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Samenvatting
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Achtergrond en probleemstelling
Na de afdamming van het Haringvliet in 1970 en het daardoor grotendeels
wegvallen van de getijdenwerking, is sterke oevererosie langs vooral
Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch ontstaan. Om dit te stoppen
zijn vele kilometers vooroeververdediging aangelegd. Momenteel wordt
overwogen het beheer van de Haringvlietsluizen te veranderen door de sluizen
vaker open te zetten en zo de getijdenwerking voor een deel te herstellen.
Hierdoor zal ook het functioneren van de vooroeververdedigingen veranderen.
In dit rapport worden twee vragen beantwoord:
• Wat is de werking van de vooroeververdedigingen bij het huidige beheer
van de Haringvlietsluizen? Aan welke eisen moeten ze voldoen om
ecologisch gezien te functioneren en hoe moet worden omgegaan met
begroeiing op de vooroeververdedigingen?
• Functioneren de aangelegde vooroeververdedigingen nog bij een ander
beheer van de Haringvlietsluizen volgens de scenarios De Kier en Getemd
Getij? Welke aanpassingen zouden nodig zijn bij een veranderd beheer?
Methode
Er is gestart met een inventarisatie van de vooroeververdedigingen in het
beheergebied van RWS Zuid-Holland. Dit betrof verzamelen van bestekken,
literatuur en informatie over beheer en evaluaties over het functioneren.
Vervolgens zijn de typen vooroeververdediging per beheergebied beschreven.
Daarna is er globaal gekeken naar het morfologisch, ecologisch,
landschappelijk en recreatief functioneren van vooroeververdedigingen. Hieruit
zijn algemene richtlijnen gedestilleerd voor het ontwerpen van
vooroeververdedigingen. Deze richtlijnen hebben betrekking op de afstand tot
de oever, de openingen, de hoogte-breedteverhouding, de natte strook, de
begroeiing, de materiaalkeuze en het beheer.
Voor het functioneren van de vooroeververdedigingen bij een ander beheer van
de Haringvlietsluizen is eerst kwalitatief gekeken naar de grootschalige
morfologische gevolgen. Vervolgens zijn 25 typen vooroeververdediging
globaal getoetst op de kruinhoogte, de teen, de drempelhoogte van de opening
en de stabiliteit tegen golfaanval. De toetsing is een eerste-orde-benadering,
met schattingen van hydrodynamische parameters. Een aantal zaken is niet per
individuele constructie getoetst (b.v. stabiliteit en het voorkomen van schietend
water).
Conclusies, aanbevelingen en kennisleemten
Op basis van de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat, ten
aanzien van het huidige functioneren, de vooroeververdedigingen in het RijnMaasmondingsgebied de erosie hebben gestopt of vertraagd. Het ontwerp lijkt
aan het doel te voldoen maar kan wel geoptimaliseerd worden zowel qua
vormgeving als wat gebruik van materialen en beheer betreft.
Wat de scenario’s De Kier en Getemd Getij betreft, is de belangrijkste conclusie
dat nauwelijks aangroei van platen te verwachten is. Hiervoor zou een ruime
hoeveelheid zand in het systeem geïmporteerd moeten worden. Echter, het
sediment dat geïmporteerd wordt, zal aanvankelijk dienen om de diepe geulen
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op te vullen en deze op lange termijn in een evenwichtssituatie te brengen.
Daarna zullen de platen pas gaan aangroeien. Dit betekent dat het grootste
effect op de oevers wordt veroorzaakt door de toename in getijslag. Daardoor
wordt de golfaanval op onbeschermde oevers verdeeld over een groter deel van
de oever, met als gevolg dat de oevers minder steil zullen worden. Met name
de extra hoge waterstanden tijdens stormen zullen hierin dominerend zijn. Dit
betekent dat het intergetijdengebied iets groter wordt omdat de oevers flauwer
worden. Groeien doen ze niet. Vooroeververdedigingen zullen dus voorlopig
nog nodig blijven.
Een globale toetsing van de vooroeververdedigingen bij de scenario’s De Kier
en Getemd Getij levert de volgende conclusies op:
• Wat de kruinhoogte betreft, blijkt dat bij De Kier de meeste
vooroeververdedigingen de golven blijven dempen. Bij Getemd Getij gaat
hun werking (golven dempen) iets achteruit. Er zal dus meer golfenergie in
het achtergelegen gebied komen.
• Ten aanzien van de diepte van de teen kunnen we concluderen dat bij het
scenario De Kier de teen van de meeste vooroeververdedigingen te laag
ligt. Alleen in de Biesbosch (De Fortuin, Amer 6, Vischplaat, Vischplaat
West en Deenepolder) is dit niet het geval. Bij Getemd Getij liggen de
tenen van alle vooroeververdedigingen, met uitzondering van die te
Dordrecht, te hoog en bestaat er gevaar voor ontgronding van de
constructies.
• Wat de drempel van de openingen betreft, heeft de lagere laagwaterstand
bij Getemd Getij geen constructieve nadelen maar wel belangrijke
ecologische nadelen omdat de natte strook, afgezien van wat diepere
poelen, droog kan komen te liggen.
• De stabiliteit van de vooroeververdedigingen lijkt niet in gevaar te zijn bij
een veranderd beheer van de Haringvlietsluizen. Hier en daar zal wel lokaal
schade optreden door hogere golven tijdens stormen, maar de
functionaliteit van de vooroeververdedigingen zal pas na lange tijd verloren
gaan.
De belangrijkste aanbevelingen hebben betrekking op het inwinnen van
gegevens (vooral over de huidige toestand van de vooroeververdedigingen),
het ecologisch functioneren, het omgaan met begroeiing en het toetsen bij een
toekomstig beheer van de Haringvlietsluizen.
De belangrijkste kennisleemten betreffen het actualiseren van informatie en de
behoefte aan het optimaliseren van het ontwerp van vooroeververdedigingen.
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1 Inleiding
.............................................................................................

1.1 Achtergronden

Na de afdamming van het Haringvliet in 1970 en het daardoor grotendeels
wegvallen van de getijdenwerking, is sterke oevererosie langs vooral
Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch ontstaan. Om dit te stoppen
zijn vele kilometers vooroeververdediging aangelegd. De vooroeververdedigingen waren gedimensioneerd op een vast waterpeil. Momenteel
wordt overwogen het beheer van de Haringvlietsluizen te veranderen en de
sluizen vaker open te zetten. Hierdoor zal de getijdenwerking voor een deel
worden hersteld. Echter als het waterpeil door de getijdenwerking weer
dynamisch wordt, zal ook het functioneren van de vooroeververdedigingen
veranderen.
Daarnaast zijn er ook vragen met betrekking tot het functioneren van
vooroeververdedigingen in de huidige situatie. Ten behoeve van het opstellen
van beheer- en instandhoudingsplannen dient het inzicht hierin te worden
vergroot. Dit speelt niet alleen langs Haringvliet, Hollandsch Diep, Amer,
Bergsche Maas en in de Biesbosch, maar ook langs bijvoorbeeld de Oude Maas,
Lek, Hollandsche IJssel en Nieuwe Waterweg. Daarom is als onderzoeksgebied
de totale Rijn-Maasmonding genomen.

Figuur 1.1. Riviergebied onder beheer van Directie Zuid Holland.
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1.2 Probleemstelling, aanpak en afbakening

De centrale vraag van het project is: wat zijn de consequenties van een ander
beheer van de Haringvlietsluizen voor het functioneren van de aangelegde
vooroeververdedigingen en de achterliggende natte stroken?
Bij het beantwoorden van deze vraag is aan twee aspecten aandacht besteed:
1) Vooroeververdedigingen bij het huidige beheer
a) Wat is aan informatie over de aangelegde (deels in beheer van RWSDZH) constructies beschikbaar?
b) Aan welke eisen dienen de vooroeververdedigingen te voldoen om ecologisch gezien - optimaal te functioneren?
c) Hoe moet worden omgegaan met begroeiing op
vooroeververdedigingen? Hoe kan begroeiing tegengegaan of
bevorderd worden?
2) Vooroeververdedigingen bij het toekomstig beheer
a) Functioneren de aangelegde vooroeververdedigingen nog bij een
ander beheer van de Haringvlietsluizen volgens de scenario’s De Kier
en Getemd Getij? Welke aanpassingen zouden nodig zijn bij een
veranderd beheer?
In deze studie komt alleen het functioneren van vooroeververdedigingen aan de
orde; aanliggende oeververdedigingen worden buiten beschouwing gelaten.
In dit rapport wordt vooral aandacht besteed aan de vooroeververdedigingen
die na 1970 zijn aangelegd om de oevererosie (ontstaan na afsluiting van het
Haringvliet) te stoppen. Vóór 1970 zijn ook wel dammen aangelegd die
evenwijdig aan de oevers liepen. De gegevens hiervan zijn echter verloren
gegaan. Deze dammen zijn aangelegd onder anderen langs de Boven
Merwede, Nieuwe Merwede en de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Hoek van
Holland. De functie van deze dammen was vaak die van scheepvaartgeleiding
(en niet om de vooroevers te beschermen). Dit is de reden dat deze dammen
niet in deze studie zijn opgenomen.
Om de vragen te kunnen beantwoorden zijn beschikbare gegevens en literatuur
verzameld en geanalyseerd. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers van Directie Zuid Holland en de Dienstkringen. Om een goed
totaalbeeld van de problematiek te krijgen en het onderzoek optimaal af te
stemmen op de verschillende wensen, is een begeleidingsgroep samengesteld.
De begeleidingsgroep bestond uit de volgende personen:
• RWS DZH afdeling APV: Henk Jagt, Patrick Pieters, Joan van der Velden,
• RWS DZH afdeling APS: Henk van Bommel, Marieke Ohm, Ary van Spijk,
• RWS DZH afdeling TX Piet van de Pluijm, Han Koolen,
• RWS DZH Dienstkring Haringvliet : Wim Voorberg, Lienes Hoek,
• RWS DZH Dienstkring Merwede en Maas Henk Kraaijveld, Peter de Wit,
• RWS DZH Dienstkring Nieuwe Waterweg Louis Bonnier, Siem Mostert,
• RWS DWW: Jean-Marie Stam, Pieter Janssen, Martin Soesbergen, Martine
Graafland, Wout de Vries, Wout Snijders (voormalig APV),
• RWS RIZA: Gerard Blom (voormalig trekker werkgroep morfologie en
kwaliteit De Kier), Edwin Snippen (trekker werkgroep morfologie en
kwaliteit De Kier), Albert van de Scheer (werkgroep morfologie en kwaliteit
De Kier).
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1.3 Definities

In onderstaande schets zijn ter verduidelijking een aantal in dit rapport
gebruikte begrippen schematisch weergegeven. Deze schets is vooral bedoeld
om het verschil aan te geven tussen vooroever en vooroeververdediging (of
vooroeverdam). Met de vooroever wordt (in dit rapport) niet de constructie
bedoeld, maar het gebied tussen de (vlakke) waterbodem en de oever. De
waterpartij tussen vooroeververdediging en (vaste) oever is de natte strook of
plasberm.

waterbodem

vooroever

kruin

HW
LW

oever

bodem

natte strook/
plasberm
(aanliggende)
oeververdediging

vooroeververdediging
teen/
voet

Figuur 1.2. Profiel van een vooroever met verdediging.
1.4 Leeswijzer

Dit rapport is als volgt opgebouwd:
• Hoofdstuk 2 bevat een globaal overzicht van de vooroeververdedigingen
die in het verleden door Rijkswaterstaat zijn aangelegd.
• Hoofdstuk 3 gaat verder in op de fysische processen rondom
vooroeververdedigingen, de functie van de oeververdedigingen en
resultaten uit monitoring met betrekking tot onder andere de begroeiing op
vooroeververdedigingen.Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de
eisen die aan het ecologisch functioneren van vooroeververdediging en het
beheer ervan gesteld worden.
• Hoofdstuk 4 beschrijft de invloed van een ander beheer van de
Haringvlietsluizen (De Kier en Getemd Getij) en geeft de
waterbouwkundige toetsing van de vooroeververdedigingen.
• Hoofdstuk 5 geeft de conclusies van deze studie.
• Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de aanbevelingen en de leemten in kennis.
• In de bijlagen wordt de lijst met geïnventariseerde vooroeververdedigingen
gegeven. De locatie van de vooroeververdedigingen zijn ook aangegeven
op topografische kaarten (schaal 1:25.000). In de bijlagen staan verder nog
de berekeningen van de toetsing.
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2 Aangelegde vooroeververdedigingen
.............................................................................................

2.1 Vooroevers en vooroeververdedigingen in de Rijn-Maasmonding

Voor het opstellen van een overzicht van na 1970 aangelegde
vooroeververdedigingen is gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende
bronnen. De basis vormt een overzicht dat is opgesteld door P.van der Pluijm
van Directie Zuid-Holland, hoofdafdeling Realisatie Werken. Deze lijst is
aangevuld met gegevens uit het BPN-GIS van Zuid-Holland, OeverGIS van
DWW, een inventarisatiestudie naar de begroeiing op vooroeververdedigingen
door bureau Waardenburg, een overzicht van Dienstkring Merwede en Maas,
een overzicht van Dienstkring Haringvliet en gegevens van individuele projecten
(mondelinge mededelingen en documenten vermeld onder de referenties).
Bijlage 1 bevat een overzicht van de geïnventariseerde constructies in het
gebied van de Rijn-Maasmonding. In de volgende paragrafen wordt per gebied
een korte historische schets gegeven. De ligging van de genoemde projecten is
weergegeven in bijlage 2.
2.1.1 Haringvliet, Spui en Hollandsch Diep

Langs de oevers van het Haringvliet en Hollandsch Diep bevinden zich
uitgestrekte natuurgebieden met slikken, platen en gorzen. Deze zijn na 1970
sterk afgeslagen door oevererosie (zie paragraaf 3.2). Om dit proces tegen te
gaan zijn vele kilometers vooroeververdediging aangelegd.
Gestart is met de bescherming van de Beninger en Korendijkse Slikken in het
Haringvliet in 1984. Hierbij is gebruik gemaakt van verlenging van kribben,
aanliggende verdedigingen en een verdedigde zanddam (zuidwestpunt
Korendijkse Slikken - DDMI 1983). Het overgrote deel van de oevers is echter
beschermd met een voorliggende vooroeverdam (zie bijlage 2). Bij de Beninger
slikken zijn een aantal vooroeververdedigingen die 200 m uit de oever lagen,
uitgerust met een zandvang halverwege de natte strook (zie figuur 2.1.) om de
strijklengte in de natte strook te verkleinen. De verdediging ligt namelijk op
aanzienlijke afstand van de oever waardoor de strijklengte vrij groot is en er nog
een forse golfaanval op de oever
plaatsvindt. Door de aanleg van de
zandvang is dit verholpen (DDMI
waterpeil
1984). Na de aanleg in 1990 is een
gors
evaluatieonderzoek opgestart
waaruit een van de algemene
vooroeververde
zandvang
conclusies is dat de oevererosie
diging
sterk gereduceerd is door de aanleg
van vooroeververdedigingen
(Directie Zuid Holland 1991).
Figuur 2.1. Schema vooroeververdediging met zandvang.
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Figuur 2.2. Vooroeververdediging bij Korendijkse slikken

Na de Beninger en Korendijkse Slikken, zijn in het Haringvliet ook de oevers van
de Ventjagersplaat, Bommelsche Gorzen, Meneersche Plaat, Slijkplaat, Blanken
slikken, Quackgors, Scheelhoek en Ventjagersgaatje verdedigd door
vooroeververdedigingen. Een aantal van deze projecten is gefaseerd aangelegd.

Figuur 2.3. Vooroeververdediging bij Slijkplaat.

In het Spui zijn de oevers van de Leenherenbuitengorzen en een deel van het
Spuigors door middel van een vooroeververdediging verdedigd.
In het Hollandsch Diep zijn vooroeververdedigingen langs de Esscheplaat en
Zeehondenplaat en de oever tussen Willemstad en Tonnekreek aangelegd.
Later zijn ook de oevers van de Sasseplaat en Hoogezandsche Gorzen
beschermd.
2.1.2 Bergsche Maas, Amer, Biesbosch, Beneden Merwede, Oude Maas en Lek

Door de Dienstkring Merwede en Maas (voorheen Dienstkring Merwede) zijn
verschillende MILieuvriendelijke oevers in de Amer en Biesbosch aangelegd. Het
doel van deze MILAB constructies was om oeververdedigingen te creëren die na
volgroeid te zijn een groene aanblik zouden geven. Tevens werd hiervoor zo
veel mogelijk gebiedseigen materiaal gebruikt. Deze zogenaamde MILABconstructies zijn in verschillende publicaties beschreven (Anonymus 1989;
1992) en geëvalueerd (Boks,1998). Vergelijkbare constructies zijn toegepast
langs de Bergsche Maas, de Beneden Merwede, Oude Maas en Lek.
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Bij de Lek worden momenteel een aantal vooroeververdedigingen vanuit
saneringsoogpunt aangebracht. Vooroeververdedigingen kunnen namelijk een
bijdrage leveren aan afdekking van de verontreinigde vooroevers met schoner
sediment (Directie Zuid-Holland 2000, Graafland, 2003).
In totaal is sinds 1970 in deze rivieren ca. 30 km vooroeververdediging
aangelegd.

Figuur 2.4. Vooroeververdediging bij Bieschbosch, Boerenplaat.
Dia: Jan Koolen 12/’90
2.1.3 Hollandsche IJssel en Nieuwe Waterweg

Ook in het beheersgebied van Dienstkring Nieuwe Waterweg bevinden zich
een aantal vooroeververdedigingen. Een deel hiervan is recent aangelegd in het
kader van het Oeverplan Hollandsche IJssel (Witteveen + Bos 1998).
Langs de Nieuwe Waterweg bevinden zich ook vooroeververdedigingen, echter
het beheer van de Haringvlietsluizen heeft hier vrijwel geen invloed op.
2.1.4 Oostvoornse Meer

In het Oostvoornse Meer is door Rijkswaterstaat ca. 5 km vooroeververdediging
aangelegd. Het Oostvoornse Meer is inmiddels echter overgedragen aan het
waterschap De Brielse Dijkkring. Ook worden de waterstanden hier niet
beïnvloed door het beheer van de Haringvlietsluizen. Voor de volledigheid zijn
de constructies hier vermeld, ze zullen in dit rapport verder echter buiten
beschouwing worden gelaten.
2.2 Toegepaste vooroeververdedigingen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meest gebruikte constructies voor de
vooroeververdedigingen. De opbouw van een vooroeververdediging kan van
groot belang zijn bij het beoordelen van de invloed van een ander beheer van
de Haringvlietsluizen (De Kier en Getemd Getij). In figuur 2.2 zijn de meest
gebruikte oevertypen toegelicht. Hiervoor is gebruik gemaakt van
‘Natuurvriendelijke oevers; in het mondingsgebied van Rijn en Maas (DWW &
DZH 2001). Op enkele locaties is ook geëxperimenteerd met afwijkende typen
vooroeververdedigingen. Die staan beschreven in DWW en RWS-DZH (2001),
maar worden hier niet uitgebreid beschreven.
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4A

4B

4C

5A

5B
Figuur 2.5. Meest gebruikte oevertypen (naar: DWW & DZH, 2001).
Op enkele locaties is ook gebruik gemaakt van andere typen
oroeververdedigingen die hier niet worden geïllustreerd.
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Tabel 2.1.
Beschrijving van de meest gebruikte oevertypen (naar: DWW en RWS ZH, 2001) en een
aanvulling daarop, met een aantal voorbeelden. De cijfers refereren aan de indeling volgens
(DWW en RWS-ZH 2001).

Type
oever*

beschrijving

toepasssing

4a

zanddam met zinkstuk en bestorting van
breuksteen (MILAB 6)
zanddam met zinkstuk en bestorting van
breuksteen met zandaanvulling en rietzoden
aan landzijde van de dam
zanddam met kraagstuk en bestorting van
breuksteen en met zandaanvulling aan
landzijde van de dam
zanddam met zinkstuk en bestorting van
breuksteen met rietzoden onder het zinkstuk
dam van breuksteen zonder kern op een
zinkstuk
dam van breuksteen zonder kern en zonder
zinkstuk
dam van breuksteen met kern van fijner
materiaal op een zinkstuk (MILAB 9)

-

4b

4c

4+
5
55a

5b

5+

dam van breuksteen met kern van fijner
materiaal op een zinkstuk met zandaanvulling
en rietzoden aan binnenkant dam
dam van breuksteen met kern van fijner
materiaal op een zinkstuk met filterdoek

Vischplaat 1,
Groenendijk,
Bommelsche Gorzen I
Boerenplaat (MILAB 6)

Hoogezandsche Gorzen
(krib)
De Fortuin (MILAB 9),
Slijkplaat
Korendijkse slikken
Quackgors, Slijkplaat,
Bommelsche Gorzen II,
Hoogezandsche Gorzen
(vooroeververdediging)
Moordrecht oost (L14)

Sasseplaat,
Ventjagersgaatje,
Beninger Slikken

* De nummering komt overeen met de nummering in de referentie (DWW en DZH, 2001).

In de volgende drie paragrafen worden de vooroeververdedigingen per
beheergebied beschreven. De informatie is voornamelijk gebaseerd op een
overzicht van de Dienstkring Haringvliet en op enkele bestekstekeningen. Voor
meer details wordt verwezen naar RWS DWW (afdeling Waterbeheer), die de
bestekken en meest relevante informatie voor dit rapport heeft verzameld.
2.2.1 Beheergebied Dienstkring Haringvliet

Langs het Haringvliet en Hollandsch Diep is vooral gebruik gemaakt van
vooroeverdammen met een kern van grind, betongranulaat of breuksteen (40160 mm). De toplaag is van breuksteen10-60 kg. De constructies zijn over het
algemeen aangelegd op ongeveer NAP -0,5 m met de kruin op NAP + 1,0 m.
In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van een verdedigde zanddam. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een bestaand zandlichaam of wordt een zanddam
opgeworpen, die vervolgens met een aanliggende verdediging (breuksteen op
kraagstuk) is verdedigd. De toepassing hiervan is echter beperkt gebleven,
waarschijnlijk vooral omdat deze variant in de meeste situaties
uitvoeringstechnisch minder ideaal is.
Een aantal uitzonderingen op de hierboven beschreven standaard
vooroeververdedigingen zijn:
• Een aantal constructies zijn niet op een diepte van NAP - 0,5 m aangelegd,
maar op NAP - 0,4 m, deels variërend (de Slijkplaat in het Haringvliet), op
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•

•
•

•

NAP - 0,35 m (oudste deel Meneersche Plaat in het Haringvliet), op
NAP -0,1 m (oudste deel Bommelsche Gorzen ook in het Haringvliet).
Een deel van de dammen bij Slijkplaat bestaat volledig uit breuksteen en
heeft geen kern van een ander materiaal. Bij Slijkplaat zijn een aantal
constructies aangepast, bermen zijn bijvoorbeeld verbreed. De huidige
vooroeververdedigingen wijken dus af van de bestektekeningen.
Bij de Ventjagersplaat (Haringvliet) zijn proeven met schanskorven en
puingranulaat uitgevoerd (zie DWW-W-96-053);
Bij het meest recent uitgevoerde werk, Hoogezandsche Gorzen is in plaats
van een breuksteensortering van 10-60 kg, een sortering van 40-200 kg
toegepast met lagen van 1200 kg/m2 en 900 kg/m2. Bij deze constructies is
1/3 deel aangelegd op NAP- 0,8/0,9 m en 2/3 op NAP - 0,5/0,6 m met de
kruin op NAP + 0,9 m. De overweging bij het aanleggen van de
vooroeverdam op grotere diepte was dat zo een groter gebied (16 ha)
beschermd kon worden tegen erosie. De vooroeverdam is om economische
redenen met een 10 cm lagere kruin uitgevoerd dan de standaarduitvoering.
In delen van de verdedigingen bij de Meneersche Plaat, Scheelhoek,
Bommelsche Gorzen, Slijkplaat, Blanken slikken en Sasseplaat is in het
zinkstuk kunststoffilterdoek toegepast.

Volgens de beschikbare bestekstekeningen zijn de openingen in de
vooroeverdammen bij Quackgors, Scheelhoek en Willemstad-Tonnekreek
verdedigd. Ingeschat wordt dat ca. 80-85% van de openingen verdedigd is met
een drempel bestaande uit een breuksteensortering 10-60 kg.
Er zijn ook verschillende typen openingen gebruikt zoals traditionele
onderbrekingen in een dam, overlappende vooroevers of buizen. Gegevens
omtrent het type opening kan van belang zijn voor het beoordelen van effecten
met betrekking tot waterstanden en stroming.
Verder zijn langs Haringvliet en Hollandsch Diep bredere bermen (tenen)
toegepast dan bij de Merwede Maas. Dit is verklaarbaar, vanwege de grote
oppervlaktes van deze wateren waardoor windgolven de grootste belasting
vormen. Langs de andere wateren van de Rijn-Maasmonding speelt stroming
en scheepvaartbelasting een belangrijkere rol.
Een ander verschil met de Merwede Maas is dat op Haringvliet en Hollandsch
Diep al vrij veel erosie van de slikken, platen en gorzen heeft plaatsgevonden
voordat de verdedigingen werden aangebracht. De vooroeverdam, die
aangebracht is op de plaats waar de vooroever oorspronkelijke lag, bevindt zich
op een vrij grote afstand van de oever (honderd tot driehonderd meter). Deze
afstand is veel groter dan wat gebruikelijk is langs de rivieren (enkele tientallen
tot maximaal honderd meter).
Tot slot zijn een aantal vooroeververdedigingen (aangelegd na 1990-1993) al
aangelegd op de waterstand van het scenario Getemd Getij. Dit zijn: de
Leenheerenbuitengorzen, de Vischplaat en Spuigors.
2.2.2 Beheergebied Dienstkring Merwede en Maas

In het beheergebied van Dienstkring Merwede en Maas is vooral gebruik
gemaakt van vooroeverdammen op zinkstuk van enkel rijshout waarop direct
breuksteen 10-60 kg is gestort (MILAB 9). Dit type heeft dus geen kern van een
ander materiaal. De keus van Dienstkring Merwede en Maas om geen kern van
fijner materiaal toe te passen (anders dan de Dienstkring Haringvliet) is
waarschijnlijk vooral ingegeven door praktische overwegingen.
Uitzonderingen op deze regel zijn:
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•
•

In de Hollandsche IJssel is wel gebruik gemaakt van een type met een kern
van fijner materiaal (type 1 zoals beschreven in Witteveen + Bos, 1998),
hoewel de situatie daar meer vergelijkbaar is met die langs de Lek dan met
Haringvliet en Hollandsch Diep.
Bij de gors van de Ruigplaatbosch langs de oude Maas is een kleidam als
kern gebruikt, met daarover een geotextiel en een afstorting met
breuksteen. Als openingen zijn buizen gebruikt.
In de Biesbosch zijn tussen 1990 en 1991 op 5 locaties 8 verschillende type
oeververdedigingen aangebracht (de MILAB constructies). Daarbij is
geëxperimenteerd met 8 type constructies in gebieden met verschillende
dynamiek Boks, 1998).

Binnenkort vinden voorbereidingen plaats voor het aanleggen van een aantal
vooroeververdedigingen langs de Lek. Het hoofddoel van dit project is om
afdekking van de verontreinigde vooroevers met schoner sediment te
bevorderen (Directie Zuid-Holland 2000).
2.2.3 Beheergebied Dienstkring Nieuwe Waterweg

De vooroeververdedigingen langs de Nieuwe Maas en Hollandsche IJssel zijn
eveneens vooroeverdammen met een kern van grind of zand een toplaag van
breuksteen10-60 kg.
2.3 Beheer en onderhoud

De slikken, platen en gorzen langs Haringvliet en Hollandsch Diep worden
grotendeels beheerd door de natuurbeschermingsorganisaties
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De vooroeverconstructies zijn dan ook
vrijwel niet in beheer bij de Directie Zuid-Holland. Bij behoefte aan nieuwe
constructies, aanpassing en/of herstel van oude constructies wordt echter vaak
een beroep gedaan op de expertise en financiële draagkracht van
Rijkswaterstaat.
Vooroeverdammen direct grenzend aan de vaargeul worden, evenals kribben,
wel door Rijkswaterstaat onderhouden (vooral door Dienstkring Merwede en
Maas). Het onderhoud beperkt zich in de praktijk tot het bijstorten van steen bij
verzakkingen. Begroeiing die de constructie kan aantasten of scheepvaart kan
hinderen (schade na omvallen of beperking zicht) wordt verwijderd. Bij
vervanging of reconstructie van vooroeverconstructies worden tegenwoordig
ook rietzoden en/of rietwortelspecie aangebracht om begroeiing met niet
hinderlijke gewassen te bevorderen. Het doel hiervan is om de constructie een
groenere, natuurlijkere aanblik te geven. De ecologische waarde van deze
begroeiing is echter vaak beperkt (zie ook 3.3).
Aan de vooroeververdedigingen in het beheergebied van Dienstkring Nieuwe
Waterweg wordt - voorzover bekend - geen onderhoud gepleegd.
2.4 Selectie vooroeververdedigingen voor evaluatie

In bijlage 1 staan de geïnventariseerde vooroeververdedigingen. De in totaal 39
vooroeververdedigingen bestrijken een lengte van bijna 54 km. Bijlage 1 geeft
de lijst van oeverprojecten die zijn meegenomen in deze studie. In deze bijlage
wordt ook een beschrijving gegeven van de vooroeververdedigingen op basis
van ‘Natuurvriendelijke Oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas’
(DWW & DZH 2002) en een aanvulling daarop (zie ook tabel 2.2).
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Van de 39 geïnventariseerde vooroeververdedigingen zijn 25 bestektekeningen
gevonden, zodat een toets op het waterbouwkundige functioneren mogelijk
was. Deze staat in bijlagen 5 en 6. Van 21 vooroeververdedigingen zijn
morfologische en ecologische streefbeelden bekend. Deze staan in bijlage 3
beschreven. Het was niet mogelijk om deze streefbeelden te evalueren zonder
een aparte ecotopenkartering van de gebieden uit te voeren. De beschikbare
gegevens zijn te fragmentarisch en de bestaande streefbeelden te kwalitatief
voor het evalueren van de afzonderlijke oeverprojecten. De bestaande
ecotopenkaarten van het MWTL meetnet van het RIZA zijn hiervoor ook te grof
(www.ecotopenkaarten.nl). Wel kan met behulp van deze kaarten het
streefbeeld van bijvoorbeeld het hele Haringvliet of Hollandsch Diep
geëvalueerd worden.
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3 Functioneren huidige vooroeververdedigingen
.............................................................................................

3.1 Algemeen

Het functioneren van de bestaande vooroeververdedigingen zal op basis van de
volgende aspecten beoordeeld worden:
• morfologisch functioneren: wordt erosie tegengegaan en zijn er
mogelijkheden voor sedimentatie ontstaan?;
• ecologisch functioneren: blijven de te beschermen natuurwaarden
bestaan, ontstaan de opgestelde streefbeelden of vervult de
vooroeververdediging een functie voor een bepaalde diergroep
(foerageer-, broed-, paai- of opgroeigebied)?;
• Landschappelijk en recreatief functioneren: hoe worden de
vooroeververdedigingen ervaren door de gebruikers van het gebied
zoals schippers, water- en oeverrecreanten?
De beperkte monitoring van de vooroeververdedigingen maakt een
nauwkeurige beoordeling van het functioneren niet mogelijk. De bevindingen
zullen vooral kwalitatief van aard zijn.
3.2 Morfologisch functioneren (tegengaan oevererosie)

De slikken, platen en gorzen in Haringvliet en Hollandsch Diep zijn na 1970
sterk afgeslagen door oevererosie. Hierbij kwamen erosiesnelheden van 15 tot
20 meter per jaar en meer voor (Werkgroep Oeverafslag Haringvliet 1980).
Langs het Haringvliet en Hollandsch Diep zijn op verschillende momenten de
oeverlijnen in kaart gebracht. Analyse hiervan waarbij de oeverafslag wordt
verklaard vanuit de opgetreden hydraulische belastingen en sterkte van de
oever heeft voor zover bekend niet plaatsgevonden. Het aanleggen van
vooroeververdedigingen bleek echter een succesvolle methode om oeverafslag
tegen te gaan en is dus veelvuldig toegepast. Ook bij vergelijkbare
watersystemen als het Veerse Meer en de Grevelingen trad na 1970 oeverafslag
op, hiernaar is door de TU Delft onderzoek verricht (Blaauw e.a. 1983 uit:
Adriaanse 1986).
Voor een aantal vooroeververdedigingen was een morfologisch ‘streefbeeld’
opgesteld (zie bijlage 3). In alle gevallen was dat het tegengaan van de
oevererosie. In 8 projecten is een evaluatie uitgevoerd. De getroffen
maatregelen en de gebruikte constructies zijn in alle gevallen voldoende of
positief beoordeeld.
Na de aanleg van de Beninger en Korendijkse Slikken (Haringvliet) in 1984 is
een evaluatieonderzoek opgestart, dat in 1990 is afgesloten (Directie ZuidHolland 1991). Op dat moment werd geconcludeerd dat de oeverafslag van de
Beninger en Korendijkse Slikken was gestopt en dat er ook geen sedimentatie
was opgetreden. Er trad dus geen herstel op van de oeverzones die in het
verleden verloren gegaan waren. Verder zijn geen opmerkelijke veranderingen
in bodemligging, waterbodemkwaliteit en ecologie geconstateerd. Wel is
gesteld dat de aantrekkelijkheid van de gebieden voor vogels is vergroot,
waarschijnlijk door de afname van de golfdynamiek.
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In 2000 is opnieuw een evaluatieonderzoek uitgevoerd van de Beninger en
Korendijkse Slikken. Hierbij is de situatie rond 1998 vergeleken met de situatie
rond de aanleg en tijdens het vorige evaluatieprogramma (afhankelijk van de
aanwezige informatie). Op basis hiervan is geconcludeerd dat op de meeste
plaatsen nog wel oeverafslag plaatsvindt, maar in een aanzienlijk lager tempo
dan in het verleden (Bureau Waardenburg 2000).
Door Bureau Waardenburg (2001) wordt opgemerkt dat aan de
vooroeververdedigingen van de Bommelsche Gorzen (Haringvliet)
beschadigingen (verzakkingen) zijn opgetreden enkele honderden meters ten
westen van de haveningang naar Den Bommel (persoonlijke mededelingen J.
Reitsma). Dit is mogelijk gebeurd door wortelwerking maar ook door de
golfslag en/of ijsgang. Recente metingen aan de vooroeverdammen van de
Leenheerenbuitengorzen toonden aan dat deze circa 20 cm verzakt zijn. Ook bij
andere vooroeververdedigingen zal rekening gehouden moeten worden met
verzakkingen als gevolg van zetting. Op dit moment zijn echter geen gegevens
beschikbaar over de actuele hoogtes van de meeste vooroeververdedigingen
(persoonlijke mededelingen P. Pieters).
Om het effect van vooroeververdedigingen op de oeverafslag (en de invloed
van het peilbeheer) te kunnen bepalen is een koppeling met de optredende
golfbelastingen bij verschillende waterpeilen van belang. Hier kan modelmatig
onderzoek naar worden gedaan (b.v. het oeverafslagmodel ontwikkeld door
Stolker en Verheij, 2001).
3.3 Ecologisch functioneren (beschermen/scheppen natuurwaarden)
3.3.1 Streefbeelden vooroevers

Van 21 projecten zijn streefbeelden gevonden (zie bijlage 3). De meeste
streefbeelden slaan op het behoud van bestaande vegetaties of om het
behouden of scheppen van broed-, rust- of foerageergebieden voor vogels. De
rustgebieden worden geschapen door de relatieve luwte achter de
vooroeververdediging.
In opdracht van het RIZA heeft bureau Ecoland in 1987 een onderzoek naar
oeververdedigingen en vogels in het Haringvliet uitgevoerd. Eén van de
conclusies was dat een voorliggende dam het meest aantrekkelijke type is voor
vogels, bij voorkeur op ruime afstand van de oever (ca. 100 m), maar niet zover
dat de dam geen beschutting meer geeft. Verder werd aanbevolen om langs de
oevers te streven naar een zo breed mogelijke strook af en toe droogvallend slik
als foerageergebied voor met name steltlopers. Dit kan bereikt worden door het
opspuiten of afvlakken van oevers. De relatief golf- en windluwe waterpartij
tussen de vooroeverdam en de oever doet dienst als rustplaats voor
eendachtigen. De vooroeverdammen zelf worden als rustplaats gebruikt (door
aalscholvers en steltlopers). De vogels zijn daar immers veilig tegen
(land)roofdieren. Betreden van de oevers door vee moet - zeker in het
broedseizoen - zoveel mogelijk worden voorkomen.
Voor de gesaneerde waterbodem en aangelegde oevers langs de Hollandse
IJssel is door het RIZA (Doze 1999) een 5-jarig monitoringprogramma
opgesteld in opdracht van Directie Zuid-Holland. Uit de tussentijdse integrale
rapportage (RIZA 2001) lijkt het erop dat de oevers 2 jaar na sanering en
herinrichting verbeterd zijn ten opzichte van een onbehandelde referentie
locatie. De verbetering uit zich in een toename van de diversiteit en dichtheid
van verschillende levensgemeenschappen en een evenwichtigere populatie
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opbouw. Ook de effecten van toxicanten op organismen lijken af te nemen
(RIZA 2001).
Uit recent onderzoek is gebleken dat de natte stroken bij de Sasseplaat in het
Hollandsch Diep belangrijk zijn als paai- en opgroeigebied voor vis (AquaTerra
2001). Er werden in totaal 22 soorten jonge vis gevangen.
3.3.2 Begroeiing op vooroeververdedigingen, een streefbeeld voor de
vooroeververdediging?

In 1998 is door Bureau Waardenburg in opdracht van Directie Zuid-Holland een
studie uitgevoerd naar mogelijkheden tot het verbeteren van de begroeiing van
vooroeververdedigingen (Waardenburg 1998; 2001). Bij deze studie is
onderzocht of er constructieve eigenschappen zijn te achterhalen die bepalen of
een vooroeververdediging wel of niet begroeid raakt. Hiervoor zijn een groot
aantal vooroeververdedigingen in het benedenrivierengebied geïnventariseerd
op begroeiing. Daarnaast zijn constructieve eigenschappen van de betreffende
vooroeververdedigingen verzameld en geanalyseerd.
Over het algemeen waren de vooroeververdedigingen weinig begroeid. De
meeste begroeiing werd gevonden aan de luwe zijde van de vooroeverdam. Als
belangrijkste bepalende factor voor begroeiing komt de breedte van de
constructie naar voren: hoe breder de constructie hoe beter begroeid. Daarna
was de hydraulische belasting de belangrijkste factor: hoe lager de hydraulische
belasting hoe beter de begroeiing van de vooroeververdediging en hoe lager
het niveau waar de golfbelasting aangrijpt, hoe beter voor de begroeiing van de
vooroeververdediging.
Hoogopgaande vegetatie op de vooroeverdammen is niet altijd wenselijk.
Steltlopers bijvoorbeeld, hebben een vrij gezichtsveld nodig voor het tijdig
signaleren van predatoren (Bureau Waardenburg 2001).
Begroeiing van vooroeververdedigingen kan tot visuele hinder leiden bij
scheepvaart, echter dit zal alleen een rol spelen bij strekdammen die midden in
het Hollandsch Diep of Haringvliet liggen (Waardenburg 2001).
3.4 Landschappelijk functioneren (passen in bestaand landschap)

Over het algemeen worden door schippers, water- en oeverrecreanten
begroeide oevers aantrekkelijker gevonden dan kale, stenen oevers. Aan de
andere kant horen kale breukstenen vooroeververdedigingen inmiddels bij het
landschap. Onderbouwd belevingswaardeonderzoek is voor zover bekend niet
uitgevoerd. Ook zijn er geen officiële beleidsvisies of -uitspraken over de
landschappelijke aantrekkelijkheid van begroeide vooroeververdedigingen. Op
basis hiervan kan gesteld worden dat bij aanliggende oeververdedigingen (mits
de constructie niet wordt aangetast) naar begroeiing gestreefd kan worden. Bij
vooroeverdammen hoeft dit niet per se maar kan het wel overwogen worden.
Een manier om kale oeververdedigingen meer begroeid te krijgen is door
aanplant. Echter met het oog op de natuurlijkheid gaat de voorkeur uit naar
spontane begroeiing van planten. In de studie van Waardenburg (2001)
worden een aantal aanbevelingen met betrekking tot de aanleg van
vooroeververdedigingen gegeven die een snellere en spontane begroeiing tot
gevolg hebben:
• Voor bestaande verdedigingen kan het bijstorten van een fijnere bestorting
tussen de bestaande breukstenen zorgen dat planten een ondergrond
krijgen om op aan te grijpen.
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Ook kan hiervoor aan de luwe kant van de verdedigingen grond bijgestort
worden.
Proeven met oevers langs het Spui bij Spuigors hebben aangetoond dat
met rietwortels of rietzoden op of onder een breuksteenlaag, het aantal
plantensoorten duidelijk hoger is dan op plaatsen zonder aanplant (Bureau
Waardenburg 2001). De kolonisatie gaat blijkbaar sneller als er al een
beginnetje is. De spontane vestiging wordt als het ware een beetje
geholpen.

3.5 Eisen aan vooroeververdedigingen

Bij het opstellen van de eisen aan vooroeververdedigingen wordt ervan
uitgegaan dat de functie voor alle oevers in het hele Rijn-Maasmondingsgebied
natuur is. En vanuit deze functie zijn dan de vooroeverdammen aangelegd om
bestaande natuur te beschermen tegen erosie. Daarnaast om sedimentatie weer
mogelijk te maken waardoor ook ‘natuurlijk’ herstel van de oeverzone kan
optreden. Tevens wordt aangenomen dat vooroeververdedigingen moeten
passen in het landschap.
Algemene uitspraken voor het aanleggen van vooroeververdedigingen zijn
(CUR 200 1999 en CUR 201, 1999):
• Zo licht mogelijk (d.w.z. type steensortering) uitvoeren om de
bestaande natuur zo min mogelijk te beïnvloeden, tevens scheelt dit in
de aanlegkosten.
• De afstand tussen de vaste oever en de vooroeverdam zo groot
mogelijk maken (zodat de beschermde ondiepe zone zo groot mogelijk
is) maar niet zo groot dat er weer golven kunnen ontstaan die de oever
aantasten (door de grote strijklengte).
• Er moeten openingen in de vooroeverdammen zitten voor
wateruitwisseling ten bate van een goede waterkwaliteit en voor de
toegankelijkheid voor vissen, maar ook plantenstekken en zaden. Door
de dammen aan weerszijde van de opening deels te laten overlappen,
wordt voorkomen dat het gebied onmiddellijk erachter te ver erodeert.
• Aan de waterzijde zal bijna altijd erosie optreden, hiermee moet bij het
ontwerp rekening gehouden worden.
3.5.1 Afstand tot oever

Als de afstand tot de oever te groot is bestaat de mogelijkheid dat binnen de
natte strook een zodanig golfdynamiek optreedt dat er alsnog erosie plaats
vindt. Deze afstand is afhankelijk van de strijklengte in de overheersende
windrichting, de waterdiepte en helling van de natte strook en het al dan niet
aanwezig zijn van begroeiing in de natte strook. Bij een helling van 1:100, met
begroeiing en een strijklengte van 0-500 m kan de afstand tussen
vooroeverdam en ‘vaste oever’ 100 m zijn. Bij dezelfde omstandigheden zonder
begroeiing kan die afstand slechts 60 m bedragen (CUR 201 1999).
3.5.2 Openingen

Met de grootte van de openingen wordt het percentage wateruitwisseling
tussen de natte strook en het hoofdwater beïnvloed. Voor
vooroeververdedigingen in meren en kanalen worden openingen
voorgeschreven ten bate van de waterverversing, zodat er geen algenbloei en
botulisme optreedt in de natte strook, en voor de bereikbaarheid voor vissen
(CUR 201 1999). Scheepvaart is de motor achter de wateruitwisseling in natte
stroken langs kanalen. Voor drukbevaren kanalen wordt een
wateruitwisselingspercentage voorgeschreven van 1-2% tussen natte strook en
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kanaal per passage van een karakteristiek geladen schip. Voor rustige kanalen is
dit percentage tot 5% (CUR 201 1999).
In meren wordt de wateruitwisseling met name veroorzaakt door veranderingen
in peil en eventueel overslaande golven. Voor meren wordt geen vast
percentage uitwisseling genoemd.
De waterbeweging in getijdenwateren wordt grotendeels veroorzaakt door de
twee maal per dag optredende getijdenbeweging en de hiermee gepaard
gaande stroming. De openingen moeten zodanig gedimensioneerd zijn dat de
stroming die optreedt niet zodanig is dat hierdoor de achterliggende natte
stroken ongeschikt worden als paai- en opgroeigebied voor jonge vis, voor de
vestiging van waterplanten en voor sedimentatie.
3.5.3 Hoogte/breedte

De hoogte van de kruin wordt bepaald door de toegestane of gewenste
golfbelasting achter de vooroeverdam (CUR 201, 1999). Het type golven dat
bepalend is voor de maatgevende belasting is verschillend tussen meer- en
rivieroevers. Bij meren zijn met name windgolven en in mindere mate belasting
door scheepvaart bepalend, terwijl bij de rivieren de afvoergolven het
belangrijkst zijn. De breedte van een vooroeverdam wordt bepaald door de
(totale) hoogte van een dam en het talud. Van het talud van
vooroeververdedigingen wordt gesteld dat het niet flauwer dan 1:2,5 hoeft te
zijn (CUR 200, 1999).
Hoe hoger een dam boven de waterlijn uitsteekt hoe kleiner de kans dat er
eventuele begroeiing onder invloed van golven ontworteld raakt en
weggeslagen wordt. De studie van Bureau Waardenburg (2001) toonde aan
dat er een verband bestaat tussen de breedte van een vooroeverdam en de
mate van begroeiing. De planten die aan de luwe zijde van een brede dam
staan hebben minder last van overslaande golven dan bij een smalle dam. Hoe
vaker een dam overspoeld raakt hoe slechter hij begroeid raakt. Dus: hoe
lager/smaller een dam hoe kaler hij is en hoe hoger/breder een dam hoe meer
begroeid hij is. De hoogte van de vooroeverdammen is met name ingegeven
door de minimale hoogte die nodig is voor een effectieve bescherming van de
oevers tegen golfaanval. Hierbij is 100% bescherming niet mogelijk, bij storm
zal nog regelmatig golfoverslag optreden.
Vanuit landschappelijk oogpunt hebben lage onbegroeide dammen in open
uitgestrekte gebieden de voorkeur boven hoge begroeide dammen. Ook als de
achterliggende gebieden dienst moeten doen als foerageer- of rustgebieden
voor steltlopers en watervogels gaat de voorkeur uit naar lage onbegroeide
dammen.
3.5.4 Diepte natte strook

Ondiepe oeverzones zijn belangrijk voor waterplanten, maar ook als paai- en
opgroeigebied voor vis. Het is belangrijk variaties in diepte te hebben in natte
stroken zodat delen van de natte stroken continu watervoerend blijven anders
vallen visbroed en waterplanten bij peilwisselingen droog. Deze droogvallende
delen zijn overigens waardevol als foerageergebied voor steltlopers.
Met getij zullen grotere delen van de natte stroken tweemaal daags
droogvallen. Dit betekent een uitbreiding van het foerageergebied voor
steltlopers, maar een afname van het potentiële waterplantenareaal en van het
areaal paai- en opgroeigebied voor vissen.
3.5.5 Begroeiing

Bij het aanleggen van de vooroeververdedigingen was er wel een streefbeeld
opgesteld voor de vooroevers achter de verdedigingen. Er was echter nooit een
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streefbeeld voor de vooroeverdam zelf opgesteld. Na een aantal jaar bleken
sommige van deze dammen min of meer begroeid te raken en werd men
nieuwsgierig naar het identificeren van ontwerpfactoren die begroeiing bepalen
op dammen. Het onderzoek naar deze factoren had tot doel om met het
ontwerp te kunnen sturen op het al dan niet begroeid raken van
vooroeverdammen en kribben (Bureau Waardenburg 1998; 2001). Het
ontwerp van een wat begroeiing betreft onderhoudsvrije krib zou een enorme
kostenbesparing kunnen opleveren. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen
zou hierdoor verder afnemen. Voor bepaalde natuurstreefbeelden is het
begroeid raken van de dammen juist ongewenst bijvoorbeeld als de natte
strook dienst doet als foerageergebied en rustplaats voor steltlopers en
aalscholvers. Voor andere natuurstreefbeelden is het wel gewenst bijvoorbeeld
als broedplaats voor riet- en watervogels etc. Ook mag begroeiing het zicht niet
belemmeren voor de scheepvaart.
Voor bestaande kale vooroeververdedigingen die begroeid mogen raken kan
het bijstorten van grond aan de luwe zijde een oplossing zijn. Dit bijstorten van
grond werkt alleen goed bij ondoorlatende vooroeververdedigingen, dit zijn
dammen met een kern. Ook is het seizoen waarin de grond aangebracht wordt
belangrijk. In maart-april aangebrachte grond kan voor het aanbreken van het
onstuimigere winterseizoen goed doorworteld raken en is daarmee beter
beschermd tegen erosie (Pers. mededeling P. Pieters, DZH).
Het al of niet begroeid raken van een vooroeverdam is afhankelijk van een
aantal factoren en in de meeste gevallen een samenspel daarvan. Deze factoren
zijn overstromingsduur en frequentie, (golf)dynamiek, substraat
(materiaalkeuze) en beheer.
3.5.6 Materiaalkeuze

Bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers moet de noodzaak van het
gebruik van materialen. De volgende richtlijnen worden aanbevolen:
• beperking van het materiaalgebruik,
• gebruik zoveel mogelijk gebiedseigen materiaal,
• gebruik alleen materiaal dat geen gevaar vormt voor het milieu,
• gebruik materiaal waartussen planten en dieren zich al of niet kunnen
vestigen,
• bij eventuele aanplant bij voorkeur gebiedseigen soorten gebruiken.
In sommige gevallen (zoals de MILAB oeververdedigingen in de Biesbosch) zijn
deze richtlijnen bewust gebruikt. In andere constructies is het onduidelijk of dit
is toegepast.
3.5.7 Beheer

Het gebied achter een vooroeververdediging ontleent een deel van zijn
ecologische waarde aan zijn dynamisch karakter (afwisseling droog en nat en de
combinatie met de levenscyclus van de vegetatie en organismen). Om dit
dynamisch karakter te behouden zal regelmatig onderhoud gepleegd moeten
worden (b.v. maaien, baggeren). Omdat het beheer echter kostbaar is, gaat de
voorkeur over het algemeen uit naar vooroeverdammen die geen beheer
behoeven. Dit zou pleiten voor relatief laag gelegen dammen die regelmatig
door het geweld van het water schoongespoeld worden. Ook voor begroeide
dammen moet het uitgangspunt zijn dat ze verspreid in het gebied zo nu en
dan teruggezet kunnen worden in de pionier toestand (cyclisch verjongen).
Hierdoor hoeven ze niet beheerd te worden en worden ze ook niet verstoord.
Dit soort processen draagt bij aan de variatie en spontane ontwikkelingen in het
gebied.
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4 Invloed beheer Haringvlietsluizen
.............................................................................................

4.1 Een nieuw beheerscenario voor de Haringvlietsluizen

In 1970 zijn de Haringvlietsluizen in gebruik genomen. Sindsdien dringt er
nauwelijks zout water door de sluizen naar binnen en wordt alleen nog maar
tijdens eb rivierwater uit het Haringvliet naar de zee gespuid. Dit beheer heeft
echter nadelen voor de natuur in het gebied. Het oorspronkelijke estuariene
karakter met dynamische zoute, brakke en zoete intergetijde gebieden is
verdwenen. Vijfentwintig jaar later werd in het ‘Integraal Beleidsplan Haringvliet
Hollandsch Diep Biesbosch’ (IBHHDB) geconcludeerd dat een hernieuwde
afweging van het sluisbeheer en de daarmee samenhangende effecten nodig
was. Voorop staat de veiligheid tegen overstroming. Maar daar is als doel
bijgekomen: ‘mogelijkheden bieden voor voldoende herstel van estuariene
natuurwaarden met complete en evenwichtig opgebouwde
levensgemeenschappen en duurzaam gebruik van de wateren ter weerszijde
van de Haringvlietsluizen’ (DZH, APV98.186,1998).
In een MER studie (Directie Zuid-Holland 1998) zijn de mogelijkheden voor een
ander beheer van de Haringvlietsluizen onderzocht en afgewogen. In het kader
van deze MER zijn in totaal 8 deelrapporten verschenen waarin de gevolgen
van de verandering van het sluisbeheer worden getoetst aan verschillende
kwaliteits- en gebruiksaspecten van het gebied.
4.2 Uitkomsten MER Beheer Haringvlietsluizen: scenario’s De Kier en
Getemd Getij

Als voorkeursalternatief heeft de MER het scenario Getemd Getij voorgesteld.
Dit alternatief is gericht op een substantieel herstel van het estuarium. Getemd
Getij is een beheerscenario waarbij de sluizen 95% van de tijd geheel of
gedeeltelijk open staan. Omdat Getemd Getij invloed kan hebben op de
verzilting van drinkwaterinnamepunten zullen eerst een aantal maatregelen
genomen moeten worden om dit te verhinderen. De verwachting is dat het
scenario Getemd Getij pas over 10 tot 15 jaar in zijn geheel uitgevoerd kan
worden.
Om op korte termijn de situatie in het Haringvliet, Hollands Diep en de
Biesbosch te verbeteren, wordt een stappenplan uitgevoerd. De eerst stap
daarvan is het beheerscenario De Kier, waarbij de sluizen 95% van de tijd
gedeeltelijk (op ‘een kier’) geopend blijven. Hierdoor verbetert de
passeerbaarheid voor trekvissen al significant en biedt het mogelijkheden om de
processen te monitoren en zo de voorspelling van onder andere zoutindringing
te verbeteren. Ook geeft een stappenplan voor de meeste gebruikers de
gelegenheid om een geleidelijk aanpassingsprogramma uit te voeren (Directie
Zuid-Holland 1998).
Figuur 4.1 geeft de verschillende beheersregimes aan van de sluizen. Het
gewijzigd beheer heeft in de eerste plaats gevolgen voor het getij
(waterstanden en stroming). Bijlage 4 geeft de hoog- en laagwaterstanden voor
de huidige situatie, De Kier en Getemd Getij, voor de verschillende
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watersystemen. Hieraan is te zien dat bij De Kier het hoogwaterpeil nauwelijks
verandert ten opzichte van de huidige situatie en het laagwaterpeil in sommige
deelgebieden enigszins afneemt (orde 0,05 m). Bij Getemd Getij zien we dat de
verschillen veel groter zijn. Hoogwater neemt met 0,15 m toe bij de Biesbosch
en het Hollandsch Diep. In het Haringvliet neemt het af. Vooral het
laagwaterpeil zakt aanzienlijk; met 0,50 m in het Hollandsch Diep en 0,45 m in
het Haringvliet.
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Figuur 4.1. Beheer Haringvlietsluizen bij verschillende scenario's.
Tabel 4.1
Enkele karakteristieken van het Rijn-Maasmondingsgebied bij het huidig beheer
van de Haringvliet sluizen en de effecten van De Kier en Getemd Getij hierop (uit:
Directie Zuid-Holland 1998 APV 98.186). Voor de kwalitatieve aanduidingen:
0=geen verandering t.o.v. huidig beheer; + = positieve verandering; ++=zeer
positieve verandering; -= negatieve verandering;

Natuur en landschap
processen
getijslag mondingsgebied
getijslag Middelharnis
getijslag Br. Biesbosch
getij onderbreking in dagen/jaar
lengte min./max. zout gradiënt (km)
kans zuurstofloosheid (keer/j)
morfodynamiek (kwalitatief)
patronen (ha)
zilte ecotopen binnen
intergetijde ecotopen binnen
intergetijde ecotopen buiten
soorten
vogels (Int. belangrijke soorten) (kwalitatief)
vissen (kwalitatief)
aantal estuariene vegetatietypen binnen
areaal estuariene macrofauna (kwalitatief)
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huidig
beheer

De Kier

Getemd
Getij

2,30 m
0,30 m
0,30 m
365
0-10
0
0

2,20 m
0,30 m
0,40 m
ca. 20
7-18
1/100
0

1,70 m
0,70 m
1,00 m
ca. 20
11-26
1/100
+

0
350
1150

1500
400
1150

3450
1500
900

0
0
5
0

0
+
7
0/+

+
++
13
+

In de bovenstaande tabel worden enkele karakteristieken van Getemd Getij en
De Kier weergegeven. Uit deze tabel blijkt duidelijk dat vooral voor het aspect
natuur De Kier een ‘voorproefje’ is op Getemd Getij. Door De Kier wordt de
situatie voor de natuuraspecten verbeterd en bij Getemd Getij zetten deze
verbeteringen verder door.
4.3 Morfologische processen bij De Kier en Getemd Getij volgens MER Beheer
Haringvlietsluizen

Door de verandering in waterbeweging als gevolg van een ander sluisbeheer zal
de erosie en sedimentatie in het gebied veranderen. Deze veranderingen zullen
aanhouden totdat er een nieuw morfologisch evenwicht in de geulen is bereikt.
Het bereiken van een morfologisch evenwicht is een lange-termijn-proces en
kan enkele tientallen jaren duren. Bij De Kier zijn de veranderingen in
waterbeweging zo gering ten opzichte van de huidige situatie dat er
morfologisch nauwelijks veranderingen zullen optreden. Bij Getemd Getij wordt
op korte termijn geen toegenomen transport van sediment verwacht en worden
daardoor dus ook geen morfologische veranderingen verwacht. Alleen op lange
termijn zullen de morfologische gevolgen zichtbaar worden.
4.3.1 Morfologische veranderingen bij Getemd Getij

Drie factoren zijn belangrijk voor de morfologie van het systeem en van
vooroevers.
1. Sedimentaanvoer
Een belangrijke vraag is of er genoeg sediment in het systeem aanwezig is
of geïmporteerd kan worden, zodat het systeem (geulen en platen) bij een
gewijzigd beheer een evenwichtstoestand kan bereiken. De nieuwe
evenwichtstoestand bij Getemd Getij zal diepere geulen hebben dan de
huidige evenwichtssituatie, maar ondiepere geulen dan de oorspronkelijke
situatie vóór de sluiting. Kortom er is op dit moment sediment nodig om de
geulen op te vullen en dit zal bij gewijzigd beheer waarschijnlijk ook zo
blijven (voor dit fenomeen wordt vaak de term ‘zandhonger’ gebruikt).
Sinds de sluiting, is veel slib bezonken dat afkomstig is uit de rivieren. Dit
komt zeker tegoed aan de zandhonger van het systeem. Volgens de MER
kan er bij Getemd Getij op kleine schaal transport van fijn zand als zwevend
transport optreden vanaf de buitendelta door de Haringvlietsluizen naar het
binnengebied. Dit fijne zand zal in de geulen van het westelijk deel van het
Haringvliet sedimenteren. Het grove zand dat door bodemtransport wordt
verplaatst, blijft buiten de sluizen liggen vanwege de hoge sluisdrempel van
8 m boven de bodem.
Kortom er wordt momenteel sediment in het systeem gebracht vanuit de
rivieren en bij toekomstig beheer zal ook wat sediment vanuit de
buitendelta worden ingevoerd; of dit echter voldoende is voor het bereiken
van een nieuw evenwicht is niet bekend.
2. Getijstroming
In principe is de stroming van het getij het belangrijkste proces voor de
vorming van geulen en de opbouw van platen en intergetijdenareaal.
Tijdens hoogwater wordt sediment meegevoerd dat op platen komt te
liggen. Verder worden platen opgebouwd in meanderbochten van geulen.
De evenwichtstoestand van de geul wordt medebepaald door de
stroomsnelheid; bij te grote stroomsnelheid zal de geul eroderen, bij te lage
stroomsnelheid zal de geul sedimenteren. Voorwaarde voor het bereiken
van evenwicht is dat er voldoende sediment aanwezig is.
3. Golven
Golven breken op ondieptes (b.v. platen) en zullen daarbij sediment van
hogere naar lagere gebieden verplaatsen. Tijdens stormen zal dit proces het
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sterkst zijn (vergelijk het met het winterprofiel van het strand). Als het
waterpeil relatief constant is (zoals momenteel het geval is) zullen golven
steeds op dezelfde hoogte breken; de erosie concentreert zich als het ware
op deze hoogte. Bij wisselend waterpeil (zoals beoogd wordt met De Kier
en in meerdere mate bij Getemd Getij wordt de golfaanval op
onbeschermde oevers verdeeld over een groter deel van de oever. De oever
wordt flauwer.
De conclusie hiervan moet zijn dat er bij De Kier en Getemd Getij nauwelijks
aangroei van platen te verwachten is. Hiervoor zou een ruime hoeveelheid zand
in het systeem geïmporteerd moeten worden. Echter het sediment dat
geïmporteerd wordt, zal aanvankelijk dienen om de diepe geulen op te vullen
en deze op lange termijn in een evenwichtssituatie te brengen, daarna zullen de
platen pas gaan aangroeien. Dit betekent dat het grootst effect op de oevers
wordt veroorzaakt door de toename in getijslag waardoor de golfaanval op
onbeschermde oevers verdeeld wordt over een groter deel van de oever, met
als gevolg dat de oevers minder steil zullen worden. Met name de extra hoge
waterstanden tijdens stormen zullen hierin sturend zijn. Dit betekent dat het
intergetij gebied iets toeneemt omdat de oevers flauwer worden, maar niet
omdat ze groeien.
4.3.2 Waterbodemkwaliteit bij Getemd Getij

Door de grotere getijslag bij Getemd Getij zullen transportconcentraties van
sediment iets toenemen. Daarom wordt voor de beschermde oevers en
vooroevers in het MER-rapport gemeld dat zij bij Getemd Getij iets sneller
zullen aanslibben. Verder kan op kleine schaal erosie van verontreinigd
bodemslib optreden dat vervolgens naar de Noordzee getransporteerd wordt.
Tabel 4.2
Morfologie en waterbodemkwaliteit bij het huidig beheer van de Haringvlietsluizen
en de effecten van scenario’s De Kier en Getemd Getij hierop (uit: Directie ZuidHolland 1998 APV 98.094). Voor de kwalitatieve aanduidingen: 0 = geen
verandering t.o.v. huidig beheer; + =positieve verandering; ++ = zeer positieve
verandering; - = negatieve verandering.

Morfologie en
effecten(water)bodemkwaliteit

huidig
beheer

De Kier

Getemd
Getij

effect op organismen
kans op erosie in het Haringvliet

0
0

0/+
0

+
0/-

4.4 Lokale morfologische processen rondom vooroeververdedigingen

In paragraaf 4.3. zijn enkele algemene beschouwingen gegeven over de
morfologische veranderingen bij gewijzigd beheer van de Haringvlietsluizen, op
het systeem en de gevolgen voor de onbeschermde vooroevers. In deze
paragraaf wordt specifiek gekeken naar de processen rondom de
vooroeververdedigingen en de gevolgen voor de constructies. Hiervan zijn de
volgende conceptuele schetsen te geven.
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Figuur 4.2. Processen vooroeververdedigingen huidige situatie: dagelijkse
omstandigheden

In de huidige situatie is de getijslag tussen de 0,30 m (Haringvliet) en de 0,35 m
(Biesbosch). Golven breken min of meer op een vaste hoogte. De vooroever
wordt tegen erosie beschermd door een vooroeververdediging. Achter de
vooroeververdediging bevindt zich de natte strook.
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Figuur 4.3. Processen vooroeververdedigingen Getemd Getij: dagelijkse
omstandigheden.

Bij het scenario Getemd Getij, onder dagelijkse omstandigheden, zal het
laagwaterpeil lager zijn dan in de huidige situatie. De teen van de
vooroeververdediging wordt aangevallen door golfwerking. Bij de teen komt
dan sediment vrij, dat vervolgens in de geul terecht komt en die langzaam
opvult.
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Waterpeil
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vooroeververdediging

Figuur 4.4. Processen vooroeververdedigingen Getemd Getij: storm.

Het hoogwater bij Getemd Getij is 0,15 m hoger dan in de huidige situatie bij
de Biesbosch en het Hollandsch Diep, en 0,10 m lager bij het Haringvliet.
Tijdens een storm zal door opwaaiing het waterpeil hoog staan. De golfaanval
komt op de dijk. Er zal sediment worden opgewoeld en over de
vooroeververdediging getransporteerd worden.
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Figuur 4.5. Processen vooroeververdedigingen Getemd Getij: mogelijke eindsituatie
I.

Een mogelijke eindsituatie is diegene waar het ondiepe deel voor de
vooroeververdediging langzaam erodeert, en het sediment in de geul terecht
komt. De geulen blijven aanzanden tot een evenwichtssituatie bereikt is. Achter
de vooroeververdediging zal het sediment (voor het grootste deel de fijne
fractie) bezinken.
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Figuur 4.6. Processen vooroeververdedigingen Getemd Getij: mogelijke eindsituatie
II.

Een tweede mogelijke eindsituatie ontstaat wanneer de teen van de
vooroeververdediging zo ver erodeert dat de situatie instabiel wordt. Dit kan
door golfwerking maar ook door een meanderende geul. Het ondiepe deel voor
de vooroeververdediging kan, door ondergraving bij de teen, afglijden naar de
geul. Mogelijk wordt de stabiliteit van de vooroeververdediging zelf ook
bedreigd. In deze evenwichtssituatie ontstaat een dieper gebied vóór de
vooroeververdediging, een ondiepere geul en een ‘hangend strand’ achter de
vooroeververdediging.
4.5 Toetsing constructies bij ‘De Kier’ en ‘Getemd Getij’
4.5.1 Algemene overwegingen

Het verdient aanbeveling om vooraf aan De Kier of later Getemd Getij, een
meetcampagne uit te voeren waarbij de bodemligging rond
vooroeververdedigingen en de toestand van de constructies zelf (of een aantal
representatieve constructies), in kaart gebracht wordt. Hiermee zou dan tevens
de nulsituatie vastgelegd worden. Momenteel is de toestand slechts bij
sporadische vooroeververdedigingen bekend. Daarna zouden de locaties van
vooroeververdedigingen opgenomen moeten worden in een
monitoringprogramma om het nieuwe beheer te evalueren. Met name plekken
waarvan nu al bekend is dat er ontgrondingen plaatsvinden, zouden
gemonitord moeten worden, zodat snel kan worden ingegrepen als de situatie
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verergert. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van (recent ontwikkelde) multibeam technieken.
In de huidige situatie zijn bij de Beninger en Korendijkse Slikken (Bureau
Waardenburg 2000) ontgrondingen aan de buitenzijde naast de bestaande
constructies geconstateerd. Dit is het gevolg van de turbulente stroming
rondom de constructies. De huidige omvang van de ontgrondingen is
waarschijnlijk niet bezwaarlijk voor de stabiliteit van de constructies aangezien
de constructie nu nog staat. Verwacht wordt dat bij De Kier de
stroomsnelheden marginaal veranderen en nauwelijks invloed zullen hebben op
de vooroeververdedigingen. Maar dat bij Getemd Getij de stroomsnelheden
aanzienlijk toenemen waardoor de eerder genoemde ontgrondingsprocessen
kunnen verergeren. Bij de Beninger en Korendijkse slikken zijn de openingen
overigens niet verdedigd (Directie Zuid-Holland 1991). In plaats van het
verdedigen van een opening kan ook overwogen worden de opening groter te
maken om de stroomsnelheden te reduceren.
Bij De Kier verandert er eigenlijk niet zoveel ten opzichte van de huidige
situatie, het gaat slechts om veranderingen van enkele centimeters bij zowel de
kruin als de teen van de vooroeverdammen. Het is onwaarschijnlijk dat deze
verschillen in waterstanden grote invloed hebben op de stabiliteit van de
vooroeververdedigingen. De verwachting is dan ook dat de meeste
vooroeververdedigingen robuust genoeg zijn om hun functionaliteit te
behouden. Echter processen die nu al in geringe mate optreden (zoals
ontgrondingen) kunnen door deze kleine systeemveranderingen versterkt
worden.
Bij Getemd Getij veranderen de waterstanden wel aanzienlijk. Er zal een sterkere
getijstroming optreden in de geulen. Door verplaatsende geulen of door
golfaanval kunnen ontgrondingen optreden bij vooroeververdedigingen en
kunnen deze instabiel worden. Aan de andere kant bestaat ook de kans dat dan
de vooroeververdedigingen in hun huidige vorm bij Getemd Getij een
belemmering gaan vormen voor het optreden van natuurlijke processen.
4.6 Toetsing van de constructieve aspecten

Vijfentwintig van de vooroeververdedigingen zijn getoetst op de
waterbouwkundige aspecten voor de huidige situatie en voor de scenario’s De
Kier en Getemd Getij. De getoetste vooroeververdedigingen zijn geselecteerd
omdat er bestekgegevens waren over de hoogte van de kruin en de teen en in
sommige gevallen de drempel van de opening en materiaal gegevens van de
toplaag. De toetsing hield het volgende in:
• Toetsing van de kruinhoogte.
• Toetsing van de teenhoogte.
• Toetsing van de drempelhoogte van de opening.
• Toetsing van de stabiliteit.
Het is belangrijk om twee opmerkingen te plaatsen. Ten eerste dat dit een snelle
toetsing is. Een uitgebreide toetsing zou, per vooroeververdediging naast een
toetsing op kruinhoogte, teenhoogte en stabiliteit ook de breedte van de
openingen moeten controleren op het optreden van schietend water. Ook zou
de constructie getoetst moeten worden of het ontwerp aan zijn functie
(voorkomen van erosie) heeft voldaan. Dit is maar voor weinig
vooroeververdedigingen uitgevoerd. Ten tweede is het belangrijk te constateren
dat deze toetsing gebaseerd is op bestek gegevens. De huidige situatie kan,
door veranderingen tijdens uitvoering of door beschadiging, afwijken van de
bestektekeningen of door zetting. De zetting kan zeer gering zijn; als voorbeeld
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bij de vooroeververdediging van de Ventagersplaat (Haringvliet), is in de eerste
46 maanden na aanleg een zetting van gemiddeld 3,5 mm geconstateerd
(DWW 1997). Een goede toetsing zou zich moeten baseren op de
vooroeververdedigingen zoals ze er nu bij liggen. Daarom verdient het
aanbeveling om, voordat er een veranderd beheer ingaat, een opname te doen
van de huidige staat van de vooroeververdedigingen.
4.6.1 Toetsing van de kruinhoogte

Principe: De kruinhoogte is getoetst op de mate waarin de constructie bij een nieuw
beheer, golven doorlaat. Dit is gedaan door per vooroeververdediging, de
transmissiecoëfficiënt (Kt)) te berekenen, zowel bij de huidige situatie als bij de
scenario’s De Kier en Getemd Getij. De transmissiecoëfficiënt geeft weer hoe sterk
de golven worden gedempt door de constructie. Hoe hoger deze coëfficiënt hoe
meer golven worden doorgelaten. Belangrijk is te constateren dat bij veranderende
scenario’s de hoogte van de vooroeververdedigingen voldoende is om golven te
breken, alleen er zal meer golfslag worden doorgelaten. De berekeningen zijn onder
de aanname gedaan dat de golfhoogte en de opwaaiing bij een nieuw beheer niet
veel zullen veranderen. Dit is uiteraard een benadering.
De transmissie van golven door de constructie wordt berekend met de volgende
formules (CUR 201, 1999):

Kt =

Ht
Hi

(1)

En is gelijk aan

K t = 0,46 − 0,3

hd
Hi

K t = 0,10

wanneer

− 1,13 ≤

wanneer

1,2 ≤

hd
≤ 1,2
Hi

hd
≤ 2,0
Hi

Waarin:
Kt = transmissiecoëfficiënt
Ht = doorgelaten golfhoogte
Hi = maatgevende inkomende golfhoogte ter plaatse van de teen
hd = constructiehoogte t.o.v. waterpeil

(2)

(3)

[-]
[m]
[m]
[m]

Als inkomende golfhoogte bij de teen van de vooroeververdediging is
uitgegaan van 0,29 m voor kleinere wateren (Strijklengte 500 m, 4 m
gemiddelde waterdiepte en een windsnelheid van 15 m/s op 10 m hoogte) en
0,48 m voor grotere wateren zoals het Haringvliet en Hollandsch Diep. Dit is
gebaseerd op berekeningen volgens Bretschneider (strijklengte 2000 m, 4 m
gemiddelde diepte en een windsnelheid van 15 m/s op 10 m hoogte) (CUR
201, 1999, p. 3). Er is voor het gemak aangenomen dat golfhoogte bij De Kier
en Getemd Getij hetzelfde is als in de huidige situatie. Dit is uiteraard een
eerste-orde-benadering omdat bij een hogere waterstand ook de golfhoogte zal
toenemen.
Het waterpeil wordt bepaald door de hoogwaterstand en de opwaaiing.
De hoogwaterstand per deelsysteem staat verzameld in bijlage 3 voor de
huidige situatie en ook voor De Kier en Getemd Getij.
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Voor de berekening van de opwaaiing is gebruik gemaakt van de volgende
formule (Glerum, 1984):

ho = i · Ls
met

(4)

u2
g⋅d
Waarin:
ho = waterstand door opwaaiing
i = verhang door opwaaiing
Ls= strijklengte
u = windsnelheid
g = zwaartekracht
d = gemiddelde waterdiepte
C = constante = 3,5·10-6
i=C

(5)

[m]
[-]
[m]
[m/s]
[m/s2]
[m]
[-]

In bijlage 3 is de opwaaiing per deelsysteem berekend. Hierbij is uitgegaan van
u = 15 m/s op 10m hoogte en g = 9,81 m/s2. De diepte en de strijklengte zijn
globaal opgenomen uit kaarten. Er is voor het gemak aangenomen dat de
opwaaiing bij De Kier en Getemd Getij hetzelfde is als in de huidige situatie. Dit
is uiteraard een eerste-orde-benadering omdat bij een hogere waterstand ook
de strijklengte zal toenemen en daarmee ook de opwaaiing.
4.6.2 Toetsing van de teen

Principe: De toetsing van de teen is gedaan door per vooroeververdediging de
teenhoogte te vergelijken met het laagwaterpeil. Het verschil tussen laagwaterpeil
en de teenhoogte moet zodanig zijn dat de golfkracht geen effect op de bodem
meer heeft (voor dit verschil wordt meestal twee keer de significante golfhoogte
genomen). Als de golven wel de bodem tot beweging kunnen brengen, dan kan er
erosie optreden en ontgronding waardoor de constructie instabiel kan worden.

Met de onderstaande uitdrukking wordt de teen van de constructie getoetst:
LW - teen > 2 Hs

(6)

Waarbij:
teen = de hoogte van de teen
Hs = significante golfhoogte

[m]
[m]

4.6.3 Toetsing van de drempelhoogte van de opening

Principe: De toetsing van de drempelhoogte van de opening is gedaan door per
vooroeververdediging de hoogte van de drempel te vergelijken met het
laagwaterpeil. Als de drempel van de opening boven het laagwaterpeil komt te
liggen dan kan er onvoldoende verversing van het water plaatsvinden. Dit is
ongewenst in verband met het voorkomen van botulisme. Ook kunnen vissen
erachter als in een val terechtkomen en vervolgens wanneer het warm is ‘koken’ in
kleine poeltjes. Voor de stabiliteit van de constructie is dit niet erg.
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4.6.4 Toetsing van de stabiliteit

Principe: de toetsing op stabiliteit wordt gedaan door te berekenen of de huidige
vooroeververdedigingen stabiel blijven bij golfbelasting. Hierbij wordt aangenomen
dat de golfbelasting maar weinig zal veranderen bij de nieuwe scenario’s. De
veiligheden in de dimensionering kunnen deze veranderingen opvangen.

Met de onderstaande formule (CUR 197, 2000) wordt de benodigde Dn50
berekend bij de aangenomen golfbelasting.

Hs
cos α
= 2,25 0,5
ΔDn50
ξ

(7)

Waarbij:

ξ=

tan α
Hs
L0

(8)

Tp = 4,0 (H s )0,5

(9)

L0 = 1.56 Tp2

(10)

Δ=

ρ s − ρw
ρw

(11)

Waarin:
Hs = significante golfhoogte
Δ = relatieve dichtheid
Dn50 = nominale diameter
α: = taludhoek
ξ = brekerparameter
Tp = golfperiode
L0 = golflengte
ρs = dichtheid steen
ρw = dichtheid water

[m]
[-]
[m]
[°]
[-]
[s]
[m]
[kg/m3]
[kg/m3]

Voor de toetsing is uitgegaan van de zware golfbelasting van Hs =0,48 m (zie
bijlage 4). Dit levert met (9) Tp = 2,4 s en volgens (10) L0 = 9 m. Met Δ=1,5
levert invullen in (8) een brekerparameter van ξ = 6,2. Daarmee komen we tot
een sortering van Dn50 = 0,27m. De meeste liggende vooroeververdedigingen
hebben een toplaag 10-60 kg, waarmee een Dn50 = 0,24m. Dit is net voldoende
om de golfbelasting op te vangen. Als eerste conclusie van deze snelle toets
kunnen we stellen dat de vooroeververdedigingen stabiel zijn tegen
golfbelasting tot aan Hs = 0,48 m en dat waarschijnlijk ook zullen blijven bij De
Kier en Getemd Getij. Hier en daar zal wel lokaal schade optreden door hogere
golven tijdens stormen, maar de functionaliteit van de vooroeververdedigingen
zal pas na lange tijd verloren gaan.
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4.7 Resultaten toetsing

De resultaten van de toetsing staan samengevat in tabellen 4.3. en 4.4. De
specifieke berekeningen van kruin en teenhoogte per vooroeververdediging
staan verzameld in respectievelijk bijlagen 5 en 6.
Tabel 4.3
Toetsing kruinhoogte. De transmissiecoëfficiënten (Kt) voor de getoetste
vooroeververdedigingen bij de huidige situatie, De Kier en Getemd Getij, volgens
de berekening in bijlage 4.

Watersysteemdeel
Bergsche Maas
Amer
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Beneden Merwede
Hollandsche IJssel
Nieuwe Maas

Naam
De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
De Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4
Moordrecht-oost
Huys ten Donck

Kt Huidige

Kt De Kier

Kt Getemd

situatie
0,18
0,18
0,18
0,38
0,38
0,10
0,10
0,10
0,18
0,18
0,10
0,10
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,78
0,80
0,67

0,18
0,18
0,18
0,38
0,38
0,10
0,10
0,10
0,18
0,18
0,10
0,10
0,29
0,29
0,29
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,78
0,80
0,67

Getij
0,33
0,33
0,33
0,54
0,54
0,12
0,12
0,12
0,33
0,33
0,10
0,10
0,38
0,38
0,38
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,83
0,80
0,57

Uit tabel 4.3. kunnen we concluderen dat, ten aanzien van het voorkomen van
golfoverslag:
• De functionaliteit van de vooroeververdedigingen van de Bergsche Maas,
de Amer, de Biesbosch en het Hollandsch Diep bij het scenario De Kier
gelijk zal blijven. Bij het scenario Getemd Getij zal hun functionaliteit wel
enigszins afnemen.
• De functionaliteit van de vooroeververdedigingen van het Haringvliet zal bij
het scenario De Kier beter zijn dan in de huidige situatie. Bij het scenario
Getemd Getij zal het iets afnemen ten opzichte van het scenario De Kier
maar wel toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt doordat
de hoogwaterstand bij De Kier en Getemd Getij afneemt ten opzichte van
de huidige situatie.
• De functionaliteit van de vooroeververdedigingen van de Beneden
Merwede bij het scenario De Kier zal niet achteruit gaan. Bij het scenario
Getemd Getij zal hun functionaliteit wel enigszins achteruit gaan.
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•
•

De functionaliteit van de vooroeververdedigingen van de Hollandsche IJssel
zal bij alle scenario’s gelijk blijven.
De functionaliteit van de vooroeververdedigingen van de Nieuwe Maas zal
bij het scenario De Kier gelijk blijven. Bij het scenario Getemd Getij zal de
functionaliteit enigszins afnemen.

Bij de berekening is uitgegaan van een golfhoogte van 0.48 m die voorkomt op
grote wateren (2000 m strijklengte) bij een windsnelheid van 15 m/s op 10 m
hoogte. Als de functionaliteit afneemt bij een bepaald scenario dan zal er meer
golfoverslag plaatsvinden. Als de functionaliteit toeneemt zal er minder
golfoverslag plaatsvinden. Het is wel belangrijk om op te merken dat er onder
alle scenario’s (ook de huidige) er nog altijd bij grote stormen een zekere mate
van golfoverslag zal plaatsvinden.
Tabel 4.4
Toetsing teen. De tabel geeft het resultaat van het laagwaterpeil min de teenhoogte
en min twee keer de significante golfhoogte, bij de huidige situatie, De Kier en
Getemd Getij, volgens de berekening in Bijlage 6. Als dit getal negatief is dan ligt
de teen van de constructie te hoog en is het raadzaam om extra bij te storten.

Watersysteemdeel

Naam

Bergsche Maas
Amer
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Beneden Merwede

De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
de Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4

Hollandsche IJssel
Nieuwe Maas

Moordrecht-oost
Huys ten Donck

Huidige
De Kier
situatie
LW-teenLW-teen2*Hs [m]
2*Hs [m]
0,27
0,22
0,27
0,22
-0,03
0,22
0,12
0,22
0,12
-0,08
0,02
-0,08
0,37
-0,08
0,07
-0,03
-0,03
-0,08
-0,03
0,32
0,37
-0,03
-0,16
-0,26
-0,56
-0,36
-0,41
-0,66
-0,41
-0,51
-0,46
-0,46
-0,46
-0,11
-0,56
-0,51
-0,81
-0,61
-0,81
-0,51
-0,81
-0,61
-0,66
-0,86
0,32
-0,38
0,12
-0,98
0,72
-0,88

Getemd
Getij
LW-teen2*Hs [m]
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,48
-0,48
-0,48
-0,43
-0,48
-0,08
-0,43
-0,66
-1,06
-0,91
-0,91
-0,51
-0,91
-1,01
-1,26
-1,01
-1,11
-1,01
0,02
-0,93
-0,93

Uit tabel 4.4. kunnen we concluderen dat, ten aanzien van de diepte van de
teen:
• In de huidige situatie de teen van een aantal vooroeververdedigingen laag
genoeg ligt. Bij veel is dit echter niet het geval. Het gaat hier om een aantal
vooroeververdedigingen in de Biesbosch (de Vischplaat, de Bol, de
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•

•

Deenepolder) en in het Hollandsch Diep en Haringvliet. Dit betekent dat bij
laagwater, de golven lokale erosie en ontgronding kunnen veroorzaken.
Een actuele opname van de vooroeververdedigingen zou moeten aantonen
of dit ergens is opgetreden.
Bij het scenario De Kier verandert dit enigszins. De teen van de meeste
vooroeververdedigingen ligt dan te laag. Alleen in de Biesbosch (De
Fortuin, Amer 6, Vischplaat, Vischplaat West en Deenepolder) is dit niet het
geval
Bij het scenario Getemd Getij liggen de tenen van alle
vooroeververdedigingen, met uitzondering van Dordrecht, te hoog en
bestaat er het gevaar voor ontgronding. Dit varieert van ongeveer 20 cm,
tot 0,5 m (in de Biesbosch) tot rondom 1 m in het Haringvliet, het
Hollandsch Diep, de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas.

Tabel 4.5
Toetsing van de drempelhoogte van de opening. De tabel geeft het verschil tussen
laagwaterpeil en de hoogte van de drempel van de opening, bij de huidige situatie,
De Kier en Getemd Getij, volgens de berekening in bijlage 6. Als dit getal negatief
is dan ligt de drempel van de constructie te hoog en kan onvoldoende
waterverversing optreden.

Watersysteemdeel

Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet

Huidige situatie De Kier Getemd Getij
LW-teen
LW-teen
LW-teen

Naam

Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat

0,20
0,15
0,15
0,05
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,10
0,05
0,05
-0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

-0,30
-0,35
-0,35
-0,45
-0,30
-0,30
-0,30
-0,30
-0,30
-0,30

Uit tabel 4.5 kan geconcludeerd worden dat:
• In de huidige situatie overal de drempel onder het laagwaterniveau ligt. Er
zal wateruitwisseling tussen de natte strook en het hoofdwatersysteem
plaatsvinden.
• Bij De Kier is dit ook het geval behalve bij de Willemstad-Bovensluis. In
sommige vooroeververdedigingen van het Hollandsch Diep is de
‘waterschijf’ soms wel erg klein is (zoals bij de Sasseplaat en de
Tonnekreek-Bovensluis)
• Bij het scenario Getemd Getij liggen alle drempels boven het laagwaterpeil
en zal er tijdens (laagwater) onvoldoende waterverversing plaatsvinden. In
tijden van droogte of wanneer het waterpeil door omstandigheden erg laag
is, zal dan ook het gevaar optreden van botulisme en kan het als ‘val’
werken voor vissen die erachter terecht komen.
Er moet verder opgemerkt worden dat bij elke vooroeververdediging het
noodzakelijk is om bij gewijzigde beheerscenario’s de openingen te controleren
op het voorkomen van schietend water. Wanneer dit optreedt zal de belasting
op de drempel sterk toenemen. Bestorting met een zwaardere steensortering is
dan nodig.
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5 Conclusies
.............................................................................................

Voor het opstellen van de conclusies zijn de oorspronkelijke vragen uit
hoofdstuk 1 hieronder aangehaald.
5.1 Vooroeververdedigingen bij huidige beheer
5.1.1 Wat is aan informatie van de aangelegde (deels in beheer zijnde)
constructies beschikbaar?

•

•

•

Er is redelijk veel informatie beschikbaar met betrekking tot oeverprojecten
in het Rijn-Maasmondinggebied. De gegevens zijn echter fragmentarisch,
ze zijn slecht gearchiveerd en zijn verspreid door de hele RWS organisatie.
Veel informatie is niet digitaal waardoor de toegankelijkheid slecht is. Het is
moeilijk om op korte termijn een overzicht te krijgen. Verder hebben
sommige projecten meerdere namen of meerdere projecten dezelfde naam
of is de naam een streeknaam of projectnaam die op topografische kaarten
niet terug is te vinden. Dit maakt de beschikbare gegevens ontoegankelijk
of in het geval van deze studie zelfs onbruikbaar.
Het is onduidelijk hoe actueel gegevens omtrent de dimensies van de
vooroeververdedigingen zijn. In de onderliggende studie is gebruik
gemaakt van de ontwerptekeningen. In sommige gevallen zijn projecten
anders aangelegd dan het ontwerp en zijn deze veranderingen niet
gedocumenteerd, maar alleen aanwezig in de hoofden van betrokkenen
(bijvoorbeeld het feit dat een aantal vooroeververdedigingen al aangelegd
zijn op de waterstand van het scenario Getemd Getij). Daarnaast is het
mogelijk dat de hoogteligging van vooroeververdedigingen door klink en
zetting lager is dan tijdens de aanleg.
Een van de doelen van deze studie was om het functioneren van de
vooroeververdedigingen te beoordelen aan de hand van de streefbeelden.
Dit bleek echter moeilijk te zijn om twee redenen. Ten eerste omdat het
moeilijk was doelstellingen en/of streefbeelden van projecten te
achterhalen (als er doelstellingen waren opgesteld waren deze in veel
gevallen kwalitatief en daardoor moeilijk te evalueren). Ten tweede omdat
er weinig monitoringsgegevens verzameld zijn van de vooroevers. Het is
daarom niet mogelijk om te evalueren of het ontwerp van de constructie
voldaan heeft aan de doelstelling. De BPN gegevens zijn hiervoor niet
bruikbaar omdat deze niet gedetailleerd genoeg zijn.

5.1.2 Aan welke eisen dienen vooroeververdedigingen te voldoen om ecologisch gezien - optimaal te functioneren?

Het beantwoorden van deze vraag is niet eenduidig, omdat de ontwerpeisen
van een vooroeververdediging bij verschillende natuurfuncties anders kunnen
zijn. Enkele algemene overwegingen met betrekking tot het ecologsich
functioneren zijn:
• Op grond van de evaluaties kan er geconstateerd worden dat de
vooroeververdedigingen in het Rijn-Maasmondingsgebied, de erosie
hebben gestopt of vertraagd. Het huidige ontwerp heeft dus afdoende
bescherming geboden tegen de oevererosie in het gebied. Dit is al de
belangrijkste voorwaarde voor het in stand houden van de vooroever. Het
is echter ook belangrijk om op te merken dat er geen sedimentatie is
opgetreden. Vooroeververdedigingen zijn feitelijk barrières voor het
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uitwisselen van sediment. Dit is ongunstig voor de vooroevers achter de
verdedigingen, die hun ecologische waarde juist ontlenen aan hun
dynamische karakter.
Voor het ontstaan van slikken is een hellingshoek van ongeveer 1:100 en
een inundatietijd van 50% optimaal. Dergelijke lage hellingen zijn, wegens
het ruimtegebruik, in het gebied niet mogelijk. Zo flauw mogelijke
hellingen zijn echter wel wenselijk.
De vooroeverdammen moeten zo licht mogelijk uitgevoerd worden
(d.w.z.qua. type steensortering) om de bestaande natuur en natuurlijke
processen zo min mogelijk te beïnvloeden;
De afstand tussen de vaste oever en de vooroeverdam moet zo groot
mogelijk zijn, zodat de beschermde ondiepe zone zo groot mogelijk is,
maar niet zo groot dat er weer golven kunnen ontstaan die de oever
aantasten (door de grote strijklengte).
Vooroeververdedigingen moeten open zijn zodat er geen barriere gevormd
wordt met de omgeving en vrije uitwisseling van organismen kan
plaatsvinden en dat geen algenbloei en botulisme optreedt in het ondiepe
water van de natte stroken.
Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen.
Extensief beheer om verstoring te beperken.
De natuur ‘een handje helpen’ om het streefbeeld te krijgen is mogelijk
(b.v. door een steilrand bewust flauwer te maken zoals bij de
Leenheerenbuitengorzen waar de steilrand op ongeveer 1:5 of 1:6 is
afgevlakt). Het aanbrengen van moederkreekjes is een optie; het natuurlijk
proces zal sneller gaan, echter alleen als de natuur het doet dan weet men
zeker dat het moederkreekje ook op de goede plaats komt.

5.1.3 Hoe moet worden omgegaan met begroeiing op vooroeververdedigingen?

Momenteel is de aanwezigheid van begroeiing op vooroeverdammen
afhankelijk van wat de beheerder er van vindt. Rijkswaterstaat zou samen met
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een visie moeten opstellen met
betrekking tot het beheer van begroeiing op vooroeververdedigingen. De
volgende punten kunnen daarbij een richting geven:
• Streven naar begroeiing van aanliggende oeververdedigingen waar men,
met het oog op het beheer, goed bij kan (mits de constructie niet wordt
aangetast).
• Bij vooroeverdammen die geen ecologische barrière vormen of geen
corridorfunctie hebben niet streven naar begroeiing.
• Vooroeverdammen die zand- en slikplaten beschermen voor kale grond
broeders en steltlopers moeten zo laag mogelijk zijn en liefst kaal om de
dieren vrij uitzicht te geven op de omgeving.
• Bij vooroeverdammen die deel uitmaken van een open en wijds landschap
is begroeiing in principe ongewenst.
5.2 Vooroeververdedigingen bij een toekomstig beheer
5.2.1 Functioneren de aangelegde vooroeververdedigingen nog bij een ander
beheer van de Haringvlietsluizen? Welke aanpassingen zouden nodig zijn bij een
veranderd beheer?

Wat de grootschalige morfologie betreft van het systeem kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:
• Alle studies wijzen erop dat er bij De Kier en Getemd Getij nauwelijks
aangroei van platen te verwachten is. Hiervoor zou een ruime hoeveelheid
zand in het systeem geïmporteerd moeten worden. Echter het sediment dat
geïmporteerd wordt, zal aanvankelijk dienen om de diepe geulen op te
vullen en deze op lange termijn in een evenwichtssituatie te brengen,
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daarna zullen de platen pas gaan aangroeien. Dit betekent dat het grootste
effect op de oevers wordt veroorzaakt door de toename in getijslag
waardoor de golfaanval op onbeschermde oevers verdeeld wordt over een
groter deel van de oever, met als gevolg dat de oevers minder steil zullen
worden. Met name de extra hoge waterstanden tijdens stormen zullen
hierin sturend zijn. Dit betekent dat het intergetij gebied iets toeneemt
omdat de oevers flauwer worden, maar niet omdat ze groeien.
Dit betekent dat zowel bij De Kier als bij Getemd Getij de
vooroeververdedigingen moeten blijven staan zoals ze zijn. Tot de
instelperiode naar de evenwichtsituatie van de geulen zullen de
vooroeververdedigingen zeker nodig blijven. De problemen zullen eerder
bij laagwater optreden dan bij hoogwater (vissen, erosie van de teen). Na
eventueel bereiken van een evenwichtssituatie (dit duurt tientallen tot
honderd jaar) kan overwogen worden of ze nog verder nodig zijn. In de
tussentijd moet de vooroever achter de verdediging goed gemonitord
worden.
Pas als er voldoende sediment in het systeem is zullen vooroeverdammen
geheel of gedeeltelijk overbodig worden omdat de natuurlijke
sedimentaanvoer door getijstroom (gedeeltelijk) wordt hersteld. In dat
geval zullen de vooroeververdedigingen een belemmering vormen voor
natuurlijke processen. Dit zal echter pas over langere tijdschalen plaats
vinden (in de orde van vijftig tot honderd jaar).

Ten aanzien van de waterbouwkundige aspecten van de
vooroeververdedigingen zelf kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
• Het functioneren van de vooroeververdedigingen is getoetst met
betrekking tot de kruinhoogte, de teen, de drempelhoogte van de opening
en de stabiliteit tegen golfaanval.
• De kruinhoogte is beoordeeld aan de hand van de
transmissiviteitscoëfficiënt; dit is een coëfficiënt die weergeeft hoe sterk de
golven worden gedempt door de constructie. De toetsing van de
teenhoogte is gedaan door te controleren of de afstand tussen het
laagwaterpeil en de teenhoogte groter is dan twee maal de significante
golfhoogte. De drempelhoogte van de opening is getoetst door deze per
vooroeververdediging te vergelijken met het laagwaterpeil. De toetsing op
stabiliteit wordt gedaan door te berekenen of de huidige
vooroeververdedigingen stabiel blijven bij golfbelasting. Hierbij wordt
aangenomen dat de golfbelasting maar weinig zal veranderen bij de
nieuwe scenario’s. De toetsing is een eerste-orde-benadering, met
schattingen van diepte, strijklengte en golfhoogte. Stabiliteit per individuele
constructie is niet getoetst. Ook is niet getoetst of er schietend water
optreedt in de openingen.
• Wat betreft de kruinhoogte geeft onderstaande tabel de conclusies
kwalitatief weer. Hierbij is een verbetering aangegeven met ‘+’, een
verslechtering met ‘-‘en gelijke functionaliteit met ‘0’. Het is dus duidelijk
dat bij De Kier de meeste vooroeververdedigingen hun functionaliteit
behouden. Bij Getemd Getij gaat hun werking (golven dempen) iets
achteruit. Er zal dus meer golfenergie in het achtergelegen gebied komen.
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Ten aanzien van de diepte van de teen kunnen we concluderen dat bij het
scenario De Kier de teen van de meeste vooroeververdedigingen te laag
ligt. Alleen in de Biesbosch (De Fortuin, Amer 6, Vischplaat, Vischplaat
West en Deenepolder) is dit niet het geval. Bij Getemd Getij liggen de
tenen van alle vooroeververdedigingen, met uitzondering van Dordrecht, te
hoog en bestaat er het gevaar voor ontgronding van de constructies.
Wat betreft de drempel van de openingen heeft de lagere laagwaterstand
bij Getemd Getij geen constructieve nadelen maar wel belangrijke
ecologische nadelen omdat de natte strook, afgezien van wat diepere
poelen, droog kan komen te liggen. Vissen kunnen dan in de diepere
poelen overblijven en ’koken’. Dit is zeker het geval bij de
vooroeververdedigingen van Hollandsch Diep, Haringvliet, Hollandse IJssel
en de Nieuwe Maas. Bij het nieuwe beheer moet hier dus iets aan gedaan
worden.
De stabiliteit van de vooroeververdedigingen lijkt niet in gevaar te zijn bij
een veranderd beheer van de Haringvlietsluizen. Hier en daar zal wel lokaal
schadeoptreden door hogere golven tijdens stormen, maar de
functionaliteit van de vooroeververdedigingen zal pas na lange tijd verloren
gaan.
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6 Aanbevelingen en leemten in kennis
.............................................................................................

6.1 Aanbevelingen voor het inwinnen en beheer van informatie

•

•

•

Het is sterk aan te bevelen om een monitoringplan op te stellen voor het
vaststellen van de actuele staat van de vooroeververdedigingen en voor het
volgen van de bodem- en oeverontwikkeling rond vooroeverdammen en
de constructieve gesteldheid van vooroeverdammen in de invloedsfeer van
de Haringvlietsluizen. Hiermee wordt dan meteen de nulsituatie vastgelegd
op basis waarvan een analyse van huidige toestand gedaan kan worden.
Tevens kunnen hiermee na een paar jaar de effecten van ‘De Kier’
beoordeeld worden.
Anno 2002 worden de volgende monitoringsactiviteiten uitgevoerd:
− Elke 8 jaar luchtfoto’s van het hele gebied gemaakt ten behoeve van
het in kaart brengen van de ecotopen.
− DTM kaarten met actueel hoogtebestand; de MD slaat alles op in
DTB-nat, eerste versie. Deze recente gegevens (waterplanten, en
vegetatie van de ondiepe zones van het Haringvliet en Hollandsch
Diep) zullen in 2003 beschikbaar zijn.
− Vegetatiekaart (1995).
− Vogeltellingen.
− Het natte riviergedeelte (vaargeul) wordt jaarlijks ingemeten door de
Meetdienst van Directie Zuid-Holland.
Voor een goede monitoring tijdens gewijzigd beheer van de
Haringvlietsluizen zal het volgende toegevoegd moeten worden:
− Individuele vooroeververdedigingen opnemen met multibeam om de
actuele toestand te kennen. Voor de ondiepe delen (waar er geen
vaartuig vaart) kan aanvulling met laseraltimetrie een mogelijkheid zijn.
− Mogelijk zijn vooroeververdedigingen visueel (met foto’s) te volgen bij
de jaarlijkse visuele schouw. Daar waar vreemde situaties
waarneembaar zijn, kunnen aanvullende lodingen worden uitgevoerd.
− Aanleggen en (aan)vullen van een centrale database en bibliotheek
voor alle oeverprojecten in de Rijn-Maasmonding. Momenteel is de
informatie erg versnipperd en er dreigt veel verloren te gaan door
personeel wisselingen. Met OEVERGIS van DWW is hiertoe een goede
aanzet gedaan, er zitten echter nog veel hiaten in, met name met
betrekking tot de ecologische streefbeelden. Ook voor BPN zou een
dergelijk database zeer waardevol zijn.

Op dit moment wordt bij nieuwe ontwerpen van vooroeververdedigingen al
rekening gehouden met de bij ‘De Kier’ en ‘Getemd Getij’ behorende
waterstanden en stroomsnelheden. Het is echter onduidelijk wat dit betekent in
de zin van aangepaste ontwerpen. Het zou waardevol zijn dit soort zaken
schriftelijk vast te leggen.
6.2 Aanbevelingen voor het ecologisch functioneren van vooroeververdedigingen

In verband met het evalueren van vooroeververdedigingen zou het wenselijk
zijn om voor ieder apart een streefbeeld op te stellen, en ieder apart te
monitoren.
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Het zou wenselijk zijn om vooroeververdedigingen te ontwerpen zodanig dat
erosie- en sedimentatieprocessen mogelijk zijn en een zekere balans vertonen.
Zo ontstaat een afwisselend gebied waar sedimentatie en erosie er voor zorgen
dat diverse milieus tot ontwikkeling kunnen komen; bij voorbeeld van
pioniervegetatie tot aan zachthout ooibos maar ook diverse organismen die
komen en gaan afhankelijk van de situatie op dat moment. Hierdoor kunnen
weer karakteristieke milieus ontstaan in het gebied zoals steiloevers, platen,
slikken en geulen.
In een dynamische omgeving (zoals Getemd Getij) kan een specifieke locatie
groeien ten koste van een ander locatie. Het streefbeeld moet dan juist op de
schaal van het hele deelsysteem bekeken worden en niet per specifieke locatie.
Voor het nemen van maatregelen ten behoeve van de versterking van de
ecologische of andere functies in het gebied is het allereerst belangrijk te weten
welke streefbeelden de afzonderlijke objecten hebben. Er zouden voor in het
verleden aangelegde vooroeverprojecten streefbeelden in de huidige BPN-stijl
opgesteld moeten worden. Met deze concreet gekwantificeerde streefbeelden
kan een evaluatie plaatsvinden. Hiervoor zijn de oppervlaktes van de
afzonderlijke projecten nodig, verdeeld naar ecotopen. Opvallend is dat er wel
streefbeelden voor de natte strook worden opgesteld - maar niet voor de
vooroeververdediging zelf. Het is dus wenselijk ook voor de
vooroeververdediging een streefbeeld op te stellen dat overeenkomt met het
streefbeeld van de natte strook erachter. Hierbij dient onderscheid te worden
gemaakt tussen het ecologisch en het landschappelijk streefbeeld.
Achter de vooroeververdedigingen zijn er nu veelal ruige gorzen, weinig slikken
en weinig dynamiek. Het doel van het gewijzigd beheer is de ontwikkeling van
lage intergetijden zones met flauwe taluds te stimuleren. Erosie en sedimentatie
worden toegelaten. Er wordt niet ingezet op herstel van de situatie van voor
1970 – je zult een andere situatie krijgen. Men steekt in op lage gorzen, lage
slikken en intergetijdenzones. Het streefbeeld mag ook een ontwikkeling van
gebieden in de tijd vertonen. Wel is het duidelijk dat de
vooroeververdedigingen veelal dicht bij de oever liggen (vaak op de vroegere
oeverlijn) zodat de beschikbare ruimte voor ontwikkeling van
intergetijdengebied niet groot is.
6.3 Aanbevelingen voor het omgaan met begroeiing op vooroeververdedigingen

Een mogelijke maatregel voor het versterken van begroeiing is het storten van
grond aan de luwe kant van bestaande vooroeverdammen. Hierdoor krijgen
planten sneller houvast waardoor de kolonisatie sneller gaat. Ook kunnen
hiermee oevers met flauwere taluds en zelfs eilandjes gecreëerd worden. Het
aanbrengen van grond werkt overigens alleen als de dammen niet doorlatend
zijn, anders spoelt de grond meteen weg. Waar mogelijk zouden
werkzaamheden als deze in combinatie moeten gebeuren met projecten waar
grondoverschotten zijn (zoals bij de Ventjagersplaten en de Hoogezandsche
Gorzen het geval was).
6.4 Aanbevelingen voor het functioneren van de vooroeververdedigingen bij een
ander beheer van het Haringvliet

In dit rapport is een snelle toetsing uitgevoerd, aan de hand van schattingen en
gegevens uit bestektekeningen, of de vooroeververdedigingen nog aan hun
functie voldoen bij De Kier en Getemd Getij. Voor een uitgebreide toetsing
zouden de volgende stappen genomen moeten worden:
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De toetsing uitvoeren op de vooroever in hun huidige staat (niet op
bestekgegevens) en met actuele bodemgegevens.
De toetsing uitvoeren met de maatgevende hydrodynamische condities per
scenario (waterstand, strijklengte, significante golfhoogte, bodemdiepte).
Per vooroeververdediging een toetsing op
de kruinhoogte bij maatgevende ontwerpcondities (de lokale
strijklengte en significante golfhoogte ter plaatse bij hoogwaterstand),
de hoogte van de teen bij maatgevende ontwerpcondities (de
significante golfhoogte ter plaatse bij laagwaterstand),
het optreden van schietend water in de drempelopeningen,
de stabiliteit van de constructie.
Het voorkomen van zandlagen onder kleilagen waardoor er lokaal bij
een verandering van waterstand plotseling een versnelde erosie kan
optreden.

Het verdient aanbeveling om een uitgebreide evaluatie van het beheerscenario
De Kier uit te voeren (als voorbereiding op Getemd Getij), op basis waarvan
onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over:
• De bodemontwikkeling als gevolg van erosie- en sedimentatieprocessen en
de gevolgen hiervan voor constructieve aspecten van vooroeverdammen
(nieuwe ontwerpen of aanpassingen);
• Het al dan niet optreden van in de MER voorspelde effecten met
betrekking tot morfologie, waterstanden, stroming, etc.
De Kier dient als “proefproject’ voor Getemd Getij. Dit betekent dat
berekeningen en modellen gecontroleerd kunnen worden op basis van
veldmetingen. Hierdoor kunnen de effecten van Getemd Getij ook beter
voorspeld worden. Tevens kunnen proefsituaties gecreëerd worden zoals:
• het weghalen van een stuk vooroeververdediging op een kansrijke plek en
de oeverontwikkeling volgen;
• het vergroten van een opening en het volgen van de invloed op de
stroomsnelheden en resterende vooroeververdediging.
6.5 Leemten in kennis

De belangrijkste kennisleemten liggen op twee gebieden: het ontbreken van
actuele gegevens over de toestand van de vooroeververdedigingen en de
behoefte aan het optimaliseren van het ontwerp van vooroeververdedigingen.
Actuele gegevens hebben betrekking op de bodemligging, bodemsoort,
oeverlijnen, huidige staat van de vooroeververdedigingen en de constructieve
en functionele aspecten van vooroeververdedigingen. Hiermee zou geëvalueerd
kunnen worden in hoe verre de bestaande constructieontwerpen aan hun doel
hebben voldaan.
Vervolgens kan een onderzoek gedaan worden naar de optimale vormgeving
door verschillende ontwerp parameters te variëren (b.v. lengte van de
vooroeververdediging, afstand van de vooroeververdediging tot de oever en
grootte van de opening). Een belangrijke kennisleemte ligt namelijk in het
ontwerpen van vooroeververdedigingen op een manier dat het dynamisch
karakter van het achterliggend gebied behouden blijft.
Het verder ontwikkelen en kalibreren van een oeverafslagmodel (b.v. die van
Stolker en Verheij, 2001) zou hiervoor een goed hulpmiddel zijn. Hiermee kan
een schatting gegeven worden van de mate van erosie van de vooroevers,
waardoor inzicht in de noodzaak van vooroeververdedigingen verkregen kan
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worden. Ook kan het model ingezet worden om een toekomstvoorspelling te
maken van de oeverontwikkeling met en zonder vooroeververdedigingen bij
Getemd Getij. Verder kan onderzocht worden of de vooroeververdedigingen in
hun huidige vorm geen belemmering vormen voor natuurlijke processen. Een
calibratie/validatie op grond van historische reconstructie van de oeverafslag in
de Rijn-Maasmonding hoort hier bij.
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Bijlage 1. Overzicht geïnventariseerde vooroeververdedigingen
nr

Watersysteemdeel

Naam

jaar aanleg

1 Bergsche Maas

De Fortuin

2 Amer

Amer 6

1993

3 Br. Biesbosch

Vischplaat

99/00

4 Br. Biesbosch

Vischplaat west

5 Br. Biesbosch

Buitendijk

6 Br. Biesbosch

Noorder Jonge Deen

7 Br. Biesbosch

Groeneplaat

1993/94

94/95
1991/1992/1
993/94
91

lengte
[m]

Beschrijving

2500 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk. Een opening 25 m, diversen
drempels lengte < 10 m
280 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk. Een opening 10m

Besteknummer

Tekening

Zha 5459

zhavm 93.4029

Zha 5459

zhavm 93.4029

overlappend, 1 drempellengte = 10 m zonder overlapping.
740 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk. 3 drempels van lengte = 10 m ZHA
zhavm 924013/zhavm 994003
5007/zha991,0004-00
overlappend.
1250 4a breuksteendam bestorting met zandkern op kraagstuk met rietzoden.
Zha 5843
zhavm 944033
3,015 4a breuksteendam bestorting met zandkern op kraagstuk. 1 drempel van
10 m, een stuk onverdedigd 150 m.
445 MILAB-1en 7, MILAB 8 = 6a (gesloten palenrij met bossen rijshout en zand);

ZHA 5007

zhavm 924013

zh 4302

zhavm 904048

zha-0023084/zha0023084
zha-0023084

zhavm 024015zhavm 024015

MILAB 9 (5a breuksteendam 10/60 op zinkstuk).
02 03

250
MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk.

8 Br. Biesbosch

Zuid-Maartensgat

02 03

9 Br. Biesbosch

De Bol

99/00

Deenepolder

99/00

11 Br. Biesbosch

Deeneplaat

02 03

12 Br. Biesbosch

Boerenplaat

1991

13 Hollandsch Diep

Hoogezandsche
Gorzen

1988

14 Hollandsch Diep

Sasseplaat

1993

15 Hollandsch Diep

TonnekreekBovensluis

1992

16 Hollandsch Diep

Willemstad-Bovensluis

1986

17 Hollandsch Diep

Essche- en
Zeehondenplaat

1985

10 Br. Biesbosch

200 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk.
200 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk.
250 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk.
350 MILAB 9, 5a. breuksteendam 10/60 op zinkstuk.
550 MILAB 6 = 4a (zandkern met bestorting 10/60 op kraagstuk met rietzoden).
5000 5a breuksteendam 40/200 met kern van granulaat. Elke 1200 m een drempel
20 m met overlapping.
1200 5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 50/150. 4 drempels van 10
m.
875 5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 50/150. 3 drempels van 10
m.
2150 5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 40/160. 3 drempels van 10
m, een bredere drempel overlappend.
2000
met kern
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zhavm 024015

Zha 991,0004-00

zhavm 994003

Zha 991,0004-00

zhavm 994003

zha-0023084

zhavm 024015

ZHT 7102

ZHTX 9912050/51/52

ZHT 5412

ZHTX 93.0336

zht 4490

zhtx 91,0011

26850295

BEVX 85-1123

rapport W-DWW-97-061

BEVX 85-1123

Bijlage 2. Kaartindeling en locaties van getoetste vooroeververdedigingen, per
deelsysteem
Kaartindeling per deelsysteem
1.
Bergsche Maas/Amer
2.
Brabanste Biesbosch
3.
Hollandsch Diep
4.
Haringvliet
a.
oost
b.
midden
c.
west
5.
Beneden Merwede/
Sliedrechtse Biesbosch
6.
Oude Maas
7.
Lek
8.
Hollandsche IJssel
9.
Nieuwe Maas

8
9

7

6

4c

5

4b
2
4a
3
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1

nr

Watersysteemdeel

Naam

jaar aanleg

18 Haringvliet

Beninger Slikken

1985

19 Haringvliet

Blanken slikken

1993

20 Haringvliet

Bommelsche Gorzen

1989

21 Haringvliet

Ezelsgors

1997

22 Haringvliet

Korendijkse Slikken

1985/90

lengte
[m]

Beschrijving

Meneersche Plaat

1986/89/90

3500 5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 40/160
670 niet beschikbaar.

ZH 4016

BEVX 89.1012

4700

84/65107 (84)/ ZHt
4936/ 4319
BER2330/BER2346/Z
H 4016(+S1)/ZH 4149
ZHT 5213

ZHTX 90-8521

2300
5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 40/160. 2 drempels < 10 m.

24 Haringvliet

Ventjagersplaat zuid

1993

25 Haringvliet

Quackgors

1993

26 Haringvliet

Scheelhoek

27 Haringvliet

Slijkplaat

1993/96
1986/95/96

28 Haringvliet

Zuiderdiep

1998

29 Spui

Leenheerenbuitengorz
en
Spuigors

1996

31 Beneden
Merwede

LO 962,8 - 967,4

93/94

32 Oude Maas

Biezenteler

33 Oude Maas

Diversen

34 Oude Maas
35 Lek

30 Spui

Tekening

4500 niet beschikbaar.
700 kern, kunststoffilter

5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 40/160. Diverse drempels
23 Haringvliet

Besteknummer

2400 5a breuksteendam 10/60 met kern van granulaat 50/150. 2 drempels zonder
overlapping, 4 drempels met overlapping.
1700 5a breuksteendam10/60 met kern van granulaat 50/150. 3 drempels van 20 m ZHT 5638

met overlapping
3000 5a breuksteendam10/60 met kern van granulaat 50/150. 2 drempels met
ZHt 5658
overlapping.
5000
BER 2274
5a breuksteendam10/60 met kern van granulaat 50/150. Diverse drempels en
openingen.
3000 Niet beschikbaar
800

BEV 86.1186/BEVX
88.039/BEVX 89.8508
ZHTX 93.0001/ZHTX 930421
ZHTX 94.12476
ZHTX 94.12477/94.12871
BEVX
86.1025/86.1193/95.00455/95.
00526
kopie

5a breuksteendam met kern van granulaat. 3 drempels.
1998

1300
790 5b breuksteendam 10/60 op zinkstuk met zandaanvulling erachter. 2
openingen, 1 overlappende drempel van 15 m.

2004

Niet beschikbaar

vanaf 1977

Niet beschikbaar.

Gorzenbosch

1993

Gors N6

1994

36 Lek

Schuwacht

2001

300 Niet beschikbaar.
1050 Niet beschikbaar.
2200 Niet beschikbaar.

37 Hollandsche
IJssel
38 Hollandsche
IJssel
39 Nieuwe Maas

Groenendijk

2001

700

zha 5295

zhav 93.3055,56,57

kopie
4b breuksteendam 10/60 met zandkern en aanvulling van zand

Moordrecht-oost

2000

400

kopie
5a breuksteendam met kern van granulaat

Huys ten Donck
Totale lengte

1995

100 5a breuksteendam 5/80 met kern van granulaat
53.833
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Bijlage 3. Streefbeelden voor natuur en morfologie van geselecteerde
vooroeververdedigingen
Watersysteemdeel Naam
Bergsche Maas
Br. Biesbosch
Br. Biesbosch
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Hollandsch Diep
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Haringvliet
Spui
Hollandsche IJssel
Hollandsche IJssel
Nieuwe Maas

bestaand streefbeeld
natuur
De Fortuin
behoud huidige waarden?
Boerenplaat
leefgebieden vogels
Vischplaat 1
behoud huidige waarden?
Hoogezandsche Gorzen behoud/herstel natuur
Hoogezandsche Gorzen behoud/herstel natuur
Sasseplaat
paaiplaats vis
Willemstad-Bovensluis
behoud huidige waarden?
Bovensluis-Tonnekreek behoud huidige waarden?
Beninger slikken
behoud slikken + functies
Bommelsche Gorzen I
behoud huidige waarden?
Bommelsche Gorzen II
behoud huidige waarden?
Korendijkse Slikken
behoud slikken + functies
Meneersche Plaat
behoud huidige waarden?
Quakgors
behoud huidige waarden?
Scheelhoek
behoud huidige waarden?
Slijkplaat
kale-grond broeders
Ventjagersgaatje
leefgebieden vogels
Leenheerenbuitengorzen behoud huidige waarden?
Groenendijk
ontwikkeling getijdenatuur
Moordrecht-oost
ontwikkeling getijdenatuur
Huys ten Donck
behoud huidige waarden?

morfologie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie?
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
stoppen oevererosie
?stoppen oevererosie
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landschap
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
passend in
nee
nee
passend in
nee
nee
nee
passend in
passend in
nee
nee
nee
nee

evaluatie
uitgevoerd
nee
Boks 1998
AP/3501612/2001/18
nee
nee
AquaTerra 2001
nee
nee
Waardenburg 2000
nee
nee
Waardenburg 2000
nee
nee
nee
Bureau ecoland 1988
Bureau ecoland 1988
nee
nee
ja
nee

uitkomst
evaluatie
geen
positief
positief
geen
geen
positief
geen
geen
voldoende
geen
geen
voldoende
geen
geen
geen
voldoende
voldoende
geen
geen
positief
geen

Bijlage 4. Hydrodynamische gegevens gebruikt bij de toetsing van de
vooroeververdedigingen bij de huidige situatie en de scenario’s De Kier
en Getemd Getij
Gegevens huidige situatie
Deelsysteem
LW
Bergsche Maas/Amer
0,35
Br. Biesbosch
0,35
Hollandsch Diep
0,40
Haringvliet
0,40
Spui
0,40
Beneden Merwede
0,20
Oude Maas
-0,15
Lek
-0,15
Hollandse Ijssel
-0,30
Nieuwe Maas
-0,30

HW d
Ls
i
0,70 2 625 4,0E-05
0,70 2 625 4,0E-05
0,70 8 2500 1,0E-05
0,70 8 2500 1,0E-05
0,70 2 250 4,0E-05
0,90 2 250 4,0E-05
1,00 5 375 1,6E-05
1,10 4 375 2,0E-05
1,25 2
63 4,0E-05
1,25 5 475 1,6E-05

ho
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
1,0E-02
1,0E-02
6,0E-03
7,5E-03
2,5E-03
7,6E-03

HW d
Ls
i
0,70 2 625 4,0E-05
0,70 2 625 4,0E-05
0,70 8 2500 1,0E-05
0,65 8 2500 1,0E-05
0,65 2 250 4,0E-05
0,90 2 250 4,0E-05
1,00 5 375 1,6E-05
1,10 4 375 2,0E-05
1,25 2
63 4,0E-05
1,25 5 475 1,61E-05

ho
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
1,0E-02
1,0E-02
6,0E-03
7,5E-03
2,5E-03
7,63E-03

Hs
0,29
0,29
0,48
0,48
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Gegevens scenario De Kier

Deelsysteem
Bergsche Maas/Amer
Br. Biesbosch
Hollandsch Diep
Haringvliet
Spui
Beneden Merwede
Oude Maas
Lek
Hollandse Ijssel
Nieuwe Maas

LW
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,20
-0,15
-0,15
-0,30
-0,30

Hs
0,29
0,29
0,48
0,48
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
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Gegevens scenario Getemd Getij

Deelsysteem
Bergsche Maas/Amer
Br. Biesbosch
Hollandsch Diep
Haringvliet
Spui
Beneden Merwede
Oude Maas
Lek
Hollandse Ijssel
Nieuwe Maas

LW
-0,10
-0,10
-0,10
-0,05
-0,05
-0,10
-0,25
-0,25
-0,35
-0,35

HW d
Ls
i
0,85 2 625 4,0E-05
0,85 2 625 4,0E-05
0,85 8 2500 1,0E-05
0,60 8 2500 1,0E-05
0,60 2 250 4,0E-05
0,95 2 250 4,0E-05
0,90 5 375 1,6E-05
1,05 4 375 2,0E-05
1,15 2
63 4,0E-05
1,15 5 475 1,6E-05

ho
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
2,5E-02
1,0E-02
1,0E-02
6,0E-03
7,5E-03
2,5E-03
7,6E-03

Hs
0,29
0,29
0,48
0,48
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29

Afkortingen:
LW
Laag water (bron: DZH, 1998, Apv 98.102 en Apv 98.093)
HW
Hoog water (bron: DZH, 1998, Apv 98.102 en Apv 98.093)
d
gemiddelde diepte
Ls
Strijklengte
i
Verhang, volgens:

i=C
ho
Hs

u2
g⋅d

Opwaaiing, volgens:
ho = i · Ls
Significante golfhoogte volgens formule Bretschneider (bron: CUR 1999, nr 201, p. 33)
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Bijlage 5. Toetsing kruinhoogte vooroeververdedigingen
Huidige situatie

nr Watersysteemdeel
1 Bergsche Maas
2 Amer
3 Br. Biesbosch
4 Br. Biesbosch
5 Br. Biesbosch
6 Br. Biesbosch
7 Br. Biesbosch
8 Br. Biesbosch
9 Br. Biesbosch
10 Br. Biesbosch
11 Br. Biesbosch
13 Hollandsch Diep
14 Hollandsch Diep
15 Hollandsch Diep
16 Hollandsch Diep
20 Haringvliet
22 Haringvliet
23 Haringvliet
24 Haringvliet
25 Haringvliet
26 Haringvliet
27 Haringvliet
31 Beneden Merwede

Naam
De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
de Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen II
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4

kruin [m] HW [m]
ho [m]
Hs [m] hd/Hs
Kt
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
0,80
0,70
0,025
0,29 0,26 0,38
0,80
0,70
0,025
0,29 0,26 0,38
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
1,50
0,70
0,025
0,29 2,67 0,10
1,50
0,70
0,025
0,48 1,61 0,10
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
0,60
0,90
0,010
0,29 -1,07 0,78
38 Hollandsche IJssel
Moordrecht-oost
0,10
1,25
0,003
0,29 -3,97 0,80
39 Nieuwe Maas
Huys ten Donck
1,05
1,25
0,008
0,29 -0,72 0,67
HW: Hoog water; Ho: Opwaaiing; Hs: significante golfhoogte; hd: hoogte kruin t.o.v. waterpeil; Kt: transmissiecoëfficiënt.
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Scenario De Kier

nr Watersysteemdeel
Naam
kruin [m] HW [m]
ho [m]
Hs [m] hd/Hs
Kt
1 Bergsche Maas
De Fortuin
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
2 Amer
Amer 6
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
3 Br. Biesbosch
Vischplaat
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
4 Br. Biesbosch
Vischplaat west
0,80
0,70
0,025
0,29 0,26 0,38
5 Br. Biesbosch
Buitendijk
0,80
0,70
0,025
0,29 0,26 0,38
6 Br. Biesbosch
Noorder Jonge Deen
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
7 Br. Biesbosch
Groeneplaat
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
8 Br. Biesbosch
Zuid-Maartensgat
1,20
0,70
0,025
0,29 1,64 0,10
9 Br. Biesbosch
de Bol
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
10 Br. Biesbosch
Deenepolder
1,00
0,70
0,025
0,29 0,95 0,18
11 Br. Biesbosch
Deeneplaat
1,50
0,70
0,025
0,29 2,67 0,10
13 Hollandsch Diep
Hoogezandsche Gorzen
1,50
0,70
0,025
0,48 1,61 0,10
14 Hollandsch Diep
Sasseplaat
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
15 Hollandsch Diep
Tonnekreek-Bovensluis
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
16 Hollandsch Diep
Willemstad-Bovensluis
1,00
0,70
0,025
0,48 0,57 0,29
20 Haringvliet
Bommelsche Gorzen II
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
22 Haringvliet
Korendijkse Slikken
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
23 Haringvliet
Meneersche Plaat
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
24 Haringvliet
Ventjagersgaatje
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
25 Haringvliet
Quackgors
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
26 Haringvliet
Scheelhoek
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
27 Haringvliet
Slijkplaat
1,00
0,35
0,350
0,35 0,86 0,20
31 Beneden Merwede LO 962,8 - 967,4
0,60
0,90
0,010
0,29 -1,07 0,78
38 Hollandsche IJssel Moordrecht-oost
0,10
1,25
0,003
0,29 -3,97 0,80
39 Nieuwe Maas
Huys ten Donck
1,05
1,25
0,008
0,29 -0,72 0,67
HW: Hoog water; Ho: Opwaaiing; Hs: significante golfhoogte; hd: hoogte kruin t.o.v. waterpeil; Kt: transmissiecoëfficiënt.
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Scenario Getemd Getij

nr Watersysteemdeel
Naam
kruin [m] HW [m]
Ho [m]
Hs [m] hd/Hs Kt
1 Bergsche Maas
De Fortuin
1,00
0,85
0,0
0,29 0,43 0,33
2 Amer
Amer 6
1,00
0,85
0,0
0,29 0,43 0,33
3 Br. Biesbosch
Vischplaat
1,00
0,85
0,0
0,29 0,43 0,33
4 Br. Biesbosch
Vischplaat west
0,80
0,85
0,0
0,29 -0,26 0,54
5 Br. Biesbosch
Buitendijk
0,80
0,85
0,0
0,29 -0,26 0,54
6 Br. Biesbosch
Noorder Jonge Deen
1,20
0,85
0,0
0,29 1,12 0,12
7 Br. Biesbosch
Groeneplaat
1,20
0,85
0,0
0,29 1,12 0,12
8 Br. Biesbosch
Zuid-Maartensgat
1,20
0,85
0,0
0,29 1,12 0,12
9 Br. Biesbosch
de Bol
1,00
0,85
0,0
0,29 0,43 0,33
10 Br. Biesbosch
Deenepolder
1,00
0,85
0,0
0,29 0,43 0,33
11 Br. Biesbosch
Deeneplaat
1,50
0,85
0,0
0,29 2,15 0,10
13 Hollandsch Diep
Hoogezandsche Gorzen
1,50
0,85
0,0
0,48 1,30 0,10
14 Hollandsch Diep
Sasseplaat
1,00
0,85
0,0
0,48 0,26 0,38
15 Hollandsch Diep
Tonnekreek-Bovensluis
1,00
0,85
0,0
0,48 0,26 0,38
16 Hollandsch Diep
Willemstad-Bovensluis
1,00
0,85
0,0
0,48 0,26 0,38
20 Haringvliet
Bommelsche Gorzen II
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
22 Haringvliet
Korendijkse Slikken
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
23 Haringvliet
Meneersche Plaat
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
24 Haringvliet
Ventjagersgaatje
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
25 Haringvliet
Quackgors
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
26 Haringvliet
Scheelhoek
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
27 Haringvliet
Slijkplaat
1,00
0,60
0,0
0,48 0,78 0,23
31 Beneden Merwede LO 962,8 - 967,4
0,60
0,95
0,0
0,29 -1,24 0,83
38 Hollandsche IJssel Moordrecht-oost
0,10
1,15
0,0
0,29 -3,63 0,80
39 Nieuwe Maas
Huys ten Donck
1,05
1,15
0,0
0,29 -0,37 0,57
HW: Hoog water; Ho: Opwaaiing; Hs: significante golfhoogte; hd: hoogte kruin t.o.v. waterpeil; Kt: transmissiecoëfficiënt.
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Bijlage 6. Toetsing teenhoogte en drempel vooroeververdedigingen
Huidige situatie

nr Watersysteemdeel
1 Bergsche Maas
2 Amer
3 Br. Biesbosch
4 Br. Biesbosch
5 Br. Biesbosch
6 Br. Biesbosch
7 Br. Biesbosch
8 Br. Biesbosch
9 Br. Biesbosch
10 Br. Biesbosch
11 Br. Biesbosch
13 Hollandsch Diep
14 Hollandsch Diep
15 Hollandsch Diep
16 Hollandsch Diep
20 Haringvliet
22 Haringvliet
23 Haringvliet
24 Haringvliet
25 Haringvliet
26 Haringvliet
27 Haringvliet
31 Beneden Merwede
38 Hollandsche IJssel
39 Nieuwe Maas

Naam
De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
de Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen II
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4
Moordrecht-oost
Huys ten Donck

teen [m] drempel [m] LW [m]
-0,50
-0,50
-0,20
-0,35
-0,35
-0,25
-0,60
-0,30
-0,20
-0,20
-0,60
-0,40
0,00
-0,15
-0,15
-0,10
-0,10
0,00
0,25
0,25
0,25
0,10
-0,7
-1,0
-1,6

0,20
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,20
-0,30
-0,30
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LW-teenLW-drempel [m]
2*Hs [m]
0,27
0,27
-0,03
0,12
0,12
0,02
0,37
0,07
-0,03
-0,03
0,37
-0,16
0,20
-0,56
0,15
-0,41
0,15
-0,41
0,05
-0,46
0,15
-0,46
-0,56
0,15
-0,81
0,15
-0,81
0,15
-0,81
0,15
-0,66
0,15
0,32
0,12
0,72

Scenario De Kier

nr Watersysteemdeel
1 Bergsche Maas
2 Amer
3 Br. Biesbosch
4 Br. Biesbosch
5 Br. Biesbosch
6 Br. Biesbosch
7 Br. Biesbosch
8 Br. Biesbosch
9 Br. Biesbosch
10 Br. Biesbosch
11 Br. Biesbosch
13 Hollandsch Diep
14 Hollandsch Diep
15 Hollandsch Diep
16 Hollandsch Diep
20 Haringvliet
22 Haringvliet
23 Haringvliet
24 Haringvliet
25 Haringvliet
26 Haringvliet
27 Haringvliet
31 Beneden Merwede
38 Hollandsche IJssel
39 Nieuwe Maas

Naam
De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
de Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen II
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4
Moordrecht-oost
Huys ten Donck

teen [m] drempel [m] LW [m]
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,20
-0,20
-0,20
-0,25
-0,20
-0,60
-0,25
-0,40
-0,30
0,00
-0,15
-0,15
-0,50
-0,10
0,00
-0,10
0,00
0,25
0,00
0,10
0,00

0,20
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,20
-0,30
-0,30
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LW-teenLW-drempel [m]
2*Hs [m]
0,22
0,22
0,22
0,22
-0,08
-0,08
-0,08
-0,03
-0,08
0,32
-0,03
-0,26
0,10
-0,36
0,05
-0,66
0,05
-0,51
-0,05
-0,46
0,10
-0,11
-0,51
0,10
-0,61
0,10
-0,51
0,10
-0,61
0,10
-0,86
0,10
-0,38
-0,98
-0,88

Scenario Getemd Getij

nr Watersysteemdeel
1 Bergsche Maas
2 Amer
3 Br. Biesbosch
4 Br. Biesbosch
5 Br. Biesbosch
6 Br. Biesbosch
7 Br. Biesbosch
8 Br. Biesbosch
9 Br. Biesbosch
10 Br. Biesbosch
11 Br. Biesbosch
13 Hollandsch Diep
14 Hollandsch Diep
15 Hollandsch Diep
16 Hollandsch Diep
20 Haringvliet
22 Haringvliet
23 Haringvliet
24 Haringvliet
25 Haringvliet
26 Haringvliet
27 Haringvliet
31 Beneden Merwede
38 Hollandsche IJssel
39 Nieuwe Maas

Naam
De Fortuin
Amer 6
Vischplaat
Vischplaat west
Buitendijk
Noorder Jonge Deen
Groeneplaat
Zuid-Maartensgat
de Bol
Deenepolder
Deeneplaat
Hoogezandsche Gorzen
Sasseplaat
Tonnekreek-Bovensluis
Willemstad-Bovensluis
Bommelsche Gorzen II
Korendijkse Slikken
Meneersche Plaat
Ventjagersgaatje
Quackgors
Scheelhoek
Slijkplaat
LO 962,8 - 967,4
Moordrecht-oost
Huys ten Donck

teen [m] drempel [m] LW [m]
-0,50
-0,50
-0,50
-0,50
-0,20
-0,20
-0,20
-0,25
-0,20
-0,60
-0,25
-0,40
0,00
-0,15
-0,15
-0,50
-0,10
0,00
0,25
0,00
0,10
0,00
-0,7

0,20
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,10
-0,35
-0,35
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LW-teenLW-drempel [m]
2*Hs [m]
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,48
-0,48
-0,48
-0,43
-0,48
-0,08
-0,43
-0,66
-0,30
-1,06
-0,35
-0,91
-0,35
-0,91
-0,45
-0,51
-0,30
-0,91
-1,01
-0,30
-1,26
-0,30
-1,01
-0,30
-1,11
-0,30
-1,01
-0,30
0,02
-0,93
-0,93

