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ir. D. van der Graaf
projectleider Waal
Rijkswaterstaat directie Dost-Nederland

De vaarweg over de Waal en de BovenRijn is voor de binnenvaart de belangriJkste scheepvaartweg in Europa. Ruim
de helft van het internationale, continentale (inland-)transport van en naar
)Jederland gaat over deze vaarweg; per
jaa r thans zo'n 145 miljoen ton. Aan het
goed functioneren van deze hoofdtransportas wordt daarom in het Structuurschema Verkeer en Ve rvoe r, mede in verband met de leefbaarheid, een grote
waarde toegekend. In 1993 verscheen
de nota Toekomstvisie Waal Hoofdtransportas waarin geconcludeerd we rd
dat een verruiming van de vaargeul (verbreding en verdieping) nodig is om te
voorkomen dat er een onacceptabele
situatie ontstaat met betrekking tot de
vlotheid en de veiligheid van het scheepvaartve rkeer. Na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen is
een beleidsvariant aanbevolen waarbij
de huidige d iepte van de vaarweg vergroot wordt van 2,50 meter tot 2,80 meter biJ O LR 1 ) en de huidige minimale
b reedte van lSO meter tot 170 meter bij
OLR. Daarnaast is aanbevolen om op
knelpunten de verkeersbegeleiding te
intensiveren. De economische baten van
de vergroting van de vaa rwegafmetingen
zijn becijferd op 50 tot 200 miljoen gulden per jaar.
Op basis van de conclusies uit de nota
Toekomstvisie Waal Hoofdtransportas
besloot de minister van Verkeer en Waterstaat in 1994 de Waal te verbeteren
door een verbreding van de vaargeul in
de bochten va n de rivier en een verdieping van de vaargeul op de middenWaal ( )JiJmegen -Tiel) Tevens bevestigde zij een eerder geno men besluit t.a.v.
de realisatie van voldoende uitwijkhavens langs de Waal en gaf zij aan dat de
verkeersbegeleiding verder om wikkeld
diende te worden . De benodigde verdere
investering voor de totale ve rbetering
\-an de Waal werd destijds geschat op
ca. 425 milj oen gulden.
In de nota ToekomstYisie Waal Hoofdtransportas ziJn maatregelen benoemd,
oplossingsrichtingen aa ngegeven en globaal getoetst op de rele\·ante effecten. ~a
de besluit\'Oiming in 199-+ zijn de oplossingen voo r de diverse \·aarwegtrajecren
nader uitgewerkt. Voo r de bochten bij
Erlecom en St. Andries bleken de te

' ) Overeengekomen Lage Rivierstand:
waterhoogten d ie zouden optreden bij
een afvoer van984m 3 /sec bij Lobith.
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De Waa l tussen de Pannadensche Kop en Zaltbommel

nemen maatregelen redelijk eenduidig.
In de bocht bij Erlecom zijn inmiddels
bodemkribben aangelegd. De technische
oplevering van het werk vond plaats
in augustus 1996. Voor de bocht biJ
St. Andries is een vaste laag als oplossing gekozen Inmiddels is het bestek op
de markt gebracht. De aanbesteding
heeft in juli 1996 plaatsgevonden.
Naast de verruiming van de vaarwegafmetingen zijn de aanleg van uitw~k
havens en de intensivering van de verkeersbegeleiding van belang. Op d it
momen t zijn de Milieu-Effect Rapportages (MER's) voor de uitwijkhavens bij
Lobith en Weun nagenoeg gereed De in
de concept-MER geraamde kosten liggen als gevolg van aanwezige bodemverontreinigingen aanmerkelij k boven de
oorspronkelijke ramingen. In deze ramingen waren de financiën benodigd
voo r het omgaan met bodemverontreiniginge n pro memorie opgenomen. De
hogere kosten hebben geleid tot een herbezinning en het besluit om bij Lobith

door te gaan met de voorbereiding van
de uitvoering en biJ Weun in ieder geval
de lopende mer-procedure af te ronden.
Het uiteindelijke besluit over de e\·entuele aanleg van de uitw~khaven b~
Weun zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke financiële plaatje en van de ontwikkelingen in de omgeving. In de
bocht bij St. Andries en in de Waalbochten boven ~iJmege n zal va nuit verkeersposten de verkeersbege leiding worden
gerealiseerd. Hiervoor is een aantal
remare-radarposten noodzakelijk en
tevens een uitbreiding van de personele
bezetting van de bestaande verkeersposten bij Tiel en ~ijmege n. De eerste remotepost, Remotepost St. Andries, is begin
1997 gereed.
Aanleiding Projectnota Waal
De Waal omvat naast de bochten bij
Erlecom en St. Andries nog een groot
aantal andere traJecten. De manier waarop hier de vaarwegverruiming het beste
plaa ts kan vinden bleek een heel stuk

Beswande sitllatie ter hoogte van vluchthaven Ta /hamer; Lobirh (j uni 1995).
Faro: RWS Meetkundige Dienst, afd. Grafische Technieken

1 1 !"CO

I

)

(jf"

· ·1 996
Dooronodo A-A

352

Gemeente Neerijnen

Dooronodo

.

c-c

·t.~--------~--~~~-r~

II

---- .... ---···
.....

II

lastiger te bepalen dan voor de eerder
genoemde bochten. Er waren onvoldoende gegevens om een gemotiveerde
beslissing over de te treffen maatregelen
te kunnen nemen.
De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn
te vinden in de complexiteit van het riviersysteem en het innovatieve karakter
van de mogelijke maatregelen. Omdat
ingrepen in een riviersysteem kunnen
leiden tot bovenstroomse en benedenstroomse veranderingen is er sprake van
een onderlinge beinvloeding van maatregelen. Het is slechts beperkt mogelijk
per individueel traject een keuze uit de
beschikbare maatregelen te maken. Dit
bleek voor de bocht biJ St. Andries h et
gevaL Voor de bochten bij Nijmegen en
Erlecom was reeds de keuze gemaakt
voor de toepassing van respectievelijk
een vaste laag en bodemkribben. Voor
de overige gedeelten van de Waal dient
in één keer een samenhangend pakket
maatregelen te worden vastgesteld.
Een tweede complicerende factor is het
innovatieve karakter van een aantal
maatregelen en het daarmee gepaard
gaande gebrek aan ervaring. Kortom,
een nadere studie bleek noodzakelijk
om een goede afweging te kunnen
maken tussen de verschillende mogelij kheden om de verdieping en verbreding van de Waal te realiseren .

Projectnota Waal
In de Projectnota Waal, welke recent in
concept is verschenen, is een aantal
alternatieven, inclusief een \'Oorkeursalternatief, ontwikkeld voor de wijze
waarop de resterende verbreding en
verdieping van de Waal vorm kan krijgen. In een volgend nummer van Otar
zal ir. P.G. Kruitwagen in een afzonderlijk artikel ingaan op de inhoud en achtergronden van deze nota, op de analyse
van de knelpunten, de mogelijke verbeteringsmaatregelen, de ontv.ikkeling
van varianten en alternatieven en de
bepaling van de effecten. Ik zal me hier
beperkten tot een korte samenva tting
van het concept besluit van de Stuurgroep Waal en de belangrijkste overwegingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen.
Concept-besluit
De Stuurgroep Waal, onder voorzitterschap van de hoofdingenieur-directeur
van de Rijkswaterstaat in de directie
Oost-Nederland, heeft op basis van de
Projectnota Waal een concept-besluit genomen. Dit concept-besluit is richtinggevend en zal een belangriJke rol spelen
bij de advisenng aan de minister van
Verkeer en Waterstaat.
De extreem hoge rivierafvoeren in de
afgelopen winters zijn mede bepalend
geweest voor het besluit van de Stuur-

groep Als ge11olg van de noodsituatie
die in het rivierengebied is opgetreden,
is het Deltaplan Grote Rivieren opgesteld. Dit Deltaplan is nu volop in
uitvoering. Daarnaast is het beleid ten
aanzien van de inrichting van de uiterwaarden aangescherpt in de recent vastgestelde beleidslijn "Ruimte voor de
Rivier". Deze beleidslijn is van toepassing op alle nieuwe activiteiten in het
winterbed van de grote rivieren . De
hoofdlijn is dat in het winterbed in principe geen nieuwe ingrepen worden toegestaan die zouden kunnen leiden tot
een verhoging van de waterstanden in
de huidige situatie, en/ of een feitelijke
belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit, en/ of potentiële schade bij hoogwater. Voorzieningen voor de beroepsvaart zijn
toegestaan mits de verhoging van de waterstanden zo gering mogelijk is en er
duurzame compensatie geboden wordt
voor de resterende effecten. Bovendien
dienen belemmeringen voor een eventuele toekomstige verlaging van de voor
de veiligheid tegen overstromen maatgevende hoogwaterstanden zo veel mogelijk voo rkomen te worden. Dit betekent
dat voo r de verbetering van de vaarweg
van de Waal flexibele oplossmgen met
geen of een gering effect op de situatie
bij hoogwater de voorkeur hebben.
Mede op grond van deze overwegingen
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hc·dt de Stuurgroep 1·oor een groot aantal ri,·ienraJeClen gcko:en 1·oor periodiek baggeren
Hcla<lS kan het periodiek baggeren van
grote hoe1-celheden sedimem grote
ri1·ierkundigc gevolgen hebben. Reeds
ee n nnm aantal pren is er sprake van
een voortschriJdende bodcmdaling. In
Duitsland heeft dit ernstige ge,·olgen.
Ha1-ens raken bij lagere ,,·aterstanden
minder toegankelijk, constructies kunnen instabiel worden, waterinlaten gaan
minder goed functioneren, en uiterwaarden 1·erdrogen geleideliJk aan . :Vlet
Duitsland is afgesproken dat door de
,·erbetering van de Waal de 1·erlaging
van de ,,·aterstand bij Lobith bij OLR
niet meer bedragen dan 10 cm. Praktisch betekent dit dat door de Waal,·erbetering het tempo van de huidige
bodemdaling niet mag toenemen en dat
er geen sediment aan het systeem mag
worden onttrokken . Het (op ondiepe
plaatsen ) gebaggerde materiaal moet
derhake in het riviersysteem (in diepe
geulen of in de kribvakken ) teruggestort
worden. In Nederland is er echter
nauwelijks ervaring met het regelmatig
baggeren en terugstorten van zeer grote
hoewelheden sediment in het riviersysteem. De kans bestaat dat het teruggestorte materiaal elders op een onge,,·enste plaats een zandbank vorm t en
opnieu11· hinder voor de scheepvaart
wroor::aakt. Bovendien zal de rivier blijven zoeken naar het natuurlijk evenwicht. Dit zal zich vooral voordoen tijdens en na een hoogwater, aangezien
onder die omstand igheden de rivier veel
sediment transporteert en het herstellend
vermogen groot is. Na elk hoogwater
zullen keer op keer grote hoevee lheden
sediment gebaggerd en teruggestort
moeten wo rden. De morfologische effecten op termijn zijn hiervan niet met
zekerheid te voorspellen . Om te voorkomen dat biJ een snelle va l van de
waterstanden op de rivier niet meer
tijdig voldaan wordt aan de gewenste minimumafmetingen, zal de inzet van meer
dan één baggerschip noodzakelijk ziJn.
Vooral in bochten zal de aanwezigheid
van baggerschepen hinder opleveren
voor de overige vaart.
De conclusie is dan ook dat gezocht
moet worden naar een reductie van de
baggerhoeveelheden. De mogelijkheden
dienen zich aan in de vo rm van een
viertal maatregelen: bodemschermen,
ve rsmallen, kribvakafsluiting en verminderen zijdelingse uitwisseling De toepassing van bodemschermen als een
methode om een rivierbocht voor de
scheepvaart te ve rbeteren is een novum.
In het laboratorium en met mathematische modellen is de werking aange-

toond . De Stum"roep \\·.1.d 11·i! de werking in de pr.lktl)k tL)c'tscn door de
schermen in de bocht bij Hulhui:en te
plaatsen. BiJ gebleken effcctil·itcit : uilen
de schermen ook m de bocht biJ Haalderen worden gepbatst. Ir. E.SP. Smit :al
in een 1·olgend nummer ,·an Otar in een
af:ondcrliJk artikel uitgebreid ing::wn op
bocht,·e rb eteringen door de to epassing
van bodcmschermen.
Versmallen is een :eer bekende methode om de rivier te 1-erbeteren. In feite ZIJn
de in het verleden uitge,·oerde normalisatiewerken niets anders dan een versmalling van de ril·ier met een verdieping van de hoofdgeul als gevolg Het
verder 1-ersmallen van de gehele 'vVaal is
echter ongewenst. De langere kribben
zullen biJ de hogere ri1·ierakoeren de
scheep,·aart onnodig belemmeren en
nexibiliteit om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen neemt af. Daarnaast zal de daling van de rivierbodem
versterkt 11·orden en dat is tegen de afspraken met Duitsland in .
BiJ lokale 1·ersmallingen kunnen echter
de voordelen tegen de nadelen opwegen.
Dit geldt met name voor korte traJecten
waa r heel 1·eel gebaggerd : al moeten
worden. De 1'en1·achting is dat de::e situatie : ich ter hoogte van Dreumel ,·oordoet. Indien in de praktljk blijkt dat dit
inderdaad het ge,·al is, zal bij Dreumel
de Waal over een lengte van ruim drie
kilometer met 35 meter 1-ersmald \\·orden. De meest voor de hand liggende
wijze om deze versmalling uit te voeren
is het aan één zijde van de rivier verlengen van de bestaande kribben met
35 meter.
Kribvakafsluitingen en maatregelen gericht op het verminderen van de zijdelingse uitwisseling tussen hoog- en laag-

watcrbcel :ijn niCUII·c maatregelen die
:1eh nog niet in de praktijk bc\\'C:Cn
hebben. Beide maatregelen :iJn gericht
op het voorkomen 1·an de vorming van
lokak :andbankcn in de vaargeul. Gelet
o p het gebrek aan ervaring :uil en eerst
pilots worden uitgevoerd. Verdere besluitl·orming ten aanzien van de realisatie 1·an de:e m,utregelen : ,11 :~fhan
kelijk :ijn ,·:~n de uitkomsten ,·an de: e
pilo ts.
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In hoofdlijnen heeft de Stuurgroep Waal
dus besloten de ,-aarweg te 1·erruimen
door het uitvoeren 1·an periodiek baggerwerk, en waar mogelijk, maatregelen uit
te voeren die kunnen leiden tot een vermindering van de baggerhoe1·eelheden.
Een aantal experimentele maatregelen
:al in prototype als een pilot worden
gerealiseerd. ;\!aast de eerder genoemde
overwegingen ten aanzien van de veiligheid tegen overstromen, de gewenste
nexibiliteit om in te kunnen spe len op
toekomstige ont11ikkelingen, de beheersing van de voortschrijdende bodemdaling en de hinder voor de scheepvaart
bij grootschalige 1·ersmallingen, heeft bij
dit besluit ook meegewogen dat door het
uitvoeren van baggerwerk relatief snel
een vaargeul met de gewenste minimumafme tingen beschikbaar kan 2iJn Vanaf
het moment dat de diepte van de gehele
Waal l'ergroot is, zullen / economische
baten gerealiseerd worden .

Vervolg
De Projectnota Waal zal worden besproken met de vaarweggeb ruikers, de overkoepelende bestuurlijke partijen, en zal
worden toegezonden aan gemeenten,
waterschappe n, beheerders, belangenorganisaties, betrokken bedrijven, etc.
Op basis van de Projectnota, het concept-besluit van de Stuurgroep Waal en
de reacties, zal een advies aan de minis-

Kribvakafsluiting door middelvan een palenrij in een deel van het kribvak. Tekening:© Kees Nuyten
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ter ,.,1n \'crkccr en \V,ncrsl~lal \\'Orden
opgesteld. De minister c:al waarschiJnhJk
nog dit p ar een beslissmg neme n. Hierbij : al : iJ naast de vaarwegverruiming,
ook de ui t11·ijkha1"Cns en de I"Crkcersbegeleiding betrekken
'Ja het besluit van de minis ter voor de
vcrbetering va n de ge hele Waal. het
'v\'aalprogramma, : ullen voo r de di1·erse
proycten 11·aaruit dit p rogram ma bestaal de ontwerpen worden uitgewerkt.
De voorbereidingen hiertoe :ijn reeds in
gang ge:et. Per project is he t noclig na te
gaan welke vergunn ingen en procedures
noodzakelijk zijn. Dit zal vanzelfsprekenel afhankelijk =iJn van de aard en
omvang van elk (deel-)project.
0
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Bijna-bvcsing bij invaart Iw naai Sint And>·ies.
Fvw.· Rijilswaterscaac .'vkechundigc Diemc,
ajd Grafische Technieken

Aad van den Burg
Dienst Weg-en Waterbouwkunde
en Dilip Tambyrajah
Eco-coir International Zoetermeer
Een aantal Jaren geleden is een nieuwe
groep geotextielen geintroduceerd. Deze
zogenaamde bio logisch afbreekbare geotextielen zijn vervaardigd van natuurlijke vezels van bijvoorbeeld jute, vlas, kokos of sisal. Hoewel de duurzaamheid
van dit soort materialen beperkt blijft to t
enkele groeiseizoenen hebben ze een
aantal belangrijke voordelen. Natuurlijke vezels behoren to t de groep vernieuwbare gro ndstoffen. Tijdens de gebruiksfase is de doorgroeibaarheid voor
plan ten van deze geotextielen zeer goed
en doordat deze materialen na verloop
van tijd veneren hoeven ze in de afvalfase niet verwijderd of gestort te worden.
In d iverse proefprojecten is ervaring
opgedaan met deze geotextielen. Door
de onderzoekscommissie C 108 van de
CUR is de aanwezige kennis en ervaring
verzameld biologisch afb reekbare geotextielen in de toekomst verantwoord
kunnen worden toegepast.
De toepassing van geotextielen in de
GWW-sector dateen vanaf de pren 50.
Tot die tijd we rd er in de waterbouw
voornamelij k gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout, klei en
steen . Door schaalvergro ting in de wegen waterbouw werden andere uitvoeringsmethoden ontwikkeld waarbij ook

logisc af· re <b re
o exti -Ie
Ideaal voor tijdelijk gebruik
een nieuwe categorie bouwstoffen "de
geotextielen" werd geintroduceerd De
kunststofweefsels of geotextielen (die in
eerste instantie werden toegepast biJ de
fabricage van vloerbedekking "carpet
base" ) bleken ook geschikt te zijn voor
d iverse toepassingen in de GWW-sector
en in de milieutechniek. In Nederland
wordt in de weg-en waterbouw ca. 9 miljoen m 2 geotextiel per jaar gebruikt. Nog
steeds worden er nieuwe toepassingen
bedacht en het gebruik van geotextielen
groeit met enkele procenten per jaar. De
verwachting is dat een deel daarvan
door biologisch afbreekbare geotextielen kan worden overgenomen.
Elders in de wereld, op plaatsen waar
een groot aanbod aan natuurlijke vezels
is, worde n geotextielen meestal van kokos, jute, of sisal vervaardigd. In d it artikel worden met geotextielen niet alleen
de weefsels en vliezen bedoeld maar ook
de aanverwante praelukten zoals beplantingsmatten, oeverrollen, en drainagepraelukten

Natuurlijke oevers
Uit onderzoek uitgevoerd door de Rijkswaterstaat in de Jaren tachtig werd duidelij k dat een natuurvriendelijke inrichting van oevers noodzakelij k was. De
van oorsp rong brede oeverstroken met

een geleidelijke overgang van water naar
land waren op veel plaatsen vervangen
doo r damwanden of steen bestortingen.
Hierdoor was ook het leefgebied voor
veel soorten planten en dieren verdwenen. Door het project "Oevers" van de
Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat is onderzoek verricht
naar de manier waarop oevers weer
natuurvriendelijk ingench t kunnen
worden, waarbij dat de overige functies
van watergangen zoals scheepvaart,
waterakoer etc. niet gehinderd worden.
Naast een andere wijze van ontwerpen is
ook aandacht besteed aan het gebruik
van milieuvriendelijke materialen in
oevers. De tot op heden gebruikte kunststof-geotextielen zij n niet per definitie
milieu-onvriendelijk, maar hebben wel
een aantal belangrijke nadelen:
- de fabr icage van kunststoffen vereist
ve.:J energie en geeft emissies.
- in de gebruiksfase kunnen sommige
typen kunststof-geotextielen de doorgroeibaarheid voor oeverplanten hinderen en kunnen ze de vrije uitwisseling van f1ora en fauna versto ren.
- in ge1·allen waarbiJ het geotextiel een
tijdelijke functie vervult blijft het achter in de constructie en moet het in
de afvalfase verwijderd (en soms gestort) worden.

