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Wereldwijde klimaatverandering zalgrotegevolgen hebben voordeafvoer van de Rijn. Diverse klimaatscenario's voorspellen hofere afvoeren indewinteren lagere a/voeren indezomer'. Deontwikkeling van bodemvomien, zoals rivierduincn, issterkajhankclijk van degrootte van dezeafvoer.
Wanneer dicgroter wordt, zullen rivierduincn hoger worden. Daarom hebben weonderzocht o)de
vaardiepte in de Bovenrijn tussen Lobith endePannerdensche Kopdoor hofere rivierduincn signi/ïcantbeperktzal worden. Rivierduinen reageren vertraagd opveranderingen in deafvoer en zeejroeien
dusnog doorop het momentdat de waterstand alweer aan het dalen is.Door toepassing van de huidige kennis laten wezien dat devaardiepte voor descheepvaart nu enin detoekomst met significant
belemmerd zal worden door hogere rivierduinen.
Scheepvaart opdeRijn isvangrote economische waarde voorNederland. Demeest voorkomende schepen op de Rijn hebben een maximale diepgang van vier meter2'.Wanneer deze
diepgang niet gehaald kan worden doordat de
waterdiepte teklein is,moeten meer schepen
worden ingezet voor het vervoeren van eenzelfde hoeveelheid goederen. Door lage afvoeren kan dewaterdiepte minder dan vier meter
bedragen. Daarnaast kunnen bodemvormen de
effectieve vaatdiepte verder vetkleinen. Rivierduinen bijvoorbeeld ontstaan bij hoge afvoeren door een interactie tussen stroming en
sedimenttransport. Bij hoge stroomsnelheden
komt sediment op de bodem van de rivier in
beweging,waardoor devorm van de bodem
verandert en rivierduinen ontstaan. Eerder
onderzoek naar rivierduinen in de Bovenrijn
bij Lobith toonde aan dat duinen 80cm hoog
kunnen worden bij een afvoer van7.000 kubiekemeter pet seconde3'.Bijeen extreme afvoer
van 12.000kubieke meter per seconde bij
Lobith,zoals die in 19515 voorkwam, zijn duinhoogtes van 1.60meter gemeten. Deze duinhoogtes zijn bereikt bij piekafvoeren, waarbij
dewaterdiepte elftot 14metet bedtoeg.

vertraging in deontwikkeling isen hoe snel
vervolgens deduinhoogte weer afneemt. Daarnaast willen weinzicht ktijgen in het effect
van klimaatverandering op dewaterstand en
rivierduinontwikkeling. Op diemanier kan de
invloed van rivierduinontwikkeling opde hindet voorde scheepvaart nu en in de toekomst
in kaart gebracht worden.

Klimaatverandering
Verschillende natuurverschijnselen, zoals

Afo. 1:

meer frequente hoogwateis en extreme droogte, wotden toegeschreven aan een stijgende
temperatuur opaarde.Diverse scenario's zijn
ontwikkeld om een schatting te maken van de
gevolgen van dezevorm van klimaatverandering. Indit onderzoek ishet zogeheten UKHIscenario(eenmodel van het Hadley Centte in
het Verenigd Koninkrijk) gebruikt om het
effect van de tempetatuurstijging opde afvoer
van deRijn tebepalen1'.Dit scenario isgebaseerd opde voorspellingdat de wereldgemiddelde temperatuur zalstijgen met twee graden
tot hetjaar 21004'.Daarbij iseen lage schatting
van ééngraad temperatuurstijging en een
hogeschatting van viergraden tempetatuurstijging vastgesteld om demate van onzeketheid aan te geven.
Descenario-uitkomsten zijn maandgemiddelde vermenigvuldigingsfactoren voor
reedsopgetteden afvoeren, diedaarmee verhoogd, dan welverlaagd worden. Het afvoerpattoon blijft volgens dit scenariodus hetzelfde; alleen degrootte van deafvoer verandert.
Het scenario resulteert m een toenemende
afvoer in deRijn in dewinter en een afnemendeafvoer in dezomer. Volgens het meest extreme scenario voot 2100stijgt de afvoer in de
winter met maximaal 45 procent en daalt de
afvoer in dezomer met maximaal 35procent.
In het onderzoek zijn verschillende basisjaren
van afvoeren geselecteerd om verwachte afvoeren volgens dit scenario teberekenen. De
afvoeren zijn gebruikt als invoet in een ééndimensionaal-hydraulisch model voor het berekenen van watetdieptes,die nodigzijn voor de
berekening van de hoogte van rivietduinen.

De ontwikkeling van rivierduinen
Rivierduinen zijn asymmetrische bodemvormen, dieontstaan in zand- en zand/grindrivieren.Eerst ontstaan ribbels op debodem en
wanneer de afvoer en stroomsnelheid toene-

Ribbelsen rivierduinen (uit 'Riverprocesses'van André Robert,2003).
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Rivietduinengroeien echter door nadat de
piekvande afvoer isopgetreden, zodat de
maximaleduinhoogte bij een reeds dalende
watetstand bereikt wotdt. Het isvan belang
voot descheepvaart te weten hoegroot deze
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men,wordendezevormen groteren ontstaan
rivierduinen, zoals tezien isin afbeelding i.
Devorming van rivierduinen reageert dus
vertraagd opdestromingscondities.Door stroming vindt sedimenttransport plaats,wat
gepaard gaat met erosieensedimentatie.De
stroming volgtdelijzijde vandedum, waarbij
dewaterdiepte afneemt bij nadering vande top
van deduin. Hierdoor neemt de stroomsnelheid
toe,waardoor erosieoptreedt.Vervolgens wordt
dewaterdiepte aandeloefzijde vande duin
weergroter,zodatdestroomsnelheid afneemt.
Dit veroorzaakt sedimentatie achter detop van
deduin.Dit procesvan erosieen sedimentatie
zorgt ervoordat deduin zich voortbeweegt. Het
veranderen vandebodem doorerosieensedimentatie vergtsignificant meer tijd dan veranderingen indestromingscondities,zoals
stroomsnelheid en waterdiepte.Zodoende
wordt demaximaleduinhoogte eenpaar dagen
na het optreden vandepiekafvoer bereikt. In
het verledenzijn verschillende methodes ontwikkeldvoorhet berekenen vandeduinhoogte,
veelalgebaseerd opeenevenwichtssituatie en
stationaire stroming 5 : Hierbij wordt geenrekeninggehouden met devertragingen wisselende
rivierafvoeren. Omdat stationaire stroming
nauwelijks voorkomt in deRijn isvoordeberekeningvandeduinhoogtes indeze situatie
gebruikgemaakt vandemethode vanWilbers6',
diegebaseerd isopdeideeën vanAllen7'.Deze
methode voorniet-stationaire stromingen
houdt tevens rekeningmet devertraagde ontwikkeling van rivierduinen.

Afbeelding 3 toont deduinhoogte ten
opzichte van de waterdiepte.Dezegrafiek geeft
dehalveduinhoogte weer,omdat het gemiddeldebodemniveau in het model halverwege
derivierduinen wordt genomen. De waterdiepte wordt in dat gevaldus verkleind met de
halveduinhoogte. Het istezien dat wanneer
dewaterstand verder daalt, de duinhoogte heel
snel afneemt. Voordeze lageafvoeren berekent

demethode Wilberseenduinhoogte diein de
ordeisvan een paar centimeter. Het isechter
niet zekerofin werkelijkheid deduinen in de
Bovennjn geheel verdwijnen bij lagere afvoeren (bijvoorbeeld indezomer).

Hinder
Descheepvaart opde Rijn wordt gehinderd waneer de vaardiepte minder isdan vier

Duinhoogte bij Lobith
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Deontwikkelingvanie hoogte vandeduinen tenopzichtevan het basisjaar2003.

Duinhoogteenwaterdiepte

1/2 duinhooqle

Resultaten voor duinhoogte
Detoename van de rivierafvoer alsgevolg
van klimaatverandering blijkt een duidelijke
invloed te hebben opdeontwikkeling van
rivierduinen in deRijn (zieafbeelding 2).Voor
het basisjaar 2003bedroegdeafvoer9.000
kubieke meter per secondeen werd een duinhoogte van bijna 1,2 meter berekend. In het
UKHI-scenario voor 2100ligtde piekafvoer 45
procentgroter (14.000kubieke meter per seconde],waardoor demaximale duinhoogte 1,7
meter wordt.Degrotere vertraging isgoed te
zien in degrafiek: demaximale duinhoogte
wordt steeds later bereikt, terwijl de piekafvoeren opdezelfde dagvallen (tezien aan deverticale stippellijn).
Dewaterstand tijdens de piekafvoer voor
het UKHI-scenario voor 2100bedraagt maximaal 14meter en wanneer de duinhoogte
maximaal is,isde waterdiepte naar ongeveer
12meter gedaald.Rivierduinen met een hoogte
van 1,7meter beperken devaardiepte dus niet
op het moment waarop zehet hoogst. Daarna
neemt deduinhoogtc snel weer af; binnen een
week isdehoogte ongeveer gehalveerd, terwijl
de waterstand dan met slechts ongeveer drie
meter gedaald is.
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Deontwikkeling vandedumhoogtcendewaterdiepte, uitgerekendvoorhetUKHI-scenariovoor2100,ten
opzichtevan hetbasisjaar 1995.
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Het ejjectvan klimaatverandering endehoogtevan derivierduinenophetlaadvermogen.
Laadvermogen scheepvaart (basisjaar 1991)
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meter. Het onderzoek toont aan dat hogere
rivierduinen door hogereafvoeren in de wintermaanden geen invloed hebben opde minimaal benodigde vaardiepte voordescheepvaart, omdat een (extreem) hoogwater niet zo
snel door een laagwater wordt gevolgd, zodat
duinen tijd hebben om in hoogte afte nemen,
zoalsgeïllustreerd in afbeelding 3.De vertraging in deontwikkeling van deduinen is
ongeveer een week, maar de rivierafvoer isdan
nog niet gedaald naar een niveau waarbij de
waterdiepte zogering isdat rivierduinen de
vaardiepte zouden kunnen belemmeren. De
scheepvaart ondervindt pas hinder door
beperkte waterdiepte inde zomermaanden,
wanneer deafvoer laag is(ongeveer900kubiekemeter pet seconde).In afbeelding 4is het
ladingspercentage van schepen uitgezet tegen
de tijd vanjuni tot en met december en het is
tezien dat niet altijd met maximale lading
gevaren kan worden.Doorde lageafvoer in het
basisjaar (1991)bereikt het ladingspercentage
in september een minimale waarde van 75procent. Het effect van klimaatverandering isduidelijk tezien:volgens het scenario voor2100
daalt het ladingspercentage naar 55procent.
Hoewel rivierduinen bij dergelijk lage
afvoeren heelklein zijn, istochgekeken naar
een eventueel effect van rivierduinen op de
diepte voot descheepvaart. Detwee lijnen
dichtbij elkaat geven het verschil in ladingspercentage door het effect van rivierduinen
aan (indegrafiek 'met duinen' en 'zonder duinen'),voorzowel het basisjaar alshet scenario

Klimaatverandering heeft geen invloed op
descheepvaarthinder door rivierduinen. Deze
invloed isvoor het scenario voor 2100van
dezelfde orde,ofzelfs nog iets kleiner dan voor
1991 (inafbeelding 5:verschil tussen 2100met
en zonder duinen).Dit kan veroorzaakt
worden doordat deverhouding tussen de
dumhoogtc en dewaterdiepte anders isdan in
het basisjaar, omdat deduinhoogte afhankelijk isvande waterdiepte.
Discussie
Doordat het UKHI-scenarioslechts resulteert in percentages waarmee deafvoeren veranderen, wordt geen rekeninggehouden met
eventuele veranderingen in de vorm van een
afvoerpiek in deRijn alsgevolg van klimaatverandering. In werkelijkheid zou klimaatverandering kunnen leiden tot andere
afvoerpatronen, zodat degevolgen voor de
rivierduinontwikkeling anders zijn dan het
onderzoek laatzien.Daarentegen zijn de resultaten van het onderzoekgebaseerd opde meest
extreme verwachting van klimaatverandering;
namelijk een stijging vande wereldgemiddeldetemperatuur met viergraden.De scenario's
voor de lagere schattingen vande temperatuursstijging zullen een nog kleinct effect
laten zien.Deafvoerpieken stijgen indiescenario's minder en daarom zalde maximale
duinhoogte minder hoogzijn.Aangezien het
meestextreme scenario geen significant effect
laatzien,zullen deandere scenario's dir ook
niet doen.

zodat rivierduinen tijd hebben om in hoogte af
te nemen.
Door klimaarverandering zalde vaardiepte
voordescheepvaart welvaker beperkt worden,
omdat de afvoeren naar verwachting in de
zomet lager zullen zijn. Her effect van rivierduinen opde hinder voor de scheepvaart blijft
echter niet significant. Deinvloed van rivierduinen wordt niet verstetkt door klimaatverandering, doordat deduinhoogte afhankelijk
van de waterstand verandert en lagere waterstanden dus ook kleinere rivierduinen tot
gevolghebben. Descheepvaart zal inde toekomst dus niet belemmerd worden door rivierduinen.
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