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1 Inleiding
............................................................................................

1.1 Achtergrond

In het verleden zijn honderden kilometers oeververdedigingen en vooroeververdedigingen aangelegd om het achterliggende land te verdedigen. Dit was nodig
om erosie van de natte oeverzone tegen te gaan die veroorzaakt werd door
toegenomen golfbelastingen, bijvoorbeeld door de afsluiting van getijdenwateren (Haringvliet en Grevelingen) en door het gebruik van grotere en
snellere schepen (bijvoorbeeld op de Maas, Rijn en Lek). Oeverzones hebben
een belangrijke ecologische functie en hebben grote landschappelijke waarden.
Het is belangrijk dat een (voor)oever, in verband met veiligheid maar ook vanwege ongewenst landverlies, "ongeveer" op zijn plaats blijft. Daarnaast is de
noodzaak aanwezig om sterk verontreinigde oeverzones te saneren. Om de
saneringskosten enigszins te beperken zou van de natuurlijke sedimentatie in
het bewuste watersysteem gebruikgemaakt kunnen worden. Voorwaarde
hierbij is dat het sedimenterend materiaal relatief schoon is (tenminste klasse 2
sediment). Daarnaast moet er voldoende sediment in het riviersysteem aanwezig zijn zodat in een beperkte tijd oude verontreinigde lagen in de (voor)oevers
met schoon sediment worden afgedekt. Het aanleggen van vooroeververdedigingen is daarbij een manier om de sedimentatie op vooroevers te stimuleren.
Bijkomend voordeel is dat daarbij de vooroever extra beschermd wordt tegen
de erosieve werking van scheepsgeïnduceerde golven. Het morfologisch gedrag
van vooroevers moet bekend zijn om de aanleg van vooroeververdedigingen en
de inrichting en het onderhoud van oeverzones zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.
In het verleden zijn een aantal studies verricht om de morfologische ontwikkeling van de oeverzone als functie van veranderende hydrodynamische omstandigheden te voorspellen (De Boer, 2000; De Gelder, 2001; Stolker en Verheij,
2001). Daaruit bleek dat de kennis omtrent de hydrodynamica en de morfologische ontwikkeling van vooroevers onvoldoende aanwezig is.
Deze hiaat in kennis werkt op een aantal punten door:
– Voor een groot aantal watersystemen in Nederland zijn met name de oevers
en vooroevers in het verleden met sterk verontreinigd sediment bedekt.
Deze ernstig vervuilde waterbodems zullen in de nabije toekomst gesaneerd
moeten worden. Het gebrek aan kennis van de hydro-morfodynamiek van
deze gebieden bemoeilijkt een afweging te maken tussen een volledige
sanering en het actief dan wel natuurlijk laten afdekken met schoon sediment.
– Bij een (natuurlijke) sanering wordt de oeverzone opnieuw ingericht ten
behoeve van natuurontwikkeling, waarbij vooroeververdedigingen een belangrijke rol kunnen spelen. Op dit moment is het niet mogelijk het effect
van verschillende inrichtingsvarianten op de morfologische ontwikkeling van
vooroevers tegen elkaar af te wegen. Zodoende kan het beoogde effect op
ecologisch herstel niet ingeschat worden en kunnen de onderhoudskosten
van een natuurvriendelijke oever niet goed worden geraamd en onderbouwd.
Voor het toekomstig beheer van vooroevers is het noodzakelijk meer inzicht te
krijgen in de interactie tussen de hydrodynamiek en de morfologische effecten
in de oeverzone en hoe vooroeververdedigingen daarbij een rol kunnen spelen.
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1.2 Eerder uitgevoerd werk

RWS directie Zuid-Holland heeft voor het gehele Benedenrivierengebied een
saneringsvisie voor de oevers en de waterbodems opgesteld. Deze saneringsvisie trekt conclusies over de noodzaak, urgentie en uitvoeringswijze van de
waterbodem- en oeversanering. Projecten die in het kader van saneringsvisies
zijn of worden uitgevoerd (bijv. Sanering Hollandsche IJssel, saneringsvisie Lek
en Brabantsche Biesbosch) hebben als doel de saneringsmethoden voor de verschillende riviertakken van het Benedenrivierengebied te achterhalen waarmee
op een zo efficiënt mogelijke wijze een zo maximaal mogelijke milieuwinst
wordt behaald.
In 2001 is door het RIZA onderzoek verricht naar enerzijds de ontwikkeling van
de waterbodemkwaliteit op vooroevers van de Lek (tussen Schoonhoven en
Streefkerk) en anderzijds het effect dat vooroeververdedigingen op deze ontwikkeling hebben (Perk, M. van der, 2002). Hierbij kon de conclusie getrokken
worden dat vooroeververdedigingen niet automatisch tot een betere waterbodemkwaliteit leidden. Dit was niet in overeenstemming met de verwachting.
Blijkbaar zijn de condities van sedimentatie en erosie achter vooroeververdedigingen niet altijd gelijk. Aanbevolen werd onderzoek te verrichten naar de
hydraulische condities waaronder erosie en sedimentatie op verdedigde én
onverdedigde vooroevers plaatsvindt. Met name het effect van scheepsbewegingen op het morfologisch gedrag van vooroevers vormt hierbij een belangrijk
aandachtspunt.

1.3 Doel en aanpak

De doelstelling van onderhavig onderzoek is om inzicht te krijgen in de sedimentuitwisseling die optreedt tussen de vooroevers en de hoofdgeul, zowel
onder natuurlijke omstandigheden als tijdens scheepspassages. Hierbij is ook
het effect van vooroeververdedigingen op de sedimentatie- en erosieprocessen
meegenomen.
Voor dit onderzoek zijn twee watersystemen uitgezocht: de Lek en de Hollandsche IJssel. Voor beide systemen is gekozen omdat het twee verschillende
systemen zijn: de Lek is voornamelijk afvoer-gedomineerd, terwijl het getij op
de Hollandsche IJssel een grotere rol speelt. Daarbij is de geometrie van de
Hollandsche IJssel anders (namelijk smaller en ondieper) in vergelijking met de
Lek. Verwacht wordt dat op de Hollandsche IJssel de invloed van de scheepvaart op de morfologie een grotere rol zal hebben.
Tijdens dit onderzoek zijn de meeste metingen in de Hollandsche IJssel verricht.
Dit heeft twee oorzaken. De Hollandsche IJssel is uitermate geschikt om het
effect van de scheepvaart op de water- en sedimentbeweging in vooroevers te
bepalen: het systeem is relatief smal en ondiep, er wordt niet al te frequent
gevaren en hoge stroomsnelheden komen in de Hollandsche IJssel niet voor.
Dit betekent dat verstoring van achtergrondwaarden (in waterbeweging en
sedimentconcentraties) op vooroevers vooral aan scheepsbewegingen gekoppeld kunnen worden. Vanwege de beperkte breedte van de Hollandsche IJssel
zal het daarbij niet veel uitmaken waar het schip precies vaart. In de Lek zal,
vanwege de breedte van de rivier, een schip dat aan de overzijde vaart veel
minder in de meetsignalen zichtbaar zijn. Ook zullen grote variaties in afvoeren
(en daarmee de snelheid van het water in de Lek) voor grote variaties in achtergrondwaarden van de waterbeweging op vooroevers leiden.
Daarnaast waren logistieke problemen bepalend voor de keuze in eerste
instantie veel op de Hollandsche IJssel te meten. Er kon beperkt van de meetdienst gebruik worden gemaakt om de meetframes per boot uit te zetten. In
de Hollandsche IJssel was het mogelijk de frames handmatig uit te zetten.
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Bij het uitvoeren van de metingen zijn de volgende vragen leidend geweest:
– Wat is de orde van grootte van de door schepen veroorzaakte erosie in
kribvakken?
– Wat is de orde van grootte van de natuurlijke aanslibbing?
– Wat is de invloed van de vooroeververdediging op de hydrodynamische
processen?
– Wat is de invloed van de veranderende geometrie van de Hollandsche IJssel
op de hydrodynamische processen?
– Hoe verhouden de processen in de Hollandsche IJssel zich tot de processen
in de Lek?
– Wat is een verstandige saneringsmethode?
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2 Gebiedsomschrijvingen en omstandigheden
metingen
.. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .

Het veldonderzoek is uitgevoerd in beschermde en onbeschermde kribvakken
langs de Hollandsche IJssel en de Lek. De metingen zijn, met onderbrekingen,
verricht van 14 oktober t/m 21 november 2002. Tijdens de metingen was het
rustig weer met weinig windgolven en een normale afvoer.

2.1 Hollandsche IJssel

De Hollandsche IJssel loopt van nabij Utrecht tot Rotterdam. Deze oude veenrivier is met een sluis bij Gouda afgedamd en is een praktisch stilstaande rivier
met een sterke getij-invloed geworden. Binnenvaart vindt nog wel plaats, al is
dit de laatste jaren aanmerkelijk verminderd. Er wordt voornamelijk zand vervoerd in schepen van ongeveer 60-80 m lang en 8 -10 m breed. Daarnaast
vindt er veel pleziervaart plaats.
De geometrie van de rivier verandert stroomopwaarts: bij Capelle is hij zo’n
250 m breed en 7 m diep en bij Gouda ongeveer 200 m breed en 5 m diep.
Deze versmalling zorgt ervoor dat de getijslag stroomopwaarts van 1,7 naar
2 m toeneemt. Op drie locaties in de Hollandsche IJssel zijn metingen verricht:
Zandrak (bij Capelle a/d IJssel), Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht-Oost
(figuur 2.1).

.....................................

Figuur 2.1 De drie meetlocaties langs
de Hollandsche IJssel.
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2.1.1 Zandrak

Het kribvak bij Zandrak is 330 m lang en 100 m breed. De licht hellende vooroever bestaat uit sterk vervuild slib. Langs de oever bevindt zich een rietkraag
van enkele meters breed. Er zijn plannen om het kribvak te saneren.
.....................................

Figuur 2.2 Locatie Zandrak.
Te zien is het slibrijke
kribvak.

De eerste twee dagen zijn de meetframes in een rechte lijn achter elkaar geplaatst (loodrecht op de waterlijn). Het meetframe dat aan de oeverzijde lag is
later naar een positie naast het andere meetframe verplaatst. Tijdens de metingen zijn de momenten van scheepspassages bijgehouden.
.....................................

Figuur 2.3 Luchtfoto van de locatie
Zandrak. Met de rode
vierkanten zijn de meetlocaties aangegeven
(foto: Copyright DKLN;
Eurosense B.V., 2000).

Invloed van scheepsbewegingen op erosie
en sedimentatieprocessen in vooroevers
langs de Hollandsche IJssel en de Lek

10

2.1.2 Nieuwerkerk a/d IJssel

Bij Nieuwerkerk a/d IJssel is in twee kribvakken gemeten: een verdedigd en een
onverdedigd kribvak. Het verdedigde kribvak is in 2001 gesaneerd. De vooroever loopt van GLW bij de geul tot GHW bij de dijk en is opgespoten met
Noordzeezand. Het kribvak wordt beschermd door een stortstenen dam met
de kruin op GLW. Achter deze dam zijn de hydrodynamische metingen verricht.
.....................................

Figuur 2.4 Gesaneerd kribvak bij
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Geheel rechts is de stortstenen dam zichtbaar.
Het opgespoten Noordzeezand is goed zichtbaar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 2.5 Locatie Nieuwerkerk a/d
IJssel met de beide meetlocaties
(foto: Copyright DKLN;
Eurosense B.V., 2000).

Het vak ten noorden van het verdedigde kribvak is ongeveer 270 m lang. De
breedte neemt richting Gouda af van 90 tot 60 m. De waterbodem is slibbig en
licht hellend. De hydrodynamische metingen zijn in het midden van dit kribvak
uitgevoerd. In beide vakken is tegelijkertijd gemeten waardoor de invloed van
de dam op de hydrodynamische processen kon worden bepaald.
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2.1.3 Moordrecht-Oost
.....................................

Figuur 2.6 De nevengeul bij
Moordrecht-Oost. In het
midden is het schiereiland
zichtbaar. Rechts stroomt
de Hollandsche IJssel.

Ook bij Moordrecht-Oost is simultaan in twee kribvakken gemeten: een onverdedigd en een verdedigd kribvak. Het verdedigde kribvak is in het voorjaar van
2000 gesaneerd. Hierbij is een nevengeul gegraven die beschermd wordt door
een schiereiland. Dit begroeide schiereiland ligt altijd boven water. De geul is
enkele meters diep. In deze geul zijn metingen gedaan.
Aan de zuidwestzijde van het gesaneerde kribvak ligt een klein kribvak van
100 m lang en met een afnemende breedte richting Rotterdam. De metingen
zijn uitgevoerd in het midden van het kribvak.
.....................................

Figuur 2.7 Moordrecht-Oost met
beide meetlocaties
(foto: Copyright DKLN;
Eurosense B.V., 2000).
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2.2 Lek

De Lek is het gedeelte van de Rijn van Rhenen tot Kinderdijk. Het is een druk
bevaren rivier met veel grote binnenvaartschepen. De invloed van het getij is te
merken tot voorbij Schoonhoven; de getijslag is ruim een meter. Per getijcyclus
stroomt het water 4 uur stroomopwaarts en 8 uur stroomafwaarts. Juist bij
hoge afvoeren vindt het meeste van het jaarlijkse zandtransport plaats (zie ook
Van Ledden, 1998). Verwacht wordt dat tijdens deze hoge afvoeren de morfologie van de vooroevers sterk verandert (deels sedimentatie van zand en deels
juist erosie; zie ook Perk, M. van der, 2002). Tijdens dit onderzoek zijn metingen in de kribvakken N6 en Z6 bij Streefkerk verricht. De Lek is hier vrijwel
recht en heeft een breedte van ongeveer 300 m. De dieptes in de vaargeul
variëren van 6 tot 10 m.
.....................................

Figuur 2.8 De ligging van de meetlocaties N6 en Z6 in de
Lek.
N6

Z6

2.2.1 N6

Locatie N6 bestaat uit vier beschermde kribvakken waarbij de openingen van
de vooroeververdedigingen voor elk kribvak anders zijn geconstrueerd. Tijdens
dit onderzoek zijn metingen verricht in het (stroomafwaarts gezien) derde kribvak. Dit kribvak is ongeveer 200 m lang en 100 m breed. De vooroeververdediging bestaat hier uit twee elkaar overlappende dammen. Het meetframe is
achter de dichtst bij de oever gelegen dam geplaatst.
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 2.9 Meetlocatie N6.
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2.2.2 Z6

Ook bij Z6 liggen vier kribvakken die echter onbeschermd zijn. Er zijn plannen
om ook hier vooroeververdedigingen aan te leggen. De metingen zijn in het
meest stroomafwaarts gelegen kribvak verricht, dat 200 m lang en 100 m
breed is. Het meetframe is in het midden van dit vak geplaatst.
.....................................

Figuur 2.10 Meetlocatie Z6.
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3 Methodiek
.. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... .. . .. .

3.1 Instrumentatie

Om meer inzicht te verkrijgen in de hydrodynamische processen in de kribvakken langs de Hollandsche IJssel en de Lek zijn in verschillende kribvakken
metingen verricht. De stromingsrichting en –snelheden die op de meetlocatie
gemeten worden ten tijde van een scheepspassage worden representatief geacht voor grote delen van het kribvak. In de kribvakken is steeds in het midden
gemeten, zoveel mogelijk uit de hoofdstroom van de rivier. Er zijn zowel metingen voor als achter vooroeververdedigingen uitgevoerd.
Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van 2 meetframes. Dit zijn driehoekige metalen constructies waaraan meetapparatuur is opgehangen die in het
water geplaatst kunnen worden. De frames meten de stroomsnelheid, de
waterdiepte en de sedimentconcentratie.
De stroomsnelheid wordt gemeten met behulp van een EMF (zie figuur 3.1).
De EMF meet de vervorming van het elektromagnetische veld door het langsstromende water in twee richtingen (y,x) loodrecht op elkaar. Indien mogelijk
werden de frames zo geplaatst dat de y-richting parallel liep aan de rivier en de
x-richting loodrecht op de oever stond. In enkele gevallen was het niet mogelijk
de frames zo op te stellen en is hiervoor achteraf gecorrigeerd met behulp van
het in het frame ingebouwde kompas.
Fluctuaties in de waterstand zijn met behulp van een druksensor gemeten. Met
behulp van de resultaten van deze metingen kunnen later de waterdiepte, de
golfhoogten en de golfperioden berekend worden. De druksensor meet de
druk van de waterkolom en daarmee dus de hoogte van de waterkolom. Hierbij
dient wel gecorrigeerd te worden voor de luchtdruk.
De sedimentconcentraties zijn bepaald met een Optical Back Scatter (OBS). De
OBS zendt een lichtsignaal uit en de mate van weerkaatsing is een maat voor
de hoeveelheid sediment in het water. Aangezien de weerkaatsing niet alleen
door de concentratie bepaald wordt, maar ook door de vorm en kleur van het
sediment, is het belangrijk de OBS te ijken met lokaal sediment.
Verder meet het frame de hoek waaronder het frame staat en de watertemperatuur.
.....................................

Figuur 3.1 Eén van de meetframes
met daaraan opgehangen
de verschillende apparatuur.

datalogger

EMF
OBS
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Voor het berekenen van het sedimenttransport is het belangrijk dat de meetapparatuur (met name stroomsnelheid en sedimentconcentratie) op dezelfde
hoogte boven de bodem meet. Bij de eerste metingen (Zandrak) is de apparatuur op 10 cm boven de bodem gehangen. Bij de tweede metingen
(Nieuwerkerk) zijn hierdoor echter de metingen mislukt omdat het frame in het
slib wegzakte. Bij latere metingen zijn de instrumenten daarom op 35 cm boven
de bodem gehangen.
De twee meetframes hebben simultaan metingen uitgevoerd met een frequentie van 4 Hertz gedurende 53 minuten van elk uur, beginnend op het hele uur.
In de resterende minuten werden de meetgegevens opgeslagen in een datalogger die na afloop van de metingen uitgelezen kon worden. De hoge meetfrequentie was noodzakelijk voor het kunnen meten van golfverschijnselen.
De meetduur werd bepaald door de batterijen en verschilde aanzienlijk per
meetframe. Het ene meetframe mat ongeveer 30 uur (batterijen liepen waarschijnlijk door sluiting sneller leeg), terwijl het andere meetframe gedurende
3 dagen metingen verrichtte. Voor het uitlezen van de apparatuur waren verschillende handleidingen aanwezig, waarvan vele niet geheel correct waren.
Als bijlage is bij dit werkdocument een korte handleiding voor het uitlezen van
de data gevoegd (bijlage 1).
Zowel in de Lek als in de Hollandsche IJssel zijn sedimentvallen op vooroevers
uitgezet. Bij de Lek was dit bij N2 (Schoonhoven) en bij de Hollandsche IJssel
was dit bij locatie Zandrak en locatie Moordrecht. Om de drie maanden werden
de sedimentvallen geleegd en naar het laboratorium voor nadere fysischchemische analyse gestuurd. Van het ingevangen sediment werd de kwaliteit
bepaald. Om de gemeten concentraties aan verontreinigingen kwantitatief met
elkaar te kunnen vergelijken, is gekozen voor normering naar standaard waterbodem. De toetsing van de gehalten aan verontreinigingen heeft aan de hand
van de normen voor omgaan met verontreinigd sediment (toetsingswaarde,
interventiewaarde) plaatsgevonden, zoals in de CIW-nota Normen voor het
Waterbeheer is beschreven (CIW, 2000). Voor een overzicht van de geanalyseerde stoffen wordt naar bijlage 3 verwezen.

3.2 Meetperiode

De hydrodynamische metingen hebben van 14 oktober t/m 21 november 2002
plaatsgevonden. In totaal zijn in zeven kribvakken metingen verricht, waarvan
4 maal in een open kribvak en 3 maal in een beschermd kribvak. In tabel 3.1
worden de verschillende meetperiodes voor elk kribvak getoond.

.....................................

Tabel 3.1

De meetperiodes voor
elke locatie.
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___________________________________________________________________

frame

periode

locatie

positie

opmerkingen

............

. . . . . . . .. . . . . . . .

................

................

................

1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2

14/10 - 15/10
14/10 - 16/10
16/10 - 17/10
29/10 - 30/11
29/10 - 01/11
05/11 - 06/11
05/11 - 08/11
08/11 - 09/11
08/11 - 11/11
18/11 - 21/11
18/11 - 19/11

Zandrak
Zandrak
Zandrak
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk
Moordrecht- Oost
Moordrecht- Oost
Lek (N6)
Lek (Z6)
Nieuwerkerk
Nieuwerkerk

kribvak (bij geul)
kribvak (bij oever)
kribvak (bij geul)
kribvak
achter dam
kribvak
achter dam
achter dam
kribvak
kribvak
achter dam

16

verplaatst
mislukt
alleen druk
alleen druk

3.3 IJkprocedures

De sensoren die de stroomsnelheden, waterdiepte en sedimentconcentratie
meten, registreren de waarden in mV. Deze waarden kunnen vervolgens worden omgezet naar fysische grootheden met behulp van ijkformules. De ijkformules zijn eerstegraads vergelijkingen.
De EMF’s zijn gedurende enige tijd in stilstaand water gehangen om de offset
te bepalen. Deze offsets kwamen goed overeen met de eerder door het Fysisch
Geografisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht gevonden waarden.
Daarom zijn dezelfde richtingscoëfficiënten als gevonden door het Fysisch
Geografisch Laboratorium gebruikt.
De druksensoren zijn geijkt in een lange waterkolom. De sensor werd op verschillende waterdieptes gehangen en gelijktijdig werd de spanning die gemeten
werd afgelezen. De trendlijn door de grafiek, waarbij de spanning tegen de
waterdruk is uitgezet, vormt de ijkformule voor de sensoren.
De OBS's zijn geijkt met behulp van sedimentmonsters van meetlocatie
Nieuwerkerk. De sedimenteigenschappen zijn gelijk verondersteld voor de
overige meetlocaties in de Hollandsche IJssel. Bij de ijking wordt de OBS in een
bak schoon water gehangen en vervolgens wordt er in stappen sediment toegevoegd. Bij elke stap wordt een watermonster genomen, waarvan later de
sedimentconcentratie bepaald wordt door het water te filtreren en het residu te
wegen. De gemeten spanning wordt uitgezet tegen de sedimentconcentratie
en de trendlijn vormt de ijkformule.
De gevonden kalibratiecurven zijn ook voor de Lek toegepast. In bijlage 2 staan
voor beide meetframes de gebruikte ijkformules vermeld.

3.4 Analyse tijdreeksen

De tijdreeksen die de meetframes meten worden opgeslagen in het Final
Storage Format (2 byte). Deze files dienen gesplist te worden en omgezet naar
R4-format (4 byte). Dit is gedaan met het programma Hardhat, ontwikkeld
door Bart Grasmeijer van de Universiteit Utrecht (Grasmeijer, 2002). Nadat de
ijkformules ingevoerd zijn, kalibreert het programma tevens de ruwe data.
Vervolgens kunnen er met behulp van het programma grafieken gemaakt
worden, golfhoogtes uitgerekend worden en zijn er nog vele andere mogelijkheden.

3.5 Transportberekeningen

Voor de oevers van de Maas is een 1D-morfologisch model ontwikkeld (Stolker
en Verheij, 2001). Hiermee kan de morfologische ontwikkeling van de oevers
en vooroevers berekend worden. In dit model wordt erosie op de oevers en
vooroevers voornamelijk door langsvarende schepen (stroming en scheepsgolven) bepaald. Sedimentatie vindt onder invloed van neerwerking en
eventueel het getij plaats. Voor de Maas, en later bij toepassing op de Lek
(zie in De Gelder, 2001), zijn een groot aantal aannames gemaakt, waardoor
modeluitkomsten niet altijd reëel waren.
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Het bestaande 1D-model is voor dit onderzoek ook toegepast om globaal een
beeld te krijgen van de orde van grootte van erosie en sedimentatie in de bewuste kribvakken. Hierbij zijn gemeten waarden in het model gebruikt. Er zijn
twee berekeningen uitgevoerd: de erosie veroorzaakt door scheepvaart en de
natuurlijke sedimentatie als gevolg van het getij en neerwerking. Voor de eenvoud wordt er van uitgegaan dat ten tijde van scheepspassages in de kribvakken geen sedimentatie kan plaatsvinden. Het model is voor de locaties Zandrak
en Moordrecht toegepast.
Hieronder worden in het kort de toegepaste wiskundige vergelijkingen weergegeven. Voor verdere informatie wordt naar Stolker en Verheij (2001) verwezen.
3.5.1 Erosie

De erosie in de kribvakken wordt veroorzaakt door de waterbeweging die optreedt tijdens de passages van schepen. Golven wervelen slib op en de daarop
volgende uitstroom van water transporteert het slib uit het kribvak. Er is gebruikgemaakt van de formules van Verheij (1993) en WL (1997) die de sedimentafvoer berekenen met behulp van de retourstroomsnelheid in de hoofdgeul (zie ook de Lijst van symbolen).
De retourstroomsnelheid wordt als volgt berekend:

h0
uvo

1 
h

uriv ur 
 ref

1, 4






(1)

De vermenigvuldigingscoëfficiënt 1 kent verschillende waarden voor verschillende locaties in het kribvak en varieert tussen de 0,19 en 0,57. Met behulp
van de gedane metingen is het niet mogelijk 1 te bepalen. In navolging van
WL (Stolker en Verheij, 2001; in: De Gelder, 2001) is verder gewerkt met een
waarde van 0,4.
De gemiddelde retourstroomsnelheid in de rivier (ur) wordt berekend volgens:

v 
Ac Aw 
ur  s
Aw

(2)

waarin:

Aw Ac C m 
Bs 
Ts

(3)

Voor het berekenen van het transport over de gehele breedte van het kribvak is
gebruikgemaakt van de formule van Engelund & Hansen, geschikt voor fijn
sediment:

s t 
(1 ) 
m
uvo5

(4)

De coëfficiënt t is een ijkparameter die slechts bepaald kan worden met behulp van sedimenttransportmeters. Tijdens dit onderzoek is gebruikgemaakt
van een waarde van 0,185, in overeenstemming met Stolker en Verheij (2001;
in: De Gelder, 2001).
m wordt berekend volgens:

0,005
m  1/ 2 3 2
g 
C 

D50
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(5)

De totale bodemafname per meter lengte per tijdseenheid wordt berekend met
de volgende formule:

dz s s 
dt z

(6)

waarin dt z de periode is dat het er als gevolg van de scheepspassage spiegeldaling optreedt:

L
dt z  s
vs

(7)

3.5.2 Sedimentatie

De aanslibbing in kribvakken wordt met name veroorzaakt door getijdenwerking en neerwerking. Tijdens elke getijfase wordt het kribvak gevuld met
sedimenthoudend water, waarvan een deel zal achterblijven in het kribvak.
Door verschillen in stroomsnelheid tussen geul en kribvak ontstaat er vaak een
neer in het kribvak. Op de grens tussen kribvak en hoofdgeul ontstaat dan een
menglaag waarin uitwisseling van water en sediment plaatsvindt.
Voor het calculeren van de aanslibbing in kribvakken is gebruikgemaakt van
de formule voor het berekenen van de sedimentatie in havens:

dS 

p
c
QuitwT 
dt s
d 
Lk 
y

(8)

Het totale uitwisselingsdebiet QuitwT tussen rivier en kribvak wordt bepaald door
het horizontale (getij) en verticale (neerwerking) uitwisselingsdebiet bij elkaar
op te tellen:

QuitwT QuitwH QuitwV

(9)

Het horizontale debiet wordt berekend aan de hand van:

QuitH

Tr

h g 
Lk y
24

60 
60 
24

(10)

Het verticale debiet als gevolg van neerwerking wordt bepaald via:

QuitV k Ak 
ue

(11)

waarin u e (de stroomsnelheid van de rivier vlak langs het kribvak) berekend
wordt volgens:

ue 1,31 
B 1 / 6 
uriv
De waarde k is sterk afhankelijk van de geometrie van het kribvak en of de
kribben overstroomd zijn of niet. In navolging van Stolker en Verheij (2001;
in: De Gelder, 2001) is een waarde van 0,1 aangehouden.
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(12)

De vangstfactor p geeft het percentage aan van de hoeveelheid sediment die
daadwerkelijk in het kribvak achterblijft en wordt berekend volgens:

 w  ukv2
p 1 exp  

1 2

h
uc



 

Tr 

 

(13)

De verblijftijd van het water in het kribvak, Tr, is gedefinieerd als:

V
Tr  kv
QuitwT

(14)

De stroomsnelheid in het kribvak bepaalt of het sediment al dan niet kan bezinken. Wil er sedimentatie optreden dan dient ukv kleiner dan u c te zijn. De
stroomsnelheid in het kribvak wordt bepaald door de sommatie van de neersnelheid en de orbitaalsnelheid:

u kv u n U0

(15)

De stroomsnelheid van de neer is een factor 0,2 tot 0,3 van ue. In deze studie
is gekozen voor een factor 0,3.

3.6 Golfschuifspanning

De hoeveelheid sediment die opgewerveld wordt, hangt met name af van de
grootte van de orbitaalsnelheid vlak boven de bodem. De orbitaalsnelheid is de
snelheid waarmee waterdeeltjes heen en weer bewegen onder een golf. Deze
snelheid is afhankelijk van de golfhoogte, de waterdiepte, de golflengte en de
golfperiode:


H
U0 
T
sinh( 2
h / L)

(16)

De orbitaalsnelheid oefent een zekere schuifspanning uit op de bodem die,
indien een kritische schuifspanning wordt overschreden, het slib zal opwoelen.
Deze schuifspanning, b,w, wordt als volgt berekend (Van Rijn, 1993):


b ,w  w f w 
U 02
4
De term fw is een weerstandscoëfficiënt waarvan de grootte afhangt van de
mate van turbulentie vlak boven de bodem. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen situaties waarin er laminaire, hydraulisch rustige of hydraulisch ruwe
condities zijn. Tijdens deze studie vond er in de meeste gevallen laminaire
stroming plaats vlak boven de bodem
(

U 0 A0



104 ).

In enkele gevallen konden de condities hydraulisch rustig genoemd worden
(
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(17)

De weerstandscoëfficiënt kan tijdens laminaire stroming als volgt berekend
worden (Johnson, 1966):

0 ,5
f w 2 

U0 
A0 /

(18)

waarin A o de afstand is die de waterdeeltjes afleggen vlak boven de bodem en
is de kinematische viscositeit van water.
Tijdens hydraulisch rustige omstandigheden kan de weerstandscoëfficiënt benaderd worden met (Van Rijn, 1994):


f w 0,09 
U0 
A0 / 

0 , 2

(19)

De schuifspanning onder een golf is niet overal gelijk in de gehele waterkolom,
maar neemt exponentieel af onder een golf en nadert asymptotisch naar nul
(figuur 3.2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 3.2 De exponentiële afname
van de schuifspanning
onder een golf.



b ,w

De kritische schuifspanning om het bovenste laagje los slib in beweging te
krijgen ligt volgens literatuur rond de 0,1 N/m2. Het is een combinatie van
waterdiepte en golfhoogte die bepaalt of deze kritische schuifspanning overschreden wordt.
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4 Resultaten
.............................................................................................

4.1 Algemeen beeld (zonder schepen)

De algemene waterbeweging in een kribvak is weergegeven in figuur 4.1. Door
het verschil in stroomsnelheid tussen de hoofdgeul en het water in het kribvak
ontstaat turbulentie en vormt zich een neer in het kribvak. In sommige gevallen
ontstaan er twee neren. In de Hollandsche IJssel is de neerwerking niet sterk, in
de Lek daarentegen kunnen bij hoge afvoeren grote neren gevormd worden
die zorgen voor herverdeling van sediment in een kribvak. Tijdens dit onderzoek is steeds op 1 locatie in het kribvak gemeten en kan de neervorm dus niet
beschreven worden. Voor het algemene beeld zal onderscheid gemaakt worden
tussen de Hollandsche IJssel en de Lek.
.....................................

Figuur 4.1 Een schematische weergave van de waterbeweging in een kribvak.

4.1.1 Hollandsche IJssel

De werking van het getij op de Hollandsche IJssel is in de meetresultaten terug
te vinden. In de figuren 4.2 en 4.3 zijn voor Zandrak de stroomsnelheid en de
richting van het water tijdens vloed, hoogwater en tijdens eb, laagwater geplot.
De binnencirkels geven de stroomsnelheid aan. De buitenste ring de richting
in graden. In alle gevallen is y-plus (90 graden) richting Rotterdam en x-plus
(0 graden) loodrecht op oever richting geul. De oever is ingetekend. Bij vloed
stroomt het water richting Gouda met maximale snelheden van 0,3 m/s. Het
water stroomt het kribvak in. Rond het keerpunt zijn de stroomsnelheden laag
en kan er sedimentatie plaatsvinden.
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.....................................

Figuur 4.2 Stromingplots voor locatie Zandrak: links bij vloed en rechts tijdens hoogwater.

.....................................

Figuur 4.3 Stromingplots voor locatie Zandrak: links bij eb en rechts tijdens laagwater.

Bij eb stroomt de Hollandsche IJssel richting Rotterdam, wederom het kribvak in
gericht. Tijdens laagwater is de stromingsrichting variërend.
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In figuur 4.4 zijn de waterstanden uitgezet tegen de sedimentconcentraties.
Hierbij is de invloed van scheepspassages verwijderd. De getoonde concentraties zijn daarom te interpreteren als de natuurlijke achtergrondwaarden
behorende bij dit systeem.
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 4.4 De waterdieptes uitgezet
tegen de sedimentconcentraties voor locatie Zandrak. Op de x-as staat de
tijd in daguren.
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De achtergrondconcentraties variëren met de getijfase. Bij vloed zijn de concentraties hoger dan bij eb. Dit komt waarschijnlijk doordat bij vloed relatief sedimentrijk water de Hollandsche IJssel binnenstroomt. Een deel van dit sediment
zal sedimenteren in de Hollandsche IJssel en het uitstromende water bij eb
bevat derhalve minder sediment.
De volgende figuren zijn voorbeelden van de meetsignalen tijdens een meting.
Het is een meting bij nacht, zodat scheepvaart geen invloed uitoefent op de
meetsignalen (figuur 4.5). De metingen zijn ten tijde van zakkend water gedaan, wat te zien is aan de dalende waterdruk. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat 1 mbar ongeveer 1 cm waterdruk betekent. De golven die zichtbaar zijn, zijn erg klein (< 1 cm) en worden veroorzaakt door de wind.
Windgolven hebben nauwelijks invloed op de morfologie van een kribvak,
omdat de schuifspanning die ze veroorzaakt te klein is. Misschien kunnen de
golven bij een storm dusdanig groot worden dat ze invloed uitoefenen op de
morfologie, maar op jaarbasis zal de invloed gering zijn. De stroomsnelheden
tijdens de meting nemen toe, hoogwater is net geweest en de rivier begint
richting Rotterdam te stromen. De sedimentconcentraties zijn erg laag en vertonen weinig variaties.
4.1.2 Lek

In de Lek wordt de stroomrichting, naast de invloed van het getij, ook bepaald
door de afvoer van de rivier. Toch treedt ook bij de Lek omkering van de
stroomrichting op. De stromingplots voor de Lek zijn vergelijkbaar met die van
de Hollandsche IJssel, zowel qua stroomsnelheden als het verschil tussen eb
en vloed. De getijslag is over het algemeen iets kleiner dan in de Hollandsche
IJssel. Als gevolg van de rivierafvoer stroomt het water langer richting zee
dan in de Hollandsche IJssel.
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In figuur 4.6 zijn de meetsignalen van een nachtelijke meting uitgezet. In vergelijking met de Hollandsche IJssel is bij de Lek meer variatie rond het gemiddelde zichtbaar. Dit geldt met name voor de stroomsnelheden en de sedimentconcentraties. De golven zijn vergelijkbaar klein in vergelijking met de golven
op de Hollandsche IJssel (< 1 cm). Het is voor de Lek niet mogelijk een mooi
eenduidig plaatje te maken van de achtergrond concentraties. Er is veel meer
ruis in de meetsignalen te zien dan bij Hollandsche IJssel. Dit komt waarschijnlijk doordat het meetframe onder invloed stond van neerwerking. Hierdoor
kunnen, afhankelijk van de positie in de neer, de stroomsnelheden en sedimentconcentraties sterk wisselen. Een andere mogelijke verklaring is de grotere
rol van rivierafvoer.
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 4.5 Meetgrafieken van een
nachtelijke meetperiode
in de Hollandsche IJssel:
a) waterdruk, b) golven,
c) stroomsnelheid parallel
aan de rivier en d) sedimentconcentraties.
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.....................................

Figuur 4.6 Meetgrafieken van een
nachtelijke meetperiode
in de Lek:
a) waterdruk, b) golven,
c) stroomsnelheid parallel
aan de rivier en d) sedimentconcentraties.
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4.2 Algemeen beeld met schepen

De invloed van schepen laat zich gelden in waterspiegelstijgingen en –dalingen,
golven, stromingen en een toename van de sedimentconcentratie. Deze invloed
is zowel te zien in de metingen in de Hollandsche IJssel als in de metingen in de
Lek. De meetsignalen van de Hollandsche IJssel laten de invloed echter duidelijker zien, vanwege het kleinere systeem en het afwezig zijn van een primaire
rivierafvoer. Daarom zullen met name de resultaten van de Hollandsche IJssel
getoond worden. Figuur 4.7 is een zelfde figuur als figuur 4.4, echter in het
eerste geval is de invloed van schepen wel meegenomen.
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Figuur 4.7 De waterdieptes uitgezet
tegen de maximale sedimentconcentraties voor
locatie Zandrak. Op de xas staat de tijd in daguren.
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De sedimentconcentraties variëren nu niet met getij, maar met scheepspassages. Wat opvalt is dat met name bij eb de concentraties sterk toenemen bij
scheepspassages. Dit komt door de geringere waterdiepte, waardoor de golfschuifspanningen bij de bodem hoger kunnen worden. De grens tussen wel of
geen verstoring ligt ongeveer rond de 1 m waterdiepte. Niet alle schepen veroorzaken toenames van sedimentconcentraties. Sommige schepen zijn te klein
en veroorzaken een te geringe verstoring van het evenwicht om sediment te
doen opwervelen. ’s Nachts varen er weinig schepen en vindt er geen opwerveling plaats tijdens laagwaters. In figuur 4.8 en figuur 4.9 zijn voor de
Hollandsche IJssel en de Lek te zien hoe een scheepspassage zichtbaar is in
het meetsignaal.
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Figuur 4.8 Meting tijdens een
scheepspassage (Zandrak):
a) waterdruk, b) golven,
c) stroomsnelheid parallel
aan de rivier en d) sedimentconcentraties.
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Figuur 4.9 Meting tijdens een
scheepspassage (Z6):
a) waterdruk, b) golven,
c) stroomsnelheid parallel
aan de rivier en d) sedimentconcentraties.
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Tijdens een scheepspassage loopt het kribvak vol met water dat door het schip
voor zich uitgeduwd wordt. Na de passage loopt het kribvak weer leeg. Deze
grote waterspiegelschommelingen zijn goed te zien in figuur 4.8a. De schepen
veroorzaken tevens grote golven (> 10 cm). Het duurt lang voordat de golven
volledig gedempt zijn. In dit geval duurt het bijna 10 minuten eer de golfhoogtes op het niveau van voor de scheepspassage terug waren. De schepen zorgen
tevens voor een toename in stroomsnelheid in het kribvak. De stroomsnelheid
wordt meestal ongeveer 2 maal zo groot tijdens scheepspassages. In de
Hollandsche IJssel is duidelijk een toename van de sedimentconcentratie te zien.
Deze toename is afhankelijk van de grootte van het schip, de belading, de vaarsnelheid, enz. (Kruyt, 1997). De rol die elk van deze parameters speelt valt
buiten het doel van dit onderzoek.
In de Lek is geen duidelijk toename van de sedimentconcentratie zichtbaar in
relatie tot een scheepspassage.

4.3 Transport
4.3.1 Oorsprong sediment

Tijdens scheepspassages is er vaak een duidelijke toename zichtbaar van de
sedimentconcentratie. Deze toename kan het gevolg zijn van twee processen:
aanvoer van elders opgewerveld sediment (advectief transport) en door lokale
opwoeling van sediment (instantaan transport). Advectief transport treedt op
onder invloed van stroming en scheepvaart. Het kan zijn dat een schip een
sedimentwolk om zich heeft en dat deze sedimentwolk de oorzaak is van de
toename van de sedimentconcentratie. In dat geval zou er geen sprake zijn van
lokale erosie. Instantaan transport wordt veroorzaakt door transport van lokaal
opgewerveld sediment, als gevolg van golfwerking. Het instantane transport
veroorzaakt derhalve lokaal erosie. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen
deze twee transporten met behulp van de volgende formule:

u
c u gem 
c gem uinst 
cinst

(20)

De totale transportterm u.c bestaat uit een gemiddelde transportterm (advectief
transport) en een instantane transportterm. Indien er geen significante lokale
opwerveling plaatsvindt, is de totale transportterm vrijwel gelijk aan de gemiddelde transportterm. In gevallen van significante lokale opwerveling zal een
groot gedeelte van het totale transport bestaan uit instantaan transport.
In figuur 4.10 zijn de totale en instantane transporten uitgezet. Dit is gedaan
voor een meetserie waarin een scheepspassage optrad vanaf ongeveer 900
seconden.
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Het is lastig te zien in hoeverre het instantane transport zich verhoudt tot het
totale transport. Wel is te zien dat het transport sterk toeneemt tijdens een
scheepspassage. In figuur 4.11 is de verhouding tussen het instantane en totale
transport relatief tegen elkaar uitgezet.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figuur 4.11 De verhouding tussen het
instantane transport en
het totale transport.
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Uit de figuur blijkt duidelijk dat de instantane transportterm sterk toeneemt
tijdens scheepspassages en dan vrijwel het gehele transport vormt (bijna
100%). Dit duidt dus op lokale opwerveling van sediment in het kribvak tijdens
scheepspassages.
De mate van opwerveling hangt af van de schuifspanning die de golven genereren boven de bodem. De kritische schuifspanning die nodig is om het bovenste losse laagje slib in beweging te krijgen ligt volgens de literatuur rond de
0,08~0,1 N/m2 (zie bijv. Houwing, 2000). In figuur 4.12 is de maximale golfschuifspanning die ontstaat tijdens elke scheepspassage voor alle locaties uitgezet tegen het al dan niet optreden van een toename van de sedimentconcentratie.

Invloed van scheepsbewegingen op erosie
en sedimentatieprocessen in vooroevers
langs de Hollandsche IJssel en de Lek

32

.....................................

Figuur 4.12 Vergelijking van optreden
van transport met de golfschuifspanning aan de
bodem.
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Uit de figuur blijkt dat tijdens dit onderzoek de kritische schuifspanning dezelfde orde van grootte heeft als in de literatuur, zo rond de 0,08 N/m2.
4.3.2 Transportrichting

Tijdens scheepspassages (en normale afvoer) vormt de stroming die een schip
veroorzaakt de hoofdstroming in het kribvak. Figuur 4.13 laat het stromingspatroon in de eerste vijf minuten na een scheepspassage zien. De oever bevindt
zich aan de linkerkant van de plots.
Het schip komt uit de richting 270 graden. Het stromingsbeeld wordt vooral
bepaald door de golven. De waterdeeltjes onder een golf bewegen namelijk
met name heen en weer, maar verplaatsen netto niet veel. Daardoor lijkt het of
het water twee kanten opstroomt. De maximale stroomsnelheden die bereikt
worden zijn 0,25 m/s. In de drie minuten daaropvolgend blijft de stroomrichting gelijk, maar nemen de stroomsnelheden sterk af. In de vijfde minuut na de
passage is de vaarrichting van het schip al niet meer te achterhalen en is de rust
weergekeerd in het kribvak. De richting waarheen het sediment getransporteerd zal worden is richting geul. Dit komt door de sterke retourstroom die
optreedt bij scheepspassages.
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Figuur 4.13 Stromingsplaatjes voor de eerste vijf minuten na een scheepspassage (1 t/m 5).
De binnenste ringen stellen stroomsnelheden voor. De buitenste ring de richting.
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4.3.3 Concentraties

Het totale transport wordt in hoofdzaak bepaald door de stroomsnelheden en
de sedimentconcentraties. De gemiddelde achtergrondconcentraties in de Hollandsche IJssel zijn laag (figuur 4.4). In tabel 4.1 zijn de gemiddelde concentraties over de gehele meetperiode per locatie gegeven. Hierbij is de invloed
van de scheepspassages dus inbegrepen.
.....................................

Tabel 4.1

De gemiddelde sedimentconcentraties (in g/l) van
elke meetlocatie onderverdeeld per getij- en
dagfase. Tussen haken
staat steeds de gemiddelde waterdiepte (in cm).

___________________________________________________________________
eb
locatie
...............

Zandrak (1)
Zandrak (2)
Nieuwerkerk
Moordrecht
Streefkerk

vloed

dag

nacht

dag

...............

...............

...............

...............

nacht

0,09 (68)
0,09 (87)
0,14 (67)
0,22 (66)
0,21 (163)

0,05 (102)
0,02 (95)
0,13 (86)
0,11 (75)
0,18 (164)

0,04 (132)
0,00 (150)
0,13 (173)
0,19 (187)
0,15 (236)

0,05 (182)
0,02 (187)
0,09 (170)
0,16 (217)
0,14 (236)

In vergelijking met figuur 4.4 valt op dat de gemiddelde concentraties hoger
liggen. De invloed van scheepsbewegingen wordt hierin bepalend geacht.
Overdag (wanneer de meeste schepen varen) liggen de gemiddelde concentraties hoger dan ’s nachts. Ook bij eb liggen de concentraties hoger dan
tijdens vloed. Tijdens eb is de invloed van scheepvaart groter vanwege de
geringere waterdiepte.
De gemiddelde concentraties bij Streefkerk zijn vrijwel identiek aan die van de
achtergrondconcentraties. Bij Streefkerk zijn de meetframes in relatie tot de
Hollandsche IJssel dieper weggezet (meer dan 1,5 m tijdens laagwater). Door
deze grotere waterdiepte is het effect van opwerveling van bodemsediment
door scheepsgolven een stuk minder. Hoger in het kribvak zal waarschijnlijk de
opwerveling een stuk groter zijn. De positie van de meetframes in het kribvak
(de lokale waterdiepte) is zeer bepalend voor de resultaten.
4.3.4 Transportgrootte

Met behulp van de formules uit § 3.6 kunnen de jaarlijkse transporten berekend worden. Aangezien er vele aannames gedaan zijn, is het slechts juist om
een orde van grootte van de transporten te gebruiken en niet de berekende
waarden.
De transportberekeningen zijn alleen uitgevoerd voor twee locaties in de
Hollandsche IJssel. Hiervoor is gekozen omdat de Lek te veel ruis kent en de
OBS-en niet geijkt zijn voor de Lek. Bij de berekeningen zijn veelal dezelfde
parameterwaarden gebruikt als door Stolker en Verheij (2001; in: De Gelder,
2001). Een belangrijk verschil is dat tijdens deze berekeningen gemeten
concentraties zijn gebruikt (verschillend voor Zandrak en Moordrecht). Het
aantal schepen per jaar is op 10.000 gesteld. Dit aantal is verkregen door het
gemiddelde aantal scheepspassages per dag tijdens de dagen dat deze bijgehouden zijn te vermenigvuldigen met het aantal dagen in een jaar. Er is vanuit
gegaan dat de helft van het aantal scheepspassages geen sedimentopwerveling
tot gevolg heeft, omdat het dan hoogwater is. Daarnaast zijn er belangrijke
verschillen in kribvak-, rivier- en scheepsdimensies en zijn er tevens andere
stroomsnelheden, korrelgrootte en relatieve dichtheid gebruikt. In bijlage 3
staan voor beide locaties de gebruikte invoerparameters en hun waarden vermeld.
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Uit de berekeningen volgt dat er langs de gehele Hollandsche IJssel erosie
optreedt als gevolg van scheepvaart. De mate van erosie neemt toe vanaf
Zandrak richting Gouda; dit komt door een afname van de waterdiepte en van
de rivierbreedte. Gemiddeld over het gehele kribvak vindt er bij Zandrak erosie
plaats van enkele centimeters. Bij Moordrecht is dat opgelopen tot meer dan
10 cm per jaar. Dit zijn de gemiddelde bodemdalingen over het gehele kribvak.
Deze toename van de erosie wordt veroorzaakt door het afnemen van de natte
doorsnede van Zandrak richting Moordrecht. De retourstroomsnelheid wordt
dan groter en de erosieve kracht neemt daardoor toe. De erosie wordt volledig
gecompenseerd door de natuurlijke aanslibbing die optreedt in de Hollandsche
IJssel. Bij Zandrak bedraagt deze aanslibbing enkele centimeters en bij Moordrecht meer dan 20 cm per jaar. De toename in sedimentatie richting Gouda is
het gevolg van het toenemen van de gemiddelde sedimentconcentraties in de
richting van Gouda (figuur 4.14). Volgens het model bevindt Zandrak zich dus
in een soort evenwichtssituatie: de erosie is min of meer gelijk aan de aanslibbing. Richting Gouda neemt de netto sedimentatie toe.
Onlangs zijn er resultaten verschenen van sedimentvallen uit de Hollandsche
IJssel en de Lek. Er is zeer weinig verschil te zien tussen de metingen op de verschillende locaties. Zowel bij Zandrak, Moordrecht en de Lek (bij Schoonhoven)
sedimenteert er op jaarbasis bruto ongeveer 30 cm slib in de buis. Deze hoeveelheid klopt dus goed met de berekeningen voor Moordrecht, maar de
modelberekeningen voor Zandrak laten minder sedimentatie zien.
.....................................
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Figuur 4.14 Achtergrondconcentraties
langs de Hollandsche
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4.4 Vooroeververdedigingen

Tijdens dit onderzoek zijn tegelijkertijd metingen achter vooroeververdedigingen en in een nabijgelegen onbeschermd kribvak verricht om de invloed van
de dammen te meten. Met name de mate van golfdemping, verschillen in
sedimentconcentraties en het stromingspatroon zijn bestudeerd. Twee van de
drie vooroeververdedigingen zijn vergelijkbaar (Nieuwerkerk en Streefkerk).
Ze staan meestal onderwater en vallen slechts bij laagwater droog. De vooroeververdediging bij Moordrecht staat altijd boven water.
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4.4.1 Golfdemping

Een belangrijke functie van vooroeververdedigingen is het dempen van golven.
In figuur 4.15 is de mate van golfdemping voor elke locatie te zien, gemiddeld
over tien passages van grote schepen. Als maat voor de golfhoogte is H1/3
gebruikt, dit is de gemiddelde golfhoogte van het bovenste derde deel van alle
gemeten golven. De relatieve golfdemping is berekend door het verschil in
golfhoogte achter de dam te delen door de golfhoogte voor de dam.
De demping door de vooroeververdedigingen bij Nieuwerkerk en de Lek is vergelijkbaar. In de eerste minuut na de scheepspassages is de demping groot
(50~60%) en naarmate de golven kleiner worden neemt de demping af. De
dam bij Moordrecht dempt de golven vrijwel geheel. Bij Nieuwerkerk en Streefkerk is de grootte van demping door dammen een functie van het getij. Bij
hoogwater, wanneer de dammen volledig onder water staan, zal nagenoeg
geen golfdemping optreden. Bij laagwater daarentegen, wanneer de kruin van
de dammen boven water staat, zal golfdemping het grootst zijn. Dit verschil in
demping wordt in figuur 4.17 aangegeven. Hierin staat voor Nieuwerkerk bij
afname van de waterdiepte (eb) de grootte van de scheepsgolven voor en achter de dam weergegeven. De kruin van de dam komt bij een gemeten waterdiepte van ongeveer 30 cm droog te liggen.
4.4.2 Sedimentconcentraties

Een belangrijk gevolg van de golfdemping is dat de schuifspanningen bij de
bodem dusdanig laag zijn dat er geen opwerveling kan plaatsvinden, in ieder
geval niet vlak achter de dam (figuur 4.17). Bij eb worden de golven vrijwel
geheel gedempt en bij vloed, wanneer de dammen bij Nieuwerkerk en de Lek
onder water staan, worden de golven minder gedempt, maar is de waterdiepte
dusdanig hoog dat de schuifspanningen bij de bodem laag blijven. Dieper het
kribvak in, waar het ondieper wordt, kan wel wat sediment opwervelen. Dit
sediment kan echter door de aanwezigheid van de dam het kribvak niet verlaten. Opvallend is het daarom dat de sedimentconcentraties achter de vooroeververdedigingen betrekkelijk groot zijn. De sedimentconcentraties achter
de dammen zijn of vergelijkbaar met de concentraties in de onverdedigde kribvakken of groter. Aangezien er achter de dammen geen grote hoeveelheden
sediment worden opgewerveld, duidt dit er op dat de verdedigde kribvakken
fungeren als sedimentvallen. Het water stroomt, zeker in de kribvakken die bij
eb vrijwel afgesloten zijn van de hoofdgeul, gemiddeld langzamer dan in de
hoofdgeul en het sediment kan daardoor uitzakken.
Bij het plaatsen van de meetapparatuur was dit effect merkbaar door de aanwezigheid van een dikke laag slib op de waterbodem. De sedimentconcentraties achter de dam bij Moordrecht zijn extreem hoog. Zeer waarschijnlijk is
hier sediment op de OBS geaccumuleerd, waardoor de concentraties onrealistische waarden aannemen.
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Figuur 4.15 Links de gemiddelde H1/3
in de eerste vijf minuten
na een scheepspassage
voor en achter oeververdedigingen.
Rechts de relatieve golfdemping door de dammen in de eerste vijf
minuten na een scheepspassage.
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Figuur 4.16 H1/3 voor en achter
de dam bij Nieuwerkerk
uitgezet tegen de waterdiepte.
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Figuur 4.17 Golfschuifspanningen aan
de bodem achter de verschillende dammen in de
eerste vijf minuten na een
scheepspassage.
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Figuur 4.18 Sedimentconcentraties
achter de dammen in
de eerste vijf minuten
na een scheepspassage.
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4.4.3 Stroming

De stroming in de verdedigde kribvakken bij Nieuwerkerk aan de IJssel en de
Lek hangt sterk af van de getijfase. Bij vloed is de stroming veroorzaakt door
schepen vergelijkbaar met de stroming in het aangrenzende onverdedigde kribvak. Bij eb, als de dammen droog staan, is een scheepspassage niet zichtbaar
in het stromingspatroon en staat het water vrijwel stil (figuur 4.19). Achter de
dam bij Moordrecht is de invloed van schepen klein en is het eb/vloed
stromingspatroon dominant.
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Figuur 4.19 Stromingsbeeld tijdens
een scheepspassage bij
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Links bij vloed wanneer
de dam onder water staat.
Rechts bij eb wanneer
de dam droog ligt en het
water vrijwel stil staat.
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4.5 Sedimentvallen

In tabel 4.2 zijn de analyseresultaten weergegeven van de sedimentvalmonsters
bij locatie N2 (Schoonhoven) in de Lek en bij Moordrecht en Capelle in de
Hollandsche IJssel. Ook de kwaliteit van het zwevende stof in de Hollandsche
IJssel (Gouda Voorhaven) en de Nieuwe Maas (Brienenoord) staat hier vermeld.
De resultaten zijn omgerekend naar standaard waterbodem (met 10% organisch stof en 25% lutum) en worden vergeleken met de toetsingswaarde
(klassegrens 2-3).
.....................................

Tabel 4.2

Kwaliteit van de sedimentvalmonsters in de Lek en de Hollandsche IJssel, en van het zwevende stof in
de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas. De gehalten aan zware metalen en organische microverontreinigingen zijn omgerekend naar standaard waterbodem.

Lokatie/norm

datum

OS
%

lutum
%

Toetsingswaarde

Cd
mg/kg
7,5

Cr
mg/kg
380

Cu
mg/kg
90

Hg
mg/kg
1,6

Ni
mg/kg
45

Pb
mg/kg
530

Zn
mg/kg
720

10 PAK
mg/kg
10

7 PCB
ug/kg
200

HCB
ug/kg
20

ald+dld
ug/kg
40

Schoonhoven-N2
Schoonhoven-N2
Schoonhoven-N2
Schoonhoven-N2
Schoonhoven-N2

17-01-02
18-04-02
24-02-03
06-05-03
04-08-03

10,9
9,4
2,5
9,3
0.5*

21
29
3,7
34
21

1,9
2,2
1,1
2,0
3,9

75
66
47
64
104

72
62
35
54
90

1,3
1.8
0,4
1.8
2.9

46
31
41
27
41

87
87
44
88
155

444
417
389
405
689

4,7
6,0
1,1
5,6
5,0

69
113
76
90
519

11
23
10
10
46

<3
<2
<2
<3
<4

Moordrecht
Moordrecht

24-05-02
11-11-02

7,3
7,1

29
19

2,7
3,1

69
85

71
82

1.7
2.0

29
37

128
145

435
500

6,7
6,3

470
102

38
7

466
70

Capelle a/d IJssel
Capelle a/d IJssel
Capelle a/d IJssel

24-05-02
11-11-02
20-02-03

10,2
8,6
10,6

31
18
23

2,5
1,6
1,6

71
67
66

65
51
56

1.9
1,2
1,2

32
34
35

93
77
79

407
347
342

7,4
6,9
5,1

122
86
88

15
70
7

<2
9
<7

Gouda Voorhaven
Gouda Voorhaven
Gouda Voorhaven

22-05-02
13-08-02
05-11-02

14.8
12.6
11.6

42
40
43

1,7
1,9
5,0

93
76
86

58
59
64

1.7
1.9
2.1

31
29
29

140
118
128

411
407
441

5,0
6,6
6,9

95
112
111

5
6
8

79
98
76

Brienenoord
Brienenoord
Brienenoord

22-05-02
13-08-02
04-11-02

8.3
7.8
7.6

41
37
42

0,5
1,3
1,7

77
72
68

53
56
49

1,0
1,6
0,9

34
32
36

78
81
69

345
346
298

4,2
4,5
3,8

107
118
90

16
19
33

1,5
<1
0,9

* - waarde < det.limiet
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De kwaliteit van het sedimenterende materiaal in de Lek is doorgaans klasse 3,
op basis van kwik. Incidenteel wordt de klasse 3 grens ook overschreden door
koper, nikkel, HCB en PCB’s. Opgemerkt dient te worden dat het monster van
04-08-03 een onwaarschijnlijk laag gehalte aan organische stof heeft, waardoor de omgerekende gehaltes aan PCB en HCB maar ook de zware metalen
vermoedelijk te hoog zijn. Wanneer dit monster niet wordt beschouwd, zijn de
klasse bepalende verontreinigingen in de Lek kwik, nikkel en HCB.
Ook in de Hollandsche IJssel valt het afgezette slib vaak in klasse 3, op grond
van kwik en HCB (te Moordrecht en soms Capelle), PCB’s en aldrin/dieldrin
(alleen te Moordrecht). Opvallend is het hoge gehalte aan PCB’s en aldrin/
dieldrin te Moordrecht op 24-05-02. Te Capelle worden veel lagere PCB-gehalten gemeten op die datum en is aldrin en dieldrin zelfs niet aantoonbaar. Deze
bevindingen wijzen op een lokale bron van PCB’s en aldrin/dieldrin in de omgeving van Moordrecht. Ook in het zwevende stof te Gouda Voorhaven worden
hoge gehalten aan aldrin/dieldrin gevonden, in tegenstelling tot het zwevende
stof van de Nieuwe Maas waar de gehalten rond de detectielimiet liggen.
Overall kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van het afgezette sediment
in de Lek en de Hollandsche IJssel weliswaar beter zal zijn dan in het verleden,
maar nog steeds in klasse 3 valt voor een klein aantal verontreinigingen.
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5 Discussie
.............................................................................................

De meetresultaten van de Lek geven geen aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij het effect van vooroeververdedigingen. In eerste instantie voldoen ze
aan de verwachtingen: de vooroeververdedigingen dempen de golven en
vangen sediment in. Het aanleggen van verdedigingen heeft dus een positief
effect op het sedimentatieproces en kan daarmee gebruikt worden als middel
om de kwaliteit van de waterbodem door middel van natuurlijke afdekking te
verbeteren. Uit het werk van van der Perk (2002) blijkt echter dat de verontreiniging van de toplaag van de waterbodem in vak N6 (vooroeververdediging
met open constructie) even groot was als bij niet verdedigde vooroevers. Bij Z7
(gesloten constructie) werd wel een verbeterde toplaag gevonden. Blijkbaar is
het dempende effect voor golven niet voldoende om het sedimentatieproces
achter de dammen te bevorderen en daarmee snel een schonere toplaag te
creëren. Ofwel de hydrodynamische condities blijven ongunstig om de sedimentatie van nieuw (schoner) sediment te vergroten, of erosie van de toplaag
van de waterbodem komt zo nu en dan voor waarbij de oude (vervuilde) laag
weer geëxposeerd wordt. Bij dit laatste geval kan aan condities ten tijde van
hoge afvoeren gedacht worden, waarbij de stroming van het water onvoldoende wordt afgeremd. Bij Z7 (gesloten constructie) treedt én reductie van
scheepsgolven op én zal de stroming van het water ten tijde van hoge afvoeren
mogelijk wel gereduceerd worden. Dit betekent dat én sedimentatie van nieuw
sediment wordt bevorderd én erosie van de waterbodem wordt tegengegaan.
In de Hollandsche IJssel heeft scheepvaart een behoorlijke invloed op de morfologie van de kribvakken. Vooral de scheepsgeïnduceerde golven zorgen voor
erosie op de vooroevers. Bij het toepassen van gemeten parameterwaarden
(duur effect langsvarend schip, aantal schepen per tijdsperiode, grootte
scheepsgolven, retoursnelheid vanuit kribvak, gesuspendeerde sedimentconcentratie) in het 1D-oevermodel van Stolker en Verheij (2001) blijkt deze erosie
vanaf Zandrak richting Gouda toe te nemen. Op basis van de gemeten achtergrondwaarden blijkt de natuurlijke sedimentatie ook vanaf Zandrak richting
Gouda toe te nemen, en deze is kribvak gemiddeld altijd groter dan de erosie.
Het resultaat van beide processen (de netto sedimentatie) is echter te klein om
het vervuilde slib binnen een gewenste tijd af te dekken. Dit komt overeen met
de conclusies uit het SKB-onderzoek (Witteveen & Bos, 2002). Om de vervuilde
(voor)oevers te saneren is het zeker niet noodzakelijk om de gehele vervuilde
waterbodem af te graven. Door de wisselwerking tussen erosie en sedimentatie
zal er altijd sprake zijn van een actieve grenslaag tussen water en bodem.
Indien deze grenslaag van maximaal een halve meter (dichter bij de oever is
deze mogelijk wat hoger) wordt afgegraven en met een halve meter schoon
materiaal wordt afgedekt, dan zijn de kribvakken voldoende gesaneerd. Het is
daarbij niet beslist noodzakelijk om het schone slib te beschermen met vooroeververdedigingen: de toplaag van de bodem zal tijdens scheepspassages
omgewoeld en afgevoerd worden, maar de grenslaag wordt steeds weer door
natuurlijke sedimentatie aangevuld met relatief schoon materiaal (hoewel dit
nog steeds klasse 3 is; zie paragraaf 4.5). De vooroeververdedigingen zijn wel
een effectieve maatregel om erosie van het grensvlak tussen land en water
(de oever) tegen te gaan.
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De verdediging zorgt tevens voor een rustiger milieu in het kribvak wat de
groei van rietkragen bevordert. Om de rietkragen te beschermen moeten de
dammen net iets hoger dan de laagwaterlijn gebouwd worden om zo de
kwetsbare rietwortels te beschermen. Daarnaast zal het aanleggen van vooroeververdedigingen het uitzakken in de vaargeul van recentelijk opgehoogde
vooroevers verhinderen.
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6 Conclusies en aanbevelingen
.............................................................................................

De metingen tijdens dit onderzoek laten een duidelijk invloed van scheepvaart
op de hydrodynamische processen in een kribvak zien. Naast het opwekken
van golven, veroorzaken de scheepspassages veranderingen in stroomsnelheid
en waterdieptes (opstuwing en uitzuiging) op vooroevers. In de Hollandsche
IJssel leidt dit vaak tot een toename van de sedimentconcentratie, wat direct
gerelateerd kan worden aan lokale erosie van de waterbodem. De grootte van
deze toename hangt af van de grootte van de golven en vooral ook van de
waterdiepte. In de Lek (Z6) stond het meetframe vrij diep en was er vaak geen
duidelijke toename van de sedimentconcentratie te zien.
Vooroeververdedigingen hebben een duidelijke invloed op de hydrodynamische
processen: ze dempen de golven, verminderen de turbulentie in het water achter de constructies en vangen daarmee sediment in. De hoogte van de kruin
van de dam is in getijdenrivieren van cruciaal belang. Deze hoogte bepaalt
namelijk hoe lang de dam de oever (rietkragen) kan beschermen tegen golfslag.
Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van het 1D oevermodel van WL |
Delft Hydraulics (Stolker en Verheij, 2001). In het model worden veel aannames gedaan over de grootte van de parameterwaarden. Tijdens dit onderzoek
zijn enkele van deze parameters gemeten, zodat de input in het model beter
overeenkomt met de werkelijkheid. De orde van grootte van de sedimentatie
en erosie in de kribvakken lijken realistisch. Op vooroevers in de Hollandsche
IJssel wordt erosie van de waterbodem als gevolg van scheepspassages gevonden. Sedimentatie vindt onder natuurlijke (zonder scheepvaart) omstandigheden plaats. Uit de metingen blijkt dat het effect van erosie door scheepvaart
richting Gouda groter wordt. Dit valt toe te schrijven aan de veranderende
geometrie van de Hollandsche IJssel: richting Gouda wordt de Hollandsche
IJssel én smaller én ondieper, waarmee het effect van scheepvaart op vooroevers groter wordt. De metingen laten ook zien dat de natuurlijke sedimentatie richting Gouda groter wordt. De modelberekeningen laten zien dat netto
de natuurlijke sedimentatie altijd groter is dan de optredende erosie. Echter de
marges zijn zo klein en de kwaliteit van het zwevende stof is nog onvoldoende
verbeterd (klasse 3) dat afdekking van de vooroevers met nieuw sediment niet
als saneringsvisie voor de Hollandsche IJssel gebruikt kan worden.
Het onderzoek is uitgevoerd om op de volgende vragen antwoord te kunnen
geven:
1. Wat is de orde van grootte van de door schepen veroorzaakte erosie in
kribvakken?
Het toepassen van gemeten waarden in het 1D oevermodel van Delft |
Hydraulics laat zien dat in de Hollandsche IJssel over de gehele lengte erosie
van de vooroever plaatsvindt als gevolg van scheepsgolven. Deze erosie loopt
op van enkele centimeters bij Zandrak tot meer dan 10 cm bij Moordrecht.
Deze toename wordt veroorzaakt door het ondieper en smaller worden van
de rivier.
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Door schepen opgewekte golven veroorzaken in het smallere en ondiepere deel
van de Hollandsche IJssel een grotere verstoring van het evenwicht waarbij
meer erosie plaatsvindt. Met betrekking tot de Lek kan gezegd worden dat de
erosie als gevolg van scheepvaart relatief klein was. Oorzaken liggen hierin dat
bij de Lek minder effect van opwoeling van sediment door scheepspassages
werd gemeten. Mogelijk dat de frames te diep zijn weggezet.
2. Wat is de orde van grootte van de natuurlijke aanslibbing?
Berekening met het 1D-oevermodel laat zien dat in de Hollandsche IJssel vrij
forse sedimentatie plaatsvindt, toenemend van enkele centimeters bij Zandrak
tot meer dan 20 cm per jaar bij Moordrecht. Deze toename wordt veroorzaakt
door de grotere zwevend stof concentraties richting Moordrecht. Er is nog geen
duidelijkheid over de oorzaak van de grotere achtergrondconcentraties. Ze kunnen veroorzaakt worden door opgewoeld slib uit de hoofdgeul of als gevolg
van getijprocessen. In het eerste geval zou het om vervuild slib gaan.
Ook langs de Lek vindt in de kribvakken natuurlijke sedimentatie plaats.
Vanwege te weinig veldmetingen kon het 1D-oevermodel voor de Lek niet
worden toegepast. Er is derhalve geen inschatting voor de netto sedimentatie
in kribvakken in de Lek gegeven.
3. Wat is de invloed van de vooroeververdedigingen op de hydrodynamische
processen?
In de praktijk blijken de vooroeververdedigingen te werken volgens de theorie:
ze dempen golven en vangen sediment in. Vooroeververdedigingen die tijdens
een gedeelte van de tijd onder water staan dempen de golven gemiddeld 50%.
Vooroeververdedigingen die permanent boven water staan dempen de golven
vrijwel in hun geheel. De zwevend stof concentraties achter de dammen zijn
gemiddeld hoger dan in onverdedigde kribvakken wat op het invangen van
sediment duidt. Immers, achter de dammetjes wordt de schuifspanning aan
de bodem nooit groter dan de kritische grens: er vindt geen opwoeling plaats.
Netto leidt dit dus tot extra sedimentatie achter de dammetjes. Voor de Hollandsche IJssel geldt dit onder alle omstandigheden. Bij de Lek kan met name
tijdens (zeer) hoge afvoeren erosie achter de vooroeververdedigingen optreden.
Dit proces zal bij verschillende typen vooroeververdedigingen anders uitpakken
(zie ook van der Perk, 2002).
4. Wat is de invloed van de veranderende geometrie van de Hollandsche
IJssel op de hydrodynamische processen?
Uit berekeningen met het 1D-oevermodel volgt dat de veranderende geometrie
van de Hollandsche IJssel grote invloed heeft op de mate van erosie. Door het
smaller en ondieper worden neemt de erosie toe richting Gouda. De zwevend
stof concentraties nemen toe vanaf Zandrak richting Moordrecht (eventueel
veroorzaakt door de veranderende geometrie). De hogere concentraties zorgen
voor een grotere sedimentatiesnelheid. Dit betekent dat bij Moordrecht de
actieve sliblaag (voortdurende afwisseling van erosie en sedimentatie) dikker is
dan bij Zandrak.
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5. Hoe verhouden de processen in de Hollandsche IJssel zich tot de processen
in de Lek?
Het systeem Lek is groter (breder en dieper) dan het systeem Hollandsche
IJssel. De invloed hiervan op de mate van verstoring tijdens scheepspassages is
niet duidelijk in de metingen terug te vinden. Procentueel gezien werden
scheepsgeïnduceerde golven bij verdedigde vooroevers op de Lek evenveel
gedempt als in de Hollandsche IJssel. Het effect van scheepsgolven op opwerveling van lokaal sediment was bij de Lek veel minder zichtbaar. Mogelijk dat
dit veroorzaakt werd door het te diep wegzetten van de meetframes.
Mogelijk dat ook de grovere sedimentsamenstelling van de vooroevers in de
Lek hierbij een rol speelt (grof materiaal woelt moeilijker op dan fijn materiaal).
De berekende erosie- en sedimentatiesnelheden voor de Hollandsche IJssel
kunnen mede daarom niet opgeschaald worden voor de Lek. Voor de Lek zal
het 1D-oevermodel apart gekalibreerd moeten worden.
6. Wat is een verstandige saneringsmethode?
De saneringsvisie, verontreinigd sediment natuurlijk laten afdekken door relatief
schoon sediment, kan voor de Lek werken (hoewel het zwevende stof in de Lek
nog net in klasse 3 valt). De gesaneerde of heringerichte kribvakken worden
goed beschermd door de vooroever verdedigingen die tevens de sedimentatie
van relatief schoon sediment bevorderen. Hierbij geldt dat niet elke type vooroeververdediging even functioneel zal zijn (zie ook de conclusies Perk, M. van
der, 2002). Het is niet gelukt om bij het huidige onderzoek achter verschillende
typen verdedigingen te meten. Het effect van verschillende typen vooroever
verdedigingen op de morfologische ontwikkeling van vooroevers zal daarom
in een ander kader uitgewerkt moeten worden.
In de Hollandsche IJssel is het niet nodig om al het vervuilde sediment uit de
kribvakken te verwijderen. Van de waterbodem is slechts de bovenste laag
(< 50 cm) actief. Het lijkt daarom afdoende om de bovenste halve meter af te
graven en het vervuilde slib af te dekken met schoon materiaal. Daarbij is het
vervolgens niet noodzakelijk om de gesaneerde kribvakken te beschermen met
vooroever verdedigingen, omdat van nature in de Hollandsche IJssel netto
sedimentatie optreedt. Het aanleggen van vooroever verdedigingen kan wel
op een andere manier functioneel zijn. Het aanleggen van een vooroeververdediging kan het uitzakken in de vaargeul van een recentelijk opgehoogde
vooroever tegengaan. Daarnaast kan een vooroeververdediging het sedimentatieproces op de vooroever stimuleren. Het zwevende stof in de Hollandsche
IJssel valt echter nog steeds in klasse 3; met name in het noordelijke deel van
de rivier (rond Moordrecht) is de kwaliteit onvoldoende waardoor aanzienlijke
herverontreiniging zal optreden.
Als laatste zullen vooroeververdedigingen de oevers (rietkragen) beschermen
tegen erosie (golfafslag) doordat ze effectief golven kunnen dempen. Hierdoor
zal de natuurwaarde van de oevers behouden blijven en bestaat wellicht de
mogelijkheid dat planten zich kunnen vestigen.
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totaal nat oppervlak van de dwarsdoorsnede van de vaarweg
nat oppervlak van de mond van het kribvak (in rivierlangsrichting)
oppervlak natte kanaaldoorsnede verminderd met grootspantoppervlak schip en waterspiegeldaling
amplitude waterdeeltjes vlak boven de bodem
gemiddelde rivierbreedte
scheepsbreedte
Chézy-coëfficiënt
grootspantcoëfficiënt
sedimentconcentratie
gemiddelde sedimentconcentratie
instantane sedimentconcentratie
korreldiameter
aanslibbing
tijdsduur aanslibbing
tijdsduur spiegeldaling
erosie door retourstroom
weerstandscoëfficiënt
gravitatieversnelling
golfhoogte
waterdiepte in het kribvak
gemiddelde waterdiepte in de rivier bij een afvoer waarbij de kribben juist overstromen
gemiddelde waterdiepte in de rivier
empirische, geometrie-afhankelijke uitwisselingscoëfficiënt
golflengte
kribvaklengte
scheepslengte
transportparameter
vangstfactor slib
horizontaal uitwisselingsdebiet
totaal uitwisselingsdebiet
verticaal uitwisselingsdebiet
breedtegemiddeld sedimenttransport
golfperiode
verblijftijd van binnengekomen water
geladen diepgang schip
orbitaalsnelheid aan de bodem
stroomsnelheid
kritische snelheid voor uitzakken van sediment
stroomsnelheid hoofdgeul vlak langs het kribvak
gemiddelde stroomsnelheid
instantane stroomsnelheid
maatgevende stroomsnelheid in het kribvak
neersnelheid
gemiddelde retourstroomsnelheid in de rivier
gemiddelde stroomsnelheid in de rivier
uitgaande stroomsnelheid (door spiegeldaling of retourstroomsnelheid)
volume van het kribvak (onder de waterspiegel)
snelheid schip
valsnelheid sediment
kribvakbreedte c.q. erosiebreedte
ijkparameter voor het sedimenttransport
vermenigvuldigingscoëfficiënt voor retourstroming in kribvakken
relatieve dichtheid sediment
getijslag
porositeit
kinematische viscositeit
droge dichtheid sediment
dichtheid van water
golfschuifspanning vlak boven de bodem
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Bijlagen
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Bijlage 1: Handleiding meetframes ‘Gouwzee 1 & 2’

.............................................................................................

Het opstarten en uitlezen van de meetframes gaat voor beide meetframes
hetzelfde. Nodig zijn: 36 batterijen per meetframes, laptop met programma
‘PC208W2.1’, uitleeskastje met grote kabel, seriële kabel, parallelle 25 flat
kabel.
Opstarten
-

-

Kastje op ‘PC=auto’ en ‘Communicatie = extern’.
Verbind het kastje met de datalogger.
Verbind de laptop met het kastje met de seriële kabel.
Start de laptop.
Open in windows het programma ‘PC208W.2.1’.
Ga naar connection en druk op connect.
Laad het gewenste programma, doe dit door het programma te selecteren
en vervolgens op 'send' te drukken; Tijdens dit onderzoek is bijvoorbeeld
voor meetframe 1 (gouwzee1) programma
c:\gouwzee\gzeeprog1\gzee_53m.dld gebruikt; de datalogger uitzetten
gebeurt door het programma 'NOP' in te laden.
Verbreek de verbinding.

Uitlezen
-

-
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Verbind het kastje met de datalogger.
Verbind de PC met de 25 flat kabel aan het kastje, laat de PC uit.
Zet het kastje op ‘PC=on’ en ‘Communicatie=intern’.
Het lampje gaat branden, indien dit heel snel weer uitgaat is er iets fout,
meestal duurt het enkele minuten, de data wordt nu naar het kastje gestuurd.
PC aan, dos opstarten.
In dos staat de data op F-schijf.
Kopieer de data naar de C-schijf.
Verbreek de verbinding tussen de laptop en het kastje.
Start windows voor verder gebruik van de data, als er nog verbinding is met
het kastje blijft windows vaak hangen.
Zet het kastje op 'PC=auto' of laad het programma NOP in de datalogger.
Dit spaart de batterijen van de datalogger.
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Bijlage 2: IJkformules voor beide meetframes

.............................................................................................

Gouwzee1:
Emfx:
Emfy:
Druk:
Slib:
Tiltx:
Tilty:

0,00415x – 0,0440
0,00413x – 0,0274
0,11920x + 931,36
0,00460x + 0,12970
(x – 1118,474)/35,11767
(x – 1190,712)/35,76394

Gouwzee2:
Emfx:
Emfy:
Druk:
Slib:
Tiltx:
Tilty:

0,00394x – 0,02850
0,00392x – 0,057
0,12080x + 982,52
0,0051x – 0,0543
(x – 1136,165)/32,54761
(x – 1160,383)/30,88261

Het kompas moet in principe telkens geijkt worden, in verband met verschillende invloeden per meetlocatie en de batterijen spelen ook een belangrijke rol.
Zonder ijking kunnen er fouten optreden van 20 graden.
Zonder deze invloeden is de relatie als volgt:
Noord: 100/1.900 mV
West: 550 mV
Zuid:
1.000 mV
Oost: 1.450 mV
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Bijlage 3: Invoerparameters voor het 1D-oevermodel
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Zandrak

Moordrecht

.............................

.............................

500
664
250
8
40
1
0,06
0,00005
9,81
1
12
7
0,1
332
80
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0,3
3
0,00007
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400
664
200
8
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