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Scheepvaartbaten Tienjarenscenario Waterbodems

l.lnleiding
In het kader van de MKBA waterbodems zijn voor de verschillende
deelstudies (veiligheid, mílieu, scheepvaart, recreatie, etc)
achtergrondrapportages uitgebracht. Voorliggende
achtergronddocument scheepvaart behoort bij de OEI analyse [1] welke
als bijlage is gevoegd aan het hoofddocument "MKBA Waterbodems".
Werkwijze
Voor het bepalen van de baten (kostenbesparing) voor de scheepvaart
zijn een aantal stappen doorlopen. In eerste instantie is inzicht gegeven
in de uitgangspunten van de (nul- en project)alternatieven, zoals die
ook gelden voor de andere deelstudies binnen de MKBA waterbodems.
Vervolgens zijn de knelpunten van de vaarwegen geïnventariseerd.
Aansluitend is vastgesteld welke effecten zijn waar te nemen bij het
verminderen enlof opheffen van knelpunten. Vervolgens is een
methode ontwikkeld om de effecten te waarderen. In de
opeenvolgende hoofdstukken worden de hierboven beschreven
stappen verder uitgewerkt.
Scope

Deze rapportage beperkt zich tot (een toelichting op) de berekening
van de scheepvaartbaten die kunnen ontstaan indien achterstallig
baggeronderhoud wordt uitgevoerd. De jaarlijkse baten worden
berekend over een periode van 40 jaar en zijn nog niet verrekend met
een discontovoet. De volledige cijferreeksen staan vermeld in de OEIanalyse [11.
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2. Alternatieven en knelpunten

2.1

Alternatieven

Voor alle deelstudies binnen de MKBA Tienjarenscenario waterbodems
is, om reden van consistentie, uitgegaan van dezelfde definities van de
te vergelijken alternatieven. Afgeleid daarvan volgt hieronder de
beschrijving van deze alternatieven, toegespitst op scheepvaart. Bij
deze beschrijving ligt het accent op informatie die nodig is om de baten
te kunnen bepalen. Het overzicht van de baggermaatregelen per
alternatief uitgedrukt staat beschreven in het achtergronddocument
"Bepaling hoeveelheden en kosten'
Nulalternatief
In het nulalternatief wordt er van uitgegaan dat, naast een voortzetting
van de huidige onderhoudsinspanningen, de werkzaamheden in het
kader van de B&O impuls of MIT categorie 0 en 1 worden uitgevoerd
(zie tabel 1). Alleen MIT werkzaamheden waardoor tegelijkertijd
bestaande baggerachterstanden voor de scheepvaartfunctie worden
weggewerkt, zijn in beschouwing genomen. Het betreft in alle gevallen
werkzaamheden op het hoofdvaarwegennet.
Er wordt dus van uitgegaan dat in het nulalternatief een minimale
onderhoudsinspanning, vergelijkbaar met die van de afgelopen jaren,
zal worden geleverd. ln paragraaÍ 2.4 wordt hier verder op ingegaan in
verband met knelpunten die er in het nulalternatief bestaan ten
opzichte van het standstillalternatief.
Tabel 1: Extra geplande
Werkzaamheden op het

hooÍdvaarwegennet in het
nulalternatief

Vaarweedeel
Waal

Maatregelen in het kader van B&O impuls of mtt tot 2010
2OO4-2O10: Langdurig baggerbestek (vanuit impuls gelden
B&O) voor verdieping naar OLRI -2,50 in 2OQ4 en op peil
houden tot 2010.

Noordzeekanaal

2OO5: ve rwíjd eren van achte rstal I i g baggerond erho ud

(impuls gelden B&O)
Maas (HeumenTernaaien)

tot klasse Va
(MlT cat. 1), waaronder baggerwerkzaamheden waardoor
2OO5-2O10: Uitbreiding

het toelatingsbeleid zal worden verruimd van

3

naar 3,5

meter diepgang. Verscheidene voorhavens worden in het
kader van B&O imouls sebaeserd.
Vaargeul A'dam-Lemmer

Verdieping en verbreding tot klasse Vb (MlT cat.0)
2OO4-2O10: Verdieping tot klasse Vb (MlT cat. 0)

Kanaal Gent-Terneuzen

2OO5:

Zuid- Willemsvaart (tot

2006 e.v: Beter bereikbaar maken van de Zuid Willemsvaart

Veghel)

naar Veghel door middel van omlegging (klasse lV) van de

Vaarroute Ketelmeer

2OO5:

(geleideliike aanpak i.v.m. combinatie met zandwinning)
U

itvoer achterstall ig baggeronderhoud (im pu lsgeld en

B&O)

Zuid- Willemsvaart om den Bosch

'

OLR= Overeengekomen Lage RivierenaÍvoer = 840

m3/s bij Lobith (+7,52 NAP)
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De uitvoering van slechts deze maatregelen (in combínatie met
voortzetting van de minimale baggeronderhoudsinspanning) zorgt
landelijk gezien voor een verdere toename van de baggerachterstanden
waardoor niet het gehele vaarwegennetwerk aan de gewenste
kwaliteitsnorm en voldoet.
De jaarlijkse omvang zoute specie wordt verondersteld voldoende te
zijn om de jaarlijkse sedimentatie mee te kunnen verwijderen.
| | alternati ef
In het standstillalternatief wordt de huidige toestand (uit het basisjaar
2003) in stand gehouden. Er worden maatregelen genomen die
noodzakelijk zijn om de jaarlijkse aanwas (zie paragraaf 2.4) te
verwijderen. Gezien het complexe natuurfijke en morfologische proces bij met name de rivieren - is het maken van een inschatting welke
maatregelen hieronder vallen niet eenvoudig. De ongewenste aanwas
die jaarlijks op rivieren ontstaat is onder meer sterk afhankelijk van
'hoogwatergolven' die zich, in meer of mindere mate, in het voorjaar
voordoen.

Stan dsti

Projectalternatief
Naast datgene dat reeds wordt gebaggerd in het kader van het nul- of
standstillalternatief, worden in het projectalternatief de
baggerachterstanden van onderhouds- en sanerin gspecie weggewerkt.
Deze achterstanden zijn opgegeven door de vaarwegbeheerders. Dit
resulteert in een vaarwegennetwerk dat voldoet aan de
vaarwegafmetingen die de vaarwegbeheerders zich voorstellen en dus
geheel knelpunten vrij is.
Vergelijking tussen de alternatieven
Er is (voor alle deelstudies) besloten om twee eenduidige vergelijkingen
te maken, in plaats van de 2 projectalternatieven te vergelijken met
hetzelfde nulalternatief. Het betreft dus complementaire vergef ijkingen
tussen het standstill- en nulalternatief enerzijds en het project- en
standsti laltern atief anderzijds.
Voor een nadere toelichting op de keuze en de vergelijkingen van de
alternatieven zie de OEI-analyse [1J
I

2.2

Knelpuntenanalyse

Gestreefd is om de knelpunten vast te stellen vanuit de PRosPEcr,
database. Echter het bleek via PROSPECT niet mogefijk om een
verticale component te destilleren die maat staat voor mogelijk extra
aflaaddiepte. Op grond hiervan is besloten de betreffende
vaarwegbeheerders rechtstreeks te benaderen voor aanvullende
informatie. Hieruit is gebleken dat de streefbeelden die in de CVB'
richtlijnen voor de vaarwegen worden voorgeschreven in de praktijk
niet herkenbaar zijn, aangezien in de praktijk lagere waarden voor de
kÍelspeling worden geaccepteerd. In de praktijk weten zowel de
2

Database, opgesteld in het kader van Tienjarenscenario (TJS) Waterbodems, waarin de

beheerders de achterstallige baggerspecie, anno
3

2001, hebben gedefinieerd.

CVB= Commissie Vaarwegbeheerders
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schippers als de beheerders, door hun ervaring, de beschikbare
dimensies van de vaarweg zo optimaal mogelijk te benutten.
Om de vergelijking tussen de alternatieven zuiver te houden, is in alle
alternatieven van hetzelfde (aflaad)gedrag van schippers en
vaarwegbeheerders u itgegaan.
V aarw

e gd i e

pte

co n

tra v aarw e gb reedte

In veel gevallen kan achterstallig baggeronderhoud worden vertaald in
een aflaaddieptebeperking veroorzaakt door lokale afzettingen in de
vaarweg. Bij een rivíer liggen deze sedimentaties meestal in de
binnenbocht van de vaarweg. Door de vaarweg te versmallen kan
dezelfde vaarwegdiepte worden gegarandeerd, weliswaar over een
smallere vaarwegbreedte.
Figuur 1 : Geschematiseerde
dwarsdoorsnede rivierbocht: afweging
tussen vaarwegbreedte en
vaarwegdiepte

Door deze flexibiliteit - die vaak ook door de vaarwegbeheerders wordt
gebruikt - is het lastig om een harde waarde voor een aflaadbeperking
te geven. Veelal zal de beheerder besluiten om eerst concessies te doen
aan de vaarwegbreedte, alvorens een dieptebeperking te accepteren.
Deze situatie doet zich met name voor op bochtige rivieren als de Waal
en de lJssel maar ook op de kanalen wordt de beschikbare
vaarwegbreedte steeds kleiner. De scheepvaart houdt, door het
omploegen van de bodem, zelf weliswaar de vaarweg grotendeels op
diepte, maar de baggerspecie verzamelt zich hier langs de oevers. In
het algemeen kan gesteld worden dat op locatíes waar een
aflaadbeperking geldt er ook concessies zijn gedaan ten aanzien van de
vaarwegbreedte. Te weinig vaarwegbreedte kan in sommige gevallen
resulteren in verkeersmaatregelen, zoals oploopbeperkingen of 1richtingsverkeer, om zodanig de veiligheid te waarborgen.
Snelheidsbeperkingen
Er blijken geen structurele snelheidsbeperkingen zijn opgelegd door de
beheerders ten gevolge van diepgangs- of breedtebeperkingen van de
vaarweg. Wel zullen schippers, door de beperkt beschikbare kielspeling
en daardoor verhoogde weerstand, er zelÍ voor kiezen om snelheid te
verminderen. Op de gekanaliseerde en minder bochtige Maas (traject
Heumen- Ternaaien) wordt de aflaaddiepte zo lang als mogelijk
gegarandeerd door concessies te doen aan de kielspeling. Hierdoor
ontstaat een hogere kielweerstand, waardoor de schippers er voor
zullen kiezen om hun vaarsnelheid te verminderen. Deze tijdseffecten
zijn, in het geval van de Maas, doorberekend.
Verschillende effecten bii rivier of kanaal
Een knelpunt op een kanaal levert (bij een gelijke vlootsamenstelling en

intensiteit) in de regel meer negatieve effecten dan op een rivier.
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Dit knelpunt zal immers 1OO% van de tijd een beperking vormen,
terwijl een knelpunt op de rivier in eerste instantie alleen bij lage
rivierafvoeren een beperking geeft. Een kanaal zal daarentegen mínder
snel aanslibben dan een rivier. De sedimentaties op een kanaal worden
door de omwoeling van de scheepvaart naar de oevers verplaatst,
waardoor met name de vaarwegbreedte wordt versmald. De
sedimentaties bij een rivier verplaatsen zich dikwijls. Zeker op een recht
stuk vaarweg is dit het geval. De sedimentaties op een recht
vaarwegvak van een rivier bevinden zich ook vaak in het midden van
de vaarweg, waardoor ze meer hinder opleveren . zeker als er een
aantal 'bulten' achter elkaar liggen, waardoor het onmogelijk wordt om
er (veilig) omheen te manoeuvreren.

2.3

;;;i ;

"

Knelpunten op het hooÍdvaarwegennet
gerelateerd aan het projectalternatief

Knelpunten in relatie tot het projectalternatief

Uit de knelpuntenanalyse voor het projectalternatief zijn de volgende
knelpunten op het hoofdvaarwegennet naar voren gekomen. De lijst is
gereduceerd omdat de geplande extra maatregelen in het nulalternatief
uit tabel 1 reeds zijn verdisconteerdo. de Waal, Maas en Zuid
Willemsvaart zijn daarom niet opgenomen in tabel 2.
Vaarwegdeel

Seperkins

lJssel

30 cm vaarwesdiepte

Twentekanalen

30/50 cm vaarwegdiepte

Nederrijn, Lek

20 cm vaarwegdiepte

Biizonderheden

30 cm tot Lochem; 50 cm
voorbij (ten oosten van)
Lochem

(tot Lekkanaal)

Vaarwegen die niet genoemd zijn bij de werkzaamheden in het
nulalternatief (tabel 1), en niet als knelpunt voor het projectalternatief
in bovenstaande tabel, kunnen mogelijk nog wel enig achterstallig
baggeronderhoud hebben. In deze gevallen heeft de overtollige
baggerspecie echter (nog) geen kwantificeerbare consequenties voor de
scheepvaart (zie ook para graaf 2.2: knelpuntenanalyse).
In bijlage A wordt een overzicht gegeven van de toestand op alle
hoofdvaarwegen.

2.4

Knelpunten in relatie tot het standstillalternatief

Op basis van ervaringen van de vaarwegbeheerders is, beschouwd over
een lange looptijd, een beeld gecreëerd van de (mate van) ongewenste
aanwas met negatieve effecten voor de scheepvaart. Cezien het
complexe proces hiervan (morfologie, variaties in de rivierafvoer,
a

Er wordt in de OEl-analyse [1] vanuit gegaan dat op zijn vroegst vanaf 2007 baten gehaald

kunnen worden; dit in verband met de doorlooptijd van de besluitvorming en uitvoering van
de projectafternatieven. Rond 2OO7 worden ook de meeste MIT- projecten, genoemd in tabel
1

, opgeleverd
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omwoeling door de scheepvaart) was het voor de vaarwegbeheerders
erg lastig om hier concrete uitspraken over te doen. Er is daarom voor
gekozen om uit te gaan van een gemiddelde aanslibbing per jaar. De
gemiddelde aanslibbing wordt voor een aantal vaarwegen bepaald door
de huidige achterstanden te verrekenen met de tijdsperiode waarin
deze zijn ontstaan.
Uitgangspunt is dat de beheerders van de vaarwegen die in de huidige
situatie geen baggerachterstand kennen die ook niet in de toekomst zullen
hebben. Deze beheerders hebben blijkbaar de ongewenste jaarlijkse
aanwas tijdelijk weten weg te werken. De Maas en de Waal zijn daarnaast
apart geanalyseerd.
De Maas is meegenomen omdat op deze vaarweg een snelheidsbeperking

wordt doorberekend die ontstaat door de verhoogde kielweerstand.
Ondanks de baggerachterstanden worden immers op de Maas, conform
het toelatingsbeleid, nog steeds schepen met 3 meter diepgang
toegelaten, waardoor er geen sprake is van een aflaadbeperking maar er
wel schepen varen met een lage kielspeling.
Naar de Waal is apart gekeken, aangezien het achterstallige onderhoud
van de afgelopen 2 jaar (2OO2 en 2003) een goede aanwijzing geeft
van de effecten van het tijdelijk laten aanslibben. De gang van zaken in
de afgelopen 2 jaar geeft aan dat het realistisch is om te
veronderstellen dat ook in de toekomst (kortdurende) achterstanden
ten opzichte van het standstillalternatief zullen ontstaan. De aanslibbirig
bij streefbeelden van minimaal OLR -2,5O op Waal (en lJssel) zullen
immers in een relatief hoog tempo plaatsvinden. In onderstaande tabel
wordt de verwachte aanwas per vaarwegdeel gedefinieerd.
Tabel 3:
Knelpunten op het hoofdvaarwegennet
gerelateerd aan het standstillalternatief

Vaarwegdeel

Aannamen met betrekkine tot onsewenste iaarliikse aanwas

lJssel

Uitgaande van de huidige situatie (basisjaar 2003), wat dicht tegen een
morfologisch evenwicht zit, een maximale aanslibbing van 10 cm
aflaadbeperking in 10 iaar (1 cm per iaar).

Twentekanalen

wordt uitgegaan van 3 cm extra aflaadbeperking per jaar. Uitgaande
van de huidige (basisjaar 2003) reeds verslechterde uitgangssituatie,
Er

wordt een maximale extra aanslibbing resulterend in 30 cm
af laad beperki

Maas (HeumenTernaaien)

Er

ns verondersteld.

wordt uitgegaan van 3 cm per jaar. Uitgaande van de huidige

uitgangsituatie, wordt een maximale extra aanslibbing van 30 cm
verondersteld die 3 km/u snelheidsbeperking tot gevolg heeft. Na de
verdieping tot klasse Va (zie nulalternatieÍ), zal deze aanslibbing zich
weer voortzetten maar nooit meer onder het niveau van het
standstillalternatief (sebaseerd op basisiaar 2003) komen.

Waal

Conform de huidige situatie met het baggerbestek tot 2010

is

uitgegaan van een cyclus van 2 jaar aanslibbing (20 cm
diepgangsbeperking in eerste jaar en 30 cm diepgangsbeperking in 2e
jaar), baggeren naar OLR -2,50 m, en vervolgens 5 jaar op peil
houden.

*Toelichting bij tabel 3:
Voor Twentekanalen en Maas is uitgegaan van een maximale waarde
voor de aanwas. Op deze wtjze wordt verdisconteerd dat het
nulalternatief niet gelijk is aan niets doen. Er is van uitgegaan dat er
altijd een minimale baggerinspanning zal worden gedaan.
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Voor een periode van meer dan 100 jaar (zie OEI-analyse [1]) zou het
ímmers niet realistisch zijn om uit te gaan van een zich opstapelende
aanwas van een aantal cm's per jaar.
Voor de lJssel geldt dezelfde aanname van een maximale waarde. Hier
is de reden gelegen in het feit dat vanuít de huídige uitgangssituatíe
van -2,20 OLR al snel een natuurlijk evenwicht zal optreden, waardoor
de aflaadbeperking niet verder zal oplopen. Ondanks dat door de
dimensionering van de vaarweg er op de vaargeul amper meer
aanslibbingzal plaatsvinden, zal toch ook na verloop van tijd de
sedimentatie tussen de kribben en in de riviermonding verwijderd
moeten worden.
In bijlage A is een overzicht gegeven van toestand van alle
hoofdvaarwegen.
Het doorrekenen van de jaarlijkse aanwas voor elke (hoofd)vaarweg in
Nederland zou een overschatting van de baten opleveren. In het
nulalternatief ztjn er immers ook vaarwegen, waarbij de aanwas tijdig
wordt verwijderd. Voor deze vaarwegen zijn dus geen baten te
verwachten in het standstillalternatief.
Er is voor gekozen om de knelpunten voor het projectalternatief en de
geplande werkzaamheden uit het nulalternatief als maatgevend te
nemen. Op de betreffende locaties heeft de praktijk bewezen dat door
achterstallig onderhoud, ofwel een opeenstapeling van jaarlijkse
aanwas, een baggerachterstand ontstaat. Het ligt daarom voor de hand
om hier ook vanuit te gaan bij de vergelijking tussen standstill- en
nulalternatief.

12
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3. ldentif

icatie effecten

Ten gevolge van het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud
zijn de volgende directe en indirecte effecten (baten) te verwachten
voor de beroepsscheepvaart.
Directe effecten
Efficiency baten (meer affaaddiepte, schaalvoordelen)
Reistijdwinst (kortere route, minder kielweerstand)
Directe modal shift baten (baten overkomend Verkeer)
Milieu- en veiligheidsbaten

r
o
o
o

Ad. Efficiencybaten
Door het opheffen van diepgangsbeperkingen (door baggeren) kunnen
de volgende efficiencybaten optreden :
. Bij een grotere vaarwegdiepte kan de beladingsgraad van de
bestaande vloot toenemen
. Bij een grotere diepgang kunnen grotere schepen worden ingezet.
Ad. Reistijdwinst
Door het opheffen van diepgangsbeperkingen (door baggeren) kunnen
de volgende reistijdwinsten verwacht worden.
e Door het wegwerken van versmallingen in de vaarweg kunnen
vertragende verkeersmaatregelen zoals oploopverboden of 1
richtin gsverkeer worden opgeheven
o Door extra vaarwegdiepte ontstaat - bij gelijkblijvende
beladingsgraad - een hogere kielspeling, waardoor, bij gelijkblijvend
motorvermogen, een hogere vaarsnelheid wordt bereikt.
o Door het opheffen van baggerknelpunten kan het (voor bepaalde
scheepsgrootten) niet meer noodzakelijk zijn om gebruik te maken
van een alternatieve langere route.
Met behulp van uurkosten voor de binnenvaart is het mogelijk om de
berekende reistijdwinsten in geld uit te drukken
Ad. Directe modal shift effecten
Een verslechterd serviceniveau van het vaarwegnetwerk of een
vaarwegdeel (door de negatieve effecten van de achterstallige
baggerwerkzaamheden) kan een negatieve modal shift richting de weg
tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot:
r Hogere transportkosten (hogere kosten per tonkm bij gebruik van
wegvervoer en additionele vertraging door hogere kans op

.

congestie)

Negatieve externe effecten (verslechtering externe veiligheid,
hogere geluidsemissie, hoger ruimtebeslag)
Door adequaat baggeronderhoud kunnen bovengenoemde negatieve
effecten voorkomen worden

13
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Indirecte effecten
Macro-economische effecten: het aantrekken van nieuwe
bedrijvigheid (vertaald in werkgelegenheid, toegevoegde waarde)
. Reistijdwinsten door verminderde congestie bij weg/spoorverkeeru

o

n o m i sch e effecte n : aantre kke n van n i euw e b ed ri i v i gh e i d
(extra toegevoegd e waarde)
Havens zijn meer dan alleen een onderdeel van het vervoersnetwerk.
Havengebieden zijn ook vestigingsplaatsen voor industrie, handel en
dienstverlening. Verlaging van de transportkosten kan ook gevolgen
hebben voor de competitiviteit van de regionaal gevestigde industrie en
overige bedrijvigheid. Als zij door lagere transportkosten een meer
concurrerend product hebben, en dít marktaandeel oplevert voor
Nederlandse industrieën, kunnen deze effecten in beperkte mate als
baten worden toegerekend aan de investering in infrastructuur.

Ad. M acro - eco

Ad.

Rei sti i dw i nsten door verm i nderde congesti e bi i weg/ spoorverkeer
Door een modal shift van weg naa( water is het mogelijk dat op
bepaalde wegtrajecten een dusdanige afname van het goederenverkeer
op de verlaten modaliteit ontstaat dat er minder vertraging door
congestie zal optreden.

5

NB: Volgens de meest recente inzichten (OEl) zouden alle effecten op de transportmarkt,

inclusief netwerkeffecten (in dit geval de effecten op het wegverkeer) , tot de directe effecten
behoren
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A.Waardering van de effecten
ln paragraaÍ 4.1 en 4.2 wordt toegelicht op welke wijze respectievelijk
de directe en de indirecte effecten worden gekwantificeerd en waar
mogelijk gemonetariseerd. ln 4.3 wordt toegelicht in hoeverre de
berekende baten kunnen 'weglekken' naar buitenland.

4.1

Waardering directe effecten

4.1.1. Gebruik

van het PAWN Scheepvaartmodel
Het berekenen van de landelijke effecten van het oplossen van de
gesignaleerde knelpunten op het Nederlandse vaarwegennetwerk is een
complexe materie. Vele elementen spelen hierbij een rol, zoals de
variaties in de rivierafvoer en de daarmee samenhangende beschikbare
diepgang. Ook van belang is om rekening te houden met de
maatgevendheid van de betreffende vaarweg, afhankelijk van de
herkomst en bestemming van een reis. Wijzigingen in een vaarwegdeel
kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben op het
vaarwegennetwerk.
Bij gebruikmaking van een model worden (onder meer) deze elementen
automatisch geïntegreerd. Gekozen is voor het PAWN model, dat door
het RIZA en opdrachtnemer NEA is ontwikkeld, en al eerder voor
andere projecten is gebruikt.

Het PAWN'model wordt gebruikt als een beleidstool voor
watermanagement, opgebouwd uit verschillende modules (landbouw,
drinkwater en scheepvaart). Voor dit onderzoek is de
scheepvaartmodule gebruikt. Het PAWN-Scheepvaartmodel is
ontwikkeld om de effecten, voor de scheepvaartsector, van
aanpassingen aan het vaarwegnetwerk te kunnen berekenen. Het
model berekent, op basis van ingevoerde weerstanden - zoals
waterdiepten, wachttijden bij sluizen, snelheidsbeperkingen - in
combinatie met de reisbestanden, de totale transportkosten door voor
het landelijke scheepvaartnetwerk. De kosten ztjn gebaseerd op vaaren wachtkosten (per uur) gespecificeerd naar scheepsklasse.
Door de ingevoerde weerstanden lokaal te wijzigen en de totale
transportkosten met elkaar te vergelijken, worden de effecten
zichtbaar. Dankzij het hydrologische distributiemodel zijn alle variaties
in beschikbare diepgangen op rivieren, en variaties in stroomsnelheden
(die bijvoorbeeld de routekeuze kunnen beïnvloeden) verdisconteerd.
Er kan gebruik worden gemaakt van prognoses voor het DE, EC, CC scenario tot 2020. Voor deze studie is gerekend met het EC-scenario.
In Bijlage B wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de werking
en de uitgangspunten van het PAWN model, zoals de wijze waarop er
wordt'ontladen', omgevaren of hoe de leegvaart is gemodelleerd.
6 PAWN= Policy
Analysis

for the Watermanagement of the Netherlands.
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4.1.2. Efficiencybaten

en reistijdwinsten
De knelpunten op het hoofdvaarwegennet uit Hoofdstuk 2 zijn
doorgerekend met behulp van het PAWN model. Alleen de
hoofdvaarwegen zijn doorgerekend. Voor de overige vaarwegen wordt
een opslagpercentage gehanteerd (zie paragraaf 4.1.4).

Het RIZA beheert het model en heeft de daadwerkelijke berekeningen
met het model uitgevoerd voor de verschillende steekjaren 1997,2O1O
en 2020 in het EC-scenario. De reeksen zijn aangepast aan de
veronderstelling dat in 2OO7, in verband met de doorlooptijd voor
besluitvorming en realisatie, voor het eerst baten geïncasseerd zullen
worden. Tussen 20 en 30 jaar worden de baten geëxtrapoleerd, na 30
jaar zullen de baten constant worden gehouden
De waarden voor de reistijdwaardering uit 1997 zijn geïndexeerd naar
het basisjaar 2003 (+15%), .Op basis van handmatige controle
berekeningen en resultaten uit andere bronnen'zijn voor de
Twentekanalen, ljssel en de Waal de uitkomsten van het PAWN model
met 40"Á gereduceerd. De verhouding van de uitkomsten tussen de
vaarwegen kwam in de controleberekeningen goed overeen met de
waarden uit het PAWN model, maar de absolute waarden waren in alle
gevallen in dezelfde orde van grootte lager
Het projectalternatief is doorgerekend voor het wegwerken van de
baggerachterstanden in respectievelijk 10,25 oÍ 4O jaar. Er is
aangenomen dat deze knelpunten gelijkmatig worden weggewerkt over
deze perioden. Daarom zijn de baten gedurende het wegwerken van de
baggerachterstanden ook verhoudingsgewijs meegenomen (dus na 1
jaar worden respectievelijk 1/1O" of 1/25" deel van de baten
toegerekend). Dit is een conservatieve aanname, aangezien
verondersteld mag worden dat in de praktijk bij prioritering de meest
rendabele projecten (met de meest gunstige kosten-baten verhouding)
het eerst zullen worden uitgevoerd.
Ter illustratie is in figuur t het verloop van de efficiency en reistijdbaten
voor de 3 projectalternatieven op het hoofdvaarwegennet
gepresenteerd. De baten zijn gebaseerd op de vervoerskosten van alle
betrokken scheepsreizen, dus zowel nationale als internationaal. In
hoofdstuk 5 worden de resultaten gecorrigeerd voor de zuiver
Nederlandse baten, aangezien in de MKBA de baten op nationaal
niveau worden berekend. De baten zijn gepresenteerd over een periode
van 40 jaar voor het prijspeil van 2003 en nog niet verdisconteerd met
een discontovoet (zie OEI analyse),.
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Op basis van 'Factorkosten van het Goederenvervoer, NEA 2OO3

8

Goederenvervoerstudie Boven ljssel t3J en AVV-berekeningen ,zoals

de onderliggende

spreadsheets voor het project BOS-baggeren Waal

e In de rapportage van de OEI-analyse worden de volledige cijÍerreeksen (over meerder jaren)
van de Totale baten gepresenteerd. Het betreft hier dan het totaalvan eÍficiency-, reistijden modal shift effecten inclusief de baten voor de overige vaarwegen. Ook zullen na
verdiscontering van de discontovoet de Netto Contante Waarden (NCW) worden berekend
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Figuur

I

Verloop van de jaarlijkse efÍiciency- en
reistijdbaten op de hoofdvaarwegen voor
de 3 projectalternatieven
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In figuur 1 wordt duidelijk hoe de baten zich gelijkmatig opbouwen in
de verschillende projectalternatieven. Pas na 40 jaar zijn de baten in alle
alternatieven gelijk. De knik in de lijn van projectalternatief 3 is te
verklaren door het feit dat na 30 jaar de baten zich niet meer
opbouwen maar constant worden verondersteld.
De baten voor het traject Nederrijn/Lek (tot het Lekkanaal) bleken
verwaarloosbaar laag te zijn. Dit wordt veroorzaakt door de lage
intensiteiten en het feit dat dit traject bij het merendeel van de
rivierafvoeren niet maatgevend is (ten opzichte van het traject over de
Waal)
Onderstaand is in figuur 2 de trendlijn weergeven van de jaarlijkse
efficiency- en reistijdbaten op het hoofdvaarwegennet voor het
standstillalternatief. Er is voor gekozen om de trendlijn van de landelijke
effecten te presenteren aangezien de absolute reeks van jaar tot jaar
een grillig verloop kent vanwege de gekozen aannamen m,et betrekking
tot de jaarlijkse aanwas (zie tabel 3).
De baten zijn gebaseerd op de vervoerskosten van alle betrokken
scheepsreizen, dus zowel nationaal als internationaal. De baten zijn
gepresenteerd over een periode van 40 jaar voor het prijspeil van 2003
en nog niet verdisconteerd.
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Figuur 2
Trendlijn van de jaarlijkse efficiency en
reistijdbaten op de hoofdvaarwegen
voor het standstillalternatief .
Prijspeil 2003; niet verdisconteerd
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4.1.3.

Baten overkomend verkeer (Modal shift effecten)

In een aantal KBA's wordt gesproken van 'modal shift' baten. Feitelijk
vallen deze baten uiteen in een aantal categorieën te weten:
1) De directe effecten: Door een modal shift als gevolg van een
infrastructuur investering kunnen er baten ontstaan omdat
verschillende modaliteiten (in dit geval de weg en binnenvaart)
verschillende kosten, reistijd, en externe effect (dit betreft
veiligheid, natuur en milieu) karakteristieken hebben. Deze
verschillen komen terug onder de directe effecten: reistijdwinsten
en veiligheid- en milieueffecten. Modal shift bestaat hier in
economische termen uit het "overkomende" verkeer dat
aangetrokken wordt door de verbeterde kosten of
kwaliteitsaspecten.
2) De indirecte effecten: Als gevolg van modal shift zullen er ook
veranderingen optreden bij de modaliteit die verlaten is: hierbij
wordt met name een vermindering in congestie aldaar bedoeld. Dit
kan weer resulteren in reistijdwinsten, lagere ongevalrisico's door
afname drukte, en wellicht ook milieueffecten omdat er efficiënter
gereden kan worden. In paragraaÍ 4.2 worden deze effecten
besproken.

PAWN is een model dat een bestaande vaste hoeveelheid binnenvaart
goederenstroomvolum e verdeelt over het bi n nenvaartnetwerk. H et
model veronderstelt niet dat in de nulvariant, als gevolg van de
verslechterde diepgang, de binnenvaart ook minder aantrekkelijk wordt
voor bepaalde stromen die dan via spoor of weg vervoerd gaan
worden. Er is dus een extra berekening nodig om de baten voor
"toetreders" voor het binnenvaartsysteem toe te voegen aan de
efficiency- en reistijd baten.

't8
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In het rapport "De maatschappelijke waarde van binnenvaart" (Decisio,
l2l) worden aannames gemaakt over de mogelijke modal shift in
"binnenvaart
een
min" variant die wij als uitgangspunt van de
nulvariant hebben genomen voor deze berekening. In deze variant
wordt er vanuit gegaan dat de binnenvaartsector haar kansen minder
goed weet te benutten, en dat er sprake is van achterstallig onderhoud.
Binnenvaart min veronderstelt dat de scheepvaart hinder ondervindt
van achterstallig onderhoud (in afwijking van het EC2O2O scenario, dat
ook gebruikt wordt voor de PAWN berekeningen). De betrouwbaarheid
van de binnenvaart neemt aÍ, terwijl de kosten van binnenvaart vervoer
stijgen. Dit achterstallig onderhoud betreft niet alleen ondiepte van de
vaarwegen, maar ook sluiscapaciteit, brughoogtes etc.
Er is van uitgegaan dat 1,257" van de modal shift effecten genoemd in
het Decisio rapport ontstaan door (het oplossen van) de
2OO4;

baggerprob le m atiek,o.
Dan rest nog de vraag hoe deze modal shift verdeeld is over de

verschillende goederenstromen (bulk, containers, etc.). Bepaalde
goederenstromen hebben door hun karakteristieken op het vlak van
gewicht en beladingsgraad meer last van de ondieptes dan andere.
Diezelfde karakteristieken spelen ook een rol in de aantrekkingskracht
van andere modaliteiten voor het vervoer.
Container en stukgoed zijn stromen die veel gevoeliger zijn voor modaf
shift (m.n. naar de weg), anderzijdszijn dit niet de eerste schepen die
beïnvloed worden door verkeersknelpunten (in het algemeen geldt
zeker dat een klasse lV of klasse V containerschip gemiddeld minder
diep ligt dan hetzelfde klasse schip geladen met droge bulk. Ter
illustratie: een verlengd klasse lV schip volbeladen met 90 containers
vervoert ongeveer 90 x 13 = 1170 ton. Dit terwijl het maatgevende
schip (en dus ook de maatgevende diepgang) gebaseerd is op 1550
ton.
Verondersteld wordt, dat deze effecten elkaar compenseren en dat de
modal shift in gelijke mate over de verschillende typen
goederenstromen verdeeld is. Daarmee ontstaat het volgende beeld
van de modal shift in de nulvariant (t.o.v. de projectvariant), in
miljoenen tonnen.

totaal

Totaal
2,99

Sooor

0,90

Wes
2,09

Voor onze analyse kunnen deze cijfers gelezen worden als de modal
shift van weg/spoor naar water indien de baggerachterstanden worden
weggewerkt. Deze waarden gelden voor de vergelijking tussen het
project- en nulalternatief. De baten hiervan worden later onderverdeeld
naar de vergelijkingen standstill-nul en project-standstill.
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In het Decisio-rapport bedraagt de modal shift die verondersteld wordt ten opzichte van

EC

2020 als gevolg van gebrekkig onderhoud in totaal 5%. Het is helaas niet mogelijk gebleken
om de Rijksbegroting uitgaven (begrotingsartikel ,beheer en onderhoud-realisatie : O2.o2.O4)

voor'bodems' ten opzichte van 'kunstwerken' en 'oevers' als uitgangspunt te nemen. Er is
daarom geen andere mogelijkheid dan een aandeel te veronderstellen op basis van experrjudgement: Gekozen is voor 257" van de 5Y" modal shiÍt= 1 ,2s/" a.g.v. baggerproblematiek.
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Met behulp van monetariserings kentallen kan gekwantificeerd worden
wat de aangenomen modal shift in monetaire termen betekent. Voor
wegvervoer, spoor en binnenvaart wordt gerekend met respectievelijk
10, 5 en 3 eurocent per tonkm. Waardering van de
transportkostennadelen vindt daarbij plaats met 'rule of half' omdat de
eerste verlader die binnenvaart verlaat, vrijwel evenveel nut ontleent
aan de andere modaliteit, terwijl de laatste verlader die zijn goederen
uit het schip haalt maar marginaal meer nut toekent aan het gebruik
van de andere modaliteit.
Daarnaast is gebruik gemaakt van kengetallen ter monetarisering van
de milieu- en veiligheidseffecten (zie tabel 4)
rabei a

Externe kosten

Kentallen ter monetarisering van de
externe effecten (bron: Decisio, 2004)

Veilisheid
Geluid

Luchtvervuiline
Klimaat

euro per 1000 tonkm
Wee
Spoor
11,78
o,25
1 ,21
o,25
9,O9

o,21

3,32
13,62

o.78

Water
o,o2
0

4,39
0,85
5,24

Milieu eezamenliik
1,24
bron: De maatschappelijke waarde van binnenvaart, Decisio 2OO4l2l
Nu kunnen de totale kosten van modal shift in de nulvariant ten
opzichte van de projectvariant bepaald worden. Het gaat hier om het
verschil tussen nul- en projectvariant. Voor de standstillvariant wordt
een aparte berekening gemaakt.
Ter illustratie wordt In onderstaande figuur wordt geïllustreerd hoe de
'modal shift' baten op het hoofdvaarwegennet in het projectalternatief
zijn opgebouwd. De baten zijn gepresenteerd voor het prijspeil van
2003 en nog niet verdisconteerd.

Figuur 3
2n

Verloop van de baten op het
hooÍdvaarwegen net voor overkomend
verkeer voor de 3 projectalternatieven
(euro's 2003; niet verdisconteerd)

25

'3 ,o
(,

jaar
-1.10

c í^
tr

o
=9
E

to

iaar
-2.25

3:40
)aal

jaren vanaf 2007

De baten uit de Decisio-studie bereiken pas na 20 jaar hun volledige
omvang. Verondersteld wordt dat na 20 jaar de baten in hetzelfde
tempo doorgroeien. Na 30 jaar worden de baten (in verband met
verd isconteri ng van onzekerheden) gel ijk gehouden. Projectalternatief
(wegwerken in 10 jaar) volgt de lijn van Decisio.
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1

Projectalternatief 2 (wegwerken in 25 jaar) bedraagt de eerste 2O jaar
een Íractie van 2O/25e van de baten van projectalternatief 1 om
vervolgens in de 5 jaar daarna op het niveau van projectalternatief 1 uit

te komen. Een vergelijkbare uitleg geldt voor projectalternatief
(wegwerken in 40 jaar).

3

4.1.4.

Baten voor de overige vaarwegen
Onder overige vaarwegen worden verstaan de vaarwegen die niet
onder het hoofdvaarwegennet (zie bijlage A) vallen.
Er is vanuit het beleid voor gekozen om, bij de verdeling van de
beschikbare budgetten voor beheer en onderhoud, de (belangrijkste)
hoofdvaarwegen prioriteit te geven. Dít betekent dat de achterstanden
op de overige vaarwegen de komende jaren zullen blijven bestaan en
zelfs verder zullen oplopen. Alleen in noodgevaflen zullen onverwachte
en storende diepgangsproblemen correctief worden opgelost.
De onderhoudstoestand op de overige vaarwegen is niet in detail
uitgezocht. Er is voor gekozen om met behulp van een
opslagpercentage de baten voor de overige vaarwegen in te schatten.
Waar op de hoofdvaarwegen, na uitvoering van het MIT en de
baggerimpuls (zie tabel 1), nog slechts een klein aantal knelpunten
overblijven, zaljuist op het merendeel van de overige vaarwegen het
achterstallig bagge ron derhou d beperki n gen voor d e scheepvaart b lijven
opleveren.Zozijn er nu al op de Brabantse kanalen en deZaan
significante diepgangsbeperkingen (circa 30 cm) die worden
veroorzaakt door baggerachterstanden. De beperkingen voor de
scheepvaart zullen daarom op de overige vaarwegen per tonkm veel
hoger uitvallen dan op het hoofdvaarwegennet. Uitgaande van een
tonkm-fractie van 2Y" ten opzichte van de hoofdvaarwegen, zal voor
de baten van de overige vaarwegen een opslagpercentage van 10% op
de baten voor het hoofdvaarwegennet worden gehanteerd. Dit geldt
voor zowel de projectalternatieven als het standstillalternatief.

4.1.5.

Externe effecten

Veiligheidseffecten
Er wordt van uitgegaan dat de beperkingen van vaarwegbreedte en
vaarwegdiepte ten gevolge van achterstallig baggeronderhoud zullen
worden getolereerd binnen bepaalde randvoorwaarden voor veiligheid.
Indien deze overschreden worden zullen er bepaalde
verkeersmaatregelen of een beperking van het toelatingsbeleid worden
ingesteld, om zodanig nog een veilige vaart te verantwoorden. De
effecten van deze verkeersmaatregelen en/oÍ veranderde
toelatingsbeleid leiden op hun beurt weer tot kwantificeerbare effecten,
in de vorm van snelheids- c.q. aflaadbeperkingen. De veiligheidsbaten
zijn uitgaand van bovengenoemde aanname dus feitelijk altijd
verwaarloosbaar.
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Milieueffecten
Voor het bestaande verkeer zijn verschillen in geluidshinder,
luchtvervuilíng, ruimtegebruik, etc tussen de projectalternatieven veelal
verwaarloosbaar. Echter de verschillende alternatieven kunnen wel een
verschillende omvang van een modal shift tot gevolg hebben. De hierbij
behorende (verschillen in) milieueffecten zijn wel relevant (zie de
berekening in paragraaf 4.1.3).
Ook zou ten gevolge van een verhoogde kielweerstand er mogelijk een
verhoging van geluidshinder en luchtvervuiling geconstateerd kunnen
worden. Er is echter van uitgegaan dat schippers bij gelijkblijvend
vermogen (en dus gelijkblijvende geluids- en luchtvervuilende emissies)
genoegen nemen met minder vaarsnelheid, omdat bij een kleine
kielspeling, relatief veel extra vermogen benodigd is om een hogere
snelheid te kunnen varen.

4.2

Waardering indirecte effecten

Scheepvaart heeft een eigen dynamiek van indirecte effecten. Als er
zich problemen voordoen met diepgang van vaarwegen, past de
binnenvaart zich op een zeer flexibele wijze aan. Als er periodes met
langdurige droogte zijn, of verondiepingen als gevolg van achterstalf ig
baggeronderhoud, worden schepen minder diep beladen of worden er
kleinere schepen ingezet. Dit heeft als gevolg dat als er naar één
specifieke vaarweg wordt gekeken, er naast de directe effecten (hogere
transportkosten) zich maar weinig indirecte effecten zullen voordoen.
Belangrijke indirecte effecten ontstaan pas als het vaarwegen netwerk
als geheel de binnenvaart minder goed kan accommoderen. Als de
binnenvaartsector geen goed vervoersalternatief meer vormt dan heeft
dit echter belangrijke gevolgen voor de congestie bij die andere
modaliteiten en voor de concurrentiepositie van Nederland (zeehavens).

AVV heeft een analyse gemaakt van de verschillende mogelijkheden die
er ztjn om indirecte effecten te kwantificeren. Hieruit is gebleken dat
alleen in het indirecte gedeelte van de modal shift effecten er
mogelijkheden zijn om tot kwantificering te komen (zie ook paragraaÍ
4.1 .3) .

Als gevolg van modal shift, zullen er veranderingen optreden bij de
modaliteit die verlaten is: hierbij wordt met name een vermindering in
congestie aldaar bedoeld. Dit kan weer resulteren in reistijdwinsten,
lagere ongevalrisico's door afname drukte, en wellicht ook
milieueffecten omdat er efficiënter gereden kan worden.
De extra goederenstromen die worden afgewikkeld afkomstig van weg
en spoor kunnen leiden tot afname van de congestie,'. Het gaat om
ruim 2 mf n. ton vanaf de weg, en 0,9 mln. ton vanaf het spoor.
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NB: het betreft hier dus feitelijk het terugbrengen van de oorspronkelijke modal split

verhoudingen; in Decisio [2] is immers gerekend met een verschuiving van binnenvaartnaar
weg en spoor door achterstallig onderhoud
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Dat gaat omgerekend om circa 552 beladen vervoersbewegingen
vanaf het spoor en 93.000 vanaf de weg in het jaar 2O2O. Dit betreft
de nulvariant t.o.v. de projectvariant.
Voor de weg kan dit mogelijk wel tot het vermijden van problemen
leíden. Het gaat echter om totalen voor Nederland, niet eenvoudig
toewijsbaar aan specifieke wegsegmenten en in verhouding te brengen
met het reeds verwachte geprognosticeerde verkeer. Deze informatie is
wel nodig omdat congestiekansen exponentíeel toen emen/ afnemen
vanaÍ een bepaald punt.
Op dit punt van congestie effecten bij modaliteiten die extra worden
belast door een in de nulvariant tegenvallende 'performance' van de
binnenvaart heeft in enige mate kwantificering plaatsgevonden. Naar
verwachting zullen in de nulvariant 93.000 (beladen) extra
vervoersbewegingen per jaar (de lege retourbewegingen zorgen voor
een additionele druk) plaatsvinden, die invloed hebben op de congestie
op de weg. Dit zal leiden tot reistijdverliezen en eventuele toegenomen
ongevalskansen. De extra vervoersbewegingen zullen echter verspreid
worden toegedeeld over het hele netwerk. Hierdoor zal de invloed
beperkt zijn. Besloten is daarom om deze indirecte effecten niet verder
uit te werken en deze effecten in de anafyse niet verder mee te nemen.

4.3

Aandeel buitenlands vervoer

Een groot deel van de reizen in Nederland heeft een internationale

herkomst of bestemming, uitgevoerd door buitenlandse vervoerders.
Dit gegeven is van belang voor de MKBA, aangezien hierin alleen de
Nederlandse baten worden berekend.
De baten manifesteren zich vooral op termijn, omdat het verwijderen
van achterstanden tot langdurige cumulatieve voordelen zal leiden.
Een deel van de baten uit scheepvaart komt niet terecht bij Nederlandse
ingezetenen, maar bij producenten of consumenten in het buitenland.
Als indicatie voor de mate waarin baten weglekken, kan gekeken
worden naar de mate waarin herkomst of bestemming in het
buitenland ligt. In onderstaande tabel staat de voor de meest bepalende
vaarwegen de proportie van de reizen die een herkomst of bestemming
buiten Nederland heeft.
Vaarweg

Tabel 5:

Proportie herkomst/bestemm
buiten Nederland

in

gen

Aandeel

internationale
reizen
lJssel,,

70%
50%

Twentekanalen,o

61

Waal,,

%

12

inschatting AVV

13

Bron: Planstudie ljssel Goederenvervoer Boven-ljssel, Ecorys 2OO4 t3I

1a

Bron: Planstudie lJssel Goederenvervoer Boven-Ussel, Ecorys 2004
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De proportie internationale reizen is een eerste benadering van het
percentage van de baten dat weglekt. Deze proportie mag beschouwd
worden als overschatting. lmmers, een deel van de internationale reizen
gaat van bijvoorbeeld het Roergebied naar Nederlandse consumenten,
in welk geval de Nederlandse consument de baten geniet. Bovendien
genereert de Rotterdamse haven voordelen van de internationale
goederenstroom. De economische rent van de Rotterdamse haven op
de internationale goederenstroom reduceert de mate waarin baten
weglekken.

Scheepvaartbaten Tienjarenscen ario Waterbodems

5. Resultaten

5.1

Gemonetariseerdebaten

De totale gemonetariseerde baten worden bepaald door de

gemonetariseerde baten voor efficiency en reistijd, overkomend verkeer
(modal shift) en de overige vaarwegen te sommeren. In de
onderstaande figuren 4 en 5 zijn voor de projectalternatieven en het
standstillalternatief de baten per jaar (prijspeil 2003) weergegeven over
een periode van minimaal40 jaar na2OO7. De baten zijn niet
verdisconteerd.
Figuur 4:
Totale gemonetariseerde jaarlijkse
baten project-standstill (prijspeil 2003
niet verdisconteerd)
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Figuur 5:
Totale gemonetariseerde jaarlijkse
baten standstill-nul (prijspeil 2003
niet verdisconteerd)
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Nederlandse baten
Indien alleen de baten voor Nederland bepaald moeten dient het
aandeel van de baten dat weglekt naar buitenlandse producenten of
consumenten in mindering gebracht te worden met behulp van de
aandelen internationale reizen uit tabel S (paragraat 4.3).
In de OE|-analyse [1] wordt hier verder op íngegaan.
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6. Gevoel

6.1

igheidsanalyse

Gevoeligheid standstill-nulalternatief

Op basis van natuurkundige berekeningen kunnen onvoldoende
nauwkeurige inschattingen gemaakt worden van de snelheid waarmee
sedimentatie plaatsvindt. Dit proces is erg complex (morfologie,
variaties in de rivieraÍvoer, omwoeling door de scheepvaart), waardoor
de beheerders het ook lastig vinden om algemene uitspraken te doen.
De beheerders van met name rivieren ervaren immers elk jaar hoe grillig
de sedimentatie op een rivier kan zijn. Maar ook beheerders van
gestuwde of gekanaliseerde vaarwegen ervaren grote verschillen op
jaarbasis.

AVV heeft daarom op basis van de huidige kneÍpunten, gecombineerd
met de tijdsperiode waarover deze zijn ontstaan, een aanname gemaakt
over de gemiddelde aanwas per jaar die maat staat voor de gemiddelde
aflaad beperking per jaar.
Uitgaande van de onderhoudsinspanning van de afgelopen jaren is
tevens een inschatting gemaakt van het niveau waarop de vaarwegen
zich zullen handhaven. Het nulalternatief is immers niet gelijk aan 'niets
doen'.
Over de periode van meer dan 100 jaar waarover de baten worden
doorberekend is dus niet zozeer de aangroeisnelheid van belang, maar
met name de inschatting van het niveau waarop de vaarwegen zich in
het nulalternatief zullen stabiliseren.
,

ln deze paragraaf wordt de gevoeligheid getoetst van de aannamen
betreffende de aangroeisnelheid en de maximale aanwas (en daarmee
maximale aflaadbeperking) in het nulalternatief. In de onderstaande
tabel staan de uitgangspunten van twee extreme scenario's voor de
gevoeligheidsanalyse weergegeven.
Vaarweg

Tabel 5:

Originele uitgangspunt

Uitgangspunten van de
gevoeligheidsanalyse voor het
standsti laltern atief
I

Cevoeligheid 1:

Gevoeligheid 2:

Betere situatie

Slechtere situatie in

n u

lJssel

lalternatief

nulalternatief

Max. 10 cm extra

Max. 5 cm extra

Max. 15 cm extra

aflaadbeperking in

aflaadbeperking in

aflaadbeperking in

n u

lalternatief

n u

lalternatieí

nulalternatief

Twente

Max. 10/3015cm extra

Max. 5/2Q cm extra

Max. 15/4Q cm extra

Kanalen

aflaadbeperking in

aflaadbeperking in

aÍlaadbeperking in

n u

Waal

lalternatieÍ

n u

lalternatieÍ

n

ulalternatief

1e jaar zonder onderhoud.

1e jaar zonder

1e jaar zonder

20 cm diepgangsbeperking;

onderhoud: 10 cm

onderhoud: 30 cm

2e jaar 30 cm

diepgangsbeperking

d

iepgangsbeperking

De extreme scenario's zijn doorgerekend en vervolgens vergeleken met
de oorspronkelijke resultaten.

15

Respectievelijk 10 cm ten oosten en 30 cm ten westen van Lochem
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In figuur 6 staan de resultaten van deze exercitie samengevat en
uitgebeeld als een uiterste bandbreedte rondom de oorspronkelijke
res u ltaten.

iis,;;;;
Resultaten van de gevoeligheidsanalyse
voor het standsti llalternatief:
bandbreedte van de jaarlijkse baten
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6.2

Gevoeligheid project-standstillalternatief

De belangrijkste aanname die in het projectalternatief gemaakt is
betreft de vertaling van knelpunten in een aflaadbeperking voor de
scheepvaart. Dit is in overleg met de vaarwegbeheerders bepaald, maar
net als bij de aannamen in het standstillalternatief was het voor de
beheerders lastig om algemene uitspraken hierover te doen.
In de onderstaande tabel staan de uitgangspunten van 2 extreme
scenario's voor de gevoeligheidsanalyse weergegeven.
Tabel 7:

Vaarweg

Uitgangspunten van de
gevoeligheidsanalyse voor de

Originele
Aflaadbeperking

projectaltern atieven

Gevoeligheid

1:

Minder
aflaadbeoerkins

lJssel

Twente

30 cm
30/50'6cm

Gevoeligheid 2:
Meer
aflaadbeperkins

20 cm

40 cm

2O/4O cm

4O/60 cm

Kanalen

Tabel 8:

Resultaten van de
gevoeligheidsanalyse voor
proj ectalternatieven

Situatie

Jaarlijkse baten na 4O jaar',

lmilioen euro, priispeil 20031
Originele Berekening
Gevoelisheid 1 : minder aflaadbeperkine
Cevoeligheid 2: meer aflaadbeoerkine

1630 cm ten westen van Lochem
en 50 cm ten oosten van Lochem
17

in alle projectalternatieven (10,25,40 jaar) gelijk

28
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85

64 (-25%)
1O8 (+27%)

Literatuur
t1l AKWA, hoofdrapport MKBA Waterbodems - Bijlage A: 'OElanalyse',2004

[2] Decisio, Maatschappelijke waarde binnenvaart,
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[4] RIZA, Handleiding PAWN scheepvaartmodel 1999,2OO1

t5l KPMC. Quick

scan effecten gebrek aan onderhoud vaarwegen,
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Bijlage A

Beperkingen op het hoofdvaarïvegennet

Aflaad

Vaarwegdeells

Toelichting

beperking

Vanaf 2004 werkzaamheden in het kader van B&O ímpuls:
Waal

0

Huidige streefbeeld OLR -250, wordt mogelijk in het kader
van Toekomstvise Waal ll herzien

Merwede

0

Hartelkanaal

0

Dordtse Kil & Oude maas

0

Nieuwe Merwede & Hollands
Diep
Schelde- Riinverbinding

0
0

Kanaal Gent-Terneuzen

0

Diverse vaarwegen Zeeland

0

Amsterdam-Riinkanaal

0

Noordzeekanaal

0

Nederrijn/Lek (tot Lekkanaal)
Lek

30 cm

Ketelmeer

A'dam-Lemmer

Op basis van toelatinssbeleid geen diepsanssbeperkinsen
Drempels (vervuilde baggerspecie) worden in het kader
van de B&O impuls verwijderd

20 cm
0

lJssel

Wordt in het kader van B&O impuls gebasserd

Op route ARA
MIT verruimingswerkzaamheden ziin uitsesteld

0

in 2OO5/2O06 volledig op diepte;

0

Op basis van toelatingsbeleid geen diepgangsbeperkingen
2OO4-2O10: Verdieping tot klasse Vb (MlT cat. 0)
(Seleideliike aanpak i.v.m. combinatíe met zandwinning)

Fries-G ronin gse kanalen

0

Eemskanaal

0

Maas lHeumen - Maastricht]

o

Verruimingswerkzaamheden in het kader van MIT zijn in
uitvoering

Op basis van toelatingsbeleid (diepgang 3 meter) geen
iepgan gs beperki n gen ; tu ssen 2OO5 -2010 aanvan g

d

werkzaamheden Maasroute fase 2 (toelatingsbeleid 3,5
meter diepeane)

/Vlaas lHeumen

- Hollands Diep]

0

wel enkele verondiepingen, maar geen
Vaarweg naar Meppel

0

Twentekanalen

3O/5O cm

Hollandse lJssel & Gouwe

diepgangsbeperkingen (er kan veelal omheen worden
; G rootste k n el pu nt betreft
(en situatie keersluis)

gevare n)

b

reedte- beperk

in ge n

30 cm tot Lochem (klasse V) en 50cm voorbij Lochem
(klasse lV) inclusieÍ ziitakken

0
Na aanleg omleiding Den Bosch (vanaf 2006) geen

diepgangsbeperking op dat traject; Daarna nog wel 20 cm
Zuid -Willemsvaart

(tot Veghel)

0

voor Veghel en 30 cm na Veghel; Deze beperkingen
worden meegenomen in het opslagpercentage voor de
overige vaarwegen

niet alle baggerachterstanden hebben een aflaadbeperking tot gevolg

18De toestand op
de overige vaarwegen is niet in detail uitgezocht, maarvan de drukkere

vaarwegen, zoals de Brabantse kanalen en de Taan is in ieder geval bekend dat er significante
diepgangsbeperkingen (circa 30 cm) zijn, veroorzaakt door baggerachterstanden.
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Bijlage

B

Toelichting op het PAWN model

Bron: Handleiding PAWN scheepvaartmodel [4]

8.1

Werking en uitgangspunten

Ter ondersteuning van het beleid op het gebied van integraal
waterbeheer is bij het RIZA een uitgebreid modelinstrumentarium
operationeel. Met dit zogenaamde PAWN-instrumentarium
(PAWN = Policy Analysis for the Watermanagement of the
Netherlands) kunnen beleidsanalyses worden uitgevoerd. Het PAWNinstrumentarium bevat onder meer modellen om kosten en baten van
waterhuishoudkundige maatregelen te bepalen voor sectoren als
landbouw, drinkwatervoorziening, recreatie en scheepvaart. Voor dit
laatste aspect wordt het PAWN-Scheepvaartmodel gebruikt. Het model
is onder meer toegepast in de Watersysteemverkenningen en de recent
uitgevoerde Droogtestudie (RIZA, 2OO4).

Het PAWN-Scheepvaartmodel is ontwikkeld om de kosten of baten van
voor de scheepvaartsector te kunnen bepalen, afhankelijk van de
toestand (diepte, breedte, snelheidsbeperkingen, wachttijden bij
kunstwerken) van het vaarwegennet. Hiervoor is allereerst
hydrologische data noodzakelijk. In PAWN wordt hierin voorzien door
middel van het Distributiemodel (DM), waarmee de waterhuishouding
van Nederland wordt geanalyseerd. Onder meer worden berekend de
(mogelijke) verandering in debieten, waterdiepten en stroomsnelheden.
Voor de scheepvaartsector kan dit financiële consequenties hebben,
bijvoorbeeld omdat schepen gedeeltelijk ontladen moeten worden.
Nadat de gegevens uit het Distributiemodel zijn verwerkt, rekent het
Scheepvaartmodel vervolgens verder. Het model berekent de
kosteneffecten voor een aantal reisbestanden van aanpassingen van de
aflaaddiepte, maar ook bijvoorbeeld de stroomsnelheid en de klasse van
de vaarweg. Hiertoe moet standaard een referentie berekening
gemaakt worden en een berekening waarin de maatregelen zijn
verwerkt.
Het reisbestand in het model is het resultaat van de met het BISB
(Beleids I nform atiesysteem B i n nenvaart) be reke nd e verkeersprod u ctie
gebaseerd op een aantal CPB scenario's. Er zijn reisbestanden
beschikbaar voor 1997, 2O1O en 2020. Voor zowel 2O1O als 2O2O zijn
drie reizenbestanden aanwezig gebaseerd op drie CPB scenario's:
EC (European Coordination), DE (Divided Europe) en GC (Global
Competition). Deze scenario's staan beschreven in
"Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenningen 19952O2O"; Werkdocument No 89; CPB december 1996.
De reisbestanden bevatten informatie over de plaats van lading
(Herkomst) de plaats van lossing (Bestemming) en het aantal geladen
reizen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 8 scheepsklassen en 11
d

iepgangsklassen.
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Onder een reisbestand wordt verstaan het traject dat geladen afgelegd
wordt vanuit een herkomst naar een
bestemming en de daarop volgende lege terugreis in omgekeerde
richting. De scheepsklassen zijn gebaseerd op de CEMT (CEMT =
Conférence Européenne des Ministres des Transport).
Vervolgens worden in het model de transportkosten (binnenlands en
internationaal) bepaald die samenhangen met de in het reisbestand
aanwezige reizen. Het netwerk bevat, voor de grote rivieren, standaard
de aflaaddiepte en stroomsnelheid corresponderend met een afvoer bij
Lobith van 4000 m3ls. Deze situatie wordt de diepwatersituatie
genoemd. De transportkosten die het model berekent, hebben
betrekking op de totale kosten per rondreís die gemaakt worden door
de per relatie binnen het reisbestand gedefinieerde schepen. In het
model worden de resultaten van de diepwatersituatie altijd afs eerste
berekend. Vervolgens worden volgens dezelfde procedure de
transportkosten berekend die samenhangen met de door de gebruiker
gedefinieerde aanpassingen (maatregelen en scenario's) zoals:
. de gekozen afvoer bij Lobith;
o stroomsnelheid;
. aflaaddiepte;
. verandering van het aantal kunstwerken in een vaarroute;
. verandering van de maximale toegelaten laadvermogen klasse.
Voorbeeld: een kleinere aflaaddiepte kan leiden tot het gedeeltelijk
ontladen van schepen, wat leidt tot de inzet van meer schepen om
dezelfde hoeveelheid vracht te vervoeren; dit betekent hogere kosten.
Het ontladen stoptzodra de laagste effectieve diepgangsklasse bereikt
is. Een reis die in eerste instantie in de "nieuwe" situatie niet kan
worden uitgevoerd, krijgt extreem hoog transportkosten mee.
In de evaluatiemodule van het model wordt vervolgens bepaald of de
kosten van de gekozen routes in de gewijzigde situatie acceptab el zijn.
Het criterium dat hierover uitsluitsel geeft, is de door de gebruiker
opgegeven omvaarfactor. Reizen waarvan de kosten * aantal schepen
in de gewijzigde situatie de grens van omvaarfactor * kosten * aantal
schepen in de diepwatersituatíe overschrijden, worden niet
geaccepteerd. De betreffende schepen op deze reizen worden
ontladen. Het gevolg hiervan is dat er op deze
Herkomst- Bestemmings relatie extra schepen (dus extra reizen) zullen
worden aangemaakt. De consequenties van de verandering van de
omvang van het aantal schepen worden berekend, d€ "nieuwe"
situatie, en de uiteindelijk berekende totale kosten worden tezamen
met de resultaten in de "oude" (hoogwater) situatie gepresenteerd.

lndeling van de vloot in laadvermogensklassen
Het model is vooral gericht op de internationale en de grote
binnenlandse binnenvaart. Daarom zijn de vier kleinste CEMT-klassen 2
aan 2 samengevoegd. Deze twee nieuwe klassen hebben de namen
klasse A en B gekregen. De overige 6 klassen zijn genummerd volgens
de nummering van de AVV laadvermogenklasse indeling. De
onderstaande tabel 1 geeft de 8 resulterende klassen weer, inclusief de
relatie met de CEMT-klassen.
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Vaar- en wachtkosten in 1997

Model

CEMT

Laadvermogen

klassen

klassen

(ton)

A (1+2)

I

B (3+4)

tl

5

lil-1
il t-2

6
7

IV

8
9

Va
Vb

10

VI

50-449
450-849
850- 1049
1

050- 1249

1250-1799
800-3199

Vaarkosten
in guldens

ger uur
83.27
139.73

179.79
197.10
232.96

1

331 .57

3200-6500
> 6500

426.92
979.57

Wachtkosten
In guldens
per uur
67.82
102.27
130.68
146.99
174.54
250.55
307.64
616.36

Tevens wordt informatie gegeven over bij de berekening van de totale

transportkosten in rekening te brengen vaar- en wachtkosten. Het
model rekent met een totale reis, dus geladen heen en leeg terug. Dit
een schematisatie die gezien het globale karakter van het model
acceptabel is.

is

lndeling van de vloot in effectieve diepgang klassen
De 8 modelklassen zijn elk onderverdeeld in 11 effectieve diepgang
klassen (E.O.1 Deze 11 E.D.'s komen overeen met de volgende
aflaaddiepten: 150, 19O, 21O, 23O, 25O, 27O, 29O,310, 330, 350 en
360 cm. Bij het ontladen zal dus nooit verder ontladen worden dan tot
de E.D. 150 cm,
Voorbelasting netwerk
Per deelbestand worden de reizen toegedeeld aan een voorbelast
netwerk. Deze voorbelasting is het eindresultaat van de
verkeerstoedeling run met de AVV verkeersmodellen (BlSB, Beleids
Informatiesysteem Binnenvaart, NEA nov 1989) voor het betreffende
prognosejaar. Voorbelasting houdt in dat voor alle vaarwegen en
sluizen in het netwerk in meerdere of mindere mate een deel van de
capaciteit reeds is verbruikt. Het gebruik van een voorbelast netwerk bij
een alles of niets toedeling heeft het grote voordeel dat in één
toedelingsrun ten naaste bij de meest reële routes per
herkomstbestemming relatie worden gekozen.
Alles-of-niets toedeli ng
Cegeven een reisbestand en een netwerk wordt voor iedere herkomst
de goedkoopste route gezocht van deze herkomst naar iedere
mogelijke bestemming. Het criterium dat daarbij geldt, is het laagste
transportkosten criterium. De randvoorwaarden die daarbij in acht
worden genomen zijn laadvermogenklasse en aflaaddiepte.
De voorbelastingen van het netwerk resulteert uiteindelijk in langere
totale reistijden. Deze tijden worden in de routezoek-procedure
meegenomen. Het resultaat van het route zoeken is dat voor een
reisbestand van een week de, qua kosten, goedkoopste route wordt
gevonden vanuit iedere herkomst naa( iedere bestemming. De
routezoek module herhaalt de procedure voor ieder van de 88
deelbestanden. De gevonden resultaten worden opgeslagen per
gemaakte reis.
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Het algoritme dat voor het route zoeken wordt gebruikt is in de
literatuur te vinden als Dijkstra's Algoritme. De term alles of niets heeft
betrekking op het feit dat als, voor een der 88 deelbestanden, een
route is gevonden van A naar B, alle reizen van A naar B uit het
betreffende reisbestand worden toegedeeld aan de gevonden route. Dit
in tegenstelling met een evenwichtstoedelin g, waar de reizen iteratief
worden toegedeeld. Cezien de doorgevoerde schematisering van het
netwerk is het alles of niets criterium een aanvaardbare
vereenvoudiging.
Omvaarfactor
In principe zijn er twee mogelijkheden om diepgang beperkingen " het

hoofd" te bieden:
1) omvaren via een route zonder diepgang beperking
2) ontladen van de betreffende schepen
Om het omvaren te reguleren is in het model de omvaarfactor
ingebouwd. Uitgaande van de "diepwater" situatie wordt er voor de
"beperkte waterdiepte" situatie door de omvaarfactor een grens
gesteld aan de mate van omvaren, zonder ontladen, door b.v. te stellen
dat de route in de "beperkte waterdiepte" situatie maximaal 10%
duurder mag zijn dan de route die in de "diepwater" situatie gekozen
werd. De gewenste omvaar tolerantie kan door de gebruiker worden o,p
gegeven. De omvaarfactor staat standaard op 1.1. Door een grotere
factor in te geven kan men de omvaartolerantie vergroten. Dit houdt in
dat het model eerst gaat kijken of de reizen door om te varen zonder
ontlading kunnen worden gerealiseerd. ls dit niet het geval dan zal er
ontladen worden en wordt er gebruik gemaakt van de "diepwater"
route. Als door te lage waterstand, zelfs na ontladen, uiteindelijk geen
aanvaardbare route meer gevonden zou kunnen worden, geeft het
model aan dat er geen route mogelijk is.
D

iepwater referenti ebereken i ng

ledere berekening met het model start met het berekenen van de totale
transportkosten voor de diepwater situatie (afvoer Lobith = 4000
m3/s). Bij een debiet Lobith van 4000 m3/s is nooit sprake van
ontlading van schepen. De eventueel geactiveerde functie " beladen "
wordt alleen in de variant berekening toegepast. Voor de diepwater
berekening gebruikt het model het, eventueel aangepaste, reisbestand
en het ongewijzigde netwerk. Het resultaat van deze berekening, de
"oude" situatie, wordt bij de direct er op volgende variant
berekening gebruikt als referentie, voor o.m. het afkeuren van reizen
m.b.v. de omvaarÍactor en dus het ontladen van schepen.
De diepwater situatie is overigens niet de "goedkoopste variant". Dit
komt doordat de afvoer van 4000 m3/sec voor een grote
stroomsnelheid zorgt op de Waal. Daar het model de veronderstelling
maakt dat lege terugreizen dezelfde route volgen als de heenreis,
betekent dit dat verkeer met bestemming in oostelijke richting een
relatief lange reistijd maakt. Dit "tijdverlies" wordt niet volledig
gecompenseerd door de terugreis, juist omdat er een maximumsnelheid
geldt op links.
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Rivierkundige invoer gegevens voor het model
Bij het onderzoek naar de transportkosten van de scheepvaart zijn de
volgende rivierku nd ige
aspecten van belang:

.

de huidige bodemligging

r de stroomsnelheid

.

de afvoer resp. waterstand te Lobith
De bodemligging voor Waal, Boven-Rijn, Pannerdensch Kanaal, lJssef
en Neder Rijn zijn beschikbaar in de vorm van de minst gepeilde diepte
per vaarwegdeel als functie van de afvoer bij Lobith (Q-Lobith). Deze
waterdiepte is m.b.v. een algemene kielspeling omgerekend naar de
maximale aflaaddiepte in cm als functie van Q-Lobith. Op gelijke wijze
zijn de stroomsnelheid (in m/s) en de richting van de stroom per
vaarwegdeel als functie van Q-Lobith uitgewerkt.
Verband maximale aflaaddiepte I atvoer Lobith.
De minst gepeilde diepten (m.g.d) per vaarwegvak zijn de basis voor de
berekening van de maximale aflaaddiepte in cm per vaarwegvak. De
m.g.d.-waarden zijn vertaald in maximale aflaaddiepten. In de praktijk
blijkt dat schippers vaak dieper afladen dan "theoretisch" mogelijk is. ln
de theorie wordt altijd uitgegaan van een noodzakelijke Keel-Clearance
( K.C.) t.o.v. de bodemligging. De bodem van de Waal is echter sterk
variërend in hoogteligging. De m.g.d.-waarden geven de meest
ondiepe plekken in de rivierbedding aan. Hoe lager de waterstand is
des te omvangrijker zulfen de ondiepten worden en des te meer zal een
schipper rekening gaan houden met de K.C.. Bij hogere waterstanden is
er echter buiten deze "droge" plekken meer dan voldoende overdiepte
aanwezig. Voor dit onderzoek is er van uitgegaan dat als de afvoer bij
Lobith lager is dan ca. 1500 m3/s (N.A.P. +8.95 m) het zinvol wordt
om enige K.C. in rekening te brengen. Bij hogere afvoeren wordt geen
K.C.in rekening gebracht. De K.C.-waarden, die zijn toegepast bij de
omrekening van minst gepeilde diepte naar maximale aflaaddiepte, zijn
opgenomen in tabel 2

r;;i 2
Verband tussen Q-Lobith, waterstand
en keelclearance

Q-Lobith in m3/s
1 500
1250
1 000
800
650

Waterstand NAP+
8.95
8.45
7.80
7.30
6.95

Keel-Clearance in cm
5

10
15
15
15

Op de aflaaddiepte die in het model is opgenomen, wordt bij de
berekeningen voor2- en 4-baks duwvaart nog een extra K.C. van 10
cm in rekening gebracht. ln het model wordt geen rekening gehouden
met het verschijnsel 6-baks-duwvaart.
Stroomsnelheid afhankelijk van Q-Lobith.
De invloed van de stroomsnelheid is in het model meegenomen. De
stroomsnelheden zijn ingevoerd als functie van de afvoer te Lobith.
Voor het Benedenrivieren gebied ztjn de stroomsnelheden per
vaarwegdeel vast opgenomen in de netwerkgegevens van het model;
deze fluctueren niet als gevolg van afvoer wijzigingen van de Rijn bij
Lobith.
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Matrix van maximale aflaaddiepte als functie van Q-Lobith.
Er is een afvoer matrix gemaakt waarin per cel de maximale
aflaaddiepte en de stroomsnelheid zijn opgenomen (zie [aD.
Refatie W.S.-Ruhrort I afvoer Lobith
In het model worden de transportkosten berekend voor een complete
reÍs tussen b.v. Rotterdam en Duisburg en terug, inclusief de
overslagkosten. Daarom is het van belang dat op de verbindingen
die buiten Nederland en dus buiten het netwerk in het model vallen de
afstand, maximale aflaaddiepte en de stroomsnelheid zo goed mogelijk
de werkelijkheid representeren. Dit is gerealiseerd door de link van
Lobith naar het gewogen zwaartepunt van al het vervoer stroom
opwaarts van Lobith op te nemen in de afvoer matrix van Lobith.
In het model is de maximale aflaaddiepte op de Duitse Rijn gelijkgesteld
aan het afvoer verband Q-Lobith/ W.S.-Ruhrort +30 cm /+0 cm; de
motorvrachtschepen laden af op +30 cm; de duwvaart laadt af op +O
cm. Dit heeft geleid tot het splitsen van de link van Lobith naar
Duitsland in een Motorvrachtschepen link en een Duwvaartlink die
ieder een eigen maximum aflaaddiepte hebben.
Het effect van het ontladen en beladen van de vloot op de
transportkosten
Bij afnemende afvoer te Lobith worden de maximale aflaaddiepten op
de Rijn-takken steeds kleiner. Het model constateert dit en past de
diepgang van de schepen op deze relatie hierop aan. De ontladen
tonnen goederen worden gebruikt om nieuwe reizen aan te maken met
dezelfde herkomst en bestemming als de ontladen reizen. lndien naast
ontladen ook de mogelijkheíd wordt gegeven om, indien mogelijk,
schepen dieper te beladen dan zaf het model dit doen gebaseerd op de
volgende rekenregel. Schepen die een beladingsgraad hebben kleiner
dan 7OT" zullen beladen worden tot maxim aal 9Q% beladings graad.
Schepen die een beladingsgraad hebben groter dan 70% zullen niet
verder worden afgeladen, omdat aangenomen is dat in deze gevallen
het gaat om b.v. volumelading of situaties waarin de partijgrootte
bepalend is geweest. Met de befadingsgraad wordt bedoeld de
hoeveelheid tonne nllaadvermogen van het betreffende schip.
De op deze wijze aangepaste vfoot zal bij toedeling op het netwerk
gewijzigde transportkosten genereren.
aarkosten berekeni ngen
Het model rekent met een maatgevende week (oktober) die ook binnen
het BISB gebruikt kan worden. AVV heeft in het verleden gekozen voor
de maatgevende week in oktober omdat in deze periode de
bietencampagne samenvalt met de winter bevoorrading waardoor de
belasting van de infrastructuur extrazwaar is. Voor het omrekenen van
de kosten in de maatgevende week naar de totale jaarkosten zie de
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handleiding
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Maandkosten berekening
Het standaard reisbestand dat binnen dit model gebruikt wordt, is
gebaseerd op de oktober week. Dit betekent dat zonder verdere
ingrepen alle model resultaten gelden voor de maatgevende week
in oktober. Door het invoeren van indexen voor de gemiddelde week
per maand is het mogelijk om een INDICATIE te krijgen van de
berekeningsresultaten voor andere maanden. Voor zowel het
binnenlands vervoer als het internationale vervoer over water zijn voor
de jaren 1978, 1983,1985 en 1988 de vervoerde tonnen per maand
gebruikt om het gemiddeld vervoerde tonnage per maand te
berekenen. De indexen kunnen worden gebruikt om het standaard
reisbestand om te werken naar een andere maand dan oktober.
Aangenomen is dat de gemiddelde beladingsgraad ongeveer constant is
zodat fluctuaties in vervoerde tonnen een indicatie geven van de
uitgevoerde reizen per maand. De index voor de maand oktober is op
100 gesteld. ln de handleiding (tabel 3.1) l4l zijn de indexen
weergegeven voor binnenlandse en internationale binnenvaart voor de
gemiddelde week per maand.

8.2

Basisbestanden

Het model kent twee grote basisbestanden, n.l. het reizenbestand en
het netwerkbestand. Beide bestanden zijn aangemaakt voor 1997 en
voor elk van de prognosejaren 2O1O en 2020. Voor 2010
en 2020 zijn drie reizenbestanden aanwezig: EC (European
Coórdinaton), DE (Divided Europe) en CC (Global Competition).
Reizenbestand

Het reizenbestand herbergt de reizen die naar verwachting in het
prognosejaar op weekniveau worden gemaakt. Het is verdeeld naar 88
versch il lende' herkom st- bestem m in gsm atrices (catego rieën), d ie
verschillen in alle combinaties van 8 laadvermogenklassen en 11
werkelijke diepteklassen. leder van deze matrices is van formaat 60 *
6O en bevat informatie over het aantal reizen wat op een herkomstbestemmingrelatie (HB relatie) wordt gemaakt en wat de verschiffende
partijgrootte (GPG) is van deze reizen.
Netwerk
Het netwerk bestaat uit 117 nodes met 214 links (zie figuur).
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De informatie in het netwerk omvat:

. toegestane aflaaddiepte

per vaarvak

r stroomsnelheid van het water

r

maxim um bevaarbaarheidsklasse

.

ingebrachte kunstwerken, sluizen enlof spoorbruggen

o gemiddelde vaarsnelheid
o maximum vaarsnelheid beladen
o maximum vaarsnelheid leeg
o lengte van het vaarvak

De eerste vier items uit deze opsomming kunnen door de gebruiker
worden aangepast teneinde de waterhuishoudkundige maatregelen ten
opzichte van de basissituatie tot uitdrukking te brengen. De overige

informatie ligt vast.

Scheepvaartbaten Tienjarenscenario Waterbodems

