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VERBETERING VAN DE OUDE MAAS

1 Inleiding
De Oude Maas is een onderdeel van het ingewikkelde waterwegensysteem dat het
Noordelijk Deltabekken wordt genoemd. Hierin monden drie rivieren via een
aantal vertakkingen en samenvloeiingen bij Hoek van Holland vrij en bij de
Haringvlïetsluizen gereguleerd uit in zee. De rivierafvoeren zijn voor wat
de Lek en de Maas betreft binnen zekere grenzen regelbaar door middel van
stuwen bij Driel en Lith. In het binnengebied kan er oo een aantal ulaatsen
water worden toegevoerd (lozingen) en onttrokken. Bij Willemstad is het Noordelijk Deltabekken via de Volkerak sluizen gereguleerd verbonden met het
Zuidelijk Deltagebied. De Hollandse Ijssel, waaraan water wordt onttrokken
kan geheel of gedeeltelijk afgesloten worden door de stormvloedkering te
Krimpen aan de Ijssel.
In dit gebied speelt een groot aantal vaak tegenstrijdige belangen een rol.
In dit verband kunnen genoemd worden de scheepvaart, die belang heeft bij
gestroomlijnde en relatief diepe vaarwegen en de waterkwaliteitsbelangen, die
een zo gering mogelijke zoutindringing in het gebied voorop stellen.
De beheerder van het bekken zal daarom o.a. ingrepen in de struktuur van het
Noordelijk Deltabekken overwegen teneinde de verschillende belangen zo goed
mogelijk te kunnen dienen. Een van die overwogen ingrepen is de verbetering
van de Oude Maas.
De doelstelling van de verbetering van de Oude Maas is om deze riviertak beter
geschikt te maken voor de zeescheepvaart richting Dordrecht.
Het is duidelijk dat de uitvoering van een dergelijke ingreep niet alleen
positieve effekten heeft op zoals in dit geval de kapaciteit van en de veiligheid voor de scheepvaart op deze vaarweg. Op andere terreinen staan er mogelijke nadelige gevolgen tegenover zoals met name een mogelijke vergroting van
de zoutindringing in het gebied. De invloed van de voorgestelde verbetering
op de zoutindringing dient dus onderzocht te worden.
Aan de hand van de voorgestelde modifikaties om de Oude Maas te verbeteren,
waaronder het gedeeltelijk afsnijden van de bocht bij Heerjansdam, het aanbrengen van een minimaal gewenst profiel en het uitvoeren van enkele stroomregulerende werken, kan de invloed op de aspekten veiligheid en kapaciteit
van de vaarweg vastgesteld worden. Het is echter nog niet mogelijk om met behulp van alleen een rekenmodel opjuiste wijze het effekt van dergelijke modifikaties op de zouttoestand te bepalen enantwoord te geven op de vraag hoe
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een eventuele verslechtering door middel van een wijziging van de afvoerverdeling weer teniet gedaan kan worden.
In het kader van het onderzoekprogramma voor de Direktie Benedenrivieren van
Rijkswaterstaat in het Getijmodel Rijnmond is door deze Direktie op de werkgroepvergadering van 1 februari 1977 aan het Waterloopkundig Laboratorium
opdracht gegeven om in dit Getijmodel na te gaan welke de invloed van de verbeteringswerken van de Oude Maas is op de zouttoestand.
Het onderzoek, waarbij alleen gebruik gemaakt is van over 25 uur cyclische
getijden, is uitgevoerd in juli en augustus

1977 en enkele aanvullende meting-

en zijn gedaan in februari 1978. Dit onderzoek wordt in detail gerapporteerd
in het rapport M 1462-2.
Aanvullend is door de Direktie Benedenrivieren tijdens de bespreking "toekomstig onderzoek in M 1350" op 11 april

1978 aan het Waterloopkundig Labo-

ratorium opdracht gegeven om de invloed van de werken ten behoeve van de verbetering van de Oude Maas op de zouttoestand, waarbij de randvoorwaarden als
getijreeksen uitgevoerd zijn, te bepalen. Dit onderzoek is in juni

1978 uit-

gevoerd en wordt in detail gerapporteerd in het rapport M 1462-3.
De opzet van het onderzoek gebeurde in een werkgroep waarin van Rijkswaterstaatzijde naast de Direktie Benedenrivieren ook het Distrikt Zuid-West van
de direktie Waterhuishouding en Waterbeweging was vertegenwoordigd.
Deze werkgroep heeft ook het onderzoek voor wat betreft uitvoering
begeleid.

De voornoemde onderzoeken zijn uitgevoerd onder leiding van ir. C.R.M. Oudshoorn, die tevens de verslagen 2 en 3 samenstelde.

Het voorliggende verslag M1462-1 geeft een samenvattende rapportage van het
totale onderzoek in de lïorm van dp probleemstelling (hoofdstuk 2), de aanDak
van het onderzoek (hoofdstuk 3), de resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4)
en een samenvatting gevolgd door konklusies en' aanbevelingen. Voor details kunnen
de deelverslagen 2 en 3 worden geraadpleegd. Deze deelverslagen zijn niet als
losstaand verslag opgezet. De redaktie van het verslag M1462-1 stond onder
leiding van ir. A.G. van Os.
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2 Probleemstelling
Het doel van het uitvoeren van de verbetering van de Oude Maas is het vergroten van de kapaciteit van deze vaarweg door het aanbrengen over een minimaal gewenst profiel en het vergroten van de veiligheid door het vergroten
van de boogstralen in enkele bochten van deze riviertak.
Met name levert de bocht bij Heerjansdam grote problemen op. Daarnaast zijn
nog een aantal werken uitgevoerd, zoals het aanbrengen van enkele grondkribben in de mond van de Oude Maas en enkele grondkribben tussen Beerenplaat
en het Hartelkanaal of het opvullen van de aanwezige stroomgeulen tot
NAP - 10,50 m.
Ten gevolge van deze verandering van de profilering van de Oude Maas kan een
grotere zoutindringing verwacht worden. Aangezien een dergelijke vergroting
uit waterhuishoudkundig oogpunt ontoelaatbaar wordt geacht zullen mogelijkheden aangegeven moeten worden in hoeverre deze ongunstige situatie, waarvan
de invloed zich vooral bij lage bovenrijnafvoeren zal doen gelden, weer gekompenseerd kan worden.
De zoutindringing in een estuarium wordt behalve door de geometrie van het
estuarium en de bovenafvoer van de rivieren ook bepaald door de getijomstandigheden. Bovendien past de zouttoestand zich met enige traagheid aan
veranderde omstandigheden aan. De voorgeschiedenis kan dus mogelijk een rol
spelen.
Dientengevolge moest in het onderhavige onderzoek het volgende onderzocht
worden.
- Wat is de verandering van de zoutindringing in het Noordelijk Deltabekken
(Nieuwe Maas en Oude Maas) ten gevolge van de verbeteringswerken op de
Oude Maas. Hierbij moest een aantal varianten voor deze werken beschouwd
en onderling vergeleken worden. Daarnaast moest gekeken worden naar de
mogelijke invloed van het in open verbinding met de Oude Maas brengen van
het Hartelkanaal. Gezien de invloed van de getijomstandigheden en bovenafvoer diende het onderzoek te worden uitgevoerd onder een viertal getijomstandigheden (een doodtij, een iets kleiner dan normaal getij, een iets
groter dan normaal getij en een springtij) en bij een tweetal bovenafvoeren
(1440 en 1700 m3/s).
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- Hoe dient de afvoerverdeling in het Noordelijk Deltabekken over de diverse
takken aangepast te worden om de te verwachten vergroting van de zoutindringing teniet te doen.
- Wat is de invloed van de voorgeschiedenis op de verandering van de zoutindringing.
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3 Aanpak van het onderzoek

3.1 Algemeen

De waterbeweging en zoutindringing in een estuarium wordt door een komplex van
mechanismen bepaald. Te noemen zijn:
- de getijbeweging, waardoor watermassa's worden verplaatst en gemengd
- de rivierafvoer
- de z.g. gravitatiecirkulatie, een cirkulatiestroming in lengterichting van
het estuarium opgewekt door het dichtheidsverschil tussen het zeewater en
het rivierwater met bij de bovem een landinwaarts gericht effekt
- de menging door turbulentie opgewekt door bodem- en wandwrijving, kribben,
haveningangen, uitwisseling tussen rivier en haven, samenvloeiing tussen
riviertakken enz.
- morfologische processen die de bodemligging wezenlijk veranderen.
Een verandering van de geometrie van het estuarium ten gevolge van een ingreep zoals de verbetering van de Oude Maas heeft invloed op deze processen:
De getijbeweging verandert evenals de afvoerverdeling over de diverse riviertakken; de weerstand van de betrokken riviertak kan veranderen, de mengingskarakteristieken kunnen veranderen, met alle interacties die daarbij een rol
spelen. Morfologische processen zijn echter bij dit onderzoek niet bekeken.

Voor het onderzoek van de water- en zoutbeweging stonden de volgende onderzoekmiddelen ter beschikking:
- een n-dimensionaal wiskundig model van de waterbeweging in het Noordelijk
Deltabekken (IMPLIC)
- diverse n-dimensionale wiskundige modellen voor de berekening van de zoutbeweging
- het Getijmodel Rijnmond.

De zoutbeweging in het Noordelijk Deltabekken. is het gevolg van ingewikkelde
en nog niet volledig begrepen processen. Gezien de aard en de omvang van
de overwogen ingreep werd daarom verwacht dat de beschikbare wiskundige modellen over de invloed van de ingreep op de zoutindringing geen uitsluitsel
zouden kunnen geven.
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Het merendeel van de overwogen rivieraanpassingen ligt echter buiten het gebied dat in het Getijmodel Rijnmond gemodelleerd was. Slechts door gekombineerd onderzoek met het wiskundig model IMPLIC, waarin de rivieraanpassingen
zouden worden aangebracht en het Getijmodel Rijnmond met door IMPLIC te
verstrekken rivierrandvoorwaarden kon daarom de invloed van de verbeteringen
in de Oude Maas op de zoutindringing bekeken worden.

3.2 Opzet van het onderzoek

In het voorgaande is aangegeven dat het grootste deel van de werken ten behoeve van de verbetering van de Oude Maas buiten het modelgebied van het
Getijmodel Rijnmond ligt.
Met behulp van het rekenmodel IMPLIC moesten daarom per variant de randvoorwaarden voor de rivierranden van het Getijmodel bepaald worden, waarna de bijbehorende zouttoestand in dit mogel vastgelegd kon worden.
De interesse wat betreft randvoorwaarden ging hierbij uit naar zo laag mogelijke afvoeren, waarbij de zoutindringing het grootst is en de optredende
effekten dus het belangrijkst zijn. Ook hier leggen de rivierrariden van het
Getijmodel een beperking op, omdat de zoutindringing niet verder mag komen
dan deze rivierranden.
De randvoorwaarden waarbij dit het geval is, zijn in een vooronderzoek bepaald.
Daarnaast dient van een onderzoekmiddel geëist te worden dat het de maatgevende mechanismen conform de werkelijkheid weergeeft. Dit is voor het Oude
Maas onderzoek in een z.g. verifikatieonderzoek getoetst. Hierbij werd voor
normaal tij en springtij omstandigheden een voldoende overeenkomst tussen model
en prototype gekonstateerd om aan de resultaten van vergelijkend onderzoek
konklusies voor het prototype te kunnen ontlenen. De verschillen tussen model
en prototype voor doodtij omstandigheden waren vrij groot. (De ijking van het
model M1350 in het kader van de bewijsproef was nog niet voltooid). Hiermee
moet bij de interpretatie van de doodtij onderzoekresultaten rekening worden
gehouden. De in hfdst. 2 gestelde vragen zijn daarna als volgt aangepakt:
1.

Verandering van de zoutindringing ten gevolge van de verbeteringswerken
op de Oude Maas bij cyclische getijden onder te verdelen in

1.1 Invloed bij variatie van getij
1.2 Invloed bij variatie bovenafvoer
1.3 Invloed bij variatie bodemschematisaties
1.4 Invloed van onzekerheden met betrekking tot de ruwheidsverandering
ten gevolge van de ingreep
1.5 Invloed bij een geopend Hartelkanaal
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Verandering van de zoutindringing ten gevolge van wijziging van de afvoeren op de rivierranden van het Getijmodel om na te gaan op welke wijze
de debietverdeling gewijzigd moet worden om de te verwachten vergroLin
van de zoutindringing teniet te doen.

Verandering van de zoutindringing ten gevolge van de verbeteringswerken
op de Oude Maas bij een getijreeks ter bepaling van de invloed van de
voorgeschiedenis en ter vergelijking van de situatie bij open en gesloten
Hartelkanaal, rekening houdend met de lange inspeeltijd van het Hartelkanaal.
Het onderzoek was er op gericht om de verschillen in zouttoestand tussen de
varianten zo goed mogelijk te bepalen. Wat betreft het modelbedrijf in het
Getijmodel Rijnmond is het dan de meest aangewezen methode om de twee varianten
achter elkaar in het model te realiseren, zonder het modelbedrijf te onderbreken (z.g. kapstokproeven).
In dat geval kunnen verschillen in zoutindringingslengte groter dan ongeveer
75 - 100 m signifikant genoemd worden.
Voor nadere details wordt verwezen naar het rapport M 1397-2.

3.3 Beschrijving hydraulisch model en bodemkonfiguraties
3.3.1 Otzet van het hydraulisch model
Het Getijmodel Rijrixnond omvat het gebied zoals dat in figuur 1 weergegeven is.
De schalen van het model (1:64 vertikaal en 1:640 horizontaal) zijn zo gekozen
dat zowel de dichtheidsstroming (zout-zoetbeweging) als de getijbeweging natuurgetrouw gereproduceerd kunnen worden. De rivierranden van het model liggen op
plaatsen waar de getijbeweging nog wel herkenbaar is, maar waar (voor normale
Bovenrijnafvoeren) niet meer van zoutindringing uit zee sprake is. Voor het geval dat invloeden bij zeer lage afvoeren (Bovenrijnafvoeren van minder dan
1300 m3 /s) die juist voor de waterhuishoudkundige aspekten van belang zijn,
bepaald moeten worden, liggen de rivierranden te dichtbij.
Het zeegebied van het model is voldoende groot om zowel het gekompliceerde
stroombeeld als de dichtheidsverdeling in het gebied rond de mond van de Nieuwe
Waterweg goed weer te geven.
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De randvoorwaarden voor het modelgebruik worden voor de zeezijde ontleend aan
berekeningen uitgevoerd op basis van prototypemetingen en aan de rivierzijde
wordt gebruik gemaakt van randvoorwaarden zoals deze berekend zijn met behulp
van de homogene numerieke getijberekening IMPLIC. De onttrekkingen zijn in
zowel de berekeningen als in het model uitgevoerd: nabij Gouda en Hartelkanaal
in het modelgebied en bij het Volkerak en Bernisse daarbuiten.

3.3.2 Bodemkonfiguratie

De bodenkonfiguratie van het hydraulisch model is gebaseerd op de najaarsloding van 1973, waaraan enkele wijzigingen zijn aangebracht om een zo groot
mogelijke aansluiting bij het prototype te krijgen, zoals dat zal gelden
voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor de verbetering van de Oude
Maas. Dit betreft o.a. de volgende wijzigingen:
- aanpassing van de rechteroever bij Spijkenisse
- het aanbrengen van een viertal grondkribben tussen de Botlekbrug en de mond
van de Oude Maas
De basis van dit onderzoek is de konfiguratie zoals deze aanwezig is omstreeks
de datum van dit verslag. Het model komt, evenals de bodemschematisatie van
het rekenmodel IMPLIC overeen met de bovenstaande gegevens waarbij dan aangevuld kan worden dat het Hartelkanaal gesloten zal zijn. Deze "huidige' t bodemkonfiguratie" zal verder in het rapport aangeduid worden met BO als het de
bodemkonfiguratie van het model betreft en SOI als het verband heeft met de
overeenkomende bodemschematisatie van het rekenmodel IMPLIC.

Ten behoeve van de verbetering van de Oude Maas zijn behalve de bocht bij
Heerjansdam ook enkele andere boogstralen vergroot. Daarnaast zijn enkele
stroomregulerende werken uitgevoerd zoals het aanbrengen van een minimaal
gewenst profiel over het trajekt Dordrecht splitsingspunt westgeul.
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Dit minimaal gewenste profiel heeft een trapeziumvormig profiel met een bodem
van 150 m op een diepte van NAP - 10,50 m. De helling van de oevers heeft een
talud 1:5, zodat de breedte van dit profiel ter hoogte van het NAP-vlak 250 m
is.
Bij het aanbrengen van het minimaal profiel wordt in principe alleen materiaal
weggehaald; op de plaatsen waar het profiel groter is wordt dit niet aangevuld
(zie fig. 3 ).
Het minimale profiel zal aangebracht worden volgens het gewijzigde plan E,
zoals dit op tekening A6 nr. 77 - 0038K aangegeven is (zie ook figuur 2 ),
waarbij tevens de afgesneden bocht bij Heerjansdam tot NAP opgespoten geacht
wordt.
Deze modifikaties zijn allen weergegeven in de IMPLIC bodemscheinatisatie SO2,
die door een andere vakindeling niet goed te vergelijken is met de schematisade SOl.
De grootte van de modifikaties die in het hydraulisch model aangebracht zouden
moeten worden ten behoeve van de verbetering van de Oude Maas waren niet
alleen zeer gering, maar ook moeilijk te realiseren. Gezien het feit dat de
optredende invloeden klein zullen zijn, zijn er geen modifikaties in de bodemkonfiguratie van het model aangebracht. In het vervolg zal bovengenoemde
bovemkonfiguratie van de verbeterde Oude Maas konfiguratie BI genoemd worden.

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat er enkele varianten wat betreft de uitvoering
van stroomregulerende werken in de Oude Maas over het trajekt Beerenplaat splitsingspunt Westgeul mogelijk waren.
Met name betreft dit het aanbrengen van een aantal grondkribben tot een hoogte
van NAP - 10,50 m dan wel het opvullen van de stroomgeulen over dit trajekt
tot een hoogte NAP - 10,50 m. In beide gevallen werden ook de werken ter verbetering van de Oude Maas aangebracht, zoals deze in het bovenstaande beschreven
zijn onder schematisatie SOI.
De bodemkonfiguratie met het aanbrengen van de grondkribben zal in het rapport
verder konfiguratie B2 (zie fig. 4 en 5 en foto 2) genoemd worden; de konfiguratie met het opvullen van de stroomgeulen konfiguratie B3 (zie foto 3).
De schematisaties van beide konfiguraties ten behoeve van het rekenmodel komen
met elkaar overeen; deze wordt in het verdere rapport schematisatie S03 genoemd.
In het kader van het nagaan van de gevoeligheid van de resultaten van het
onderzoek voor eventuele onzekerheden in de weergave van de seerstand is bij de
schematisatie SO2 over het trajekt Dordrecht - Beerenplaat de Chzy-kofficint

in zowel de eb- als de vloedrichting vergroot met een waarde van 10 m/s.
fleze situatie zal in het verdere rapport genoemd worden als toestand S13 voor
het rekenmodel en voor het hydraulisch model B4, die overigens behalve de
gebruikte schernatisatie om de randvoorwaarden te berekenen geheel overeenkomt
met de toestanden BO en BI.
Ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van een open Hartelkanaal op
de zouttoestand bij de huidige toestand en de toestand met een verbeterde
Oude Maas moesten hiervoor een tweetal extra IMPLIC schematisaties gebruikt
worden. Deze zullen in het verdere verslag detoestanden S05 (afgeleid
van schematisatie SOl) en S06 (afgeleid van S02) genoemd worden.
De bij dit onderzoek gebruikte schematisaties zijn door het Distrikt Zuid-West
van de Direktie Waterhuishouding en Waterbeweging van Rijkswaterstaat aan het
Waterloopkundig Laboratorium toegeleverd.

3.4 Uitvoering van het onderzoek

3.4.1 Bepaling randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor de proeven zijn allen bepaald met behulp van het numerieke rekenmodel IMPLIC, een homogene impliciete getijberekening waarbij de
invloed van het zout op de waterbeweging bij de ijking in de ijkkonstanten is
verdiskonteerd.
De resultaten van het totale onderzoek hangen voor een belangrijk deel af van
de uitkomsten van de berekeningen van de randvoorwaarden, daar het grootste
deel van de werken ten behoeve van de verbetering van de Oude Maas buiten het
zuidelijk gebied van het Getijinodel ligt.

3.4.2 Metingen
De meetpunten in de meetraaien zijn zodanig gekozen dat de zouttoestand in
de Thalweg, de verbindingslijn van de diepste punten langs de rivier, vastgelegd wordt. Langs deze lijn pleegt de grootste zoutpenetratie op te treden.
In de plattegrond van figuur 7 wordt een overzicht gegeven van de verschillende meetraaien.
In deze meetpunten zijn per halfuur uit de gemeten geleidendheden en temperaturen de relatieve dichtheden, gerelateerd aan het dichtheidsverschil tussen
meetpunt 18 op zee en kilometerraai 994.875 op de Nieuwe Maas, berekend.
Wordt de zoutindringingslengte gedefinieerd als die lengte vanaf de mond
waar een bepaald percentage van het maximale dichtheidsverschil wordt bereikt,
dan kan deze lengte voor de minimale en maximale zoutindringing bepaald worden
door middel van lineaire interpolatie. (zie figuur 6)
Als percentages zijn gekozen 5% en 10% van het maximale gemeten dichtheidsverschil
(L005 en L010 ). Hierdoor wordt voorkomen dat gextrapoleerd moet worden.
Met een dergelijke definiring van de zoutindringingslengte kunnen de resultaten
van de proeven onderling goed vergeleken worden. Aan de absolute waarde van deze
zoutindringingslengten mag geen waarde worden toegekend omdat die volledig bepaald wordt door het gekozen percentage en het tijdstip waarop gekeken wordt.
De verschillen in zoutindringing tussen de proeven onderling zijn uit de berekende indringingslengten af te leiden.
De nauwkeurigheid waarmee de dichtheden in het model bepaald worden is beter
dan 0,2 kg/m 3 . Wordt dit verder vertaald naar nauwkeurigheid waarmee de positie
van de punt van de zouttong bepaald kan worden, dan blijkt de marge om deze waarde
75 tot 100 m te bedragen. Deze waarde komt overeen met de waarde waarmee het
model in de loop van de dag wegdrift van de ingestelde situaties hetgeen bij de
uitvoering van zogenaamde ttkapstokproevent! de haalbare nauwkeurigheid van het
getijmodel is (zie ook het rapport M 1397-2, "de Bewijsproef", driftloosheidsnauwkeurigheid van het model

f1]).

Naast deze metingen van dichtheden is in een groot aantal punten met behulp
van waterstandsvolgers (WAVO's) de waterstand als funktie van de tijd bepaald.
De standaard afwijking van de drift van deze instrumenten is, als deze vast
opgesteld zijn 0,1 mm (model) of 6,4 mm (prototype).
Enkele instrumenten van de meetopstelling zijn op fotoblad 4 aangegeven.
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3.5 Beperkingen van het onderzoek.

Ten tijde van het begin van het onderzoek Verbetering Oude Maas was het Bewijsproefonderzoek nog niet voltooid. Dat wil zeggen dat het model zowel wat ruwheid
als wat randvoorwaarden betreft nog niet optimaal was ingesteld. (Bijvoorbeeld
de randvoorwaarde instelling in het vertikale getij te Hoek van Holland).
Daarnaast kan de kombinatie van Getijmodel Rijnmond en stuurmodel IMPLIC gekarakteriseerd worden als een "off line hybried systeem": Het rekenmodel IMPLIC
rekent ter plaatse van de debietregelranden van het Getijmodel debieten uit,
die vervolgens bij het Getijmodel opgedrukt worden. Het getijmodel realiseert
daarmee en met de opgedrukte zeerand de waterbeweging in het model. Een terugkoppeling van deze gerealiseerde waterbeweging naar het wiskundig model vindt
niet plaats. Een volledig hybried systeem zou een dergelijke terugkoppeling
vereisen. Daarnaast zullen verschillen in het "karakter" van de beide modellen
(een-dimensionaal homogeen in diskrete vakken geschematiseerd wiskundig model
versus drie-dimensionaal samengetrokken hydraulisch schaalmodel) doorspreken
in de realisatie van de waterbeweging in het Getijmodel. Een gedeelte van het
onderzoek is bij over 25 uur cyklisch gemaakte getijden uitgevoerd. Daarmee
worden de effekten die een langere tijdschaal hebben gelimineerd. Het tijdreeksonderzoek van deel 3 was onder andere bedoeld om vast te stellen of
hiermee belangrijke afwijkingen zijn geïntroduceerd.
In de vorige paragraaf is aangegeven hoe de zoutindringing bij dit onderzoek
is gedefinieerd. Deze definiering kan slechts bij vergelijkend onderzoek
(bepaling van het verschil tussen twee proeven) gehanteerd worden. De absolute
waarde van de zoutindringing wordt volledig bepaald door de gekozen definiering.

Met betrekking tot de resultaten van vergelijkend onderzoek dient het volgende
te worden opgemerkE. De in verslag M 1462-2 gepresenteerde getalwaarden, wat
betreft indringingslengten van de zouttong en verschillen tussen twee varianten,
zijn opgebouwd uit het gewogen gemiddelde van enkele berekende indringings
lengten: de maximale, de getijgemiddelde en de minimale indringingslengte van
de zouttong op de niveau's 0,10 en 0,05 van relatieve dichtheid, voor zover
deze te bepalen zijn op de riviertak. Hierbij hebben de getijgemiddelde zoutindringing (op beide niveau's van relatieve dichtheid) een gewicht twee,
terwijl de overige waarden een gewicht 66n toegekend hebben. Dit omdat aan
de getij gemiddelde zoutindringing een grotere waarde toegekend wordt dan aan
beide andere, omdat hierbij gebruik gemaakt wordt van een groter aantal
meet gegevens.
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Dit zal verder de gewogen getijgemiddelde zoutindringing genoemd worden.
Daarnaast is er een aanvullende uitwerking uitgevoerd, waardoor het mogelijk
was om de naderhand uitgevoerde getijreeksen te kunnen vergelijken met de
cyklische getijden. Hierbij is de getijgemiddelde zoutindringing niet in de
beschouwing opgenomen (bij getijreeksen is het niet regel om deze getalwaarde
te bepalen).
In het algemeen komt uit beide uitwerkingen een verschillend resultaat. Dat
is met name het geval op de Oude Maas (zie tabellen 13 t/m 18 van M 1462-2).
Zo is het effekt van de Oude Maas verbetering bij springtij en Bovenrijnafvoer
van 1440 m 3 /s gemiddeld een vergroting van de zoutindringing op de Nieuwe
Maas van 0,13 km en op de Oude Maas van 0,43 km indien de getijgemiddelde
zoutindringing in de interpretatie wordt meegenomen en resp. + 0,09 km van
+ 0,87 km op Nieuwe en Oude Maas indien de interpretatie alleen op basis van
de maximale en minimale zoutindringing geschiedt. Als alleen naar de maximale
zoutindringing wordt gekeken zullen weer andere getalwaarden worden gevonden
(+ 0,08 km tot + 0,15 km op de Nieuwe Maas en + 0,33 tot + 0,88 km op de
Oude Maas). Dat wil zeggen dat getalwaarden voor verandering van zoutindringingslengte als effekt van een ingreep met reserve moeten worden bekeken omdat ze
afhankelijk zijn van de interpretatiemethode. Met deze beperkingen dient bij de
presentatie van de resultaten rekening gehouden te worden. Dit zou voor het
voorbeeld van bovengenoemde springtijsituatie als volgt kunnen gebeuren:
Rekening houdend met de nauwkeurigheid van kapstokproeven (75 - 100 m)
veroorzaken de verbeteringswerken op de Oude Maas bij minimaal gewenst
profiel, het springtij van 22/6/74 en een Bovenrijnafvoer van 1440 m 3 /s
een verlenging van de gewogen getij gemiddelde zoutindringing van
0,05 - 0,2 km op de Nieuwe Maas en van 0,35 - 0,5 km op de Oude Maas.
De verbeteringswerken op de Oude Maas met minimaal gewenst profiel veroorzaken bij het springtij van 22/6/74 en een Bovenrijnafvoer van 1440 m 3 /s
enige verlenging van zoutindringing op de Nieuwe Maas (<0,2 km) en een
duidelijke verlenging op de Oude Maas van 0,35 tot 1,0 km, afhankelijk
van de beschouwde grootheid.

In dit samenvattende rapport is voor de tweede presentatiewijze gekozen, daar
op deze wijze beide deelonderzoeken (getijreeksen en cyklische getijden) onderling vergelijkbaar zijn. 1)
1) In het rapport betreffende cyklische getijden (111462-2) is gekozen voor de
eerste methode, omdat hierdoor de grootst haalbare nauwkeurigheid voor de
bepaling van de onderlinge verschillen gerealiseerd kan worden.
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Bovendien geeft deze presentatiewijze de onzekerheid die aan de resultaten
van dit onderzoek kleven duidelijk weer.
Bij het verifikatieonderzoek werd voor normaaltij en springtijomstandigheden
een voldoende overeenkomst tussen model en prototype geconstateerd, om aan
de resultaten van dit vergelijkend onderzoek konklusies voor het prototype
te kunnen ontlenen. Bij de doodtijomstandigheden waren de verschillen tussen
model en prototype groter, hetgeen onder andere in de mate van gelaagdheid
tot uiting kwam. De resultaten van dit onderzoek onder doodtijomstandigheden
moeten daarom met enige reserve geïnterpreteerd worden.
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4 Resultaten van het onderzoek

De gegevens van de uitgevoerde proeven, alsmede de onderzoekresultaten in
de vorm van verandering van zoutindringingslengte zijn samengevat in tabel 1.
Onderstaand worden deze resultaten aan de hand van de in § 3.2 gestelde
vragen nader besproken. Meer gedetailleerde gegevens zijn te vinden in de
deelverslagen M 1462-2 en 3.

4.1 Verandering van de zoutindringing ten gevolge van de verbeteringswerken
op de Oude Maas bij cyklische getijden

Ten gevolge van de verbetering van de Oude Maas wordt de weerstand over deze
tak verminderd, waardoor de afvoerverdeling tussen Oude en Nieuwe Maas in de
richting van de eerste verschoven wordt. Figuur 8 geeft de debietverdeling
over de twee takken voor de verschillende bodemschematisaties. Deze verschuiving zal in principe tot gevolg hebben dat de zoutindringing op de Nieuwe
Maas toeneemt en op de Oude Maas afneemt.
Daarnaast blijkt echter de grootste (dubbeldaagse) Fourierkomponent van het
getijdebiet op de Oude Maas vergroot en op de Nieuwe Maas verkleind te worden
(zie Lig. 8). Vergroting van het getijdebiet heeft een vergroting van de
getijweg en in het algemeen een vergroting van de mening tot gevolg.
De konsekwenties hiervan voor de zoutindringing hangen af van de mate van
gelaagdheid. Een vergroting van de zoutindringing kan het gevolg zijn. In dat
geval werkt dit het bovengenoemde effekt van de verschuiving van de debietverdeling tegen, zodat ook op de Oude Maas de zoutindringing ten gevolge van
de verbeteringswerken zou kunnen toenemen.
De resultaten van het onderzoek bevestigen dit.
4.1.1 Invloed bij variatie getij
Bij de referentie bovenafvoer van 1440 m3 /s blijkt de invloed van de verbeteringswerken op de zoutindringing in de Nieuwe Maas verwaarloosbaar te
zijn (verlenging of verkorting in het algemeen kleiner dan 0,1 km).
Op de Oude Maas treedt enige vergroting van de zoutindringing op in de orde
van 0,1 - 1,0 km. Variatie van het getij heeft geen grote invloed op de resultaten op de Nieuwe Maas. Wel lijkt er de tendens aanwezig van een vergroting
van het effekt op de Oude Maas bij vergroting van het getij (effekt Oude Maas
O - 0,25 km bij doodtij tot 0,35 - 1,0 km bij springtij), doch hierbij dient
rekening te worden gehouden met het feit dat de doodtijresultaten minder
betrouwbaar zijn.

4.1.2 Invloed bij variatie bovenafvoer

In het kader van de waterhuishouding van het Noordelijk Deltabekken is de
beheerder vooral geïnteresseerd in de effekten bij lage tot zeer lage Bovenrijnafvoeren (minder dan 1000 m 3 /s).
Uit het vooronderzoek bleek dat uitgaande van de gebruikte afvoerverdeling
(NLP 1970) de minimale Bovenrijnafvoer waarbij nog zinvolle proeven uitgevoerd konden worden ca. 1400 m 3 /s was. Ten opzichte van de referentieboven
afvoer van 1440 m 3 /s is in het onderzoek slechts een bovenafvoervariatie
bekeken (1700 m3 /s).
De invloed van de Bovenrijnafvoer op het effekt op de Oude maas lijkt niet
signifikant. Bij beide afvoeren komt het zout op de Oude Maas enige honderden
meters verder (orde 0,25 - 0,8 km).
Op de Nieuwe Maas is wel een verschil te konstateren: bij een Bovenrijnafvoer
van 1440 m 3 /s zijn de verschillen tussen oude en nieuwe situaties verwaarloosbaar, terwijl bij een afvoer van 1700 m 3 /s het zout op de Nieuwe Maas
in de nieuwe situatie duidelijk verder komt (orde 0,2 - 0,45 km).
Het aantal uitgevoerde proeven is te klein om aan te geven of deze tendens
zich ook bij andere en vooral bij lagere debieten zal voortzetten.
De resultaten van dit onderzoek geven aan dat bij de onderzochte getijverschillen en bovenafvoeren het effekt van de verandering van de bovenafvoerverdeling overheerst wordt door het effekt van de verandering van getijdebieten door de ingreep. Dat wil zeggen dat verwacht mag worden dat bij
grotere bovenafvoeren dan 1700 m 3 /s het effekt van de ingreep op de Nieuwe
Maas nog groter kan worden, terwijl mogelijk dan het effekt op de Oude Maas
zou kunnen afnemen. Echter, bij kleiner wordende bovenafvoer zal het "bovenafvoereffekt" verder overheerst worden door het "getijdebieteffekt".
Wat hiervan het uiteindelijke resultaat is valt niet te voorspellen. Nader
onderzoek is daarvoor nodig.

4.1.3 Invloed bodemschematisatieS

Naast het effekt van de verbeteringswerken met minimaal gewenst profiel, werd
ook het effekt onderzocht van het minimaal gewenst profiel plus het aanbrengen
van een aantal grondkribben tot een hoogte van NAT - 10,50 dan wel het opvullen van de stroomgeulen op het trajekt Beerenplaat - Splitsingspuflt Westgeul tot NAP - 10,50 (zie figuur 4 en 5). Ten gevolge van het opvullen van
de stroomgeulen over het trajekt Beerenplaat - Dordrecht zal het profiel in
het algemeen gladder worden.
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De grondkribben zullen het profiel ruwer maken en ook de turbulentiegraad
doen toenemen, waardoor de menging wordt bevorderd. Dit kan gunstig zijn
voor de terugdringing van het zout.
De resultaten van het onderzoek geven aan dat de variant met de grondkribben
zich inderdaad gunstig onderscheidt ten opzichte van de andere twee: Een
Oude Maasverbetering met grondkribben heeft geen nadelig effekt op de zoutindringing in zowel Oude als Nieuwe Maas. Er is zelfs de tendens tot enige
verkleining van de zoutindringing (orde 0,1 km).
De variant met opvullen van de stroomgeulen daarentegen vertoont de tendens
van een vergroting van de zoutindringing op zowel Oude als Nieuwe Maas (orde
0 - 0,35 km).

4.1.4 Invloed mogelijke effekten van de Verbeteringswerken op de Chzyruwheid

Een probleem bij een ingreep als de onderhavige is, dat een eventuele verandering van de ruwheid van de desbetreffende riviertak door de ingreep niet nauwkeurig te voorspellen is. In het onderzoek is daarom in het rekenmodel IMPLIC
de Chzy-kofficint met + 10 m/s op de Oude Maas over het trajekt Dordrecht Beerenplaat gevarieerd. De waarde van deze vergroting van de Chzy kofficint
van 10 m/s is een bovengrens van hetgeen in het prototype op kan treden.
Zowel bij normaal getij, springtij als doodtij is de situatie met vergrootte
Chzy-kofficint vergeleken met de desbetreffende referentie situatie
(verbeterde Oude Maas bij resp. normaal getij, spring- en doodtij) om een
indruk van het effekt van deze onzekerheid op de zouttoestand te verkrijgen.
Uit figuur 8 blijkt dat ten gevolge van de verandering van de Chzy-kofficint
de afvoerverdeling over beide takken met ca. 20 m 3 /s wordt gewijzigd. Tevens
blijkt de dubbeldaagse (A2) komponent van het getijdebiet op de Oude Maas
verder vergroot te worden. Dat wil zeggen dat een vergrotine van de zoutirdringing op de Nieuwe en Oude Maas verwacht mag worden ten opzichte van de
situatie zonder vergrootte Chzy-kofficint.
Djt is inderdaad het geval voor het normaal + getij (verlenging op Oude en
Nieuwe Maas in de orde van 0,2 - 0,5 km) en het springtij (verlenging N.M.
orde 0,55- 0,8 km; verlenging O.M. orde 0,2 - 0,5 km).
Bij het doodtij zijn de verschillen ten opzichte van de situatie zonder vergrootte Chzy-kofficint niet signifikant. De doodtij situatie bleek in
§ 4.1.1. al minder gevoelig voor de verbeteringswerken op de Oude Maas;
mogelijk is dat ook de verklaring voor de geringe gevoeligheid voor een verandering in de Chzy-kofficint. Overigens geldt ook hierbij dat deze
doodtij resultaten met reserve moeten worden beschouwd.

4.1.5 Invloed bij een geopend Hartelkanaal

In een voorgaand onderzoek (M 1159 L2i)is gebleken dat het inspeelgedrag
van de zouttoestand in het Hartelkanaal zodanig langdurig is (ca. 1 maand
prototypetijd), dat het niet meer mogelijk is om bij beide varianten de
zouttoestand vast te leggen zonder het modelbedrijf te onderbreken. Daarnaast
kan de vraag gesteld worden of een dergelijke situatie met het prototype
overeen kan komen, omdat het prototype in dynamisch evenwicht is ten gevolge
van wisselende uitwendige omstandigheden (getijreeks).
Bij het bovengenoemde onderzoek is echter ook gebleken dat de beschouwing van
het inspeelgedrag van het Hartelkanaal eenzelfde konklusie opleverde als de
geheel ingespeelde situatie. Daarom is besloten om de situatie met geopend
Hartelkanaal toch cyklisch te onderzoeken waarbij het inspeelgedrag na het
openen van het Hartelkanaal gedurende drie getijden na het openen gevolgd
werd. De resultaten van dit inspeelgedrag zijn voor wat het effekt van de
verbeteringswerken op de zoutindringing betreft gegeven in figuur 9. Hieruit
blijkt dat het effekt tijdens het inspelen zeker niet gelijk is aan het effekt
van de uiteindelijk ingespeelde situatie (zie resultaat getijreeks in de
figuur), zodat gekonkludeerd moet worden dat de resultaten van het cyklische
onderzoek met geopend Hartelkanaal geen goede representatie van de prototype
situatie opleveren. De konklusies zullen wat dit aspekt betreft uitsluitend
op de getijreeksproeven gebaseerd moeten worden.

4.2 Verandering van de zoutindringing ten gevolge van wijziging van de afvoeren op de rivierranden van het Getijmodel

Met een tweetal aanvullende proeven met cyklische getijden is voor de referentietoestand nagegaan, welke de invloed van een kleine verandering van de
afvoeren op de rivierranden op de zouttoestand in het Noordelijk Deltabekken
is. De resultaten van deze proeven zijn weergegeven in tabel 1.
Indien deze resultaten vergeleken worden met het eindresultaat van de proeven
met cyklische getijden, waaruit een gemiddeld totaal effekt van de Verbetering
van de Oude Maas gegeven is, kan globaal afgeleid worden welke verandering
in de afvoer en afvoerverdeling noodzakelijk zal zijn om het effekt van de
verbetering weer te kompenseren. Hierbij wordt uitgegaan van een onafhankelijkheid van het effekt van een debietverhoging op de Oude, resp. de Nieuwe Maas.
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Indien bovendien rekening wordt gehouden met de spreiding in de resultaten
van het onderzoek en met de resultaten van in een ander kader (M1466) uitgevoerd vertrekkingsonderzoek, dan moet gekonstateerd worden, dat geen uitsluitsel over de benodigde kompenserende maatregelen kan worden gegeven.
Slechts kan worden gekonstateerd, dat een totale afvoervergroting over de
Nieuwe Wateeg in de orde van 30 A 40 m 3 /s tenminste noodzakelijk lijkt.

4.3 Getij reeksonderzoek

Teneinde de invloed van de voorgeschiedenis op de optredende verschijnselen
vast te kunnen stellen is aanvullend onderzoek met getijreeksen uitgevoerd.
Hierbij werd een tweetal metingen uitgevoerd, waarvan de situaties in onderstaande tabel zijn samengevat.

meting

1

nummer

configuratie Oude Maas

reeks

huidige

Verbeterde

toestand

Oude Maas

330

2

332

x

open

x
x

x

333

gesloten

x

x

331

Hartelkanaal

x

x

Tabel 2
Als basis diende de getijreeks van 23 mei 1976 tot 5 juni 1976, die ook bij
het onderzoek M 1466, Maatregelen ter beperking van de zoutindringing nabij
de Hollandse IJssel [3] is gebruikt (zie figuur 10). Om te voorkomen dat het
zout tot de rivierranden zou opdringen werd hierbij wel de gemiddelde afvoer
langs de Waterweg met 30% ten opzichte van de in het prototype opgetreden
situatie, vergroot to ca. 1280 m 3 /s.
Beschouwing van meting 1 en vergelijking met de resultaten van de cyklische
proeven bij variatie getij kan dan aangeven in hoeverre de voorgeschiedenis
bij de effekten van de Verbeteringswerken op de Oude I'Iaas een rol speelt bij
gesloten Hartelkanaal. In de situatie met geopend Hartelkanaal werd hiervoor al aangegeven dat het cyklische onderzoek geen representatieve resultaten opleverde. De konklusies met betrekking tot het effekt van de Verbeteringswerken dienen in deze situatie dus uitsluitend op de getijreeks 2
gebaseerd te worden.
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Bij de uitwerking van het getijreeksonderzoek is uitgegaan van de maximale
en minimale zoutindringing per getijperiode. Evenals bij de cyklische proeven
zijn op deze tijdstippen de indringingslengten van de zouttong bepaald op
een tweetal niveau's van relatieve dichtheid (0,10 en 0,05).
Voor de getijreeksen is een computerprogranma ontwikkeld, dat per periode rond
hoog- en laagwater van de waterstandskromme te Hoek van Holland voor alle
meetpunten respektievelijk de opgetreden maximale en minimale relatieve
dichtheid opzoekt. Met deze getalwaarden is het mogelijk om de verschillende
indringingslengten van de zouttong op bovengenoemde niveau's van relatieve
dichtheid te berekenen.
Een voorbeeld van deze uitwerking is gegeven in figuur 11 voor de situatie
met verbeterde Oude Maas en gesloten Hartelkanaal.
Aan de hand van de op deze wijze verkregen gegevens omtrent de positie van
de punt van de zouttong kan door middeling van de getalwaarden voor de 5% en
10% niveau's een gemiddelde zoutindringing per getijreeks voor de verschillende omstandigheden bepaald worden. De resultaten hiervan zijn in figuur 12
samengevat voor de verschillende proeven.
Bij bovenstaande definiring van de indringings lengte van de zouttong dient
opgemerkt te worden, dat deze slechts een rekengrootheid is, geheel afhankelijk van de gekozen uitgangspunten. Er kan dus ook alleen een vergelijkende
en dus geen absolute waarde aan toegekend worden.
Ter vergelijking met de cyklische proeven kan nu op de resultaten van de 23
getijden in de getijreeks een middelingsprocedure worden toegepast. Dat geeft
het gemiddeld effekt van de Verbeteringswerken onder de ingestelde getijreeksomstandigheden. Om een indikatie te geven van de optredende spreiding in de
resultaten rondom dit gemiddelde is bovendien de standaardafwijking van het
effekt voor de 23 getijden bepaald. Wordt een keer de waarde van deze standaardafwijking van het gemiddelde afgetrokken en er bij opgeteld dan geeft dit
een indruk van de range waarin de resultaten van de getijreeksproeven zich bewegen. Dat wil niet zeggen dat verondersteld wordt dat het effekt van de Oude
Maas verbetering op de zoutindringing bij getijreeksen een stochastisch gebeuren zou zijn. Slechts wordt op deze manier aangegeven binnen welke grenzen
het effekt tijdens een groot deel (ca. 90%) van de opgetreden 23 getijden blijft.
Zo is het effekt van de Verbeteringswerken op de Oude Maas bij gesloten HaFtelkanaal een gemiddelde verkorting van de zouttong op de Nieuwe Maas van 0,15 km,
met volgens de bovenstaande methode een spreiding in de range van 0,6 km tot
+ 0,3 km. (De gemeten minimale en maximale waarden waren -3,31 en +0,86 km)

-

-

De bepaling van de spreiding geschiedt dus anders dan bij de resultaten
van de cyklische proeven. Niettemin kunnen de aldus verkregen resultaten
voor wat betreft de eruit volgende tendenzen goed vergeleken worden met de
voor de cyklische proeven gepresenteerde waarden.

4.3.1 Invloed verbeteringswerken bij gesloten Hartelkanaal

De Verbeteringswerken op de Oude Maas veroorzaken volgens het getij reeksonderzoek op de Nieuwe Maas een "vergroting" van de zoutindringing in de orde
van -0,6 km tot +0,3 km en op de Oude Maas een vergroting van -0 3 1 tot
0,6 km. Details betreffende de resultaten worden in deel 3 weergegeven.
Deze resultaten stemmen redelijk overeen met de resultaten van de cyklische
proeven (geen signifikant effekt op de Nieuwe Maas en een duidelijke vergroting op de Oude Maas) zij het dat de getijreeksresultaten de tendens vertonen van een kleinere "vergroting van de zoutindringing" op beide takken.
De vraag is of dit aan het meenemen van voorgeschiedenis moet worden toegeschreven.
De periode van 23 mei 1976 tot 5 juni 1976 omvat een cyklus getijden van
doodtij via springtij naar doodtij. Het getijverschil verliep van ca. 1,45 m
tot 1,90 m en bedroeg gemiddeld ca. 1,65 m. De middenstand varieerde van ca.
30 cm - NAP tot ca. 5 cm + NAP (zie fig. 10 en 13).
De tendens van een kleiner effekt bij kleiner wordend getijverschil, zoals
gevonden is bij de cyklische getijden, zou dus ook in de resultaten van de
getijreeksen te vinden moeten zijn.
De bij de reeks ingestelde afvoer over de Wateeg was ca. 1280 m 3 /s. Indien
de bij de cyklische proeven gekonstateerde tendens van een kleiner negatief
effekt op de Nieuwe Maas bij kleiner wordende bovenafvoer signifikant is, dan
kan het effekt op de Nieuwe Haas bij de getijreeksen hiermee verklaard worden.
Bij vergelijking van de ongekorrigeerde Bovenrijnafvoer, de afvoer in Hoek
van Holland en de middenstand van Hoek van Holland (figuur 13) met de zoutindringingskrommes van figuur 12 blijkt dat er een duidelijke samenhang
tussen de zoutindringing op de Nieuwe Haas en de afvoer en de middenstand te
Hoek van Holland te konstateren is.
Worden de resultaten van de reeks wat meer in detail bekeken (figuur 12) dan
blijkt dat het verkortende effekt op de Nieuwe Maas met name optreedt gedurende de getijden 11 t/m 14.
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Hierbij wordt het zout in korte tijd sterk terug gedrongen. In het verslag
M 1466 f3j is al gekonstateerd dat het ingewikkelde verloop van de zoutgehaltes in het gebied van de havens (ca. kmr. 1008 tot kmr. 1002) in
deze periode opvallend was.
Figuur 22 van dat verslag geeft aan dat juist in die periode soms in een punt
verder landinwaarts hogere dichtheden worden gemeten dan meer stroomafwaarts.
Het ttb u ff eren d effekt t ' van de havens zal hierbij een rol gespeeld hebben.
Gezien het beperkte inzicht dat tot nu toe met getijreeksonderzoek is opgedaan is niet aan te geven of deze verschijnselen systematisch zijn en of
dus de gekonstateerde verschillen tussen de uitgangssituatie en de situatie
met verbeterde Oude Haas signifikant zijn. Nader onderzoek met getijreeksen
in het uitgebreide model lijkt hiervoor noodzakelijk.
Samenvattend kan wel gekonstateerd worden dat de effekten van de Verbeteringswerken op de Oude Maas bij gesloten Hartelkanaal op de zoutindringing in de
Nieuwe en Oude Maas uit het cyklische onderzoek en het getijreeksonderzoek
globaal gesproken met elkaar overeenkomen.
Een lichte invloed van de voorgeschiedenis in de zin van een enigszins
kleinere "vergroting" van de zoutindringing op zowel Oude als Nieuwe Maas
zou aanwezig kunnen zijn.

4.3.2 Invloed verbeteringswerken bij geopend Hartelkanaal

Ten gevolge van onvolkomenheden bij de inwinning van meetgegevens tijdens
de proef met geopend Hartelkanaal zijn de resultaten van de eerste vijf getijden minder betrouwbaar. Voor de zekerheid worden deze gegevens bij de interpretatie hier niet meegenomen. In dat geval veroorzaken de verbeteringswerken
op de Oude Maas bij een geopend Hartelkanaal volgens het getijreeksonderzoek
op de Nieuwe Maas een vergroting van de zoutindringing in de orde 0 tot +0,7 km
en op de Oude Maas een vergroting van +0,1 tot 1,4 km. Ten opzichte van de
situatie met gesloten Hartelkanaal is de spreiding op de Oude Maas duidelijk
groter. Waarschijnlijk moet de grotere spreiding toegeschreven worden aan
het bufferend effekt van het Hartelkanaal.
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5 Samenvatting, konklusies en aanbevelin

Ter bepaling van de invloed van Verbeteringswerken op de Oude Maas op de zoutindringirig in de Oude en Nieuwe Maas is onderzoek uitgevoerd met het rekenmodel IMPLIC en het Getijmodel Rijnmond.
De realisatie van deze verbetering van de Oude Haas houdt een aantal werken
jn, onder andere het gedeeltelijk afsnijden van de bocht bij Heerjansdam,
het aanbrengen van een minimaal gewenst profiel in de Oude maas en het eventueel uitvoeren van enkele stroomregulerende werken, zoals het aanbrengen van
enkele grondkribben of het (gedeeltelijk) opvullen van stroomgeulen onder een
bepaald niveau.

Het onderzoek is in een aantal onderdelen gesplitst die in een tweetal deelverslagen zijn gerapporteerd.
In de eerste plaats is een groot aantal proeven uitgevoerd met over 25 uur
cyklisch gemaakte getijden. Aan de hand van de resultaten van dit systematisch opgezette onderzoek zijn konklusies getrokken met betrekking tot de invloed van de diverse verbeteringsvarianten op de zoutindringing bij variatie
van getij en bovenafvoer, terwijl tevens kompenserende maatregelen ter voorkoming van eventueel negatieve effekten zijn afgeschat. Dit deel van het
onderzoek is in detail beschreven in verslag M 1462-2.
Het nadeel van proeven met over 25 uur cyklisch gemaakte getijden is, dat een
eventuele invloed van de voorgeschiedenis niet meegenomen wordt. Met name
bij een geopend Hartelkanaal kan dat een rol spelen. Door het uitvoeren van
een aantal proeven met getijreeksen is getracht om de invloed van deze voorgeschiedenis op de verschijnselen vast te stellen. De resultaten van dit deel
van het onderzoek zijn in detail in verslag M 1462-3 weergegeven.
Het voorliggende verslag M 1462-1 geeft een samenvatting van het gehele onderzoek.
De resultaten van de diverse proeven worden gepresenteerd in de vorm van posities
van de punt van de zouttong. Deze getalwaarden mogen niet als absolute waarde
ge[nterpreteerd worden, maar kunnen slechts gezien worden als een rekengrootheid
ten behoeve van vergelijkend onderzoek. Ze zijn gebruikt om verschillen in
indringingslengten tussen de diverse varianten te bepalen.
Opgemerkt dient te worden dat het onderzoek uitgevoerd is voordat de Bewijsproef
geheel afgerond was, waardoor geen gebruik gemaakt kon worden van de meest optimale randvoorwaarden en modelinstelling om het onderzoek uit te voeren.
Daarnaast kent dit onderzoek de gebruikelijke beperking van modelonderzoek in het
oude Getijmodel Rijnmond, te weten de noodzaak van hybried werken met het stuurmodel IMPLIC.
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Bij dit onderzoek lag het merendeel van de ingrepen buiten het door het hydraulisch model bestreken gebied.
De hieronder volgende konklusies hebben daarom een betrekkelijk belang. De genoemde getallen zijn het resultaat van de gevolgde onderzoekprocedure en interpretatie methode en moeten dan ook gezien worden als tendensen en niet als
absoluut hanteerbare waarden.

Op basis van de resultaten van het cyclische onderzoek en de uitgevoerde getijreeksen en rekening houdend met de onzekerheden m.b.t. de veranderingen van de
ruwheid door de ingreep kan gekonkludeerd worden dat de verbeteringswerken op
de Oude Maas met minimaal gewenst profiel een vergroting van de zoutindringing
op de Oude Maas tot gevolg zullen hebben in de orde van 0,1 km tot 1,5 km.
Variatie van de bovenafvoer (1440 m 3 /s en 1700 m 3 /s) lijkt geen effekt op dit
resultaat te hebben.
Variatie van getijverschil resulteert in de tendens dat de vergroting van de
zoutindringing op de Oude Maas oploopt gaande van doodtij naar springtij, waarbij
echter de resultaten van de doodtij meting minder betrouwbaar zijn. Het effekt
van de verbeteringswerken is op de Nieuwe Maas verwaarloosbaar bij een bovenrijnafvoer 1440 m 3 /s. Variatie van het getij heeft hierop geen invloed.
Vergelijking van de proeven met variatie van de bovenafvoer en de getijreeks
lijkt te wijzen op de tendens dat bij grotere Bovenrijnafvoer

br > 1400 m 3 /s)

er op de Nieuwe Maas enige vergroting van de zoutindringing zal optreden ten
gevolge van de verbeteririgswerken op de Oude Maas, terwijl er bij een kleinere
Bovenrijnafvoer enige verkleining van de zoutindringing resulteert.
Indien het Hartelkanaal in open verbinding staat met de Oude Maas, dan zal het
effekt van de Verbeteringswerken op de Oude Maas in negatieve zin versterkt
worden. Zowel op Oude als Nieuwe Maas moet dan rekening gehouden worden met
een duidelijke vergroting van de zoutindringing.

De variant van de verbeteringswerken waarbij naast het minimaal gewenst profiel ook grondkribben worden aangebracht onderscheidt zich gunstig ten opzichte
van de andere twee onderzochte varianten: er werd geen nadelig effekt gekonstateerd zowel op Oude als Nieuwe Maas.
Er is zelfs de tendens tot enige verkleining van de zoutindringing (orde 0,1 km).
De variant waarbij de stroomgeulen worden opgevuld vertoont een negatief effekt
op zowel Oude als Nieuwe Maas.
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Om gemiddeld genomen de invloed van het verbeteren van de Oude Maas (bij minimaal profiel) te kunnen kompenseren lijkt het tenminste noodzakelijk de afvoer
over de Nieuwe Waterweg met 30

a

40 m3 /s te vergroten. Gezien de beperkingen

van het onderzoek is deze konklusie zeer onzeker.
Slechts door aanvullend onderzoek in het uitgebreide Getijmodel Rijnmond
kan hierover meer zekerheid worden verkregen.
Vergelijking van cyclisch onderzoek en getijreeksonderzoek geeft aan dat de
resultaten van beide methoden voor de situatie met gesloten Hartelkanaal redelijk met elkaar overeenkomen.
Er zou een klein voorgeschiedenis effekt aanwezig kunnen zijn dat zich manifesteert in een wat kleiner negatief effekt op zowel Oude als Nieuwe Maas.
Zekerheid hierover kan echter pas verkregen worden als meer inzicht en ervaring is opgedaan uit getijreeksonderzoek in het uitgebreide Getijmodel
Rij nmond.
Het grootste probleem en de daaruit voortkomende onzekerheden omtrent de
betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek is het feit dat het
grootste deel van de werken ter verbetering van de Oude Maas buiten het modelgebied van het oude Getijmodel Rijnmond ligt.
De invloeden van deze modifikaties konden dan ook alleen als wijzigingen van
de debietrandvoorwaarden voor het Getijmodel worden weergegeven. Deze debietrandvoorwaarden werden met het homogene een-dimensionale rekenmodel IMPLIC
berekend. Het is dan ook zinvol om de invloed van deze verbeteringen van de
Oude Maas in het uitgebreide Getijmodel Rijnmond te verifiren. Met name kan
dan ook gekeken worden naar een range van Bovenrijnafvoeren (< 1000 m 3 /s) die
interessant is voor de waterhuishouding in het Noordelijk Deltabekken.
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Bodemschematisatie B2
Oude Maas met minimaal gewenst profiel, waarbij tevens
rondkribben aangebracht zijn tot op NAP -10,50 m
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Foto 3 Bodemschematisatie B3
Oude Maas met minimaal gewenst profiel, waarbij tevens de
putten opgevuld zijn tot NAP -10,50 m
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