waterhuishouding & waterbouw

Stoppen bodemdaling moet d uu

ir. H. Havinga / ir. H.J. Barneveld

De Boven-Rijn en de Waal vormen een zeer belangrijke transportader tussen de wereldhaven
Rotterdam en het Ruhrgebied. De helft van het
goederentransport vanuit Rotterdam naar Duitsland gaat via de Waal, de drukst bevaren rivier
van West-Europa. Om de verwachte groei van de
goederenstroom (meer en grotere schepen) veilig te kunnen verwerken, is tussen Duitsland en
Nederland afgesproken om de vaargeul van de
Rijn en de Waal duurzaam te vergroten. Voor de
Boven-Rijn en Waal betekent dit dat de vaargeul
minstens 150 meter breed en 2,8 meter diep is.
Duitsland heeft reeds grote inspanningen verricht om de vaargeul te vergroten en te stabiliseren. Op korte termijn legt in Nederland Rijkswaterstaat samen met Duitse partners een vaste
laag in de Boven-Rijn bij Spijk (kilometerraai 858861) aan en voert het zandsuppleties uit in de
buitenbocht bij Lobith (kilometerraai 861-864).

Probleembeschrijving
Het handhaven van de minimumafmetingen van
de vaargeul van 150 x 2,8 meter in de Waal door
periodiek baggerwerk (het huidig beheer) blijkt

In ‘t KORT - VERKENNING
• Verkenning naar stoppen bodemdaling voor
duurzame vaarweg van Boven-Rijn en Waal
• Drie oplossingsrichtingen vergeleken met voortzetten huidig beleid
• Project Tegengaan Bodemerosie wordt gestart
om planstudie te realiseren
• Aanleg langsdammen kansrijk om belangrijkste
rivierfuncties te optimaliseren
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De huidige vaargeul van de
Boven-Rijn en Waal is lastig
te handhaven vanwege voortgaande bodemdaling en
lagere waterstanden. Het
project Duurzame Vaardiepte
Rijndelta heeft in een verkenningsfase drie oplossingsrichtingen voor dit probleem
opgeleverd.

Langsdammen in de Rijn bij Bonn.

een aanzienlijke opgave te zijn. Voortgaande bodemdaling op de Rijntakken en het vaker voorkomen van de lage rivierafvoeren door klimaatveranderingen zijn voorts de problemen voor
het handhaven van een ruimere en stabiele vaargeul in de toekomst. Hierdoor is voortzetting
van het huidige beheer op de middellange termijn geen duurzame oplossing. Binnen het project Duurzame Vaardiepte Rijndelta (DVR) worden combinaties onderzocht van constructieve
maatregelen (rivierwerken) en sedimentmanagement (baggeren met terugstorten en suppleties), die vanaf 2012 een verruimde vaargeul
kunnen realiseren die duurzaam is te handhaven
(zonder veel baggerwerk). Het is zaak hierbij
goed aan te sluiten bij andere ontwikkelingen in
de rivieren, zoals het project Ruimte voor de Rivier (RVR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

om de scheepvaartgeul te verruimen, zullen te
hoog komen te liggen en nieuwe belemmeringen voor de scheepvaart vormen. Dit maakt op
termijn ingrijpende en dure aanpassingen (orde
honderden miljoenen euro’s) aan die rivierwerken noodzakelijk.
Het huidige beheer houdt weliswaar de beoogde vaargeul in stand, maar het stopt niet de
bodemdaling, zodat in de naaste toekomst (binnen vijf jaar) de vaardiepte boven vaste bodemconstructies in Nederland en Duitsland wordt
beperkt. Deze knelpunten in de vaarweg worden
nog nijpender, omdat door de klimaatverandering lage afvoeren en bijbehorende geringe
vaardieptes vaker zullen voorkomen. Uitgangspunt van de verkenning is daarom geweest dat
de bodemdaling moet worden gestopt om een
duurzame vaarweg te realiseren.

Probleemanalyse

Maatregelen

In de verkenningenfase van DVR is een analyse
gemaakt van historische ontwikkelingen in het
riviersysteem. Ook zijn prognoses opgesteld
voor de toekomstige vaarwegafmetingen van de
Rijn en de Waal als geen aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. De prognose wijst uit dat
bodemdaling in de Rijntakken en Niederrhein
(tussen 10 en 40 millimeter jaarlijks) zich voortzet, wat in de nabije toekomst leidt tot onvoldoende vaardiepte op de vaste bodemconstructies in de Duitse en Nederlandse Rijn, problemen
voor de waterhuishouding, ondermijning van
oevers, kribben en brugpijlers en bedreiging van
kruisende kabels en leidingen. Vaste lagen in zowel Nederland als Duitsland, die zijn aangelegd

In de verkenning zijn diverse constructieve
maatregelen (langsdammen, kribaanpassingen,
vaste lagen) en sedimentmanagementmaatregelen (suppleties, baggeren en terugstorten) geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij is niet alleen gekeken naar de invloed op de vaargeulafmetingen en de bodemdaling, maar ook naar
kosten (aanleg en onderhoud) en scheepvaartbaten, uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid,
risico’s en onzekerheden, en de consequenties
voor andere functies van het riviersysteem. Hierbij valt te denken aan hoogwaterveiligheid, ecologie en waterhuishouding (afvoerverdeling
over de verschillende Rijntakken). Ook is gekeken naar mogelijke koppelingen met de Kader-

land+water nr. 10 - oktober 2009

9-10-2009 15:54:04

d uurzame vaarweg verzekeren

Oplossingsrichtingen
Deze strategieën zijn vertaald naar drie oplossingsrichtingen, die zijn beoordeeld en vergeleken met het referentiealternatief (voortzetting
huidig beleid). Voortzetting van het huidige beleid stopt niet de bodemdaling en is daarom
geen duurzame oplossing. De drie oplossingsrichtingen realiseren de DVR-doelstelling (stoppen bodemdaling en realiseren bevaarbaarheid
Boven-Rijn en Waal) wel voor de meeste klimaatscenario’s, en zijn technisch uitvoerbaar.
	De eerste oplossingsrichting betreft een optimale waterhuishouding van het benedenrivierengebied. In dit geval wordt met constructieve
maatregelen en suppleties op het Pannerdensch
Kanaal de afvoerverdeling over Waal en Pannerdensch Kanaal tijdens lage afvoeren gewijzigd
ten gunste van de Waal. De DVR-doelstelling
wordt bereikt door voortzetting van het baggeren stortbeleid, aangevuld met suppleties en
constructieve maatregelen (vaste lagen en optimalisatie van de oeverbelijning). De bevaarbaarheid op de IJssel en de waterhuishouding in
Noord-Nederland worden aanzienlijk aangetast.
	De tweede oplossingsrichting betreft een
compromis tussen waterhuishouding en bevaarbaarheid: de afvoerverdeling bij laagwater wordt
niet gewijzigd. Op Waal en Boven-Rijn wordt de
bodemdaling gestopt en de bevaarbaarheid gegarandeerd door voortzetting van het baggeren stortbeleid, aangevuld met maatregelen zoals
suppleties, vaste lagen, optimalisatie oeverbelijning en grootschalige versmalling bij laagwatercondities.
	De derde oplossingsrichting betreft een optimale bevaarbaarheid van Waal en IJssel: de af-
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
De drie oplossingsrichtingen, van boven naar beneden: A. optimale waterhuishouding Rijn-Maasmonding, B. compromis tussen waterhuishouding en bevaarbaarheid en C. optimale bevaarbaarheid
van Waal en IJssel. OLA is de Overeengekomen Lage Afvoer, een referentie afvoer waarbij de scheepvaartcondities worden bepaald. Deze afvoer is 1.020 m3/s bij Lobith en wordt in 5 procent van de tijd
onderschreden.
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richtlijn Water en plannen voor Ruimte voor de
Rivier. Met name de maatregel kribaanpassing is
relevant en kansrijk, omdat deze maatregel belangrijk is binnen RvR. Momenteel worden in een
pilot honderd kribben op de Midden-Waal verlaagd (zie het artikel ‘Waal leert van eerste honderd verlaagde kribben’ in Land+Water 9/2009)
en mogelijk wordt deze maatregel in de komende jaren nog veel grootschaliger uitgevoerd.
Vervolgens zijn drie strategieën gedefinieerd om
de bodemdaling te stoppen en de gewenste
vaarwegdimensies op de Waal duurzaam te
handhaven: handhaven afvoerverdeling over
Waal en Pannerdensch Kanaal en versmallen van
de Waal bij lage afvoeren; bij lage afvoeren meer
water naar de Waal en geen versmalling van de
Waal; bij lage afvoeren minder water naar de
Waal (ten gunste van Pannerdensch Kanaal en
IJssel) en versmalling van de Waal.
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wordt daarom niet voor de korte termijn aanbevolen, maar kan voor de langere termijn (na
2020) relevant zijn.

Vervolg

Vaargeul Waal bij OLR in 2012
Normaalbreedte Waal (m)
Afvoerverandering OLA Waal (%)
Afvoerverandering OLA IJssel (%)
Bodemligging t.o.v. huidige toestand
Effect op bevaarbaarheid:
· Waal
· IJssel
· Niederrhein*
Overige effecten:
· Hoogwaterstanden
· Ecologie
· Waterhuishouding Noord-Nederland
· Waterhuishouding Rijn-Maasmonding
Overige aspecten
· No-regret gehalte
· Aansluiting bij Ruimte voor de Rivier
· Uitvoerbaarheid
Kosten** ‘no-regret maatregelen eerst’ (miljoen euro)
Kosten** ‘meest urgente knelpunten eerst’ (miljoen euro)
Kosten** ’combinatie met RvR-maatregelen’ (miljoen euro)
Scheepvaartbaten (miljoen euro) **
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C - Optimale bevaarbaarheid
Waal en IJssel

B - Compromis waterhuishouding en bevaarbaarheid

A - Optimale waterhuishouding BER

De verkenning toont aan dat de drie oplossingsrichtingen de doelstellingen van DVR duurzaam
kunnen realiseren, technisch uitvoerbaar zijn en
leiden tot een besparing op het onderhoudsbaggerwerk. De volgende stap naar realisatie is
een planstudie, waarin de oplossingsrichtingen
worden uitgewerkt tot varianten. Het project Tegengaan Bodemerosie staat hiervoor in de steigers. Ter ondersteuning van de uitwerking van
varianten is een gedetailleerd 2D morfologisch
model (DVR-model op basis van Delft3D) gebouwd van Boven-Rijn en Waal inclusief de splitsingspunten. Ook is een IJssel-model gereed en
een model van de Neder-Rijn is in de maak.
Met het DVR-model is de autonome ontwikkeling berekend als referentie voor de effecten van
de voorgestelde ingrijpende maatregelenpakketten op de riviermorfologie (bodemontwikkeling) en de vaargeulontwikkeling op de lange
termijn. Ook is met het DVR-model een aantal
0 – Voortzetting huidige
beheer (circa 0,2 m diepteafname bij OLA)

voerverdeling over Waal en Pannerdensch Kanaal tijdens lage afvoeren wordt gewijzigd ten
gunste van het Pannerdensch Kanaal (en dus de
IJssel). Deze oplossing stopt de bodemdaling en
garandeert de bevaarbaarheid door baggeren
en terugstorten, suppleren, vaste lagen en door
grootschalige versmalling op de Waal bij laagwatercondities. De bevaarbaarheid op de IJssel
wordt minimaal aangetast. De waterhuishouding voor de Rijn-Maasmonding wordt daarentegen maximaal aangetast.
	De effectbepaling voor de scheepvaart voor
alle klimaatscenario’s toont aan dat de strategie
om te versmallen bij lage afvoeren (grotere waterdiepte) en te verruimen bij hogere afvoeren
(waarborgen hoogwaterveiligheid en beperken
bodemdaling) voor alle klimaatscenario’s een
positief effect heeft op de bevaarbaarheid. Dat is
dus een betrouwbare strategie voor de korte termijn (2020). Bovendien kan deze strategie goed
worden afgestemd met de voorgenomen RvRkribverlaging. Wijziging van de afvoerverdeling
over de splitsingspunten is niet voor elk klimaatscenario nodig en kan ook onvoldoende effect
hebben op de bevaarbaarheid. Deze strategie

170 m breed en 2,80 m diep
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* extra kosten voor aanpassingen in Duitsland
** kosten en baten zijn berekend voor verruiming van de Boven-Rijn en Waal.
EFFECTEN
Samenvatting van de effecten, kosten en baten van de oplossingsrichtingen. De effecten van oplossingsrichting 0 (donkerblauw) zijn vergeleken met de huidige situatie en de overige oplossingsrichtingen met oplossingsrichting 0 (lichtblauw).
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VAARDIEPTE
Dit is het tweede artikel in een serie van
drie over onderzoek naar de vaardiepte
van de grote rivieren. Het volgende
artikel behandelt een suppletieproef bij
Lobith en het laatste ‘supply limitation’ bij
de Grensmaas.

case-studies uitgevoerd naar het morfologische
en hydraulische effect van vaste lagen, zandsuppleties, kribaanpassingen en langsdammen.
Deze laatste maatregel is een alternatief voor kribaanpassing en is door de Deltacommissie-Veerman geadviseerd vanuit de wens om het riviersysteem duurzaam te ontwikkelen.

Langsdammen
Een langsdam (of: strekdam) is een parallel aan
de stroomrichting liggende dam, die de vaargeul
scheidt van de naastliggende nevengeul en dezelfde geleidende functie heeft als de kribben.
De langsdam wordt aangelegd op of nabij de
normaallijn langs het zomerbed in ten minste
alle binnenbochten van de Waal. Deze constructie heeft de potentie om alle belangrijke functies
(hoogwaterbescherming, scheepvaart, ecologie)
te optimaliseren. Achter de langsdam ontstaat
een meestromende nevengeul. Deze nevengeul
biedt ruimte voor de rivier (hoogwaterbescherming) en voor de natuur. Strangen en nevengeulen in de uiterwaarden kunnen veilig en zonder
effecten voor de scheepvaart in de geul tussen
langsdam en oever uitmonden. Ook voor andere
functies zoals recreatie bestaan vele potenties.
De scheepvaartgeul wordt geoptimaliseerd door
versmalling van de normaalbreedte met maximaal 30 meter. Flexibele openingen in de langsdam zorgen voor een gecontroleerde stroom
van water en sediment door de hoofdgeul en
nevengeul. Het baggerprogamma op de Waal
kan worden geoptimaliseerd en zelfs worden geminimaliseerd. Het aanleggen van langsdammen kan duurzaam geschieden door alle in de
oevers en uit kribben vrijkomende bouwmaterialen (duurzaam terugneembaar en milieukundig
verantwoord) te hergebruiken.
Momenteel wordt onderzocht hoe het concept langsdammen in de verschillende programma’s (DVR, RVR, KRW) kan worden ingepast (zie
het artikel ‘Kaderrichtlijn Water lift mee met
Ruimte voor Rivier’ elders in dit nummer). De
planning is dat in 2010 daadwerkelijk met de uitvoering van DVR-maatregelen wordt begonnen.
Hendrik Havinga is werkzaam bij Rijkswaterstaat
Oost-Nederland en aan de Technische Universiteit
Delft. Hermjan Barneveld is werkzaam bij ingenieursbureau HKV-Lijn in Water.
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