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Tabel B1.1 Data-inventarisatie: toegeleverde rasters voor bodemhoogten en bewerkte rasters (in blauw)
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metingen
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Ra s ter_7
ref_7z_bc (Z)
ref_7n_bc (N)

Ra s ter_7
dr_7z_bc (Z)
dr_7n_bc (N)

Ra s ter_7_na t
nat_7z_bc (Z)
nat_7n_bc (N)

Meet BV

Ra s ter_7_ra w
c_7z_bc (Z)
c_7n_bc (N)

Ra s ter_7_i nt
ci_7z_bc (Z)
ci_7n_bc (N)

Ra s ter_7_cl 2
d_ci_7z_bc
d_ci_7n_bc

Ra s ter_4
ref_4_bc

Ra s ter_4
dr_4_bc

Ra s ter_4_na t
nat_4_bc *

MG3 *

Ra s ter_4_ra w
c_4_bc

Ra s ter_4_i nt
ci_4_bc

Ra s ter_4_cl
d_ci_4_bc

Ra s ter_3
(=2003)
ref_3z_bc (Z)
ref_3z_bc (N)
ref_3z_bc (P)

Ra s ter_3
(=2018)
dr_3z_bc (Z)
dr_3z_bc (N)
dr_3z_bc (P)

Ra s ter_3_na t
(=2018)
nat_3z_bc (Z) *
nat_3z_bc (N) *
nat_3z_bc (P) *

MG3 *

Ra s ter_3_ra w
(=2018)
c_3z_bc (Z)
c_3z_bc (N)
c_3z_bc (P)

Ra s ter_3_i nt
(=2018)
ci_3z_bc (Z)
ci_3z_bc (N)
ci_3z_bc (P)

Ra s ter_8
ref_8_bc
Ra s ter_6
ref_6_bc
Ra s ter_2
ref_2_bc

Ra s ter_8
dr_8_bc
Ra s ter_6
dr_6_bc
Ra s ter_2
dr_2_bc

Ra s ter_8_na t
nat_8_bc *
Ra s ter_6_na t
nat_6_bc *
Ra s ter_2_na t
nat_2_bc

Ra s ter_8_ra w
c_8_bc
Ra s ter_6_ra w
c_6_bc
Ra s ter_2_ra w
c_2_bc

Ra s ter_8_i nt
ci_8_bc
Ra s ter_6_i nt
ci_6_bc
Ra s ter_2_i nt
ci_2_bc

Ra s ter_8_cl
d_ci_8_bc
Ra s ter_6_cl
d_ci_6_bc
Ra s ter_2_cl
d_ci_2_bc

Natte metingen 2018
(clips met correcties) (bron) 6)

MG3 *

Vergelijking
Meet BV vs. MG3

Bakenhof_MeetBv,
_MG3, _vers chi l

MG3 *
Meet BV

Gecombineerde
metingen 2018

idem na interpolatie 2018

extra metingen
Gameren (Van
Denderen, 2019)

gam1996 (=ref),
gameren1999,
gameren2000,
gam2002,
gameren2009
gam2018

Verschilkaarten
(kolom W - P
en Gameren: X)

Raster_3_cl
gam99_96_n, *z, *p,
gam00_96_n, *z, *p,
gam02_96_n, *z, *p,
gam03_96_n, *z, *p,
gam09_96_n, *z, *p,
gam18_96_n, *z, *p,
gam09_03_p,
gam18_09_p

Ra s ter_12_w Ra s ter_12_w Ra s ter_12_w_na t
MG3 *
ref_12w_b_bc dr_12w_b_bc nat_12w_b_bc *

Deventer_MeetBv

Ra s ter_12_w_ra w
c_12w_b_bc

Ra s ter_12_w_i nt
ci_12w_b_bc

Ra s ter_12_w_cl
d_ci_12w_b_bc

Ra s ter_12_w Ra s ter_12_w Ra s ter_12_w_na t
MG3 *
ref_12w_o_bc dr_12w_o_bc nat_12w_o_bc *

7
Ra s ter_12_w_ra w
Deventer_MeetBv )
c_12w_o_bc
_MG3, _vers chi l

Ra s ter_12_w_i nt
ci_12w_o_bc

Ra s ter_12_w_cl
d_ci_12w_o_bc

Ra s ter_12_o
ref_12o_z_bc

Ra s ter_12_o Ra s ter_12_o_na t
MG3 *
dr_12o_z_bc nat_12o_z_bc *

Deventer_MeetBv

Ra s ter_12_o_ra w
c_12o_z_bc

Ra s ter_12_o_i nt
ci_12o_z_bc

Ra s ter_12_o_cl
d_ci_12o_z_bc

Ra s ter_12_o
ref_12o_s_bc
Ra s ter_12_o
ref_12o_m_bc

Ra s ter_12_o
dr_12o_s_bc
Ra s ter_12_o
dr_12o_m_bc

Ra s ter_12_o_na t
MG3 *
nat_12o_s_bc *
Ra s ter_12_o_na t
MG3 *
nat_12o_m_bc *

Ra s ter_12_o_ra w
c_12o_s_bc
Ra s ter_12_o_ra w
c_12o_m_bc

Ra s ter_12_o_i nt
ci_12o_s_bc
Ra s ter_12_o_i nt
ci_12o_m_bc

Ra s ter_12_o_cl
d_ci_12o_s_bc
Ra s ter_12_o_cl
d_ci_12o_m_bc

Ra s ter_11
ref_11_bc

Ra s ter_11
dr_11_bc

Ra s ter_11_na t
nat_11_bc

Meet BV

Ra s ter_11_ra w
c_11_bc

Ra s ter_11_i nt
ci_11_bc

Ra s ter_11_c
d_ci_11_bc

Ra s ter_10
ref_10v_bc
Ra s ter_10
ref_10w_bc

Ra s ter_10
dr_10v_bc
Ra s ter_10
dr_10w_bc

Ra s ter_10_na t
nat_10v_bc
Ra s ter_10_na t
nat_10w_bc

Meet BV

Ra s ter_10_ra w
c_10v_bc
Ra s ter_10_ra w
c_10w_bc

Ra s ter_10_i nt
ci_10v_bc
Ra s ter_10_i nt
ci_10w_bc

Ra s ter_10_cl
d_ci_10v_bc
Ra s ter_10_cl
d_ci_10w_bc

(a l l e ok)

Deventer_MeetBv
Deventer_MeetBv

Vreugder_MeetBv
Vreugder_MeetBv,
_MG3, _vers chi l

6

) ra s ters (na t) met s ter (*) verhogen met 0,125 m,

bi j Ba kenhof en Deventer ra s ter va n MeetBV
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B2 BODEMHOOGTEKAARTEN EN
BODEMHOOGTEVERSCHILKAARTEN
Ewijkse plaat (Waal)
Eerste beschikbare bodemhoogten (zuid: 2012, noord: 2014)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-1

Bodemhoogteverschillen

(1)

(2)

Ewijkse plaat: zuidgeul

Ewijkse plaat: noordgeul

Totaal volume: +25.895 m3
3

Verschil (–): 21.112 m , verschil (+): 47.008 m
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,136 m

Totaal volume: +4.570 m3
3

Verschil (–): 6.313 m3, verschil (+): 10.883 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,067 m

Toelichting: het valt op dat de sedimentatie (uitgedrukt in bodemverhoging) in de zuidgeul ongeveer
tweemaal zo hoog is als in de noordgeul. Hiervoor zijn er twee verklaringen: de verschilkaart toont
6 jaar bodemontwikkeling voor de zuidgeul en 4 jaar voor de noordgeul. Dit verklaart een verschil
van 50%. Bovendien fungeert de plas in de zuidelijke geul als sedimentvang, hetgeen mogelijk de
rest van het verschil verklaart. Op twee plaatsen zien we een sedimentatie tot 1,65 m: zie (1) en
(2). Dit zijn diepe putten in de uitgangssituatie die opgevuld zijn geraakt. Het is niet vanzelfsprekend
dat hier een natuurlijk morfologisch proces te zien is. De uitganssituatie kan door menselijk
handelen beïnvloed zijn. Ook kan er sprake van een aanvulling in de analyseperiode geweest zijn.
Kwaliteitsoordeel: goed (met een kanttekening ten aanzien van de zuidgeul: zie tekst)

B2-2

Passewaaij (Waal)
Eerste beschikbare bodemhoogten (2003/2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-3

Bodemhoogteverschillen

(1)

Toelichting: in het grootste deel van de
geul is er veel sedimentatie te zien (tot
meer dan een meter). Gemiddeld bedraagt de bodemverhoging 0,25 m. Het
grootste deel van de referentiesituatie
bestaat uit de herinrichting van 2003.
Nabij de instroomopening dateren de
aanleghoogten van 2015. Hier is grotendeels erosie te zien.

Afgezien van mogelijke afwijkingen, is het
beeld van aanzanding in de geul gedurende 15 jaren en erosie bij de beide
openingen wel degelijk plausibel. Tijdens
Totaal volume: 47.972 m3
het veldbezoek is een hoge stroomsnelVerschil (–): 35.635 m3, verschil (+): 83.607 m3
heid bij de smalle instroomopening (rkm
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,249 m
916,4) en tijdens het voorbijvaren van
schepen een onrustige in- en uitstroming
bij de smalle instroomopening (rkm 916,4) en bij de veel bredere uitstroomopening (rkm 917,3)
waargenomen. Direct achter in de instroomopening zien we de eilandvorming door depositie van
sediment. Daarachter bevindt zich weer een bodemdaling: zie (1). Hiervoor is geen morfologische
verklaring gevonden. Mogelijk is hier een menselijke ingreep aan de orde geweest.
Kwaliteitsoordeel: goed (met een kanttekening: zie tekst)
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Gamerensche Waard (Waal)
Initiële bodemhoogten (1996)

(1)

(2)

Meest recente bodemhoogten (2018)

De contour is in drie delen gesplist, omdat er verschillende waarnemingen zijn, waarbij onderling
onderscheid van belang is. Een belangrijk punt is de verondieping van de plas, die geen natuurlijk
morfologisch proces betreft maar een ingreep. Van deze ingreeplocatie zijn uitzonderlijk veel
bodemhoogtemetingen beschikbaar: 1996 (referentie), 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 en 2018
(eindsituatie). Deze bodemhoogtekaarten zijn niet alle weergegeven, echter wel de verschillen ten
opzichte van de referentiesituatie.
In de bodemhoogten van 1996 en 1999 is te zien dat aan weerzijden van de brug nog vergravingen
hebben plaatsgevonden: zie locaties (1) en (2). De geul was pas in 1999 gereed.
Onderstaand is de bodemontwikkeling stapsgewijs in verschilplots (alle ten opzichte van 1996)
weergegeven. Op de twee genoemde locaties is in alle verschilplots de bodemdaling te zien, die
dus eigenlijk de laatste fase van de vergraving was. Vanaf 1999 zijn alle ontwikkelingen
morfologisch verklaarbaar. Dat betekent dat 1999, achteraf gezien, een geschikter referentiejaar
zou zijn geweest.
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Bodemontwikkeling in diverse tussenstappen
Bodemhoogteverschillen (1999 – 1996)

(1)

Bodemhoogteverschillen (2000 – 1996)

Bodemhoogteverschillen (2002 – 1996)

B2-6

(2)

Bodemhoogteverschillen (2003 – 1996)

Bodemhoogteverschillen (2009 – 1996)

Bodemhoogteverschillen (2018 – 1996)

B2-7

Onderstaand zijn de histogrammen van de bodemhoogte-ontwikkeling (van de totale periode 1996
tot 2018) te zien. De grafieken op de volgende pagina tonen de bodemontwikkeling in de tijd. In de
plots, de histogrammen en de grafieken is voor de drie onderscheiden zones een wisselend beeld
te zien.
Gameren - noordgeul
Noordgeul: hier lijkt een dynamische
evenwichtshoogte te ontstaan, resulterend in
een netto sedimentatie, becijferd op 9.296 m3.
Bij de drie openingen is er netto erosie, in de
rest van de geul is er een aanzienlijke
sedimentatie.
Zuidgeul: ook hier ontstaat een dynamische
evenwichtshoogte. Er is wel een netto erosie,
vooral nabij de instroomopening en rondom het
brugje dat een duidelijk hydraulisch knelpunt is.
De rest van de zuidgeul sedimenteert.

Totaal volume: 9.296 m3
Verschil (–): 46.364 m3, verschil (+): 55.660 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,086 m

Plas: de plas fungeert gedurende de gehele
beschouwde periode als zandvang, waarbij
tussen 2003 en 2009 nog een extra aanvulling
plaatsgevonden heeft.

Gameren - plas

Gameren - zuidgeul

Totaal volume: 585.325 m3
3

Verschil (–): 29.008 m , verschil (+): 614.333 m
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +3,245 m

Totaal volume: -30.006 m3
3

Het is niet exact bekend wanneer tussen 2003 en 2009
de plas is aangevuld. De bodemhoogtekaart van 2009
(zie rechts) doet echter vermoeden dat de aanvulling
niet erg lang voor dit jaar heeft plaatsgevonden. De
kaart toont een geul, nog zonder sporen van sedimentatie, waardoor een schip kon invaren om sediment te
lossen.

B2-8

Verschil (–): 88.716 m3, verschil (+): 58.710 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: -0,225 m

2009

Bodemhoogte-ontwikkeling van de plas (links: 2009 – 2003, rechts: 2018 - 2009)
Onderstaande figuur (links) toont een gegraven geul (blauw) en bodemveranderingen van plaatselijk tot meer dan 10 m. Vanaf 2009 (figuur rechts) gaat de sedimentatie (in zowel de plas als de
gegraven geul) weer verder. De hoogste bult verspreidt zich onder invloed van stroming en golven,
hetgeen tot uiting komt als een lokale erosie.

2018 - 2009

2009 - 2003

Sedimentatie
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Kwaliteitsoordeel: goed (met een kanttekening omtrent geschiktheid meting 1996)
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Bakenhof (Nederrijn)
Eerste beschikbare bodemhoogten (2009)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-10

Bodemhoogteverschillen

Totaal volume: -5.363 m3
Verschil (–): 11.614 m3, verschil (+): 6.251 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: -0,068 m

Toelichting: de bodemhoogten van
2018 (gemeten door MG3) zijn opgehoogd met 0,125 m en hierna grotendeels overschreven met een eveneens
beschikbare meting van Meet BV. Deze
laatste meting dekt alleen het
middendeel van de geul en geeft
(volgens verwachting) overal hogere
waarden dan die van MG3. Over dit
middendeel van de geul is ten opzichte
van de referentie sedimentatie te zien,
hetgeen voor een geul in een
binnenbocht aannemelijk is. In totaal
toont de plot toch een gemiddelde
bodemdaling van 68 mm gedurende 9
jaren. De bodemdaling langs de randen
is zeer diep en weegt zwaarder dan de
bodemstijging in het midden.

Het middendeel van Meet BV lijkt plausibele resultaten voort te brengen, de resterende rand uit de
meting van MG3 niet, ondanks de correctie van 0,125 m. Bij een eventueel vervolgonderzoek is
het aan te bevelen de beoordelingscontour te beperken tot het natte deel van Meet BV en de
analyse te herhalen. Hiermee wordt weliswaar niet de gehele morfologisch actieve zone gedekt,
maar is de contour wel beperkt tot de resultaten die als betrouwbaar beschouwd worden.
Kwaliteitsoordeel: voldoende (geldt uitsluitend voor het door Meet BV uitgevoerde deel)
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Lexkesveer (Nederrijn)
Eerste beschikbare bodemhoogten (2011)

Meest recente bodemhoogten (2018)

Toelichting: de natte peilingen van 2018 (uitgevoerd door MG3) zijn gecorrigeerd door integraal
0,125 m bij de bodemhoogten op te tellen. Hiervan uitgaande wijzen de resultaten op een
gemiddelde sedimentatie van 50 mm in 6,5 jaar tijd, hetgeen voor een nevengeul in een
binnenbocht een aannemelijke uitkomst is. Merk op dat de uitgevoerde correctie groter is dan de
netto bodemhoogte-ontwikkeling, zodat met een aanzienlijke onzekerheidsmarge rekening
gehouden moet worden. Wel zijn in de verschilplot enkele aannemelijke erosielocaties terug te
zien: de oevers (waargenomen tijdens het veldbezoek) en bij het instroompunt (nabij rkm 900).
Voor het erosiepunt in het midden van de geul is vooralsnog geen verklaring gevonden. Mogelijk
is het initiële ontwerp op deze locatie hydraulisch niet helemaal logisch, waarop de stroming een
morfologische correctie heeft uitgevoerd.
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Bodemhoogteverschillen

Totaal volume: +12.112 m3
Verschil (–): 23.925 m3, verschil (+): 11.813 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,050 m

Kwaliteitsoordeel: voldoende
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Pontwaard (Lek)
Initiële bodemhoogten (2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

Bodemhoogteverschillen

B2-14

Toelichting: de bodemhoogte van de
uitgangssituatie 2015 is geen correcte
weergave van de aanleghoogten (zie
RHDHV, 2019: bijlage 5), die helaas
niet beschikbaar zijn. Het is niet
waarschijnlijk dat er sprake is van een
netto erosie, immers in de uitgangssituatie is een interventiehoogte aangebracht die plaatselijk ca. 0,60 m
boven de aanleghoogte ligt. Een correctie hiervoor zou resulteren in netto
sedimentatie, hetgeen in de lijn der verwachting ligt.
Totaal volume: -6.578 m3
Verschil (–): 25.953 m3, verschil (+): 19.375 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: -0,100 m

In de resultaten is de oevererosie en de
sedimentatie van dit materiaal in de geul
goed te zien, overeenkomstig de waarneming tijdens het veldbezoek.

Kwaliteitsoordeel: onvoldoende
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Deventer westzijde
Bolwerksplas (IJssel)
Initiële bodemhoogten (2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-16

Bodemhoogteverschillen

Toelichting: de natte MG3-metingen
(2018) zijn vervangen door metingen
van Meet BV. Netto erosie in een geul
in een binnenbocht ligt niet in de lijn der
verwachtingen.
Een
mogelijke
verklaring voor deze uitkomst is de
uitgangssituatie (2015) die op het
eindontwerp in plaats van op
aanleghoogten gebaseerd is. Dat
betekent dat niet alle bodemverschillen
noodzakelijkerwijs morfologische verschillen zijn. Het kunnen ook afwijkingen in de uitvoering zijn. Vooral
de grote verschillen in de droge delen
wijzen in die richting.
Totaal volume: -2.577 m3
Verschil (–): 36.078 m3, verschil (+): 33.501 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: -0,009 m

Kwaliteitsoordeel: onvoldoende
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Ossenwaard (IJssel)
Initiële bodemhoogten (2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-18

Bodemhoogteverschillen

Totaal volume: +64.154 m3
Verschil (–): 46.828 m3, verschil (+): 110.982 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,198 m

Toelichting: voor de Ossenwaard gelden
dezelfde observaties als voor de
Bolwerksplas. De natte MG3-metingen
(2018) zijn vervangen door metingen van
Meet BV. Een netto bodemverhoging in
een binnenbocht ligt weliswaar in de lijn
der verwachtingen, het totale volume en
de patronen zijn echter niet logisch.
Bodemverschillen lopen uiteen van -2 tot
+1,5 m en kunnen onmogelijk uit drie
jaren morfologische ontwikkeling voortkomen. Aangezien de uitgangssituatie op
het eindontwerp in plaats van op aanleghoogten gebaseerd is, laat de figuur
grotendeels de afwijkingen in de uitvoering zien. Vooral de grote verschillen
in de droge delen wijzen in die richting.

Kwaliteitsoordeel: onvoldoende
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Deventer oostzijde
Zandweerdhaven (IJssel)
Initiële bodemhoogten (2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

Bodemhoogteverschillen

Totaal volume: -6.158 m3
Verschil (–): 55.898 m3, verschil (+): 49.740 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: -0,026 m

B2-20

Toelichting: voor de Zandweerdhaven
gelden dezelfde observaties als voor de
westelijke geulen. De natte MG3-metingen zijn vervangen door metingen van
Meet BV. Netto erosie in een geul in een
binnenbocht ligt niet in de lijn der verwachtingen. Een mogelijke verklaring
voor deze uitkomst is de uitgangssituatie
die op het eindontwerp in plaats van op
aanleghoogten gebaseerd is. Dat betekent dat niet alle bodemverschillen
noodzakelijkerwijs morfologische verschillen zijn. Het kunnen ook afwijkingen
in de uitvoering zijn. De geul lijkt in zijn
geheel iets westelijker te liggen dan
volgens het ontwerp. De uitkomst is hiermee niet betrouwbaar.

Kwaliteitsoordeel: onvoldoende

B2-21

Stobbenhank en Munnikenhank (IJssel)
Initiële bodemhoogten (2015)

B2-22

Meest recente bodemhoogten (2018)

Bodemhoogteverschillen
Munnikenhank

Totaal volume: +9.402 m3
Verschil (–): 55.423 m3, verschil (+): 64.825 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,029 m

Stobbenhank

Totaal volume: +40.337 m3
Verschil (–): 24.106 m3, verschil (+): 64.443 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,188 m

Toelichting: evenals bij de westelijke
geulen en de Zandweerdhaven, zijn de
natte MG3-metingen vervangen door
metingen van Meet BV. Hoewel er nu
(toevallig) sprake is van een netto
bodemverhoging, lijkt de grondslag van
de volumebepaling nog steeds niet
betrouwbaar.
Ook
hier
is
de
uitgangssituatie gebaseerd op het eindontwerp in plaats van op aanleghoogten.
Dat betekent dat de figuur vooral verschillen in de uitvoering laat zien. In de Stobbenhank is er een gespaard bosje en zijn
er twee gedempte plassen. In de Munnikenhank valt vooral een bredere oostoever (noordelijke helft) op. De uitkomst is
hiermee geen juiste weergave van
morfologische ontwikkelingen.
Kwaliteitsoordeel: onvoldoende

B2-23

Duursche Waarden (IJssel)
Eerste beschikbare bodemhoogten (1995/2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-24

Bodemhoogteverschillen

Toelichting: de interpretatie van de bodemhoogteverschillen is lastig omdat de uitgangssituatie een gecombineerde terreinmeting betreft.
De zuidelijke appendix (ongeveer ten zuiden van
rkm 961,2) is in 2015 opgemeten na uitvoering van
het project Olster Uiterwaarden. Het noordelijke en
grootste deel van de contour dateert van 1995.
Beide delen geven geen eenduidig beeld. Over het
geheel is er sprake van sedimentatie, er zijn echter
grote lokale verschillen:

•

Er is meer toename in bodemhoogte in het
zuidelijk deel, dan op basis van morfologische processen kan worden verklaard.

•

De verbindingsgeul (behorende bij het
Totaal volume: + 139.241 m3
zuidelijk deel) lijkt met oeverafslag te
Verschil (–): 157.227 m3, verschil (+): 296.468 m3
kampen te hebben. Het gaat om verschillen
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,142 m
tot meer dan 3 m. Gezien de geringe
stroming op deze locatie (zie B3: stroombeelden bij diverse afvoerniveaus) is deze
uitkomst discutabel.
Ten westen van rkm 964 is er veel bodemdaling (m.u.v. de dijk die versterkt lijkt te zijn of een strang
die gedempt is). Ten oosten van rkm 964 is er juist bodemstijging (tot 1,60 m). De overgang is te
abrupt om op een natuurlijk morfologisch proces te gelijken.

•

Hoewel de gemiddelde bodemstijging niet onaannemelijk is, kunnen niet alle waarnemingen op basis van
morfologische processen bevredigend verklaard worden. Er moet over de beschouwde perioden (1995-2018
en 2015-2018) sprake zijn geweest van (ons) onbekende interventies.
Kwaliteitsoordeel: onvoldoende

B2-25

Vreugderijkerwaard en Westenholte (IJssel)
Eerste beschikbare bodemhoogten (2015)

Meest recente bodemhoogten (2018)

B2-26

Bodemhoogteverschillen

Vreugderijkerwaard

Westenholte

Totaal volume: +20.588 m3

Totaal volume: +19.697 m3

Verschil (–): 43.945 m3, verschil (+): 64.533 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,040 m

Verschil (–): 33.470 m3, verschil (+): 53.167 m3
Gemiddeld bodemhoogteverschil: +0,042 m

Toelichting: de contouren zijn zodanig gekozen dat bekende menselijke interventies tussen 2015 en 2018
uitgesloten zijn. Ten aanzien van de uitgangssituatie (2015) is op te merken dat er gebruik is gemaakt van het
uitvoeringsontwerp van de aanleg (Westenholte) en herinrichting (Vreugderijkerwaard), niet van metingen.
Het resultaat lijkt hier niet onder te lijden, immers het resultaat van ca. 4 cm sedimentatie voor drie jaren
morfologische ontwikkeling is zeer aannemelijk. Dit geldt ook voor de ruimtelijke verdeling. Over het grote
geheel is er een lichte bodemstijging, afgewisseld met enkele ondiepe geultjes die door morfodynamiek lijken
te zijn ontstaan.
Kwaliteitsoordeel: goed

B2-27

B3 LUCHTFOTO’S VAN DE
NEVENGEULEN
In deze bijlage zijn steeds de oudste en de nieuwste beschikbare luchtfoto getoond. In alle gevallen is de
nieuwste luchtfoto steeds afkomstig uit Google Earth.

Ewijkse plaat (Waal)
1996

2019 (Google Earth)

B3-1

Passewaaij (Waal)
1996

2019 (Google Earth)

B3-2

Gamerensche Waard (Waal)
1996

2019 (Google Earth)

B3-3

Bakenhof (Nederrijn)
2003

2019 (Google Earth)

B3-4

Lexkesveer (Nederrijn)
2010

2019 (Google Earth)

B3-5

Pontwaard (Lek)
2016 (Google Earth)

2018 (Google Earth)

B3-6

Deventer westzijde (IJssel)
2019 (Google Earth) – geen eerdere onderscheidende luchtfoto beschikbaar

B3-7

Deventer oostzijde (IJssel)
2019 (Google Earth) – geen eerdere onderscheidende luchtfoto beschikbaar

B3-8

Duursche Waarden (IJssel)
1996

2019 (Google Earth

B3-9

Vreugdenrijkerwaard en Westenholte (IJssel)
2003: alleen Vreugderijkerwaard

2018 (Google Earth): Vreugderijkerwaard aangepast, Westenholte aangelegd

B3-10

B4 STROOMBEELD BIJ DIVERSE
AFVOERNIVEAUS
Ewijkse plaat (Waal)
QLobith = 2.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 4.000 m3/s (Q = 10 m3/s, Qgeul ≈ 40 m3/s)

B4-1

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 100 m3/s, Qgeul ≈ 350 m3/s)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 100 m3/s, Qgeul ≈ 500 m3/s)

B4-2

Passewaaij (Waal)
QLobith = 2.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 4.000 m3/s (Q = 20 m3/s, Qgeul ≈ 20 ~ 30 m3/s)

B4-3

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 20 m3/s, Qgeul ≈ 140 ~ 160 m3/s)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 350 ~ 400 m3/s)

B4-4

Gamerensche Waard (Waal)
QLobith = 2.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 4.000 m3/s (Q = 10 m3/s, Qgeul ≈ 80 ~ 100 m3/s)

B4-5

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 250 ~ 300 m3/s)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 1.000 ~ 1.100 m3/s)

B4-6

Bakenhof (Nederrijn)
QLobith = 4.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 200 m3/s)

B4-7

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 400 m3/s)

B4-8

Lexkesveer (Nederrijn)
QLobith = 4.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 20 m3/s, Qgeul ≈ 140 m3/s)

B4-9

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 450 m3/s)

Pontwaard (Lek)
QLobith = 4.000 m3/s (geen stroming in de geul)

B4-10

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 10 m3/s, Qgeul ≈ 30 ~ 40 m3/s)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 20 m3/s, Qgeul ≈ 100 ~ 120 m3/s)

B4-11

Deventer westzijde
Bolwerksplas (IJssel)
QLobith = 4.000 m3/s (geen stroming in de geul)

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 200 m3/s)

B4-12

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 450 m3/s)

Ossenwaard (IJssel)
QLobith = 4.000 m3/s (geen stroming in de geul)

B4-13

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 150 m3/s)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 350 m3/s)

B4-14

Deventer oostzijde
QLobith = 4.000 m3/s (Q = 10 m3/s: geen stroming in de geulen)

B4-15

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s)

B4-16

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s)

B4-17

Duursche Waarden (IJssel)
QLobith = 6.000 m3/s (geen stroming in de geul)

(hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld)

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 50 m3/s achterlangs resp. 250 ~ 300 m3/s benedenstrooms)

(hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld)

B4-18

Vreugderijkerwaard en Westenholte (IJssel)
QLobith = 4.000 m3/s (Q = 10 m3/s, Qgeul ≈ 10 m3/s: begin van meestromen)

QLobith = 6.000 m3/s (Q = 50 m3/s, Qgeul ≈ 300 m3/s)

B4-19

QLobith = 8.000 m3/s (Q = 100 m3/s, Qgeul ≈ ca. 950 m3/s)

B4-20

