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Hoc duurzaamis
nviervermiming?

ophetgebiedvanruimtelijke ordening, waarin wordt gepleit vooreenverbetering vande
ruimtelijke kwaliteit vanhet rivierengebied.
Inditkader isin2002hetproject 'Ruimte voor
deRivier'gestart. Hetprojectbureau onderzoektentoetst mogelijke maatregelpakketten,
waarmeedebenodigde waterstanddaling voor
deRijntakken enhetbenedenstroomse deel
vandeMaas kanworden bereikt. Deze maatregelen bestaan uiteenaaneenschakelingvan
uiterwaardverlagingen, dijkverleggingen, aanlegvannevengeulen enzomerbedverdiepingen. Uiteindelijk zal nazorgvuldige afweging
vandeeffecten éénpakket van maatregelen
wotden samengesteld.
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De manier waarop deveiligheid vanhetNederlandse rivierensysreem inde komende jaren kan
wordengewaarborgd naai terdiscussie. Indeajgelopen decennia hebben hogeafvoeren de noodzaak
tor ingrijpen aanhet lichtgebracht. De voorkeurvan beleidsmakersgaat uit naar rivicrvernuming
inplaats vangrootschalige dijkverhogingen. Rivierverruimende maatregelen biedengoede mogelijkheden torhetverlagen vanwaterstanden tijdens extreme afvoeren, maar leiden tevenstoteen morfologische responsvanhetriviersysteem. Ditkanoptermijn nadelig zijn voorde effectiviteit van de
maattcgclen. Daarnaast kunnen andere kernfuncties van hetriviersysteem, zoalsdcscheepvaart, in
hctgediug komen. Aanpassingen van hetrivierbeheer zullen noodzakelijk zijn omindetoekomst het
riviersysteem opdehuidige wijze tekunnen laten functioneren.
In 1553,maar vooral in 1995, dreigdende
dijken hettebegeven.Demaatgevende hoge
afvoer waarop deveiligheidsnormen worden
afgestemd, isnaar aanleiding vandeextreme
afvoeren indejaren negentig verhoogd tot
16.000kubieke meter perseconde voordeRijn
en 3.800kubieke meter perseconde voorde
Maas.Hetriviersysteem zalmoeten worden
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aangepast omdeze hogeafvoeren opeenveilige manier tekunnen verwerken.Daarnaastzal
in hetbenedenrivierengebied ookrekening
gehouden moeten worden meteen stijging
vandezeespiegel [60cmpereeuw].
Met deaanpak vande veiligheidsproblematiek ontstaat eenkoppeling methet beleid

Overzichtvan het noordelijkdeltabekken. Destippellijngee/tdegrenstussenhetbenedenrivierengebied(BER)
en hetbovenrivierengebied(BORjaan.
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Rivierverrurmrng leidt naast hetwaterstandsverlagende effect ooktoteenaantal
neveneffecten. Inditartikel staat devraag centraalwatdemorfologische respons vanhet
riviersysteem isop rivierverruimingsmaatregelenenhoeeenaantal essentiële rrvierfuncties hierdoor inhetgedingkankomen. Verder
wordt aangegeven watdeconsequenties hiervan zouden kunnen zijn voor het rivierbeheer.
Dezeaspecten worden behandeld aandehand
vaneenstudie inhetkadervan'Ruimte voor
deRivier',diebegin ditjaar isuitgevoerd door
deUniversiteit Twente in opdracht vanhet
RIZA'M.Indezestudie iseen modelinstrumentarium ontwikkeld waarmeedegrootschalige morfologische effecten vaneenaantal
pakketten vanrivierverruimende maatregelen
in hetbenedenrivierengebied vandeRijnen
Maas inkaart isgebracht.
Het benedenrivierengebied omvatde
benedenlopen vandeRijntakken endeMaas
(ziekaart, BERstaat voor benedenrivierengebied).Derivierverruimende maatregelen in
ditgebied concentreren zich opdeLek,de
Boven-enNieuwe MerwedeendebenedenloopvandeMaas (BergscheMaas enAmer).De
maximaal benodigde waterstanddahngen in
dezedrie secties bedragen respectievelijk 15,30
en 60 cmbijeenrivierafvoer van16.000kubiekemeter perseconde teLobith.Tijdens het
onderzoek iseenééndimensionaal morfologisch model3'ontwikkeld vanhet benedenrivierengebied. Dit model isgekalibreerd voor
debenedenlopen vandeMaas,deLek,alsook
voordeWaalendeMerwedes.Hierbij is
gebruikgemaakt vandewaargenomen grootschaligemorfologische ontwikkeling vanhet
riviersysteem indeperiode 1990-2000. Het
benedenrivierengebied isvannatureeen
typisch sedimentatiegebied, waarin echter uitgebreid wordt gebaggerd omderivierbodem
op peiltehouden vootdescheepvaart.De
interactie tussen natuurlijke sedimentatieen
desedimentonttrekking alsgevolgvanhet
baggerwerk isinhetmodel opgenomen door
de invoer vanwerkelijke baggerdata uitde
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betreffende periode.Verder ismet de werkelijk
opgetreden rivierafvoeren gerekend en zijn
recente korrelgroottegegevens van het rivierbodemsediment gebruikt.Als transportformulevoor het sediment isgekozen voor de relatie
van Engclund &Hansen (15167). Doot het
gebruik vandegebiedsspecifieke data en na
zorgvuldige kalibratie blijkt de aanwezige
balans in het gebied tussen de natuurlijke
sedimentatie en het baggeren goed met het
model tekunnen worden beschreven.
Ingrotedelen van het benedenrivierengebied treedt sinds deafsluiting van het Haringvliet sedimentatie op.In het middendeel treedt
voornamelijk erosie op.Tegrote sedimentatie
wordt tegengegaan door baggerwerk. Dit veroorzaakt in de huidige situatie een lichteerosie,die voornamelijk door het baggerwerk
wordt veroorzaakt. Op enkele riviertakken is
denetto bodemverandering zeergering, doordat degebaggerde hoeveelheden nagenoeg
gelijk zijn aan de sedimentatie.

Riviermorfologische processen en
effecten
Morfologische processen,dat wil zeggen
aanzanding en erosievan de rivierbodem,
worden gedreven door hydraulische processen
in derivier (vooralstroomsnelheden).Veranderingen vande ligging van de rivierbodem zullen tegelijkertijd een ander stromingspatroon
teweegbrengen. Hiermee ontstaat een wederzijdse interactie tussen hydraulica en morfologie.
Rivierbodemveranderingen zijn het gevolg
van veranderingen in de scdimenttransportcapaciteit langs derivier.Een toename hiervan
in stroomafwaartse richting leidt tot erosie van
derivierbodem. Eenafname heeft tot gevolg
dat een deel van het getransporteerde sediment zal neerslaan, waardoor de rivierbodem
aanzandt.
Desedimenttransportcapaciteit (S) is
onder meer afhankelijk van de korrelgrootte
van het aanwezige bodemsediment en de
bodemruwheid, maar vooralook van de
stroomsnelheid (u).Het verband hiertussen
wordt door Engelund &Hansen weergegeven
als:S~ u5.Destroomsnelheid zelfstaat in relatiemet het debiet (Q|en het stroomvoerende
oppervlak (A),zoals weergegeven isindevergelijking Q_= uxA.De invloed van hydraulische
variabelen, zoals debiet en stroomvoerend
oppervlak, op de morfologie verloopt dus viade
stroomsnelheid en transportcapaciteit. Rivierverruimende maatregelen zijn primair gericht
op het vergroten van het stroomvoerend
oppervlak, waardoor bij een gelijkblijvend
debiet dewaterstand daalt maar tegelijkertijd
ookde stroomsnelheid en de sedimenttransportcapaciteit afnemen. Inde verruimde
riviertrajecten zal het van bovenstrooms aanH
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gevoerdesediment daarom minder gemakkelijk kunnen worden doorgetransporteerd,
waardoor extra aanzanding kan optreden.
Concluderend betekent de wisselwetking
tussen morfologie en hydraulica dat door
rivierverruiming hydraulische veranderingen
optreden (waterstand, diepte, stroomsnelheid),
waaraan de rivierbodem zichzal aanpassen
(morfologische respons).Door de verandering
van bodemligging zal het hydraulischesysteem, inclusiefde waterstanden, zich wederom
wijzigen. Uiteindelijk ontstaat een nieuwe
evenwichtssituatie.
Afbeelding 2 licht het proces toe. Het
betreft hier een zomerbedverdieping. Dedoorlopende lijnen geven deoorspronkelijke situatieweer,degestippelde lijnen de nieuwe situatie.Door deverdieping van het zomerbed
treedt een dalingvan dewaterstand op.De
waterdiepte terplekke van de zomerbedverdieping neemt echter toe.Destroomsnelheid en
sedimenttransportcapaciteit nemen daarmee
af Hierdoor slaateen deelvan het aangevoerde
sediment aan de bovenstroomse kant van de
vetdieping neer. Dehierdoor veroorzaakte verhoging van de rivierbodem zalop termijn weer
tot stijging van dewaterstand leiden. Elke
maatregel heeft zozijn eigen respons op veranderingen in het systeem.

Modelstudie
Met het ontwikkelde SOBEK-modelis
onderzoek gedaan naar deeffecten van rivierverruimende maatregelen in het benedenrivierengebied. Eenaantal maatregelpakketten
isin het modelgeïmplementeerd door aanpassingen in deriviermodelschematisatie. De
effecten van de maatregelen zijn relatief
bepaald, dat wilzeggen de ontwikkeling van
de huidige situatie (zonder maatregelen),die
ook met het SOBEK-model isberekend,isals
vergclijkingsbasis gebruikt. Op deze manier
ontstaat een beeld van de morfologische veranderingen die in de komendejaren in het riviersysteem kunnen worden verwacht en dievolledig kunnen worden toegeschreven aan de
rivierverruimcnde ingrepen.Degebiedsspeci-
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fieke gegevensdie voordekalibratie zijn
gebruikt, zijn ook voor deze langetermijn runs
gehanteerd. Dit houdt in dat met de rivierafvoeren uit deperiode 1990-2000isgewerkt en
dat ookde baggerdata uit deze periode representatiefzijn gesteld voorhet baggerwerk in
dekomendejaren.
Demorfologische respons van het riviersysteem op rivierverruiming wordt toegelicht
aan dehand van de motfologische effecten van
tweevoorbeeldmaatregelen in het benedenrivierengebied:eenzomerbedverdieping en
een nevengeul.Beidemaatregelen worden
door het projectbureau van 'Ruimte voor de
Rivier' mogelijk opgenomen in een uiteindelijk maatregelenpakket. Alseerste voorbeeld
wordt een zomerbedverdieping in deBergsche
Maas onderzocht. Het betreft hier eenverdieping van één meter overeen traject van 20km.
In afbeelding 3 (bovenstedeel)isdeze verdiepte
rivierbodem in deBergscheMaas weergegeven.
Hierin isook tezien hoe,alsgevolgvan sedimentatie, deverdieping langzaam vanafde
bovenstroomse kant weer wordt opgevuld.
Bovendien istezien dat de verdiepingzich ook
in benedenstroomse richting verplaatst.Na 30
jaar isdeze verplaatsing zo'n acht tot tien kilometer.Tijdens deze stroomafwaartse verplaatsing neemt de verdiepinggeleidelijk in grootte
afalsgevolgvan sedimentatie langs het gehele
traject. Wanneer niet zou worden ingegrepen,
zaldegehele verdieping na verloop van tijd
verdwijnen en keert het systeem terug in de
oude situatie.
Alstweedevoorbeeld worden de effecten
vaneen nevengeul beschreven,dieisgepland in
deuiterwaard nabij Gorinchem aan deBoven
Merwedeover een trajecr van 2,5km (afbeelding 3).Opdezeriviertak zijn overigens ook
nogandere ingrepen gepland, maar vooreen
zuivereanalysevan demorfologische respons
wordendeze hier buiten beschouwing gelaten.
Denevengeul zorgt vooreen maximale toename vanstroomvoerend oppervlak van ongeveer
800m2,wanneer dezestroomvoerend is.De frequentie waarmee degeul mcesttoomt(100
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ting verplaatsen. Uit deberekeningen volgt dat
deinitiële amplitude van dezegolven zo'n
70cm is.Deze neemt geleidelijk aftijdens het
voortplantingsproces. De voortplantingssnelheid bedraagt ongeveer 400meter perjaar.

Opvulling zomerbedverdieping in Bergsche Maas

Gevolgen voor rivierfuncties
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MorfologischegevolgenvanderivierveiruimendemaatregelenalsresultatenvanSOBEK-berckeningen.

maal perjaar) isgeregeld middels een inlaatdrempel,zodat degeul alleen bij hoge afvoeren
actiefwordt.In het model isde nevengeul
alseen extra riviertakgemodelleerd, parallel
aande hoofdtak. Het SOBEK-programma
biedt tevensdemogelijkheid de inlaatdrempcl
tesimuleren.Alsgevolgvande maatregel
bedraagt dedebietafname indehoofdgeul zo'n
ï.oookubieke meter persecondebijeen hoogwaterafvoer van6.500kubieke meter per seconde.Alsgevolghiervan neemt de stroomsnelheidendetransportcapaciteit inde hoofdgeul
ter plekke vandenevengeul af Daarwaarde
nevengeul zichsplitst vande rivier is daarom
sedimentatie inde hoofdgeul te verwachten.
Ennet na het punt waarde nevengeul zich
weervoegt bij derivier,isde oorspronkelijke
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transportcapaciteit weeraanwezigenzal,als
gevolgvandeverminderde sedimentaanvoer,
erosieoptreden. Inafbeelding 3 istezien dat in
het nevengeultraject derivierbodem 10à60cm
stijgt, terwijl benedenstrooms een vergelijkbare bodemdaling ontstaat.
Door het niet-continue karakter van de
maatregel-de nevengeul isalleen actiefbij
hogeafvoeren -zijn de effecten tijdelijk van
aard en isafwisselend sprakevan erosie en
sedimentatie.Wanneer na een actieve periode
alhet water weeralleendoorde hoofdgeul
wordt afgevoerd, zalde bodem opnieuw streven naar deoude evenwichtssituatie. Deop dat
moment aanwezige sedimentatiedrempel en
erosiekuil in dehoofdgeul van derivier zullen
zich alsbodemgolven in stroomafwaartse rich-

Afnamewaterstanddalmg bijzomerbedverdiepingindetijd.DeverdiepingopdeLekbedraagteen halve
meter,opdeoverigetweetakkenisditéénmeter. Dea/voerenbijdezeanalysebedragen:Lek1.100m3/s,Boven
Menvede4.300m3/jenBergscheMaasï.rïoom'/s.
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Naast deprimaire functie van de rivier, het
opeen veiligemanier afvoeren van water, ijs en
sediment, spelen ook riviergebonden functies
een rol,zoals scheepvaart, landbouw, landschap,natuur, wonen en recreatie.Het project
'Ruimte voor deRivier' iser indeeerste plaats
om de primaire functie teondersteunen. De
hiervoor beschreven morfologische consequenties van deverruimingsmaatregelen lijken
echter na een zekere tijd deeffectiviteit van de
maatregelen aan tekunnen tasten (beperkte
duurzaamheid), waardoor deveiligheid van
het rivierengebied optermijn toch weerin het
geding kan komen.
Debeoogdezomerbedverdieping in de
BergscheMaas levert initieel een belangrijke
bijdrage (60%) aan de terealiseren waterstanddaling(docm) in het gebied. Naar gelang de
verdieping zich weeropvult, zal de waterstand
echter gaan stijgen en kan debeoogde veiligheidsnorm niet meer worden gewaarborgd.
Ookdegeleidelijke migratie van de verdieping
in stroomafwaartse richting door de rivier kan
tot een ongewenste situatie leiden,omdat de
waterstanddaling niet meer ter hoogte van het
grootste knelpunt wordt bereikt.
In deplannen van'Ruimte voordeRivier'
wordt een aantal zomerbedverdiepingen in
overweginggenomen:naast deverdieping op
deBergscheMaas mogelijk eenverdieping van
éénmeter opdeBovenMerwede,die doorloopt
opeen deelvan deNieuweMerwede.Ookop
deLekwordt alsmogelijke maatregel een
zomerbedverdieping van een halve meter
onderzocht.
Afbeelding 4geeft weer hoededoor de
zomerbedverdieping bereikte initiële waterstanddaling in de loop der tijd weer afneemt
alsgevolgvan de morfologische respons van de
betreffende riviertakken. Na 15tot 30jaar isde
initiële daling van de waterstand al gehalveerd.
IndeLekgaat deafname het snelst,omdat de
verdieping hier slechts een halve meter
bedraagt. Verder valt opdat de afname in de
BovenMerwede sneller verloopt dan in de
BergscheMaas,terwijl deverdiepingen hier
ongeveer gelijk zijn. Dit wordt veroorzaakt
door het groterejaarlijks gemiddelde sedimenttransport in deBovenMerwede(700.000
kubieke meter, t2o.oookubieke meter in de
BergscheMaas).

Tijd (jaren)
•Bergsche Maas S- Boven Merwede

Lek

Naast deveüigheidsfunctie komen ook
enkele andere functies m het geding door de
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morfologische respons vanhetsysteemop
rivierverruiming. Hetbieden vanvoldoende
diepgang voordescheepvaart isessentieel vanuit economisch perspectief Metname bijde
geplande uiterwaardmaatregelen kunnen tijdens hoogwaterperioden drempels ontstaan in
de hoofdgeul, diedannoggeen probleem vormen, maar tijdens lageafvoeren weltot vaardiepteproblemen voordescheepvaart kunnen
leiden.Dedrempels verplaatsen zich metzo'n
400meter perjaar endehoogte ervan zalover
een periodevanbijvoorbeeld eenhalfjaar nauwelijks veranderen.
Niet alleen sedimentatie veroorzaakt problemen inhetgoed functioneren vaneen
rivier. Erosiekanleiden totinstabiliteitvan
oevers,dijken enkunstwerken. Bijeenzomerbedverdieping zullen wellicht maatregelen
getroffen moeten worden om instabiliteit
tegen tegaan. Ookdeuitbreidende erosie
benedenstrooms vandeinitiële verdiepingen
deerosiegolven alsgevolgvan uiterwaardmaatregelen kunnen stabiliserende ingrepen
opgrotere schaal noodzakelijk maken. Uithet
voorbeeld vandenevengeul bleken erosiekuilen meteenmaximale dieptevan ruim
70cmteontstaan.Hetisniet uitgesloten dat
deze lokaal veeldieper zullen zijn alsgevolg
van twee-endriedimensionale effecten.
Gevolgen voor het rivierbeheer
Aanpassingen inhetrivierbeheer zullen
nodigzijn omdebeschreven ongewenstegevolgen vandemaatregelen, namelijk geleidelijke
stijging vandewaterstand envermindering van
effectiviteit, tevoorkomen.Inhetonderzochte
benedenrivierengebied zalditmetname kunnen wordengerealiseerd door veranderingen in
het baggerbeleid. Middelsextra baggerwerkkan
deveroorzaakte extra sedimentatie vande
rivierbodem worden voorkomenenkande
effectiviteit vandemaatregelen ookop termijn
in stand wordengehouden.Demate waarin het
huidige baggerwerk inhetgebiedzalmoeten
worden geïntensiveerd,zalookmedebepalend
kunnen zijn voordeuiteindelijke keuzevande
tenemen maatregelen.
Tijdens deuitgevoerde studie isonderzocht inwelke mate debaggerinspanningzou

Beidemaatregelpakketten leiden totde
gewenste waterstanddaling in hetgebied.Uit
de modelstudie blijkt echter datinhetbenedenrivierengebied hetsysteem veel heftiger
reageert opmaatregelpakket A danoppakket
B.Detotale verwachte toename vanhetbaggerwerk bedraagt bij pakketA maximaal67
procent, terwijl dit bij pakket B slechts 16procent is.Hetverschil inmorfologische respons
vandetweepakketten wordt verklaard door
het type maattegelen waaruit beide pakketten
bestaan. PakketAbevat eentweetal zomerbedverdiepingen,namelijk éénopdeBergsche
MaasenéénopdeBovenMerwedeen Nieuwe
Merwede, waarbij hetzomerbed metéén
meter wordt verdiept. Hettweede pakket is
meer gericht opruimtelijk-kwalitatieve maatregelen enbehelst voornamelijk ingrepen inde
uiterwaard. Daarnaast iséénzomerbedverdieping (van0,5meter) opgenomen opdeBeneden-Lek.Demaatregelen inde uiterwaard
worden voornamelijk ingezet bij hoge afvoeren, waardoor degevolgen opmorfologie inde
hoofdgeul beperkr blijven. Eenverdiepingvan
het zomerbed iscontinu actief Hetriviersysteem wordt hiermee dusdanig uithetevenwicht gebracht, datsnelle morfologische veranderingen volgen.Omdeverdieping in stand
te houden, zalduscontinu gebaggerd moeten
worden. Hoewel zomerbedverdieping dusin
eerste instantie eenzeereffectieve maatregelis,
zijn demorfologische effecten ervanzoaanzienlijk dardeze maatregel,ookalshetgaat
om degevolgen voorhetrivierbeheer, niet
direct aanbevelenswaardigis.

Tabel 1.

Toename b a ^ e r w e r k als^evolrj van nvee mogelijke maarrçjelpakketten.
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moeten worden opgevoerd.Dehuidige baggerwerkzaamheden inhetgebied (Merwedes,
Beneden-Leken BergscheMaas-Amer) zijn
hierbij alsmaatstafgebruikt. Hetgaatom
ongeveer 600.000kubieke meter perjaar, gebaseerd opcijfers uitdeperiode 1990-2000.Resultaten vandemodelberekeningen zijn gebruikt
om eenschatting temaken vandebenodigde
hoeveelheid extra baggerwerk omde negatieve
gevolgen vandemaatregelen op waterstand
(stijging) envaardicpre(daling) teniet tedoen.
In tabel 1 zijn deresultaten vanhetvergelijkende onderzoek weergegeven voor twee maatregelpakketten.
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toename
pakketA

toename
pakket B

57°

20-87%

0-11%

110

0%

21-50%

150

25-68%

630

17-67%

0-5%
4-lé

Conclusies
Rivierverruimende maatregelen brengen
een morfologische respons vanherriviersysteem teweeg.Ditkanleiden tot verminderde
effectiviteit enbeperkte duurzaamheid vande
maatregelen.Opeentermijn vanjaren -decaden komt deveiligheidsfunctie vanderivier
hiermee opnieuw inhetgeding. Daarnaasr
kunnen demorfologische effecten leiden tot
verminderde vaardiepte voordescheepvaarten
aantasting vanoeveren bodemstabiliteit.
Hiermee zalinhetontwerp van maatregelen
rekening gehouden moeten worden.
Om deongewenste morfologische respons
tegen tegaan zalhetrivierbeheer moeten
worden aangepast. Hetinstrument hiervooris
baggeren/storren.Omextra baggerwerk zoveel
mogelijk tevermijden, kunnen demeeste
maatregelen dusdanig worden onrworpen dat
demorfologische responszogering mogelijk
is.Zomerbedverdieping isquawaterstanddaling weliswaar zeer effectief de duurzaamheid laatechter veeltewensen over,vooralin
rivieren merhoge sedimenttransporren. Het
extra baggerwerk dat nodig isomde effectiviteit vandezemaatregelen tebehouden, isdan
ookzeer significant. Hetgebruikte ééndimensionalecomputermodel blijkt zeergeschikt om
de huidigegrootschalige morfologische ontwikkelingvanhetgebied tesimuleren enook
om deeffecten vanrivierverruiming ende
gevolgen hiervan voorhetrivierbeheer in kaart
tebrengen.«
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