P. Grashoff, 2010. Systeem- en gebruiks documentatie MS en DM
BasGoed. Rapport voor de Dienst Verkeer en Scheepvaart
van Rijkswaterstaat.
Deltares, 2015. Update Deltascenario’s Nationaal Water
Model rapport 1220056-000
EU, 2011. Roadmap to a Single European Transport Area
Turpijn, B., K. Roelse, T. Groen en J.van Meijeren, 2010.
Herziening Vlootontwikkeling Binnenvaart. Aanpassing
TNO-rapport 27 mei 2010.
Turpijn, B. en R. Weekhout, 2011 Klimaat en Binnenvaart.
Een strategische verkenning naar de effecten van
klimaatverandering op het gebruik van het Hoofdvaarwegennet.
Panteia, 2017. Middellange Termijn Prognoses voor de
binnenvaart - Vervoer in relatie tot Nederland, periode
2017 - 2021
https://www.panteia.nl/nieuws/afvlakkende-groei-nederlandse-binnenvaart-naar-2021/
MinIenM, 2017. Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse
2017. Hoofdrapport 01-05-2017 (NMCA)

In het Europese transportbeleid zoals omschreven in de
Roadmap to a Single European Transport Area (EU, 2011)
is tot doel gesteld dat in 2050 50% van het goederenvervoer over de weg (boven de 300 km) wordt overgenomen
door spoor en binnenvaart. Het ligt buiten de scope van deze
studie om te bepalen in hoeverre deze doelstelling in scenario’s wordt gehaald, maar op basis van tabel 1 (ongeveer
gelijk blijvende marktaandelen voor vervoer over water) zijn
daarbij vraagtekens te plaatsen.
Ten aanzien van de relevante expliciete of impliciete belastingen, subsidies en gebruikerstarieven voor weg, spoor,
water en pijpleiding (‘prijsbeleid’) gaan we ook uit van minimaal gedifferentieerd trendmatig beleid. Dit komt neer op
het reëel constant houden van de genoemde tarieven. Europees klimaatbeleid kan grote invloed hebben, direct op de
haven van Rotterdam en via modal shift. Het staand EU-beleid is vertrekpunt voor alle scenario’s.
Het nationale beleid blijft onveranderd: zorgen voor onderhoud
van de vaarroutes conform internationale verdragen, Overeengekomen Laag Water, het nakomen van de verplichtingen i.v.m.
scheepvaartbegeleiding, informatiesystemen e.d.
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SCHEEPVAART - OVERZICHT
DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

SCHEEPVAART in scenario DRUK en variant DRUK-Parijs

• Flinke groei bevolking en economie.
• Matige klimaatverandering, mede door effectief en substantieel internationaal milieu- en innovatiebeleid.
• CO2-prijs loopt snel op; uitstootnormen aangescherpt; ook de binnenvaart gaat betalen voor de CO2-uitstoot.
•
• Aandeel klassieke bulkgoederen neemt af.
• Ook vervoersstromen van olie en kolen lopen terug.
• Vervangende activiteiten vragen om aanvoer van grondstoffen in
kleine volumes; toename van het aantal scheepsbewegingen maar
in kleinere volumes.
• Groei in het vervoer van halffabricaten, veelal via containers.
• Ontstaan van nieuwe bulkstromen: waterstof, biobased.
• Steeds meer intermodaal transport, lading via dikke stromen, ook
dikkere stromen op kleinere vaarwegen; inzet van grotere en/of beter bezette voer- en vaartuigen; efficiëntiewinsten.

• Flinke groei bevolking en economie.
• Sterke en snelle klimaatverandering. Mondiaal geen overeenstemming of aanpak klimaatverandering.
•
• Sterke toename van de overslagvolumes in de zeehavens. De petrochemische industrie en de aanvoer van bulkgoederen blijven
belangrijk.
• Daarnaast meer deep sea containervervoer.
• Het bevaarbaar houden van de Rijn heeft niet veel prioriteit. Toenemende bereikbaarheidsproblemen. Verlies van marktaandeel aan
de Duitse en Franse zeehavens. Daardoor minder sterke groei dan
in Druk.

Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke economische groei gekoppeld aan beperkte klimaatverandering
Wereldwijd hoge demografische en economische groei. Ook
de groei van de internationale handel zet door. De globaliseringstrends van de afgelopen tientallen jaren worden
voortgezet waardoor de internationale handel sneller
groeit dan de wereldwijde economische groei. De hoge
economische groei gaat gepaard met een relatief sterk
groeiende (commerciële) dienstensector en daardoor een
afnemend aandeel van de industriële sector, dus dit werkt
weer remmend op de groei.

Per saldo:
• Groei vervoersvraag over water met 50% tot 500 Mton per jaar in
2050.
• Verdeling van het transport over water tussen Rijn en Maas blijft
gelijk.

Per saldo:
• Groei vervoersvraag over water met 35% tot 2050, tot 460 Mton
per jaar.
• Verdeling tussen Rijn en Maas verschuift van 90/10 nu naar 85/15
in 2050 vanwege beter gegarandeerde vaardiepte op de gestuwde
Maas

RUST

WARM

Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking.
Beperkte klimaatverandering; de Rijn blijft bevaarbaar.
Er wordt in beperkte mate geïnvesteerd in een duurzame opwaardering van de grotere nationale en internationale vaarwegen en in de
bouw van achterlandterminals en private overslagkades.
Betekenis van Rotterdam als wereldhaven neemt na 2050 af vanwege de afname van het goederen- en personenvervoer.
Transport over water en per spoor handhaaft zich ten opzichte van
het transport over de weg.
Totale overslagvolumes in de zeehavens nemen nog wel toe, de economie blijft immers wel groeien.
Verschuiving van klassiek bulk- naar containervervoer.
Ontstaan nieuwe bulkstromen: waterstof, biobased.

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking.
• Sterke en snelle klimaatverandering.
• Havens in de HLH-range en de Nederlandse havens daarbinnen behouden hun marktaandelen.
• Aandeel van het goederenvervoer dat via het water wordt vervoerd
neemt af ten opzichte van de aandelen van weg en spoor.
• Totale overslagvolumes in de zeehavens nemen nog beperkt toe.
Petrochemie en aanvoer van bulkgoederen blijven belangrijk.
• De grotere hubs zoals Rotterdam en Antwerpen weten hun positie te handhaven, ondanks de afnemende betrouwbaarheid van de
achterlandverbindingen.
• Er wordt weinig in het vaarwegennet geïnvesteerd.

Per saldo
• Groei vervoersvraag over water met 20% tot 410 Mton per jaar in
2050.
• Verdeling van het transport over water tussen Rijn en Maas blijft
gelijk.

Per saldo
• Groei vervoersvraag over water met 10% tot 380 Mton per jaar in
2050.
• Verdeling van het transport over water tussen Rijn en Maas verschuift van 90/10 nu naar 85/15 in 2050 vanwege beter gegarandeerde vaardiepte op de gestuwde Maas.

Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Het Europese transportbeleid is trendvolgend, effectief
waar knelpunten optreden. Dat gaat zowel om harmonisering van regelgeving als om het stimuleren van transportnetwerken. Er gaat daarmee geen handelsbelemmering uit
van Europees beleid, maar ook geen handelsbevordering.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geleidelijke aanpassing van de vlootsamenstelling. Het
tempo hiervan is echter laag, en tot 2050 nauwelijks
van invloed. De kleinste scheepsklassen zullen in belang
afnemen omdat voor deze klassen het wegvervoer in
alle opzichten (snelheid, capaciteit, maar ook CO2) sterk
concurrerend is en omdat het vanwege het beperkte
comfort moeilijk is om er personeel voor te vinden. Verdere
vergroting grootste schepen wordt niet verwacht omdat dit
deel van de vloot relatief jong is.
Verhaallijn
In dit scenario is sprake van een snelle ontwikkeling van
de logistieke concepten en technologie. Dit past bij een
hoge economische groei omdat in een dergelijk scenario de
baten van snelle innovatie groot zijn en daarmee ook de
prikkels om te innoveren.
Het transport via de Hamburg-Le Havre havenrange
(HLH-range) houdt gelijke tred met de ontwikkeling van de
internationale handelsstromen van en naar Noordwest-Europa. Het marktaandeel van de Nederlandse havens in de
HLH-range blijft behouden. Doordat er sprake is van een
hoge economische ontwikkeling is er ook sprake van een
relatief grote groei van de ladingstromen via Nederland.
Door (informatie)technologische ontwikkelingen wordt het
steeds gemakkelijker om ladingstromen verder te consolideren. Dat betekent dat steeds meer lading verloopt via
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dikke stromen die steeds dieper de haarvaten in komen,
waardoor de inzet van grotere en/of beter bezette voer- en
vaartuigen mogelijk wordt. Ook biedt dit meer kansen voor
optimalisatie van vervoer door flexibele inzet van verschillende transportmodaliteiten (multimodaliteit/synchromodaliteit). Een en ander betekent dat er behoorlijke efficiëntiewinsten te behalen zijn waardoor goederenvervoer
trendmatig relatief snel goedkoper wordt. De toename
van de omvang van gebundelde stromen zorgt voor een
verschuiving van wegtransport naar binnenvaart. Het
containervervoer groeit, zowel in absolute als in relatieve
zin. Er ontwikkelt zich een netwerk van inland terminals.
Er is sprake van een stevig klimaatbeleid (zie CPB en PBL,
2015b). Dit betekent dat de CO2-prijs snel oploopt, dat
uitstootnormen stevig worden aangescherpt en dat ook de
binnenvaart gaat betalen voor de CO2-uitstoot. Het succesvolle klimaatbeleid heeft tot gevolg dat de veranderingen in
het afvoerregime van de Rijn en de Maas beperkt blijven,
en daarmee de vaarbeperkingen (door zowel hoge als lage
waterstanden).
De grote vervoersstromen van traditionele energiedragers (olie en kolen) lopen terug (Panteia, 2017). Doordat
de zware energie zich naar de bron verplaatst neemt ook
het aandeel bulkgoederen in de totale overslag af. Deze
afname wordt echter meer dan gecompenseerd door een
toename van vervangende energiedragers (biomassa) en
door de toename van het containertransport.
De petrochemische industrie gaat in eerste instantie over
op liquified natural gas (LNG) als grondstof en richt zich
later op de duurzame productie van biobrandstoffen en
bio-plastics (Van Dorsser, 2012). De aanvoer van deze
grondstoffen vindt in kleine volumes plaats. Het vervoer
van halffabricaten, veelal via containers, groeit sterk.
Er ontstaan in toenemende mate knelpunten bij sluizen.
Hierdoor ontstaan extra vaartuigverliesuren en onbetrouwbare reistijden. Er zijn circa 100 bruggen die na uitvoering
van het huidige MIRT programma niet (geheel) aan de
streefhoogten voor de containervaart voldoen (MinIenM,
2017).
De genoemde ontwikkelingen leiden tot een toename van
de vervoersvraag over water met 50% tot 2050.
Regionale differentiatie
De vervoersstroom per regio is beschreven in (MinIenM,
2017).
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Deltascenario’s
Effecten op de wateropgave
De watervraag om schutverliezen te compenseren neemt
toe met het aantal vaarbewegingen. Door de beperkte
effecten van klimaatverandering komt de vaardiepte in de
grote rivieren niet in het geding en is er geen aanleiding de
waterverdeling te veranderen. De opkomst van multimodaal vervoer stelt wel nieuwe eisen aan het vaarwegennet
op de kleinere binnenwateren.
Doorvertaling naar economische analyse
Het transportvolume over water in 2050 is ten opzichte
van WLO-Hoog licht bijgesteld naar boven als gevolg van
de keuze voor meer binnenvaart, en geraamd op 500 Mton
per jaar. Dit komt overeen met een groei van 50% ten
opzichte van de referentie.
Het aandeel van de kleinste scheepsklassen in de vloot
loopt hier terug.
Het percentage internationaal transport is in de referentie
64% en blijft op dat niveau.
De verdeling van het scheepvaartverkeer over Rijn en Maas
verandert niet ten opzichte van de referentie, en blijft
schommelen rond de 90% voor de Rijn en 10% voor de
Maas (H.Mooren, Schuttevaer, mond.med.)

SCHEEPVAART in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Door de sterke groei van de wereldeconomie en de wereldhandel neemt het internationale transport sterk toe. Dit
wordt bevorderd doordat steeds meer productie zich naar
landen buiten Europa verplaatst en doordat zich in Noordwest en Centraal Europa en Noord-Italië een sterke groei
voordoet (Port of Rotterdam, 2011). Bovendien vindt er
geen ontkoppeling tussen economie en transport plaats.
De groei van het transport doet zich in alle modaliteiten
voor: autowegen, spoorwegen, waterwegen, luchtwegen en
pijpleidingen. De stijgende energieprijzen zorgen weliswaar
voor hogere transportkosten, maar door schaalvergrotingen en innovaties blijft de kostenstijging beperkt.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geen aanpassing van de vlootsamenstelling. Verdere
vergroting grootste schepen wordt niet verwacht (dit deel
van de vloot is relatief jong). Aanleg van buffervoorraden
bij afnemers in tijden van dreigende lage waterstanden
(voorspellingen worden beter en met langere tijdhorizon).
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Verhaallijn
De hoge economische groei gaat samen met een sterke
toename van de overslagvolumes in de zeehavens (Van
Dorsser, 2012). De petrochemische industrie blijft een
belangrijke pijler voor het Rotterdamse en Antwerpse
havengebied. Doordat de zware energie in Europa blijft
gevestigd, blijft de aanvoer van bulkgoederen een belangrijke rol spelen. Bovendien worden er steeds meer kolen
geïmporteerd.
Voor de binnenscheepvaart stijgen de transportkosten
minder hard dan die van de andere modaliteiten. Mede als
gevolg van een hoge economische groei en de zeer beperkte
transitie naar een duurzame maatschappij doet klimaatverandering zich steeds sterker gelden. Door de beperkte
interesse in een verduurzaming van de maatschappij heeft
het bevaarbaar houden van de Rijn niet veel prioriteit. Tot
2050 krijgt de het ARA-complex nog beperkt te maken
met bereikbaarheidsproblemen, maar deze nemen toe en
werpen hun schaduw vooruit. De Boven-Rijn, de Waal, het
Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn (tot Driel) en de IJssel
zijn steeds vaker slecht bevaarbaar of zelfs onbevaarbaar.
Hierdoor verliezen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen
marktaandeel aan de Duitse en Franse zeehavens. Vanwege
de zeespiegelstijging en de grotere weersextremen zal de
Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg vaker gesloten
moeten worden.
Er is weinig politieke animo voor het verbeteren van de
infrastructuur op de kleine vaarwegen en het ontwikkelen
van natte bedrijfsterreinen. Door de sterke groei van de
totale vervoersvolumes komt multimodaal vervoer wel van
de grond, maar slechts in beperkte mate.
Net als bij DRUK ontstaan er in toenemende mate knelpunten bij sluizen, met extra vaartuigverliesuren en
onbetrouwbare reistijden tot gevolg. Behalve sluizen zijn
er circa 100 bruggen die na uitvoering van het huidige
MIRT programma niet voldoen aan de streefhoogtes voor
containervaart. Vanwege de frequenter optredende hoge
waterstanden zorgt dit in toenemende mate voor onderbrekingen in het transport.
Vooral het verlies aan marktaandeel van de Nederlandse
havens is er de oorzaak van dat de totale vervoersvraag
over water in dit scenario minder sterk toeneemt dan in
scenario DRUK. De genoemde ontwikkelingen leiden tot
een toename van de vervoersvraag over water met 35% tot
2050.
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Regionale differentiatie
De vervoersstroom over water wordt amper beïnvloed door
de verdere verstedelijking in de Randstad.
Effecten op de wateropgave
Toenemende vraag om water om vaardiepte op peil te
houden en schutverliezen te compenseren.
Doorvertaling naar economische analyse
Groei van het transportvolume met 35% tot 460 Mton per
jaar in 2050, met gelijkblijvende vlootsamenstelling.
Het percentage internationaal transport is in de referentie
64% en blijft op dat niveau.
De verdeling van het scheepvaartverkeer over Rijn en
Maas verschuift in beperkte mate naar de Maas omdat
die gestuwd is, en wordt 85% voor de Rijn en 15% voor de
Maas.

SCHEEPVAART in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Matige economische groei in combinatie met beperkte
klimaatverandering als gevolg van een transitie naar duurzaamheid.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Het Europese transportbeleid is trendvolgend: niet agenda
zettend maar effectief daar waar knelpunten optreden. Dat
gaat zowel om harmonisering van regelgeving als om het
stimuleren van transportnetwerken. Er gaat daarmee geen
handelsbelemmering uit van Europees beleid, maar ook
geen handelsbevordering.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Beperkte verschuiving van bedrijvigheid naar aan het water
gelegen locaties.
Verhaallijn
Als gevolg van een lage mondiale economische groei en
een succesvolle globale transitie naar een duurzame maatschappij (mede door stimuleringsmaatregelen in groene
infrastructuur) lukt het om de ergste effecten van klimaatverandering af te wenden. Ten aanzien van de infrastructuur kan verwacht worden dat de Rijn bevaarbaar blijft en
dat er in beperkte mate geïnvesteerd zal worden in een
duurzame opwaardering van de grotere nationale en internationale vaarwegen.
Het belang van de Rotterdamse haven als wereldhaven
neemt in dit scenario af, zij het pas vooral na 2050,

vanwege de afname van het goederen- en personenvervoer, wat op zijn beurt wordt veroorzaakt door het stagneren van de mondiale economie en de wereldhandel. Deze
trend wordt versterkt doordat de betekenis van Noordwest
Europa als economisch kerngebied afneemt. Als regionale
haven voor Noordwest-Europa blijft Rotterdam onverminderd van belang (Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden,
2011b). Vanwege de lagere kosten en de kleinere milieubelasting handhaaft het transport via water en per spoor zich
ten opzichte van het transport via de weg.
Tot 2050 blijven de totale overslagvolumes in de zeehavens toenemen (Van Dorsser, 2012). De petrochemische
industrie gaat in eerste instantie over op liquified natural
gas (LNG) als grondstof en later vooral op de duurzame
productie van biobrandstoffen en bioplastics. Deze trend
brengt de aanvoer van een groter aantal kleinere volumes
met zich mee. Doordat de zware energie naar de bron
verschuift neemt het aandeel bulkgoederen in het transport gestaag af. Door de beperkte groei van het diepzeecontainervervoer, de goede bereikbaarheid van de zeehavens
en de efficiënte en duurzame achterlandverbindingen weet
Rotterdam zijn positie binnen de le Havre – Hamburg regio
te handhaven. Enkele nieuwe achterlandterminals en de
rivierwaterafvoeren die weinig veranderen spelen hierbij
een voorname rol.
De binnenscheepvaart weet zijn positie in de doorvoer van
goederen ten opzichte van de weg en het spoor te handhaven. Er vindt, net als in DRUK, een verschuiving plaats
van bulkgoederen en fossiele energiedragers (kolen en olie)
naar halffabrikaten en containertransport. Het netto resultaat is een toename van het vervoerde volume, maar deze
toename is als gevolg van de lagere economische groei en
de lagere investeringen in infrastructuur beduidend lager
dan in DRUK en ook lager dan in STOOM.
De genoemde ontwikkelingen leiden tot een toename van
de vervoersvraag over water met 20% tot 2050.
Regionale differentiatie
Speelt hier geen rol van betekenis.
Effecten op de wateropgave
De kleinschaliger scheepvaart maakt ook het op peil houden
van het rivierwater minder ingewikkeld. De opkomst van
multimodaal vervoer stelt wel nieuwe eisen aan het vaarwegennet op de kleinere binnenwateren.
Doorvertaling naar economische analyse
Groei van de vervoersvraag met 20% tot 410 Mton per jaar in
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Deltascenario’s
2050; direct door te vertalen in groei van het aantal scheepsbewegingen met 20% (gelijkblijvende vlootsamenstelling).
Het percentage internationaal transport is in de referentie
64% en blijft op dat niveau.
De verdeling van het scheepvaartverkeer over Rijn en Maas
verandert niet wezenlijk ten opzichte van de referentie, en
blijft schommelen rond de 90% voor de Rijn en 10% voor de
Maas (H.Mooren, Schuttevaer, mond.med.).

SCHEEPVAART in scenario WARM
Bepalende externe ontwikkelingen
In dit scenario Laag is er sprake van een lage wereldwijde
economische groei. Dat betekent een lagere groei van de
wereldhandel. De tragere economische groei treft meer
dan evenredig de dienstensector waardoor de verhouding
tussen de industriële en dienstensector gelijk blijft.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen actief en effectief Europees beleid.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Zeer beperkt vanwege beperkte investeringsruimte.
Verhaallijn
De beperkte economische groei leidt tot een beperkte
toename van de totale overslagvolumes in de zeehavens.
Als gevolg van de doorgaande globalisatie en gebrekkige
focus op verduurzaming van productie en transportactiviteiten treedt er vrijwel geen ontkoppeling tussen de groei
van de economie en het transport op.
De petrochemische industrie blijft een sterke pijler voor

54

voor de 21e eeuw

zowel het Rotterdamse als het Antwerpse havengebied.
Door het uitblijven van een sterke groei zijn de afmetingen
van de olietankers min of meer gelijk gebleven. In de periode
na 2050 loopt de olieprijs verder op en schakelt men deels
over op aardgas dat veelal op een
niet duurzame onconventionele wijze gewonnen wordt
(schaliegas).
De zware energie blijft veelal in Europa gevestigd waardoor
de aanvoer van bulkgoederen nog steeds een belangrijke rol
blijft vervullen in de haven van Rotterdam. Uit kostenoverwegingen worden een beperkt aantal eenvoudig terug te
winnen materialen gerecycled, maar het overgrote deel
van de afvalproducten belandt in de verbrandingsoven. Het
effect van gerecycleerde materialen op het totale transportvolume is derhalve zeer beperkt.
De grotere hubs in de le Havre – Hamburg regio, zoals
Rotterdam en Antwerpen, weten hun positie te handhaven,
ondanks de doorzettende klimaatverandering die de bereikbaarheid van de zeehavens beperkt en de achterlandverbindingen via het water minder betrouwbaar maakt. Hierbij
speelt ook een rol dat er weinig in het vaarwegennet wordt
geïnvesteerd.
In de periode tot 2050 neemt het totale vervoersvolume
nog steeds toe en blijven de effecten van klimaatverandering op de rivierafvoer nog redelijk beperkt. Aanvankelijk
stijgt het aandeel van de binnenvaart in het containervervoer, maar door de beperkte groei van de volumes ziet het
havenbedrijf zich toch genoodzaakt van haar dwingende
eisen ten aanzien van de ‘modal split’ af te zien. Hierdoor is
de binnenvaart vanaf 2020 niet langer in staat haar marktaandeel in het containervervoer te vergroten. Als gevolg
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van uitblijvende groei, hoge kosten en hevige concurrentie
kan een aantal inland terminals niet langer het hoofd boven
water houden en wordt het terminal landschap uitgedund.
Van het voorgenomen Europese modal shift beleid komt
niet veel terecht en van verbetering van het Europese
vaarwegennetwerk is vrijwel geen sprake. De beschikbare
hoogte onder bruggen wordt niet vergroot en heffingen op
externe kosten blijven uit. Vervoer over water heeft absoluut geen prioriteit.
Vanaf 2020 neemt het vervoer op de kleinere vaarwegen
af door het wegvallen van kleine schepen (na 1960 zijn er
vrijwel geen klasse II en III schepen meer gebouwd en de op
deze schepen varende schippers zijn al aardig op leeftijd)
en gezien de beperkte schaalvoordelen van deze schepen
loont het niet om deze te vervangen.
Op de hoofdstromen weet de binnenvaart zich nog wel redelijk staande te houden (behoud marktaandeel tot 2050) in
het vervoer van bulkgoederen en continentale containers.
De binnenvaart ziet geen kans om enig belang in het continentale vervoer (dat nu vrijwel geheel over de weg gaat) te
verwerven.
Tot 2050 blijven de gevolgen van klimaatverandering op de
binnenvaart relatief beperkt tot forse beperkingen in diepgang. De Rijn blijft echter bevaarbaar. Vanaf 2050 worden
de variaties in rivierafvoer steeds groter en is scheepvaart
over de Rijn af en toe onmogelijk.
De genoemde ontwikkelingen resulteren tot 2050 in een
beperkte toename van de vervoersvraag over water, met 10%.

Regionale differentiatie
Geen sterke ontwikkelingen ten opzichte van de referentie.
Effecten op de wateropgave
Geleidelijk toenemende vraag om maatregelen om de vaardiepte op peil te houden.
Doorvertaling naar economische analyse
Groei van de transportvraag met 10% tot 380 Mton per
jaar in 2050.
Het percentage internationaal transport is in de referentie
64% en blijft op dat niveau.
De verdeling van het scheepvaartverkeer over Rijn en Maas
verschuift geleidelijk naar de Maas omdat die gestuwd is,
en wordt 85% voor de Rijn en 15% voor de Maas.
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9 | Peilbeheer veenweidegebieden
PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN in alle scenario’s
Algemene beschrijving
In de in cultuur genomen veengebieden is bodemdaling door
veenoxidatie een doorgaand proces, dat nog kan worden
versneld als door klimaatverandering de temperatuur
oploopt. In sommige gebieden gaat dit proces door tot het
veen op is. Verandering van het landgebruik kan de trend van
bodemdaling keren. Waar bijvoorbeeld veenweidegebied uit
productie wordt genomen en omgezet in natte natuur wordt
het veen niet meer geoxideerd. De omzetting in natte natuur
kan grote consequenties hebben voor de waterhuishouding
in het betreffende gebied. Er wordt dan meer zoetwater
vastgehouden, en er hoeft soms ook minder zout kwelwater doorgespoeld te worden. Daar staat tegenover dat de
verdamping in de zomer toeneemt.
Staand beleid
De aanname is in alle scenario’s dat het huidige peilbeheer
gehandhaafd blijft, afgestemd op het gebruik. Dat wil zeggen
dat het peil het maaiveld volgt in landbouwgebieden, en dat
het peil t.o.v. NAP gehandhaafd blijft in natuurgebieden.
Waar het landgebruik verandert van landbouw naar natuur
(of in theorie, andersom) verandert het peilbeheer dus mee.
Maatregelen om uitzakken van de grondwaterstand tegen te
gaan vallen onder beleidsmaatregelen en worden niet opgenomen in de verhaallijnen of in de modellering, behalve in
variant Parijs.
Voorgenomen modellering
In de update is gebruik gemaakt van de zg. CAS-kaart. Deze
is voor de Klimaateffectatlas ontwikkeld door Deltares,
TNO-GDN en WEnR. De kaart vormt een update van de
kaarten van de bodemdalingskaart uit de klimaateffectatlas
van 2011 (Bruggeman et al., 2011; Jansen et al., 2010). De
update omvat een aantal verbeteringen in de invoerdata en
berekeningsmethoden. De belangrijkste verbeteringen zijn:
Er is gebruik gemaakt van de meest recente bodemkaarten
van Wageningen Environmental Research en geologische
modellen (TNO – Geologische Dienst Nederland).
De berekeningsmethode voor veenoxidatie is verbeterd ten
opzichte van de vereenvoudigde methode die voor de vorige
versie is gebruikt. Ook is er rekening gehouden met veranderingen in de kwel/wegzijgingsituatie.
Natuurgebieden, gebieden die een nat landgebruik hebben
(moerasgebieden) en gebieden die open water bevatten
(petgaten) zijn beter meegenomen in deze versie. In deze
gebieden wordt verondersteld dat de bodemdaling stopt.
De nieuwe kaart is gebaseerd op betere beschrijvingen van

56

het ondiepe bodemprofiel dan de oude kaart.
De bodemdaling wordt berekend met een bodemdalingsmodel, onder aanname van gelijkblijvende drooglegging.
De bodemdaling door gaswinning is geactualiseerd volgens
het Statusrapport 2015 (NAM, 2015)
De berekende bodemdaling kan vervolgens worden gecorrigeerd voor klimaatverandering op basis van het WH-scenario,
in plaats van het W+ scenario in de vorige versie.
Vervolgens wordt de berekende bodemdaling op basis van
expert judgement gecorrigeerd voor het landgebruik. De
gebieden met hoge waterstanden (natuur, natte landbouw)
krijgen een lagere bodemdaling. Bij een ontwateringsdiepte
van 25 cm of minder, in natte natuurgebieden, wordt verondersteld dat er geen bodemdaling meer optreedt (G. de
Lange, mond.med.). In natte-landbouwgebieden is de veronderstelling dat de snelheid van de bodemdaling met 50%
afneemt.
Ook het effect van onderwaterdrainage, al dan niet in combinatie met peilverhoging, wordt op die manier ingevoegd.
Omdat dit nog geen staand beleid is, gebeurt dit alleen in
variant DRUK-Parijs. Voor gebieden met onderwaterdrainage is daar aangenomen dat de bodemdalingsnelheid met
50% wordt gereduceerd.
Literatuur en andere bronnen
Deltares,TNO-GDN, WEnR; Klimaatatlas CAS, tab bodemdaling,
http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-droogte
Bruggeman et al. et al., 2011 Deltascenario’s. PBL-Deltares
rapport 1205747-000
Jansen, P.C., R.F.A. Hendriks & C. Kwakernaak, 2010 Behoud
van veenbodems door ander peilbeheer; Maatregelen voor
een robuuste inrichting van het westelijk veenweidegebied. Wageningen, Alterra, rapport 2009,103 blz.
NAM, Statusrapport 2015, Bodemdaling door Aardgaswinning
http://www.commissiebodemdaling.nl/files/Status%20
rapport%202015-final.pdf
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PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN – OVERZICHT
DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• Flinke groei bevolking en economie, beperkte klimaatverandering.
• Meer nieuwbouw in veenweidegebieden.

• Flinke groei bevolking en economie, sterke en snelle klimaatverandering.

• De gebieden die het meest kwetsbaar zijn voor bodemdaling worden in natuur omgezet.
• De verzilting in de laaggelegen gebieden van West- en Noord-Nederland neemt nog steeds toe.
• De beperkte temperatuurstijging versnelt de bodemdaling in de
veenweidegebieden niet noemenswaard. De bodemdaling in ontwaterde gebieden blijft gemiddeld 9 mm/j (met uitschieters tot 20
mm/j).

• Bodemdaling gaat sneller dan bij het huidige klimaat. In ontwaterde gebieden is deze 33% hoger dan de huidige 9 mm/j: gemiddeld
12 mm/j.
• Geen inspanningen om de bodemdaling af te remmen. Het waterbeheer blijft gericht op ontwatering en peilindexatie.
• Uitzonderingen hierop zijn gebieden die erg kwetsbaar zijn voor
bodemdaling en waar productiekosten, vooral arbeid, te hoog zijn.
Deze worden geleidelijk extensiever beheerd of gaan over in natuur.
• Door de bodemdaling en de snelle zeespiegelstijging neemt de zoute kwel in laaggelegen West- en Noord-Nederland sterk toe, wat
vooral in droge zomers de behoefte aan doorspoeling sterk doet
stijgen.

Per saldo:
• Veel maatregelen om de bodemdaling te beperken:
• in toenemende mate toepassen onderwaterdrainage, aangepaste
peilindexering en peilfixatie.
• Met onderwaterdrainage is er een reductie van 50%.

RUST

WARM

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking, beperkte klimaatverandering.

• Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking,
sterke en snelle klimaatverandering.

• Areaal veenweidegebieden blijft behouden.
• Door minder intensivering verandert de snelheid van bodemdaling
niet en blijft deze gemiddeld 9 mm/j.
• Huidig peilbeheer blijft gehandhaafd, er is geen inspanning vanuit
klimaat of biodiversiteit om het beheer te wijzigen.
• In gebieden die erg kwetsbaar zijn voor bodemdaling wordt de landbouw minder intensief en krijgt agrarische natuur meer kansen.

• Door de temperatuurstijging daalt de bodem in de veenweidegebieden in dit scenario sneller dan in het referentiejaar, gemiddeld
met 12 mm/j.
• Peilindexatie kan niet langer worden gehandhaafd, de kosten daarvan lopen te hoog op.
• Er ontstaan hierdoor steeds meer veenweidegebieden die vernatten. Waar dit het geval is, neemt de snelheid van de bodemdaling
af. Deze gebieden krijgen zowel een agrarische als een natuurwaarde. Melkveehouderij blijft er het belangrijkste landgebruik, maar
die past zich geleidelijk aan, bijvoorbeeld door meer jongvee, andere rassen en door als nevenactiviteiten zoals natte teelten (bijv.
riet en lisdodde).

PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN in scenario DRUK en
variant DRUK-Parijs

Regionale differentiatie
Conform de landgebruiks- en bodemdalingskaarten.

Bepalende externe ontwikkelingen
Groei van bevolking en economie; zich spreidende verstedelijking; de landbouw richt zich gedeeltelijk op lokale
producten, onder duurzame condities geproduceerd. Dit
type landbouw vindt in toenemende plaats in de veenweidegebieden.

Effecten op de wateropgave
Aanvullende watervraag voor het op peil houden van de
grondwaterstand, middels berekeningen te kwantificeren.

Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Aangepaste indexering, peilfixatie; in variant Parijs onderwaterdrainage.
Verhaallijn
De toenemende vraag naar wonen in een aantrekkelijk landschap leidt vooral in de Randstad tot bouwen in
het veenweidegebied. Tegelijkertijd worden de financiële
middelen die hiermee worden gegenereerd geïnvesteerd
in maatregelen om de bodemdaling te beperken. In het
merendeel van de veenweidegebieden wordt het peil geïndexeerd, maar door toename van de vraag naar streek- en/
of biologische producten en producten van natte landbouw
wint het verminderen van de ontwatering snel terrein (door
aangepaste peilindexering en peilfixatie). De gebieden
die het meest kwetsbaar zijn voor bodemdaling worden
in natuur omgezet. In natuurgebieden wordt een hoger
waterpeil gehandhaafd, wat daar leidt tot het tot stilstand
komen van de bodemdaling.

Doorvertaling naar economische analyse
Geen bijzonderheden.

De verzilting in de laaggelegen gebieden van West- en
Noord-Nederland neemt nog steeds toe, al wordt deze
meer veroorzaakt door bodemdaling dan door de stijging van de zeespiegel. De beperkte temperatuurstijging
versnelt de bodemdaling in de veenweidegebieden maar
de versnelling is beperkt. De aanname is dat de snelheid
gelijkt blijft aan de huidige gemiddelde 9 mm per jaar. Iin
sommige gebieden (m.n. de Ronde Venen) is deze snelheid
veel hoger, tot 20 mm per jaar.

Verhaallijn
Door de sterke temperatuurstijging daalt de bodem in de
veenweidegebieden meer dan bij het huidige klimaat. In
ontwaterde gebieden is deze met 12 mm per jaar 33%
hoger dan de huidige 9 mm per jaar. Plaatselijk kan dit
zelfs 25 mm per jaar zijn.
Door de grote vraag naar voedsel, concurrentie op kostprijs,
maar ook door de geringe maatschappelijke aandacht voor
klimaatverandering worden er geen inspanningen gedaan
om de bodemdaling af te remmen. Het waterbeheer blijft
gericht op ontwatering en peilindexatie. Uitzonderingen
hierop zijn gebieden die erg kwetsbaar zijn voor bodemdaling en waar productiekosten, vooral arbeid, te hoog zijn.
Deze zullen geleidelijk extensiever worden beheerd of overgaan in natuur.
Door de bodemdaling en de snelle zeespiegelstijging neemt
de zoute kwel in het laaggelegen West- en Noord-Nederland sterk toe, wat vooral in droge zomers de behoefte aan
doorspoeling met zoetwater sterk doet stijgen.

Specifiek voor variant Parijs:
In de variant Parijs wordt actief gezocht naar maatregelen
om de bodemdaling en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Dat gebeurt door peilopzet, al dan niet in combinatie met onderwaterdrainage. Dergelijke maatregelen zijn
mogelijk op ca 50% van het laagveenareaal. Ze leiden daar
tot een vermindering van de CO2-uitstoot met 50%.
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Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Via de bodemdalings- en landgebruikskaarten. Effecten
van maatregelen worden als volgt verdisconteerd:
verhoging van de ontwateringsdiepte tot 25 cm –mv of
hoger: bodemdaling komt tot stilstand;
minder verhoging van de ontwateringsdiepte, overgang op
natte landbouw: snelheid van bodemdaling halveert;
onderwaterdrainage (alleen in variant Parijs): snelheid van
bodemdaling halveert.

PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Groei van bevolking en economie; zich spreidende verstedelijking; sterke en snelle klimaatverandering.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geen.
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Deltascenario’s
Regionale differentiatie
Conform de landgebruiks- en bodemdalingskaarten.
Effecten op de wateropgave
Geen extra opgave voor peilhandhaving, extra opgave voor
doorspoeling vanwege toenemende zoute kwel.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Via de bodemdalings- en landgebruikskaarten.
Doorvertaling naar economische analyse
Geen bijzonderheden.

PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN in scenario RUST
Bepalende externe ontwikkelingen
Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking, beperkte klimaatverandering.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geen.
Verhaallijn
In scenario RUST blijft het areaal veenweidegebieden
grotendeels behouden. Doordat er sprake is van geringe
klimaatverandering en minder druk op intensivering verandert de snelheid van bodemdaling niet en blijft deze gemiddeld 9 mm per jaar. Het huidige peilbeheer blijft gehandhaafd, er is geen inspanning vanuit klimaat of biodiversiteit
om het beheer te wijzigen. In gebieden die erg kwetsbaar
zijn voor bodemdaling wordt de landbouw minder intensief
en krijgt agrarische natuur meer kansen.
Regionale differentiatie
Conform de landgebruiks- en bodemdalingskaarten.
Effecten op de wateropgave
Geen extra watervraag voor peilhandhaving,wel licht toenemende watervraag voor doorspoeling in laag Nederland.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Via de bodemdalings- en landgebruikskaarten.
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PEILBEHEER VEENWEIDEGEBIEDEN in scenario WARM

10 | Doorspoeling

Bepalende externe ontwikkelingen
Bescheiden economische groei, lichte afname van de bevolking, snelle klimaatverandering.

DOORSPOELING in alle scenario’s

Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Bedrijfsmaatregelen in de melkveehouderij: overstap op
jongvee, overstap op rassen die goed bestand zijn tegen
natte omstandigheden, start met de teelt van riet en
lisdodde.
Verhaallijn
Door de temperatuurstijging daalt de bodem in de veenweidegebieden in dit scenario sneller dan in het referentiejaar. Gemiddeld daalt de bodem met 12 mm per jaar,
maar in sommige gebieden kan dat oplopen tot 25 mm
per jaar. Peilindexatie kan in WARM niet langer worden
gehandhaafd. Dit brengt bij deze mate van bodemdaling
namelijk steeds meer kosten met zich mee voor het op
hoogte houden van de dijken en vervangen van gemalen.
Die kosten kunnen door de lage economische groei moeilijk
worden gedragen. Er ontstaan hierdoor steeds meer veenweidegebieden die vernatten. Deze gebieden krijgen zowel
een agrarische als een natuurwaarde. Melkveehouderij
blijft er het belangrijkste landgebruik, maar die past zich
geleidelijk aan, bijvoorbeeld door de hierboven genoemde
adaptatiemaatregelen.

Algemene beschrijving
Verzilting van polderwateren vindt met name plaats in
laaggelegen gebieden waar zoute kwel optreedt. Verzilting
wordt versterkt in droge perioden (minder menging met
zoet regenwater), door zeespiegelstijging en door bodemdaling (toenemende kwel in de gebieden waar het openwaterpeil het maaiveld volgt).
Doorspoeling kan plaats vinden om beregening uit oppervlaktewater mogelijk te maken, innamestops te verminderen en/of om zoutschade aan aquatische ecosystemen
te voorkomen. De watervraag voor doorspoeling is ongeveer 15% van de totale watervraag in droge perioden.
Staand beleid
Het beleid voor doorspoelen is per waterschap verschillend.
Het beleid is in ontwikkeling, bijv. over de vraag in welke
mate aan de vraag van gebruikers tegemoet moet worden
gekomen, en welke kwaliteitscriteria daarbij moeten
worden gehanteerd. Dit beleid is nog niet vastgesteld en is
daarom niet in de scenario’s opgenomen.
Huidige en nieuwe modellering
Doorspoeling is opgenomen in de modellen als constant
debiet per gebiedseenheid gedurende het zomerhalfjaar.
Het doorspoeldebiet in het model is gebaseerd op een

enquete bij waterschappen. De informatie is incompleet,
en enkele polders waar doorspoeling plaatsvindt zijn er niet
in opgenomen. Deze informatie zal worden aangevuld met
nieuw beschikbare gegevens. Terugkoppeling van het debiet
vanuit actuele weersomstandigheden is niet mogelijk. De
huidige wijze van modellering komt echter goed overeen met
wat momenteel de praktijk is (weinig actieve sturing).
Doorspoeling vindt plaats door inlaten van water bovenstrooms en aflaten benedenstrooms. Hiermee treedt een
grote differentiatie op van de zoutgehalten per waterloop;
sommige worden volledig doorgespoeld en zijn dan geschikt
als beregeningsbron, andere niet of veel minder. Dit proces
kan in het landelijke model niet worden gesimuleerd.
Doorspoeling was in de eerdere Deltascenario’s voor alle
scenario’s gelijk. Dat wordt in de actualisering veranderd
middels de factoren die hieronder zijn genoemd. In deze
factoren zijn zowel de verschillen in zoutbezwaar als de
verschillen in eisen aan het zoutgehalte tussen de scenario’s
verdisconteerd.
Literatuur en andere bronnen
Delsman, J. (2018). Memo Doorspoeling in Deltascenario’s
zoetwater

Regionale differentiatie
Conform de landgebruiks- en bodemdalingskaarten.
Effecten op de wateropgave
Geen extra opgave voor peilhandhaving, beperkte extra
opgave voor doorspoeling agv toenemende kwel.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Via de bodemdalings- en landgebruikskaarten.
Doorvertaling naar economische analyse
Geen bijzonderheden.

Doorvertaling naar economische analyse
Geen bijzonderheden.
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DOORSPOELING – OVERZICHT
DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

• Verzilting in de laaggelegen gebieden in West- en Noord-Nederland
neemt toe.
• Grotere behoefte aan doorspoeling waar landbouw of natuur nog
afhankelijk zijn van een laag zoutgehalte.
• Behoefte aan doorspoeling wordt minder waar de landbouw minder
afhankelijk wordt van zoet oppervlaktewater.
• Overall verlaging van doorspoelbehoefte met een factor 0.75.

• Verzilting in laaggelegen West- en Noord-Nederland neemt sterk
toe.
• De landbouwsector investeert weinig in waterefficiëntie en stapt
steeds meer over op beregening.
• Overall verhoging van de doorspoelbehoefte met een factor 2.

DOORSPOELING in scenario DRUK en variant DRUK-Parijs
Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte klimaatverandering, hoge economische groei.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Implementatie van efficiëntere doorspoelsystemen. In de
landbouw aanpassingen van de gewaskeuze aan brakke
omstandigheden; inzet van alternatieve zoetwaterbronnen;
invoering van precisielandbouw.
Verhaallijn (laatste stuk: uit PvA; voorlaatste: uit DS2013)
Door autonome verzilting neemt de verzilting in de laaggelegen gebieden in West- en Noord-Nederland toe. Dat
kan leiden tot een grotere behoefte aan doorspoeling met
zoetwater op plekken waar landbouw of natuur nog sterk
afhankelijk zijn van een laag zoutgehalte in het oppervlaktewater. Op veel plaatsen in Nederland wordt de behoefte
aan doorspoeling daarentegen minder omdat de landbouw
daar minder afhankelijk wordt van zoet oppervlaktewater.
Sterke peilregulering is hier eveneens minder hard nodig.

Verhaallijn
Door autonome verzilting en afnemende verdunning door
regenwater nemen zoutconcentraties in laaggelegen Westen Noord-Nederland sterk toe, wat vooral in droge zomers
de behoefte aan doorspoeling met zoet water sterk doet
stijgen. Omdat de landbouwsector weinig investeert in
waterefficiëntie en steeds meer overstapt op beregening
neemt de behoefte aan doorspoeling nog sterker toe. De
afname van het landbouwareaal leidt niet tot vermindering
van de doorspoelbehoefte, omdat het bebouwde gebied dat
ervoor in de plaats komt in verband met recreatief gebruik
minstens even strenge eisen stelt.
Regionale differentiatie
Alleen in de laaggelegen delen van Nederland.
Effecten op de wateropgave
Grotere waterbehoefte vanwege verzilting bij snelle
klimaatverandering.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Vooralsnog middels een uniforme factor van 2.0 op de
doorspoeldebieten in de Referentie.

DOORSPOELING in scenario RUST
RUST

WARM

• Verzilting in het laaggelegen West- en Noord-Nederland neemt in
beperkte mate toe.
• Doorspoelbehoefte vermindert doordat de grondgebonden landbouw minder afhankelijk wordt van zoet oppervlaktewater en van
sterke peilregulering.
• Overall verlaging van doorspoelbehoefte met een factor 0.9.

• Verzilting in laaggelegen West- en Noord-Nederland neemt sterk
toe.
• Landbouw wil overal doorspoeling voortzetten om het chloridegehalte zo laag mogelijk te houden (zoals nu de praktijk is).
• Adaptatie aan ziltere omstandigheden verloopt traag.
• Overall verhoging van doorspoelbehoefte met een factor 1.2.

Regionale differentiatie
Alleen in de laaggelegen delen van Nederland.
Effecten op de wateropgave
Resultaat is een sterk teruglopende behoefte aan doorspoeling (zie resultaten Haarlemmermeerstudie). Geen
doorspoeling voor grasland.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Vooralsnog middels een uniforme factor van 0.75 op de
doorspoeldebieten in de Referentie.

DOORSPOELING in scenario STOOM
Bepalende externe ontwikkelingen
Sterke en snelle klimaatverandering, hoge economische
groei, toenemende verstedelijking.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
In de landbouw geen maatregelen ter verhoging van de
efficiëntie van het watergebruik, wel in toenemende mate
inzet van beregening.
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Bepalende externe ontwikkelingen
Beperkte klimaatverandering, beperkte economische groei.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geen
Verhaallijn
De verzilting in het laaggelegen West- en Noord-Nederland neemt slechts in beperkte mate toe. De behoefte aan
doorspoeling met zoetwater vermindert doordat de grondgebonden landbouw minder afhankelijk wordt van zoet
oppervlaktewater en van sterke peilregulering.
Regionale differentiatie
Alleen in de laaggelegen delen van Nederland.
Effecten op de wateropgave
Weinig verandering. Eventueel plaatselijk minder doorspoeling.
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Deltascenario’s
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Vooralsnog middels een uniforme factor van 0.9 op de
doorspoeldebieten in de Referentie.

DOORSPOELING in scenario WARM
Bepalende externe ontwikkelingen
Snelle en sterke klimaatverandering, beperkte economische groei.
Veronderstelde aanvullende beleidsmaatregelen
Geen.
Veronderstelde autonome adaptatiemaatregelen
Geen.
Verhaallijn
Overwegend klassieke landbouw wil overal doorspoeling voortzetten om het chloridegehalte zo laag mogelijk
te houden (zoals nu de praktijk is). Adaptatie aan ziltere
omstandigheden verloopt traag. Er is geleidelijk steeds
meer water nodig om de doelstellingen te handhaven
vanwege klimaatverandering en toenemende verzilting.

voor de 21e eeuw

ACHTERGRONDRAPPORT

11 | Lijst van gebruikte afkortingen
ARA		
BBP		
CAS		
CCS		
DPRA		
DPZ		
HLH		
KRW		
LHM		
LNG		
MIRT		
		
MKBA		
NHI		
NWM		
NMCA		
STRONG
WLO		

Antwerpen Rotterdam Amsterdam
Bruto Binnenlands Product
Climate Adaptation Services
Carbon Capture and Storage
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Deltaprogramma Zoetwatervoorziening
Hamburg-le Havre havenrange
Kaderrichtlijn Water
Landelijk Hydrologisch Model
Liquified Natural Gas
Meerjarenprogramma Infrastructuur, 		
Ruimte en Transport
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse
Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
Nationaal Water Model
Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse
STRuctuurvisie ONderGrond		
Welvaart en Leefomgeving

Regionale differentiatie
Dit onderwerp speelt in de laag gelegen delen van Nederland.
Effecten op de wateropgave
Geleidelijk toenemende watervraag.
Doorvertaling naar modelinvoer, kentallen
Vooralsnog middels een uniforme factor van 1.2 op de
doorspoeldebieten in de Referentie.
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