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1.

Inleiding.

In dit interimrapport wordt verslag uitgebracht over het tot dusverre uitgevoerde onderzoek met betrekking tot de bodemverhoging van de Beneden-Waal.
De aanleiding tot dit onderzoek is de brief, verzonden door de hoofdingenieur-directeur van de directie Bovenrivieren aan het hoofd vanhet district Zuidoost

(zie bij-

lage 1), waarin wordt gevraagd mogelijke oplossingsmethodieken aan te geven
om de geconstateerde bodemverhoging van 50 a 90 cm op de Waal beneden Zaltbommel teniet te doen.

In overleg met de directie Bovenrivieren is overeen-

gekomen dat het onderzoek eerst beperkt wordt tot een analyse van de oorzaken die tot deze aanzandingen hebben geleid. Begonnen is daarom met een
:

uitgebreide analyse van de bodembeweging van de Waal tussen 1950 en 1982,
zoals die uit vergelijking van jaarlijkse langsprofielen kan worden afgeleid.
Zowel voor de analyse van de oorzaken van de aanzandingen als voor de beoordeling van de kwaliteit van mogelijke oplossingen is het nodig inzicht
te hebben in de sedimenttransportcapaciteit van de Waal en Boven-Merwede.
In dit rapport wordt aan de bepaling van het sedimenttransoort dan ook de
nodige aandacht gegeven.

Tussen 1980 en 1983 is met ruime tussenpozen aan het onderzoek naar de bodemverhoging van de Beneden—Waal gewerkt. Terwille van een vlotte afronding van
dit interim-rapport is er vanaf gezien alle tabellen en grafieken te betrek—
ken op perioden waarin 1982 ook is opgenomen.
Alleen in die gevallen waarin de periods 1979-1982 gemakkelijk kon worden
meegenomen is dit ook gebeurd. Voor de overige gevallen bleek het ontbreken
van deze periods bij de analyses niet essentieel.
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2.

-

Samenvatting

In hoofdstuk 3 wordt de bodembeweging in de periode 1950-1982 aan de hand
van gegevens van de jaarlijkse dwarspeilingen geanalyseerd.

De periode

1969-1982 wordt apart beschouwd in hoofdstuk 3.1., aangezien de periode
1969-1976 ook in (De Bruin, 1977) wordt belicht, wat leidde tot de noodzaak om oplossingen voor het aanzandingsprobleem van de Beneden-Waal te
onderzoeken. Ter beoordeling van het gecorabineerde effect van de afsluiting
van het Haringvliet en de effectuering van de Rijnkanalisatie op de tot
1970 aanwijsbare trend in bodemdaling en bodemrijzing is in hoofdstuk 3.3.
een statistische analyse uitgevoerd.

Uit uitgevoerde orienterende berekeningen bleek dat meer onderzoek dan aanvankelijk was gepland, nodig was om het sedimenttransport langs de Waal
in een compute model op juiste wijze in te voeren (hoofdstuk 4) . Het is
namelijk gebleken dat onder enig voorbehoud kan worden gesteld dat de
transportformule van Meyer-Peter/Muller voor de Waal te lage resultaten
geeft. Tot deze conclusie kan worden besloten na analyse van het gebruik
van deze formule zoals in het verleden is gebeurd (Appendix B), bestudering
van het opgetreden sedimenttransport op de Waal afgeleid uit peil- en baggergegevens van Niederrhein, Boven-Rijn en Waal (hoofdstuk 4.1. en 4.2.),
en vergelijking van de uitkomsten van de formule van Meyer-Peter/Muller met
de afgeleide

opgetreden transporten. Een andere methode om het transport

te bepalen, die van Ackers en White, is ook toegepast. Deze methode gaf echter
te hoge resultaten. Overigens is de betrouwbaarheid van de referentietransporten, afgeleid uit peil- en baggergegevens niet erg hoog. Een aantal onzekere factoren, zoals de betrouwbaarheid van baggergegevens en verandering
van het sedimentaanbod uit Duitsland, blijken een grote rol te spelen bij het
opstellen van een materiaalbalans waaruit het sedimenttransport kan worden
afgeleid.

In hoofdstuk .5 worden in het kort enkele theoretische oplossingsmogelijkheden besproken, die de aanzanding kunnen wegnemen. Het blijkt dat
op grond van de nu beschikbare informatie baggeren de voorkeur heeft
boven het uitvoeren van werken, indien uitsluitend de morfologische aspecten worden beschouwd.

In hoofdstuk 6 staan de belangrijkste conclusies vermeld die op grond
van dit onderzoek kunnen worden getrokken, alsmede de aanbevelingen
voor verder onderzoek.

Appendix A beschrijft enkele een-dimensionale morfologische modellen,
waarmee veranderingen in de bodemligging ten gevolge van de interactie
tussen waterbeweging en sedimenttransport kunnen worden voorspeld. Daar
het beschouwde eenvoudige analytische model geen bevredigende kwantitatieve resultaten oplevert (Appendix A.1.2.), is verder gewerkt met een
wiskundig model. De toepassing van het momenteel beschikbare model voor
de Waal blijkt echter ook problemen te geven (Appendix A.2. en A.3.).

Appendix B gaat in op vroegere analyses van het sedimenttransport op
de Waal, waarbij de methode van Meyer-Peter/Muller werd gebruikt.

4

3.

De bodemliqging van Boven-Rijn en Waal tussen 1900 en 1982.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de veranderingen in de bodemligging van de Boven-Rijn en Waal tussen 1900 en 1982. Hierbij wordt kort ingegaan op de ontwikkelingen tussen 1900 en 1950, terwijl meer gedetailleerd de
veranderingen in de bodemligging tussen 1950 en 1982 worden beschouwd aan de
hand

van jaarlijkse dwarspeilingen.

Vanaf 1950 zijn boderahoogtegegevens in de vorm van jaarlijkse dwarspeilingen beschikbaar. Per kilometer kan voor een bepaalde periode een indruk
worden verkregen van het bodemhoogteverloop door de boderahoogtegegevens per
kilometer te middelen. Het aldus verkregen langsprofiel vormt de basis voor
veel beschouwingen over veranderingen in de bodemligging. Bijlage 2 geeft
in een figuur twee langsprofielen weer, die zijn samengesteld uit de gegevens van twee jaarlijkse dwarspeilingen die in het voor- en najaar van 1977
zijn uitgevoerd. Ondanks het feit dat zeer veel lodinggegevens (ong. 200)
aan de gemiddelde bodemhoogte per kilometer ten grondslag liggen, zijn nog
sterke fluctuaties in de bodemhoogte te herkennen. Deze fluctuaties kunnen
zijn veroorzaakt door verplaatsende (zeer grote) duinen en geulen en doordat op verschillende tijdstippen verschillende beddingvormen aanwezig kunnen zijn.
De fluctuaties geven aan dat het onderling vergelijken van de bodemligging
'van verschillende jaren zeker risico's ten aanzien van de interpretatie met
zich meebrengt.
In (De Bruin, 1977) wordt de periode 1966-1976 onder de loep genomen. Vanwege het feit dat de in (De Bruin, 1977) geconstateerde ontwikkelingen in
de bodemligging in het Beneden-Waal gebied de aanleiding vormden tot het
onderhavige onderzoek, wordt in paragraaf 3.1. de in dit verband relevante
informatie uit de periode 1969-1982 samengevat. In paraqraaf 3.2. wordt de
periode 1900-1979 beschouwd.

De tussen

1953

en

1979 waargenomen trend

in de bodemveranderingen wordt in paragraaf 3.3. bevestigd met behulp van
de rangcorrelatietoets.
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3.1. Periode 1969-1982

Bijlage 3 (afgeleid van bijlage 2 uit De Bruin, 1977 en BER, 1978) toont
het (bodem-)langsprofiel van de Waal en Boven-Merwede voor de jaren 1969,
1971 en 1976. Tabel 1 geeft voor de Waal de gemiddelde bodemligging per
aangegeven traject en de veranderingen daarin. Uit bijlage 3 en de tabel
kan worden afgeleid dat de Waal tussen 1969 en 1976 een kantelende beweging maakt, in de zin dat het gedeelte Hulhuizen-Nijmegen uitschuurt
en het traject Nijmegen-kmr 951 aanzandt. Tussen 1971 en 1976 zandt de
Boven-Merwede krar 951-961 eveneens aan. In 1976 is voor de Boven-Merwede
echter ten opzichte van 1969 sprake van een uitschuring. Van 1970, het
jaar waarin het Haringvliet werd afgesloten en de Rijnkanalisatie werd
voltooid, zijn geen peilgegevens in de vorm van een jaarlijkse dwarspeiling beschikbaar.
De jaarlijkse veranderingen in de bodemligging in de periode 1971-1979
ten opzichte van 1971 van de Boven-Rijn en Waal staan gedetailleerd weergegeven op bijlage 4. De gemiddelde bodemligging van 1982 t.o.v. 1979 en
van 1982 t.o.v. 1971 staat weergegeven op bijlage 5 en 6. Aan de hand van
deze tekeningen kan de bodembeweging van de Boven-Rijn en Waal voor de
periode 1971-1982 globaal als volgt worden samengevat:
Traject.

Waargenomen verandering in de bodemligging.
(periode 1971 t/m 1982)

Lobith-Pannerdense Kop
(kmr 862-867)

Na lichte aanzanding in 1972-1973 volgt
forse uitschuring. In 1980 vindt aanzanding
plaats. In 1981 wordt de uitschuring hervat.

Pannerdense Kop-Hulhuizen
(kmr 867-870)

Uitschuring vindt plaats tot in 1976. In
1977 zandt de bodem aan. In 1978 wordt de
bodem weer uitgeschuurd. Vanaf 1979 vindt
weer aanzanding plaats.

Hulhuizen-Nijmegen
(kmr 870-885)

Aanzanding en uitschuring volgen elkaar op
wat in 1982 resulteert in uitschuring ten
opzichte van 1971.
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Nijmegen-Dodewaard
(kmr885-901)

Op dit traject zijn weinig veranderingen waar te
nemen tot aan 1980.

In 1980 vindt uitschuring

plaats, die tot in 1982 zich handhaaft.

Dodewaard-Tie1

Hier is aanzanding overheersend. Vooral in 1975

(kmr901-913)

vindt forse aanzanding plaats.

In 1979 gebeurt op

dit traject weinig met uitzondering van de omgeving van Tiel, waar uitschuring plaats vindt.

In

1980 en 1981 is uitschuring waar te nemen. In 1982
vindt uitscbiring plaats nabij Dodewaard.

Tiel-St.-Andries
(kmr 913-926)

De aanzanding die in 1972 plaats vindt, blijft
praktisch gehandhaafd.

In 1979 vindt uitschuring

plaats, waarna geen verandering waarneembaar is.

St.-Andries-Zaltbommel
(kmr926-935)

De bodemverdieping bij Zaltbommel ten gevolge van
de rivierversmalling is duidelijk waar te nemen.
Overigens vindt aanzanding plaats, vanaf 1979 vindt
hier uitschuring plaats.

Zaltbommel-Herwijnen
(knr 935-945)

Op dit traject is tot in 1975 een geleidelijk groeiende aanzanding waar te nmen. Daarna wordt de bodem
verlaagd

tot in 1977. Dan volgt weer aanzanding.

In 1979 resulteert een forse aanzanding ten opzichte
van 1971. Vanaf 1979 vindt bodemdaling plaats tussen

»

Zaltbommel en kmr 94}. Tussen kmr 941 en Herwijnen
vindt in 1979 en 1981 aanzanding plaats.

In 1980

is de bodem over het hele traject verlaagd.
Daarna is de bodemligging praktisch constant.

Herwijnen-kmr 951
(kmr945-951)

Op dit traject

is dezelfde trend a Is in het voor-

gaande traject te herkennep.

In 1977 treedt ten op-

zichte van 1971 zelfs uitschuring op.
1981 is aanzanding waar te nemen.
bodemverlaging plaats.

In 1979 en

Na 1980 vindt
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Uit bovenstaande vergelijking van de peilingen is niet af te leiden of de
bodemverlaging is ontstaan door baggeren of door uitschuring. Er is aangenomen dat.de bodemverlagingen door uitschuring zijn ontstaan, m.u.v. het
Beneden-Waal gebied.

Uit beschouwing van de langsprofielen van de Boven-Rijn en Waal van de jaren
1969-1982 kan samenvattend het volgende worden geconcludeerd. De Boven-Rijn
en het gedeelte van de Waal boven Nijmegen vertonen forse uitschuring. Het
traject Nijmegen-Tiel vertoont in 1976 ten opzichte van 1969 en 1971 aanzanding die in 1979 praktisch verdwenen is. In 1982 resulteert zelfs een forse
uitschuring. Het traject Tiel-kmr 951 vertoont aanzanding in 1976 die zich
lijkt te stabiliseren.

3.2. Periode 190Q-1979.

Bijlage 7

en

8 geven de bodemlijnen van de Waal weer voor een aantal jaren

in de periode 1900-1961. Uit bijlage 7 blijkt dat de Waalbodem over de gehele lengte tussen 1900 en 1934 enorm in hoogte is qedaald waarschijnlijk
onder invloed van baggerwerken en normalisatiewerken: zakking Boven-Waal
+ 1,50 meter, zakking Beneden-Waal +2,50 meter. Tussen 1934 en 1942 vindt
met name op de Boven-Rijn, Midden-Waal en Beneden-Waal nog behoorlijke bodemdaling plaats. Tussen 1942 en 1948 vindt daarentegen voornamelijk bodemdaling plaats op Boven-Rijn en Beneden-Waal. Tussen 1948 en 1950 treedt, voor
het eerst forse aanzanding op over de qehele Waal. Het zal blijken dat tussen 1950 en 1953 deze aanzanding voor een groot deel door uitschuring teniet
wordt gedaan, met uitzondering van het Beneden-Waal gebied.

Het verloop in de bodemhoogte van de Waal in de periode 1950—1979 is geanaly—
seerd met behulp van de gemiddelde bodemhoogte per traject, waarvan de lengte
varieert tussen 6 en 18 kilometer lengte. Bijlage 9 geeft het verloop van de
gemiddelde bodemhoogte tussen 1949 en 1981 weer voor trajecten van de Waal
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ter grootte van ca. 8 kilometer. Voor de schatting van de sedimenttransportcapaciteit van de Waal wordt een andere trajectindeling van de Waal gehanteerd, die wordt bepaald door de plaats van de peilschalen van het primaire
meetnet. De peilschalen van het primaire net leveren gegevens met behulp
waarvan de gemiddelde diepte, verhang en ruwheid kunnen worden bepaald.
Deze onderverdeling van de Waal in trajecten ziet er als volgt uit:

Traject 1 kmr 870 - kmr 884: Hulhuizen-Nijmegen

(14 km)

Traject 2 kmr 884 - kmr 901: Nijmegen-Dodewaard

( 7 km)

Traject 3 kmr 901 - kmr 913: Dodewaard-Tiel

(12 km)

Traject 4 kmr 913 - kmr 926: Tiel-St.-Andries

(13 km)

Traject 5 kmr 926 - kmr 935: St.-Andries-Zaltbommel

( 9 km)

Traject 6 kmr 935 - kmr 945: Zaltbommel-Herwijnen

(10 km)

Traject 7 kmr 945 - kmr 951: Herwijnen-kmr 951

( 6 km)

Het verloop van de gemiddelde bodemhoogte van deze trajecten is voor de periode
1950-1979 uitgezet in bijlage 10. De gemiddelde bodemhoogtecijfers per jaar
staan vermeld in tabel 2. De bodemligging per traject is ook over langere
periode gemiddeld. Tabel 3 geeft de trajectgemiddelden over perioden van 5
jaar. Tenslotte wordt de bodembeweging van de Boven-Rijn en Waal tussen 1950
en 1979 geillustreerd door bijlagen 11 t/m 20.

Uit de figuren en tabellen blijkt dat tussen 1950 en 1979 niet zozeer een kanteling van de Waalbodem rond Nijmegen heeft plaatsgevonden, hetgeen zoujyolgen
uit beschouwing van de bodembeweging in de periode 1969-1976, maar veeleer
een kanteling rond St.-Andries.
Deze kanteling is tussen 1950 en 1958 ingezet met een verlaging van de Waalbodem bovenstrooms van Zaltbommel, nadat de Waal over de totale lengte tussen
1949 en 1950 is aangezand. Na 1958 vindt bodemverhoging plaats benedenstrooms
Nijmegen die de bodemverlaging gedeeltelijk compenseert. Tussen 1965 en 1969
treedt nog een keer een bodemverlaging op bovenstrooms van Zaltbommel. Op het
traject Hulhuizen-Nijmegen vindt voortdurende uitschuring plaats. De aanzanding benedenstrooms St.-Andries lijkt na 1970 in sterkere mate te groeien.
Uit bijlage 19 blijkt ook dat nu ook bovenstrooms van St.-Andries tot aan
Dodewaard forse aanzanding plaats vindt. Tussen 1975 en 1979 lijkt de situatie zich weer enigszins te stabiliseren,
Waal (bijlage 20) .

gelet op de uitschuring op de Midden-
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3.3. Statistische analyse bodemveranderingen.

De voornaamste reden voor de uitvoering van het Beneden—Waalonderzoek is
de sinds 1969 geconstateerde bodemverhoging van de Waal benedenstrooms
Zaltbommel. In 1970 zijn belangrijke waterstaatkundige werken (afsluiting
Haringvliet, Rijnkanalisatie) gereedgekomen die de bodemligging in dit gebied kunnen beinvloeden. Voor 1970 is echter ook sprake geweest van rivieringrepen, die eveneens in de loop van de tijd de bodemligging kunnen hebben
beinvloed. Ter beoordeling van de significantie van het effect van de Haringvliet- en Rijnkanalisatiewerken

op de bodemligging is de trend in de

bodem van de Boven-Rijn en Waal tussen 1953 en 1969, tussen 1953 en 1979
en tussen 1971 en 1979 geanalyseerd.

De gegevens van het jaarlijks lengteprofiel, opgebouwd uit bodemligginggegevens per kilometer, zijn gebruikt voor de bepaling van langsprofielen,
waaruit toevallige uitschieters in bodemhoogte zijn verwijderd door middel
van voortschrijdend middelen (lengte 6 km). Voor elke kilometerraai is daar—
na de trend in de bodemhoogte tussen 1953 en 1969, 1953 en 1971, alsmede
tussen 1971 en 1979 bepaald met behulp van de rangcorrelatietoetst van
Spearman (zie bijv. Bolle e.a., 1974). Met deze toets wordt de rangcorrelatiecoefficient bepaald. Deze coefficient kan tussen -1
trend: uitschuring) en +1

(volledig negatieve

(volledig positieve trend: aanzanding) varieren.

Bij een zekere rangcorrelatie en een bepaalde gekozen betrouwbaarheid wordt
de (nul-) hypothese

"er is geen trend" verworpen of niet verworpen afhan-

kelijk van de uitkomst van de t-toets van Student (Bolle, 1979).

De rangcorrelatiecoefficienten zijn met een indicatie van de betrouwbaarheid per kilometer weergegeven op bijlage 21

(periode 1953-1969) , bijlage

22 (periode 1953-1979) en bijlage 23 (periode 1971-1979) .
Bij de interpretatie van de figuren moet worden bedacht dat indien meer waarnemingen in de analyse worden betrokken:
a)

de betrouwbaarheid bij gelijkblijvende rangcorrelatiecoefficienten sti jgt,
en,

b)

de rangcorrelatiecoefficienten bij gelijkblijvende betrouwbaarheid in
absolute zin groeien.

II
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Met behulp

1.

van bijlage 21, 22 en 23 kan het volgende worden opgemerkt:

Over het algemeen vertoont de Waal voor de periode 1
beeId als voor de periode 1953—1979, hetgeen inhoudt dat de tendenzen
aanwezig tussen 1953 en 1969 tot en met 1979 worden voortgezet. Het
beeld van de bodemveranderingen van de Waal tussen 1953 en 1979 kan als
volgt worden samengevat:

Vanaf Lobith tot

4 km bovenstrooms Nijmegen vindt uitschuring van de

bodem plaats. Een overgangsgebied waarin geleidelijk de uitschurende
tendens verdwijnt om plaats te maken voor aanzanding is aanwezig tusden kmr 880 en kmr 898. Tot 1969 lijkt dit overgangsgebied zich

te

beperken tot kmr 892. Tussen kmr 898 en kmr 908 (tot 1969 tussen kmr
892 en kmr 894) vindt aanzanding plaats. Benedenstrooms van kmr 908
tot kmr 926 is een gebied aan te geven waar de bodem ongeveer stabiel
is gebleven. In dit gebied is tussen kmr 910 en 916 evenwel tot 1969
uitschuring waarneembaar. Benedenstrooms van kmr 916 vindt weer aanzanding plaats, met uitzondering van de omgeving van de brug van Zaltbommel waar na 1969 de aanzanding tot staan is gekomen.

Aangezien bovengenoemde tendenzen voor een deel tegenstrijdig zijn met
hetgeen uit bijlage 11 kan worden afgeleid, zijn op bijlage 24 en 25 de
langsprofielen van 1950, 1953 en 1979 met elkaar vergeleken. Het is duidelijk dat de uitschuring van de Waal bovenstrooms van St.-Andries voor
een belangrijk deel tussen 1950 en 1953 tot stand is gekomen.

2.

Aanzanding blijkt na 1970 op te treden op de Midden—Waal met uitzonde—
ring van de trajecten kmr 894-901 en kmr 910-914 waar lichte uitschuring is opgetreden.

3.

De invloed van de vernauwing van de Waal bij Zaltbommel uitgevoerd in
1972/1973 is duidelijk af te lezen. Bexnvloeding van de bodemligging
is merkbaar tussen kmr 932 en kmr 934.

1

11

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de tussen 1953 en 1969 aanwijsbare bodemdaling (Boven-Rijn en Boven-Waal) en

bodemrijzing

(Beneden-Waal) na 1969 wordt voortgezet. Na 1969 vindt ook aanzanding
van de Midden-Waal plaats. Uit deze analyse kan niet worden afgeleid
dat de Beneden-Waal sinds 1970

in sterkere mate dan daarvoor is gaan

aanzanden zodat de invloed van de Haringvlietsluizen hier niet de enige
oorzaak van kan zijn.
Ter illustratie van bovenstaande opmerkingen zijn in bijlage 26 en 27
grafieken weergegeven van het bodemverloop in de tijd van de kilometerraaien 858, 868, 878, 888, 898, 908, 918, 928 , 938 en 948. Vergelijking van de verlooplijnen van de bodemligging per kilometer en de
bodemligging per kilometer die na voortschrijdend middelen wordt verkregen, geeft de indruk dat sommige plaatsen blijvend lager of hoger
liggen dan de directe omgeving.
Uit tabel 4 blijkt dat dit meermalen voorkomt. Een en ander wordt waarschijnlijk veroorzaakt door stabiele digging van geulen in bochten, e.d.
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4.

Sedimenttransport op de Niederrhein, Boven-Rijn en Waal.

Voor de uitvoering van morfologische berekeningen met als doel het effect
op de bodemligging ten gevolge van rivieringrepen in het Beneden-Waaltraject te kunnen voorspellen, is inzicht vereist in de grootte van het sedimenttransport

op de Waal. In principe is dit inzicht te verkrijgen door

metingen van het sedimenttransport uit te voeren op diverse plaatsen langs
de rivier onder varierende afvoeromstandigheden. In de praktijk blijkt
echter met name het meten van bodemtransport veel moeilijkheden op te leveren (zie bijv. Havinga, 1982). Het meten van bodemtransport

tijdens hoge

afvoeren met de in Arnhem gebruikelijke Bodem Transport Meter Arnhem (BTMA)
lukt vrijwel niet, terwijl juist tijdens de hogere afvoeren het meeste zand
wordt getransporteerd.
Het meten van suspensietransport is daarentegen redelijk goed mogelijk. Ech
ter op de Nederlandse bovenrivieren bestaat het totale sedimenttransport
onder normale omstandigheden voor het belangrijkste deel uit bodemtransport

Het sedimenttransport kan op indirecte wijze worden bepaald indien inzicht
bestaat in de zandafzettingen en geerodeerde hoeveelheden zand op bepaalde
trajecten, en de aangeboden hoeveelheid sediment. De natuurlijke sedimentatie en erosie kan worden geschat uit vergelijking van peilingen, waarbij
rekening wordt gehouden met toevoeging van zand uit bijv. kribvakken en ont
trekking van zand aan het zomerbed door baggerwerken en afzettingen in het
hoogwaterbed.

In dit hoofdstuk wordt een poging gewaagd het sedimenttransport op de laatste manier te benaderen. Het succes van deze exercitie wordt nadelig beinvloed door de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de baggergegevens en
door de onbekendheid met de hoeveelheden afgezet zand en grind in het hoogwaterbed.

Paragraaf 4.1. behandelt de bodemdalingen en hiervan afgeleid sedimenttrans
port op de Niederrhein, terwijl paragraaf 4.2. ingaat op de bodemveranderingen en afgeleid sedimenttransport op de Boven-Rijn en Waal.
In

paragraaf

transport

op

4.3.
de

worden

Waal

ter

beschrijving

twee .transportformules

van

het

sediment-

beschouwd.

In

het

1)
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verleden zijn bij de afdeling Studiedienst van de directie Bovenrivieren
met behulp van zandtransport-meetgegevens ook transportformules geijkt (zie
o.a. Van Wijngaarden, 1956). Op grond van deze toetsingen is indertijd besloten de transportformule van Meyer-Peter/Miiller te hanteren voor de Waal.
Appendix B gaat in op de- historie van deze keuze.

4.1. Bodemdaling op de Niederrhein.

Het materiaal dat bij Pannerden aan de Waal wordt aangeboden, komt voor
het grootste deel uit de Duitse Niederrhein. Het blijkt mogelijk te zijn
met behulp van de geconstateerde bodemdaling op dit Rijntraject

een schat-

ting te doen voor het sedimentaanbod op de Waal. Aangezien dit aanbod belangrijk blijkt voor de keuze van een transportformule wordt uitvoerig op
deze bodemdaling ingegaan.

In hoofdstuk 3 is reeds gewezen op de voortdurende bodemdaling van de
Boven-Rijn die in de periode 1950-1980 duidelijk te herkennen is. Uit het
verloop van de OLR-standen blijkt dat reeds vanaf 1930 deze bodemdaling
plaatsvindt met een gemiddelde snelheid van 3 cm per jaar. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op gevolgen van menselijk handelen op de Niederrhein
die een bodemdaling op dit deel van de Rijn heeft veroorzaakt en die
waarschijnlijk de bodemdaling op de Boven—Rijn (mede) heeft veroorzaakt
(zie voor een situatieschets bijlage 28). In (Eschweiler, 1952) geeft
Eschweiler zijn persoonlijke visie weer over de oorzaken van de waterspiegel- en bodemdaling op de Niederrhein. In deze publicatie is nagegaan of de bodemdaling het gevolg is van het gecombineerde effect van:

Uitvoering baggerwerken op Niederrhein, Waal en Pannerdens Kanaal.
Kanalisering van de Hochrhein en zijrivieren.
Normalisatiewerken.
Bochtafsnijdingen.
Vergroting scheepvaartintensiteit.
-

Mijnbouw die tot mijnzakkingen heeft geleid.

In de volgende paragrafen wordt op een aantal van deze aspecten nader ingegaan.
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4.1.1.

Invloed rivierwerken.

Eschweiler (1952) sluit bodemerosie van de Niederrhein door vermindering van het sedinrintaanbod Len yevolge van de kanalisatie van deHochrhein, Neckar en Main uit, vanwege het feit dat het grootste deel van het getransporteerde materiaal vddr
de kanalisatie, reeds in de zogenaamde "Rheingaustrecke" bezonk; met de
Rhei ngaustrecke wordt waarschi jnli jk het traject Vtorms-Mainz bedoeld (bijlage 28) .
Over dit traject staat namelijk een gering verhang. Kanalisatie zou hoogstens in een verminderde aanzanding aldaar tot uitdrukking komen, aldus
Eschweiler.

De situatie is
meren

verschillend voor de Ruhr. Vddr de bouw van de grote stuw-

(Heugsteyn See, Balde See en Hettinger Stausee) voerde de Ruhr aan-

zienlijke hoeveelheden sediment af naar de Rijn. Dit proces is door de
bouw van de ctuwmeren

(in de eerste helft van deze eeuw) tot staan ge-

bracht. De hoeveelheid door de Ruhr aangeboden sediment is dus verminderd.
Er bestaan helaas geen gegevens over het sedimentaanbod van de Ruhr.

Normalisatiewerken
bodem

in

hebben

een

erosieve

invloed

op

de

zomerbed-

verband met de verhoging van de watersnelheid die door de ver-

smalling van het doorstromingsprofiel worden veroorzaakt. Naast de normalisatiewerken zijn de bochtafsnijdingen tussen kmr 812 en 867 van belang geweest voor de bodemdaling. Eschweiler geeft een tabel met verhangen tussen
een aantal plaatsen langs de Rijn waaruit tabel B is afgeleid. De verhangen
over de deeltrajecten,zoals die bekend waren in 1820,zijn aangehouden voor
de situatie zonder bochtafsnijdingen. De volgende bochtafsnijdingen zijn
door Eschweiler beschouwd:

ii
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Tegenwoordige
kilometrering

Naam
afsnijding

Inkorting
lengteprofiel

1784

812,6 - 814,5

Biidericher Kanal

1.3 km

1788

820,8 - 823,2

Bislicher Kanal

5.3 km

1677

833.5 - 837,0

Reeser Kanal

2,8 km

1819

844.5 - 847,7

Griether Kanal

2,1 km

1772

860

Bylands Kanal

1,6 km

Beginjaar
bochtafsnijding

Tabel A.

- 866,5

Overzicht bochtafsnijdingen.

(1950)

Voor de bochtafsnijding (1820)
Traject

Trajectlengte
(km)

Verval

Verhang

(m)

Trajectlengte
(km)

Verval

Verhang

(m)
-4

Ruhrort Wesel
WeselRees
Rees Emmerich

34,7

5,15

1,48 10-4

33,2

5,20

1,57 10

31,3

3,14

1,00 io~4

23.4

2,67

1,14 10-4

16,6

1,68

1,01 io"4

14.5

1,05

0,72 10-4

Totaal

82,6

9,96

1,21 10

71,1

8,92

1,25 10

Tabel B.

-4

Verhang voor en na de bochtafsnijdingen.

Uit tabel B blijkt dat, hoewel het oorspronkelijk aanwezige gemiddelde verhang praktisch weer is ingesteld, locaal grote verschillen zijn.
Deze locale verschillen kunnen worden verklaard uit bodemdalingen veroorzaakt door rivieringrepen (aanleg dijken,! baggerwerken, mijnbouw, etc.).

-4
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4.1.2. Invloed Duitse rivierwerken op_bodernligging_Rijntakkeru

Hetis interessant omna te gaan of het effect van de bochtafsni jdingen e .d. op
de bodemligging van de Nederlandse Rijntakken in 1950 reeds waarneembaar
moet zijn geweest. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voortplantingssnelheid (cb) van een bodemverstoring die kan worden geschreven
(zie bijv. De Vries,

c

1981)

als:

b . S
A

b

waarin:

m algemene macbtsfornmle ter beschrijving van het sedi
b
menttransport: s — a u

b

a

: constante

u

: watersnelheid

S

:

spec'ifiek transport

(m2/s) =

S

:

totaal transport

(m3/jr.)

A=B.h: doorstromingsprofiel

(ra/s)
(m3/ral/s)

(m2)

B

: breedte

(m)

h

: diepte

(m)

substitutie van:

S = 500.000 m3/jr.
A = 1650 m2

(B = 330 m, h = 5,00 m)

b = 5

geeft

~ 1,5 km/jr.

c

b

Indian de bochtafsnijdingen in 1820 op kmr 812 geconcentreerd worden
moet dus het effect bij Emmerich (kmr 852)
weest.

gedacht

reeds in 1850 merkbaar zijn ge-

u
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De grootte van het effect van een bodemverstoring van bepaalde afmetingen
op benedenstrooms gelegen riviergedeelten is met deze simpele benadering
niet af te schatten.
Met behulp van een analytisch model, het parabolisch model, kan inzicht
worden verkregen in de snelheid waarmee de rivier op een ingreep aan de
benedenrand reageert (De Vries, 1981). Het model is toepasbaar voor eenparige en permanente stroming en kent een vrij strenge beperking voor de
toepasbaarheid. Bodemveranderingen ten gevolge van rivieringrepen kunnen
middels dit model worden voorspeld voor locaties die op een bepaalde afstand (x) in bovenstroomse richting verwijderd liggen van de plaats waar
de ingreep plaatsvindt. Deze afstand moet voldoen aan de voorwaarde, dat:
x ^ 3 ™
r
met:
i : verhang

h

: waterdiepte

Met behulp van het parabolisch model kan een zogenaamde morfologische tijdschaal worden afgeleid. Praktisch wordt deze tijdschaal gehanteerd om een
indruk te krijgen omtrent de reactiesnelheid van een rivier. De vraag hoe
lang het duurt voordat op een bepaalde plaats langs de rivier op een afstand
L in bovenstroomse richting gerekend

vanaf de benedenrand alwaar een bodem-

daling ter grootte Az wordt aangebracht

een bodemdaling h Az merkbaar is,

wordt beantwoord door de volgende vergelijking:

N = L2 / (Vs
ID

met:

1

S)

N in jaren.

h
Indian voor L = 3 — wordt genomen,
i
150 km wordt

N - 900 jaar.

^
dus in het rekenvoorbeeld L = 3.5.10 =
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Het blijkt dat de Rijn traag reageert. Het model is niet zonder meer toepasbaar voor de situaties waarin het van belang is het effect op zekere
af stand benedenstrooms van een ingreep te leren kennen. Hieftoe moet voorlopig de hulp van een

wiskundig tijdafhankelijk computerprogramma worden

ingeroepen. Een nadeel van het parabolisch model is het feit dat het
helaas niet goed mogelijk is met behulp van dit model het effect voor
locaties op korte afstand bovenstrooms van de ingreep te bepalen. Een
numeriek model kan ook in dat geval uitkomst bieden. De voortplantingssnelheid van 1,5 km/jr.geeft een aanwijzing dat ondanks de trage reactie van
de Rijn effecten van in de 19e eeuw ingezette bodemdaling in de Niederrhein in 1950 in Nederland merkbaar moeten zijn geweest.

4.1.3. Invloed baggerwerken enjaijnbouw °P_bodemligging_Niederrhein.

Tabel 5 geeft de uit waterspiegeldalingen afgeleide bodemdalingen voor de
periode 1820-1950. Deze bodemdaling is veroorzaakt door baggerwerken, bochtafsnijdingen, erosie door scheepvaart, stromingen en mijnzakkingen. In tabel
6 staan baggergegevens vermeld voor de ook in tabel 5 voorkomende trajecten.
Op deze plaats moet worden opgemerkt dat de cijfers in de tabellen geen
graad van

hoge

betrouwbaarheid bezitten. De indruk bestaat dat de opgegeven hoe-

veelheden gebaggerd sediment te laag zijn geschat (dit

blijkt uit aanteke-

ningen van vroegere medewerkers van de directie Bovenrivieren n.a.v. gesprekken die in 1970 zijn gevoerd met Duitse rivierbeheerders).

Tussen 1920 en 1950 zijn, vooral tussen kmr 775 en kmr 800,door exploitatie
van

mijnen (soms forse) bodemverzakkingen opgetreden. Deze verzakkingen

blijken goed te kunnen worden bepaald aan de hand van metingen buiten de
rivierloop. In de rivier zelf worden locale verdiepingen soms gemaskeerd
door bodemveranderingen met andere oorzaak. De mijnzakkingen doen zich
meestal locaal voor als trechtervormige gaten van enige honderden meters
lengte

met een diepte tot 6 m, die niet direct de waterspiegel beinvloeden.

De indirecte bepaling van wijzigingen in bodemligging met
waterspiegelveranderingen kan dus een

behulp van

mijnzakking niet goed traceren.

Resumerend kan dus worden gesteld dat hoewel de invloed van mijnzakkingen
redelijk goed bepaald is, de mate waarin die in het totale inhoudsverlies

19

-

-

is opgenomen onzeker is. Voor de globale bepaling van het netto transport
door stroming en scheepvaart is de invloed van de mijnzakking echter gering, zoals uit tabel 7 valt af te lezen. In deze tabel zijn ook gegevens
van recentere datum toegevoegd.

4.1.4. Sedimenttransport bangs Niederrhein_en_Boven-Rijn^
De indirecte bepaling van het sedimenttransport op de Niederrhein kan
slechts zeer globaal gebeuren. In de vorige paragraaf is reeds gewezen op
de onbetrouwbare schattingen van gebaggerd materiaal. Er bestaat bovendien
de mogelijkheid dat een deel van de geconstateerde bodemdalingen is opgetreden doordat zand aan het zomerbed is onttrokken door sedimentatie in
het hoogwaterbed tijdens en na hoge afvoeren. Bovendien kan er soms sprake
zijn van schijnbare bodemdaling, indien het in het gepeilde laagwaterbed geerodeerde zand wordt afgezet in het niet-gepeilde laagwaterbed.
In recente gesprekken met Duitse autoriteiten (april 1983) is deze mogelijkheid naar voren gekomen. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de indirect
via de materiaalbalans afgeleide transportwaarden als maxima moeten worden
beschouwd, indien met genoemde zandonttrekkingen, c.q. zandverplaatsingen geen
rekening kan worden gehouden, zoals het geval is. Hierbij is verondersteld
dat het transport aan de bovenkant van het beschouwde traject juist is aangenomen.

Uit tabel 7 blijkt dat de aanvoer van sediment door de Boven-Rijn bij de
Pannerdense Kop tussen 1950 en 1960 in de orde van maximaal 450.000 mJ/jr is,
indien de hoeveelheid getransporteerd materiaal bij Keulen op nul wordt gesteld. Tabel 5 geeft aan dat bij Keulen tussen 1875 en 1925 uitschuringen
voorkomen, die erop duiden dat in die periode de transportcapaciteit aldaar wel een zekere waarde bezit.
In de periode 1925-1950 schijnt de transportcapaciteit bij Keulen in evenwicht te zijn met de aangeboden hoeveelheid sediment. Voor deze periode
geeft het CHR-rapport (1977) over de Rijn een schatting voor de bodemerosie
ten gevolge van het sedimenttransport: 17 miljoen m3 zou tussen 1922 en 1950
op het traject Andernach (kmr614) - Lobith (kmr 862) zijn uitgeschuurd ten ge-
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volge

van stroming. Dit houdt in dat bij Lobith gemiddeld (maximaal)

600.000 m3/jr. meer sediment wordt getransporteerd dan bij Andernach. Uit
tabel 7 valt daarentegen af te leiden dat tussen Keulen (kmr 688) en Lobith het verschil in jaarlijks sedimenttransport tussen 1925 en 1950
500.000 m3/jr. moet zijn geweest (13 miljoen m3 geerodeerd materiaal in
25 jaar). Hieruit volgt dat de sedimenttransportcapaciteit bij Keulen dus
in de orde

van 100.000 m3/jr. ligt over de periode 1925-1950, zodat het

Boven-Rijn transport in de orde ligt van 550.000 m3/jaar.

Het zal duidelijk zijn

dat de schattingen van het sedimentaanbod, c.q. de

sedimenttransportcapaciteit van de Rijn bij Lobith en Pannerden die uit
bovenstaande cijfers kan worden afgeleid, een zeer globaal karakter hebben.

4.2. Materiaalbalans van de Waal.

Aan de hand van gegevens van de jaarlijkse dwarspeilingen, baggergegevens
en schattingen voor vermindering van de zandhoeveelheden in de kribvakken
kan de door het afstromende water veroorzaakte sedimentatie en erosie
langs de Waal worden benaderd, indien wordt aangenomen dat geen sediment
in zand- en grindgaten of in het hoogwaterbed na hoogwaters achterblijft
en de baggercijfers uit tabel 8 juist zijn.

De gehanteerde peilgegevens per traject staan in tabel 2. Uit de

bagger-

gegevens zijn periodegemiddelden bepaald. Er wordt aangenomen dat langs
de Waal overal in gelijke mate is gebaggerd en geen materiaal is teruggestort.
De gegevens uit tabel 8 zijn voor de jaren 1950 t/m 1974 overgenomen uit
(De Bruin, 1977). De gegevens van de jaren 1975 t/m 1982 zijn recentelijk
beschikbaar gekomen. Het is niet zeker of de gegevens al het onder concessie en volgens bestek uitgevoerde baggerwerk weergeven. Nauwkeuriger
informatie is echter anno 1983 niet te produceren. Toetsing van baggergegevens van (De Bruin,

1977) leert dat deze gemiddeld 20% hoger uitvallen

dan de recente informatie over de periode 1950 t/m 1982, die echter uitsluitend concessie baggerwerk zou betreffen. De indruk bestaat dan ook,
dat de cijfers van De Bruin de werkelijkheid het dichtst benaderen.
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In (De Bruin,

1977) wordt melding gemaakt van een belangrijke vermindering

van de hoeveelheid zand die zich bevindt in de kribvakken tussen 1960 en
1977.Er wordt geschat dat in deze periode 3 a 4 miljoen m3 zand uit de
kribvakken tussen Hulhuizen en Zaltbommel is verdwenen. Deze hoeveelheid
heeft merkbaar invloed op de bodemligging zodat dit sedimentaanbod in
rekening is gebracht. Hierbij wordt aangenomen dat de onttrekking van
zand uit de kribvakken in constante mate gelijkelijk langs de Waal tussen
Hulhuizen en Zaltbommel heeft plaatsgevonden (in totaal 4 miljoen m3).

Per periode van 10 jaar staan in tabel 10, 11 en 12 de netto- en bruto
bodemveranderingen, aan het zomerbed onttrokken en toegevoerde hoeveelheden sediment, uitgedrukt in jaargemiddelden

vermeld.

Ten aanzien van de sedimentatie van het in St.-Andries aangeboden materiaal kan het volgende worden gezegd:

Volgens Haring (1978) werd het Waalzand voor de afsluiting van het Haringvliet in 1970 afgezet in de drie "Merweden", de Dordtse Kil, de Oude Maas
en het traject Hollandsch Diep-Amer. Na de afsluiting van het Haringvliet
vindt zandverlies(!) plaats in het
de

Noord, Dordtse Kil,

noordelijk delta bekken met name in

Oude Maas.

Daarentegen vindt forse sedimentatie plaats in de Nieuwe-Merwede. Men vermoedt (Haring, 1978) dat nu al het Waalzand tot bezinking komt in de
Nieuwe-Merwede en in het traject Hollandsch Diep-Haringvliet. Vergelijking van de aanzandingcijfers zoals vermeld in tabel 10 t/m 12 toont echter
aan dat tegenwoordig ca. 360.000 m3/jr. in Beneden-Waal en Boven-Merwede aanzandt in tegenstelling tot ca.

150.000 m3/jr. voor de afsluiting van het Ha-

ringvliet. Dit geeft aan dat het gebied waar het Waalzand aanzandt, verder in
bovenstroomse richting is opgeschoven dan Haring heeft aangenomen. Uit tabel
8 en 9 is af te lezen dat inderdaad het onderhoudsbaggerwerk op de (Beneden-)
Waal en Boven-Merwede tegen het eind van de jaren '70 is toegenomen.
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4.2.1. Sedimenttransport op de Waal.

Uit de cijfers genoemd in paragraaf 4.1.4. kan met enig voorbehoud worden
geconcludeerd dat het sedimenttransport van de Boven-Rijn bij Pannerden in
ieder geval tot 1960 in de orde ligt van maximaal 550.000 m3/jr. Het sedimentaanbod van de Waal benedenstrooms van de Pannerdense Kop kan worden benaderd, indien de verdeling van het sedimentaanbod over de Waal en het
Pannerdens Kanaal bekend is.

Uit onderzoek is gebleken (Van der Zwaard, 1981) dat deze verdeling sterk
afhankelijk is van de afvoerverdeling. Uit orienterende berekeningen is
gebleken dat de bedvormende afvoer van de Waal in de periode 1950 t/m 1979
varieert tussen 1450 en 1620 m3/s, overeenkomend met de Boven-Rijnafvoer
van 2100, resp. 2360 m3/s (volgens afvoertabellen 1964-1966). De verhouding
van het sedimentaanbod van de Waal resp. aan het Pannerdens Kanaal ligt
dan in de orde van 2,5 :

1

(volgens fig. 8 uit Van der Zwaard, 1981).

Het sedimentaanbod van de Waal bij Doornenburg zal op grond van bovenstaande dus ongeveer (maximaal) 400.000 m3/jr. bedragen.

Uit de materiaalbalans voor de Waal opgesteld in paragraaf 4.2. blijkt dat
de transportcapaciteit in benedenstroomse richting toeneemt tot St.Andries,
waarna de transportcapaciteit afneemt, onder meer onder invloed van de geleidelijke verbreding van de Waal vanaf deze plaats.

De toenemende transportcapaciteit vanaf de Pannerdense Kop tot St.-Andries
kan worden verklaard uit het feit dat de maatgevende korreldiameter in benedenstroomse richting kleiner wordt (zie bijlage B-l, B-2 en B-3), terwijl
de rivierbreedte constant blijft. Ook de verhangen en waterdieptes zijn min
of meer constant.

Het sedimenttransport op een bepaalde plaats langs de Waal kan nu met behulp van verschiltransporten per traject (via tabel 10, 11 en 12) worden
benaderd.

II
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In onderstaande tabel C staan de transporten per plaats voor de periode
1950 t/m 1960 venneld zoals die uit de voorgaande analyses kunnen worden
geschat. Voor de perioden 1960-1970 en 1970-1980 zijn de transporten eveneens geschat waarbij rekening is gehouden met een verminderd sedimentaanbod uit Duitsland, volgens bijlage 29. De transporten staan grafisch weergegeven op bijlage 30.

Sedimenttransportcap.

Plaats kmr

Keulen

(m3/jr)

1950-1960

1960-1970

1970-1980

100.000

100.000

100.000

550.000

500.000

480.000

Hulhuizen

690
865/
867
870

400.000

360.000

340.000

Nijmegen

884

450.000

410.000

450.000

Dodewaard

901

540.000

425.000

490.000

Tiel

913

630.000

445.000

485.000

St.Andries

926

640.000

500.000

495.000

Zaltbommel

935

625.000

515.000

500.000

Herwijnen

945

595.000

480.000

415.000

Kilometer 951 951

575.000

460.000

345.000

Werkendam

475.000

355.000

140.000

Boven-Rijn

Tabel C.

960

Geschat sedimenttransport langs de Waal.

In tabel 9 staan voor de periode 1971 t/m 1982 naast de baggergegevens van
de Waal en Boven-Merwede 66k de gegevens van de Nieuwe- en Beneden Merwede
vermeld. Uit deze tabel valt af te leiden, dat benedenstrooms van Werkendam
tussen 1971 en 1979 gemiddeld ca. 200.000 m3/jr. wordt gebaggerd in het
kader van onderhoudswerk. De overeenkomst met de voor deze periode afgeleide sedimenttransportcapaciteit in Werkendam (140.000 m3/jr.) is goed.
Uit tabel 9 en van bijlage 31 is af te lezen dat tussen 1973 en 1978 zeer
weinig beneden Werkendam is gebaggerd. Navraag heeft geleerd dat dit het
gevolg is van een beleid dat was gericht op het terugdringen van de hoeveelheid baggerwerk (baggercontingentering). Na 1979 komen de baggerhoeveelheden overeen met de hoeveelheden tussen 1971 en 1974, met dien verstande
dat op de Beneden-Waal en Boven-Merwede na 1978 aanmerkelijk meer wordt gebaggerd dan voor 1973.
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Het sedimentaanbod uit Duitsland zal naar verwachting in de toekomst nog
vender verminderen omdat het sedimenttransport op de Niederrhein steeds meer
het evenwichtstransport zal benaderen. De tijdelijke transportverhogende
effecten van de normaliseringswerken lijken langzamerhand te zijn uitgewerkt
zoals blijkt uit bijlage 29. Indian de trend in de transportafname wordt
doorgetrokken blijkt dat het evenwichtstransport binnen enkele decennia
kan worden bereikt.

Er bestaat onzekerheid over de grootte van het evenwichtstransport. Eschweiler (1952) schatte dit transport voor het einde van de vorige eeuw op
ca. 250.000 m3/jr. Men mag

aannemen dat het natuurlijke aanbod is gewij-

zigd, enerzijds door de bouw van stuwen in de zijrivieren (b.v. de Ruhr),
anderzijds door een ander gebruik van de grond in het stroomgebied van de
Rijn.

Op de consequenties voor de Nederlandse Rijntakken van een wezenlijke aanbodvermindering wordt in een ander rapport ingegaan (Havinga, 1983).

ii
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4.3. Keuze transportformule.

In deze paragraaf worden in chronologische

volgorde de werkzaamheden beschre-

vsn die moesten leiden tot de keuze van een geschikte sedimenttiransportformula voor de Waal. Voor een goede beoordeling van de gevolgde werkwijze
zij

er

op gewezen

dat

bij

aanvang van het onderzoek naar oorzaken van

de aanzanding van de Beneden-Waal werd verondersteld dat de formule van
Meyer-Peter/Mialler voor de Waal voldeed.
Nadat duidelijk was geworden dat deze formule voor de Waal onbevredigende
resultaten oplevert, is besloten het in het Verleden opgetreden sedimenttransport af te leiden uit peilingen en baggergegevens. Daamaast is het
gebruik van de formule van Meyer-Peter/Muller zoals beschreven in nota's
van de directie Bovenrivieren nader besohouwd (zie appendix B).
Het resultaat van deze analyses leidde,tot de conclusie dat een andere
transportformule voor de morfoloaische beschouwinqen moest worden gebruikt.
In eerste aanleg zijn transportberekeningen uitgevoerd voor zes verschillende trajecten langs de Waal, (te weten Hulhuizen-Nijmegen, Nijmegen-Dodewaar, Dodewaard-Tiel, Tiel-St.-Andries, St.-Andries—Zaltbommel, ZaltbommelHerwijnen) met behulp van de transport^ormule van Meyer-Peter/Muller.
Deze berekeningen werden, (zie voor de gebruikte gegevens van deze zes trajecten de tabellen 13 t/m 18) uitgevoerd op basis van gemiddelde maandafvoeren (zie tabel 19) waarbij de korreldiameters van het bodemmateriaal
(D

en D ) werden gehanteerd. De in de berekeningen gebruikte afvoeren
m
90
zijn gereduceerd tot zomerbedafvoeren. De reductieformule is opgesteld voor
een traject en werd geldig verondersteld voor de gehele Waal.
De resulterende transporten bleken echter in de orde van 100 a 200.000
m3/jr. te liggen. Deze waarden waren veel lager dan de
waarden (tabel C)

eerder vermelde

en werden dan ook niet realistisch geacht. Vervolgens

is gepoogd om met behulp van de afvoerduurlijnen (zie bijlage 32 ) voor
de gekozen periodes van 10 jaar het gemiddelde jaartransport uit het
cumulatieve

transport af te leiden. Deze manier van berekening wordt

ingegeven door de gedachte dat de hoge afvoeren, die betrekkelijk veel
tot het gemiddeld

transport bijdragen, wellicht te weinig tot uitdruk-

king komen in het maandgemiddelde (zie voor de gebruikte gegevens tabel
20). De uit deze berekeningen resulterende transporten bleken slechts
weinig hoger te zijn dan de transporten op basis van de maandgemiddelden.

li
-26-

tt

De inmiddels gestarte berekeningen met het morfologische model ZANTRI

™

(ZANdTransport in RIvieren) gaven ook de indruk dat de sedimenttrans-

a

portformule van Meyer-Peter/Muller voor de Waal te lage transporten

I

geeft. Deze berekeningen werden na de eerste orienterende berekeningen
dan ook stopgezet in afwachting van de keuze van een meer geschikte

■

transportformule.

■

De volgende stap vormde de bepaling van de gemiddelde jaartransporten

®

met behulp van de formule van Meyer-Peter/Muller op basis van de afvoer-

a

duurlijnen, waarbij in de formule korreldiameters werden gebruikt op

I

de in Appendix B aangegeven wijze (D^ ^ en

D

^g)• De resulterende trans-

porten staan vermeld in tabel 21. Hoewel deze berekende transporten aan■

merkelijk hoger uitvielen dan de eerder berekende, werd het berekende
transport nog niet acceptabel geacht, gezien de discrepanties tussen het

I

berekende aanbod bij Hulhuizen-Nijmegen en het aanbod afgeleid uit de
bodemdalingen van de Niederrhein, alsmede tussen het berekende transport

H

Zaltbommel-Herwijnen en de opgegeven jaarlijkse sedimentatie ten gevolge

®

van het Waalzand in het noordelijk deltabekken.

a

Dezelfde berekeningen zijn daarom nogmaals uitgevoerd met behulp van de

■

methode van Ackers-White (de formules staan beschreven in bijlage 33).
Uit tabel 21 blijkt dat de hiermee berekende sedimenttransporten aan-

■

merkelijk groter zijn dan het in de voorgaande paragrafen afgeleide optredend transport met uitzondering van de periode 1951-1960.

I

In deze periode worden voor het Boven- en Midden-Waal gedeelte te lage
transporten berekend, hetgeen verklaard kan worden door te stellen dat

8

met een te grote maatgevende korreldiameter is gewerkt. Met name voor

®

deze periode blijkt de korreldiameter op dit moment niet eenduidig be-

a

kend te zijn (zie ook Appendix B).

Voordat met morfologische berekeningen kan worden begonnen moet een
S

geschikte transportformule worden gevonden. Deze formule zal resultaten
moeten geven die (maximaal) overeenkomen met de afgeleide opgetreden

I

transporten. Een (tijdrovende) toetsing van verschillende transportformules werd geacht buiten het kader van dit interim-rapport te vallen.

il
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5.

Moqelijke oplossingen van het aanzandingsprobleem in de Beneden-Waal.

In dit hoofdstuk worden globaal de voor- en nadelen aangegeven van
oplossingen die de aanzanding op de Waal benedenstrooms van Zaltbommel
teniet kunnen doen. In paragraaf 5.1. wordt een (naar zal blijken theoretisch) voordeel van de huidige situatie geanalyseerd.

5.1. Niets doen.

Uit tabel 8 blijkt dat met name op de Waal in de periode 1970-1977 erg
weinig is gebaggerd. Zelfs indien de baggercijfers van de Waal
toepassing

alleen van

zijn op het Beneden-Waalgedeelte, dan nog is op jaarbasis

veel te weinig gebaggerd om de aanzanding ter grootte van ca.

360.000 m3

in het Beneden-Waal/Boven-Merwedegebied tegen te gaan. Op jaarbasis moet
in deze periode een aanzanding in dit gebied van gemiddeld ca. 200.000
m3 resulteren, overeenkomend met een laagdikte van 4^ 2,5 cm/jr. Deze aanzanding brengt naast duidelijk gebleken nadelen, theoretisch ook een voordeel met zich mee. Als nadelen worden genoemd:
-

de vermindering van de vaardiepte op de Beneden-Waal;
de verhoging van de maatgevende waterstanden.

Als theoretisch voordeel kan gelden:
de verlaging van de transportcapaciteit op de bovenstrooms gelegen
trajecten waar onder invloed van de aanzanding op de Beneden-Waal

de

waterstand is opgezet.
Uit voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de transportcapaciteit langs de Waal in benedenstroomse richting geleidelijk toeneemt.
Bij St.-Andries is de transportcapaciteit ca. 200.000 m3/jr. groter dan
bij Hulhuizen.

Het opzetten van de waterstand op de Beneden-Waal werkt

door tot in het Midden-Waalgebied en veroorzaakt daar geringere snelheden waardoor de transportcapaciteit daalt.
Deze verlaging van de transportcapaciteit kan inhouden dat de uitschu-
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ring van de Waal wordt gestopt of dat er aanzanding optreedt. In
ieder geval wordt in deze situatie minder zand in het Beneden-Waal/
Boven-Merwede gebied aangevoerd.
Om dit effect te onderzoeken staan in tabel 22

de verschillende

waterstanden langs de Waal gegeven voor diverse jaren bij een Waalafvoer van 1500 m3/s. Het blijkt dat tussen 1970 en 1978 de waterstanden tussen Nijmegen en St.-Andries 1,5 a 2 dm zijn gestegen. Voor een
deel valt deze waterstandsverhoging te verklaren uit de aanzanding op
de Beneden-Waal. In deze periods is de bodem van de Midden-Waal ook
ca. 1,5 dm omhoog gekomen (zie ook bijlags

(10).

Uit een gevoeligheidsanalyse middels stuwkromme-berekeningen is evenwel gebleken dat het niet aannemelijk is dat deze aanzanding door de
waterstandsverhoging op de Midden-Waal is veroorzaakt. De verminderde
transportcapaciteit in het Midden-Waalgebied ten gevolge van de aanzanding op de Beneden-Waal die de waterstanden enigszins verhoogd, is
namelijk slechts een fractie van de uit de opgetreden aanzanding af
te leiden werkelijke vermindering van de transportcapaciteit.

Uit bovenstaande blijkt dat geen voordeel tegen de nadelen opweegt, en dat
daadwerkelijk oplossingen moeten worden gevonden om de aanzandingen in het
Beneden-Waal gebied tenict te doen.

5.2. Baggeren.

Baggeractiviteiten kunnen waarschijnlijk niet beperkt blijven tot het
aanzandingsgebied op de Beneden-Waal/Boven-Merwede, gezien de geringe
beinvloeding (i.c. verlaging) van de waterstanden in het Midden-Waalgebied door de waterstand op de Beneden-Waal. Het valt namelijk niet te verwachten dat de bodemligging op de Midden-Waal zich snel aanpast aan de
nieuwe situatie door de betrekkelijk geringe verhoging van de transportcapaciteit aldaar ten gevolge van de verhoogde snelheden (zie ook paragraaf 5.1.).
Dientengevolge most baggeren ook voor het Midden-Waalgebied worden overwogen, indien vanwege de waterstandsverlaging hier de vaardiepte ontoelaatbaar wordt verminderd.

u
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Er zal naar schatting gemiddeld 1,5 dm op de Midden-Waal om deze reden moeten worden weggebaggerd. Het risico dat na baggeren terugschrijdende erosie
bovenstrooms van de baggerlokaties op de Midden-Waal zal optreden, wordt
gering geacht gelet op de zeer beperkte verhoging (maximaal enkele procenten) van de transportcapaciteit door de kleine waterstandsverlaging aldaar.
Bovendien bestaat de indruk dat eventuele bodemdalingen ten gevolge van
sedimentaanbod-vermindering deze erosie zullen

domineren. Eventuele bodem-

verlagingen nabij de Pannerdense Kop (die een wijziging in de afvoerverdeling kunnen inleiden) ten gevolge van terugschrijdende erosie zullen naar
verwachting niet binnen afzienbare tijd optreden, gelet op de trage reactiesnelheid van de Waal (zie ook paragraaf 4.1.2.). Een en ander kan met een geschikt morfologisch model worden getoetst.

S.3. Versmallen Waal benedenstrooms St.Andries.

Naast het wegvallen van het getij na 1970 is de geleidelijke verwijding
van de Waal benedenstrooms St.-Andries verantwoordelijk voor de aanzanding in dit gebied (dit valt ook af te leiden uit de aanzanding van voor
1970). Versmallen van de rivier biedt lokaal uitkomst in de zin dat het
sediment niet meer aanzandt in het Beneden-Waal (eventueel Boven-Merwede)
gebied, maar verder benedenstrooms wordt getransporteerd.
Versmallen van de Beneden-Waal houdt dus in dat het aanzandingsgebied van
het Waalzand verder benedenstrooms komt te liggen. Het is waarschijnlijk
dat de directie Benedenrivieren het Waalzand in haar beheersgebied dan
zal moeten laten wegbaggeren. Versmalling zal naast verhoging van de maatgevende waterstanden mogelijkerwijs
riviergebied met zich meebrengen.

navigatieproblemen in

het versmalde

De kosten van de benodigde rivierwerken

zullen moeten worden afgewogen tegen de kosten (of baten?) van baggeren.
Alvorens deze oplossing nader kan worden onderzocht, moet meer bekend zijn
van het huidige

en toekomstige sedimenttransport langs de Waal.

iJ
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5.4. Aanpassing normaalbreedte Waal vanaf Pannerdense Kop.

Voor de volledigheid wordt deze aanpassing van de normaalbreedte genoemd.

De minst aantrekkelijke oplossing vanuit financieel oogpunt is ongetwijfeld een geleidelijke verbreding van de normaalbreedte van de Waal in bebenedenstroomse richting, eventueel in combinatie met versmalling bij de
Pannerdense Kop, op zodanige wijze dat door iedere dwarsdoorsnede van de
Waal evenveel sediment wordt getransporteerd. Ook voor deze oplossing is
meer inzicht vereist in de ontwikkeling van de grootte van het sedimenttransport in de toekomst. Hoewel de voordelen ten opzichte van de huidige
situatie niet groot zijn, zullen de kosten van uitvoering aanzienlijk zijn.
Naast voordelen

kan

ook het nadeel Van vaardieptevermindering worden ge-

noemd.

De geleidelijke verbreding van de Waal doet het sedimentaanbod benedenstrooms St.-Andries afnemen, ten gevolge van de eliminatie van de groei
van de sedimenttransportcapaciteit langs de Waal. Deze verbreding lost
echter niet het totale sedimentatieprobleem op. Van de ca. 400.000 m3
(op basis van de analyse van 1950-1960) die

aan de Waal wordt aangeboden ,

slaat dan nog minimaal 150.000 m3 zand neer in de Waal benedenstrooms
Zaltbommel. Voor deze resterende aanzanding moet dus, indien nodig, nog
een oplossing (in de geest van paragraaf 5.2. of 5.3.) worden gezocht.
Man kan dus concluderen dat deze oplossing ook om niet-financiele redenen
weinig soelaas biedt.

5.5. Verdieping Waalbodem vanaf Pannerdense Kop.

Naast verbreding van de Waal kan ook verdieping van de Waal vanaf de Pannerdense Kop als oplossing worden beschouwd ora het sedimenttransport langs de
hele Waal gelijk te krijgen. De verdieping moet dan worden aangebracht in
overeenstemming met het in de toekomst te verwachten sedimentaanbod. Indien namelijk mag worden verondersteld dat het sedimentaanbod vermindert,
kan worden beredeneerd dat de Waal een kleiner bodemverhang en grotere
evenwichtsdiepte nastreeft. Door deze verdieping aan te brengen kan bereikt
worden dat.de nieuwe evenwichtstoestand sneller tot stand komt.
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Deze nieuwe toestand wordt gekenmerkt door een verlaagde bodem en verlaging van de waterspiegel hoewel het laatste in mindere mate.

Recent onderzoek naar aanleiding van de aantasting van de oeververdediging
in de bovenloop van het Pannerdensch Kanaal heeft geleerd, dat bij bepaalde.
veronderstellingen voor de nieuwe evenwichtsligging (o.a. halvering sedimentaanbod)' de bodem bij de Pannerdense Kop met ca.

1,4 0 m moet worden

verlaagd (Havinga, 1983). Dit houdt in dat tussen de Pannerdense Kop en
St.Andries ca.6,5 10^ m3 moet worden gebaggerd. Het verschil tussen het sedimenttransport in de nieuwe en oude evenwichtstoestand is hierbij geschat
op ca.

175.000 m3/jr. Op natuurlijke wijze duurt het dus minimaal 6,5 10^/

0,175 106 = 37 jaar voordat dit is verwezenlijkt. Gezien het feit dat het
sedimenttransport tijdens het uitschuringsproces afneemt, mag worden verwacht dat deze termijn in werkelijkheid veel langer is en wel in de orde
van 75 jaar (in geval van lineair afnemend transport).

5.6. Verminderd sedimentaanbod?

De aanzanding in het gebied benedenstrooms Zaltbommel ter grootte van
625.000 m3/jr. lijkt voor de periods 1950-1960 realistisch.
Voor de periods na I960 is dit niet zo zcker. De aanzanding in de
jaren

'70 van de Midden-Waal geeft aan dat minder zand dan bij Nijmegen

passeert aan de Beneden-Waal wordt aangeboden. Eaarenboven mag worden aangenomen
dat het extra sedimentaanbod uit de kribvakken tegen het eind van de

jaren

' 70

sterk is verminderd. Een forse uitschuring van de Waal is echter met uitzondering van kmr 900-910

(1979-1980) nog niet geconstateerd, terwijl

bij handhaving van dezelfde transportcapaciteit bangs de Waal toch een
jaarlijkse uitschuring van ca.

1,5 cm bovenstrooms van

St.

Andries

te verwachten valt. Bestudering van recente bagger- en peilgegevens van
de Niederrhein, Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede en het overige benedenrivierengebied, geeft grond aan de veronderstelling dat het sedimentaanbod uit Duitsland inderdaad is verminderd, een en ander volgens bijlage 29.
Dit verminderde aanbod is mogelijk van tijdelijke aard,

indien de vermin-

dering is veroorzaakt door het relatief lage afvoerregiem dat tussen 1971
en 1978 is opgetreden.
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6.

Conclusies en aanbevelingen.

1.

Uit het verrichte onderzoek komt naar voren dat de afsluiting van het
Haringvliet als hoofdoorzaak kan Worden beschouwd voor de opgetreden
aanzanding op de Beneden-Waal. Uit de peilingen en baggercijfers
blijkt dat er een verschuiving is opgetreden in de plaats van het gebied waarin het Waalzand wordt afgezet. Het Waalzand slaat verder bovenstrooms neer in vergelijking met de toestand van voor de Haringvlietafsluiting. Er wordt sinds 1970 op de Waal benedenstrooms Zaltbommel
en op de Boven-Merwede gemiddeld 200.000 m3/jr. meer zand afgezet dan
in de jaren voor 1970.

Hoewel in het onderzoek niet uitvoerig op het effect van de Rijnkanalisatie is ingegaan, bestaat de indruk dat de invloed van de Rijnkanalisatie op het sedimenttransport op de Waal gering
geen algehele verhoging van de

is. Er is na 1970

sedimenttransportcapaciteiten Icings de

Waal geconstateerd, eerder is er sprake van een lichte daling van de
transportcapaciteit. In een ander rapport (Havinga, 1983) wordt uitvoeriger op morfologische veranderingen op de Rijntakken, o.a. ten gevolge van de Rijnkanalisatie, ingegaan.

2.

De maatgevende ondiepten ten gevolge van aanzanding op de Beneden-Waal
kunnen het snelst worden verholpen door het uitvoeren van baggerwerken.
Indien ten gevolge van de daaruit voortvloeiende waterstandsverlaging
bovenstrooms een ontoelaatbare vermindering van de vaardiepte is te
verwachten moet ook

op de Midden-Waal,daar waar maatgevende ondiep-

ten dreigen, de bodem via baggeren op de gewenste diepte worden gebracht. De hiervoor vereiste verdieping op de Midden-Waal zal ca.
1,5 dm bedragen. Het risicO1 van terugschrijdende erosie in een mate
die de afvoerverdeling over de Waal en het Pannerdens Kanaal kan beinvloeden wordt hierbij gering geacht. Dit zou evenwel nog nader
onderzocht moeten worden.
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Constructieve oplossingen die de aanzanding op de Beneden-Waal tegen
gaan zijn mogelijk in de vorm van een geleidelijke versmalling van de
normaalbreedte benedenstrooms St.Andries en een (financieel zeer onaantrekkelijke) geleidelijke verandering van de normaalbreedte vanaf
de Pannerdense Kop. De eerste oplossing houdt in dat het aanzandingsgebied in benedenstroomse richting wordt verplaatst en dat waarschijnlijk problemen ten aanzien van de vaardiepte zullen ontstaan. De
tweede oplossing houdt in dat in het gunstigste geval maximaal 160.000
m3/jr. niet meer uitschuurt in de Boven- en Midden-Waal en dus ook niet
in de Beneden-Waal kan aanzanden. De dimensionering van deze werken is
momenteel echter moeilijk, in verband met het ontbrekende gedetailleerde inzicht in de toekomstige. variatie in het sedimentaanbod en het sedimenttransport langs de Waal. Het effect van voor te stellen werken kan
dan ook alleen bij benadering worden voorspeld.

Een derde_ oplossing vormt een aan te brengen verdieping van de Waalbodem tussen de Pannerdense Kop en St.-Andries. Voordat deze oplossing nader kan worden beschouwd is echter meer inzicht in het optredend sedimenttransport en het sedimentaanbod vereist.

:

V°or de korte termijn lijkt regelmatig baggeren de aangewezen

methode maatgevende ondieptes op de Beneden-Waal en Midden-Waal te
verwijderen.

Uit vergelijking van de langsprofielen van de Waal uit de periods
1948-1982 blijkt dat niet zozeer een "kanteling" van de Waal rond
Nijmegen heeft plaatsgevonden, hetgeen volgt uit beschouwing van de
bodembeweging van de Waal in de periods 1969-1976, maar veeleer dat
de Waal een kantelende beweging uitvoert rond St.-Andries, waarbij
het gedeelte boven St.-Andries uitschuurt en beneden St.-Andries
aanzandt.
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De belangrijke

aanzanding die in 1975 is opgetreden benedenstrooms

Dodewaard en in het Beneden-Waalgebied voor vaardiepteproblemen heeft
gezorgd, lijkt na 1975 te zijn afgenomen.
In 1980 valt ten opzichte van 1979 zelfs een zakking van 2 a 3 dm
waar te nemen op het traject kmr 900-910. Deze bodemdaling lijkt zich
in 1981 te hebben gestabiliseerd.
Het lijkt waarschijnlijk dat de bodemdaling van Boven-Rijn en Waal
verband houdt met het (naijlings-)effect van de bodemdaling op de
Niederrhein ten gevolge van normalisatie- en baggerwerken, alsmede met
mijnzakkingen en de bouw van stuwdammen in de Duitse Rijn en zijrivieren die als zandvang kunnen functioneren. Vender kan de daling
van de Midden-Waal een gevolg zijn van de

nadere normalisatie die in

1916 voltooid is. De normaalbreedte van de Waal is toen van de Pannerdense Hop tot St.-Andries op gelijke breedte

(260 m)

gebracht, het-

geen in benedenstroomse richting bij afnemende korreldiameter en voor het
overige weinig veranderende parameters,
transportcapaciteit.

leidt tot groeiende sediment-

Ook is het goed mogelijk dat de sedimenttrans-

portcapaciteit van de Niederrhein langzamerhand beter in overeenstemming is met het aangeboden materiaal. Dit houdt in dat het sedimentaanbod aan de Boven-Rijn aan het verminderen is, zodat uitschuring
benedenstrooms het gevolg is.
Het verdient aanbeveling de bodemdaling in de Duitse Niederrhein, de
Boven-Rijn en de Waal in dit licht nader te bestuderen, teneinde toekomstige ontwikkelingen die ook invloed hebben op de bodemligging in
de Beneden-Waal te kunnen voorspellen.

De verwachting is gewettigd dat de bodemdaling van de Waal bovenstrooms van St.Andries nog enige tijd zal voortduren. Dit kan worden
afgeleid uit het volgende:

De korreldiameters van het bodemmateriaal van de Waal vertonen een
neiging tot verkleinen. Dit kan inhouden dat de sedimenttransportcapaciteit per plaats ongeveer van dezelfde grootte blijft terwijl er toch
bodemdaling plaats vindt

(met bijbehorende verkleining van het verhang)

Deze verandering in korreldiameter is momenteel zonder nader geologisch
onderzoek niet verklaarbaar.
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De kribvakken langs de Waal zijn tegen het einde van de jaren '70
praktisch leeggespoeld. Het sedimentaanbod uit de kribvakken dat na
1960 de bodemdaling nog enigszins kon temperen, is dus weggevallen.

De voortschrijdende erosie ten gevolge van voortdurende bodemdaling
en/of vermindering van het sedimentaanbod uit Duitsland zal steeds
meer op de Waal merkbaar worden.

Op dit moment kan het verloop van de sedimenttransportcapaciteit langs
de Rijn vanaf Keulen tot Werkendam bij benadering worden bepaald met
behulp van gegevens die betrekking hebben op:

waterspiegeldaling van de Niederrhein;
baggerhoeveelheden van Niederrhein, Waal en Boven-Merwede;
mijnzakkingen tussen kmr 775 en 800;
-

jaarlijkse dwarspeilingen van Boven-Rijn en Waal;
schatting van sedimentaanbod uit kribvakken vanaf luchtfoto's.

Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat tussen 1950 en 1980 de transportcapaciteit langs de Rijn globaal als volgt was opgebouwd.

Gemiddelde sedimenttransport (m3/jr.)
Plaats

Kilometer
1950-1960

1960-1970

1970-1980

Keulen

688

100.000

100.000

100.000

Pannerden

867

550.000

500.000

480.000

Hulhuizen

870

400.000

360.000

340.000

Zaltbommel

935

625.000

515.000

500.000

Werkendam

960

475.000

355.000

140.000

Vergelijking van het voor de periods 1970-1980 (via een zandbalans) afgeleide sedimenttransport bij Werkendam met baggerhoeveelheden in de
Nieuwe- en Beneden-Merwede geeft aan dat het afgeleide sedimenttransport voor de Waal redelijk goed is geschat.
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Het verdient aanbeveling dat ter verdere verhoging van de betrouwbaarheid van deze cijfers de volgende gegevens beschikbaar komen:

-

Gegevens waarmee de indirect afgeleide aanzanding op de Niederrhein
tussen 1960 en 1965 kan worden verklaard.
Gegevens over de zandverdeling bij de Pannerdense Kop.
Baggergegevens, gespecificeerd naar plaats.

Bovendien is het raadzaam baggergegevens in de toekomst nauwkeurig te
administreren en voorzover mogelijk ook de kribvakerosie via metingen
te volgen.

De forraule van Meyer-Peter/Muller is in het verleden van toepassing
geacht om het sedimenttransport in de Waal af te schatten. De manier
waarop destijds tot deze keuze werd besloten,wordt discutabel geacht.
De uitkomsten van deze formula betreffende de Waal zijn voor de periods 1950-1979 niet in overeenstemming met het opgetreden sedimenttransport zoals dat bij benadering kan worden afgeleid uit baggergegevens,
peilingen en analyse van luchtfoto's. Toepassing van de Ackers en
White formules geeft evenwel te hoge transporten. Deze formules worden
dan ook niet toepasbaar geacht voor de Waal. Formules van Frijlink,
Engelund-Hansen en Kalniske kunnen het afgeleide transport naar verwachting evenmin goed reproduceren (zie ook Zeekant, 1983).

Het verdient aanbeveling andere transportformules te toetsen voor de
Waaltrajecten,

de Boven-Rijn en de Duitse Niederrhein vanaf de

"Rhein-

gaustrecke".

De korreldiameters langs de Waal blijken af te nemen in benedenstroomse richting. De korreldiameter lijkt ook kleiner te worden in de loop
van de tijd.
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n

Het verdient aanbeveling deze afname van de korreIdiameter als functie

A

van afstand en tijd nader

te onderzoeken, gezien de belangrijke in-

vloed ervan op de sedimenttransportcapaciteit. In dit verband kan worden gesteld dat de verschillende weergaven van de korreldiameters volgend uit de bodembemonstering van 1951 ook verklaard dienen te worden.

Het sedimentaanbod aan de Waal lijkt in de jaren '70 te zijn verminderd. Analyse van peilgegevens en de veronderstelde "lege" kribvakken laten deze mogelijkheid open. In hoeverre deze vennindering van
het aanbod en resulterende afname in sedimenttransport zal doorzetten
is niet goed af te schatten, gezien het feit dat een en ander af zal
hangen

van het onbekende evenwichtstransport.

Het verdient aanbeveling het

optredende sedimenttransport het komende

decennium nauwlettend te volgen om een keuze te kunnen maken omtrent de
afnemende tendens in het sedimenttransport (zie bijlage 29).
Bestudering van het stroomgebied Van de Rijn en het grondgebruik hierin voor de periods voor 1900 en het heden kan misschien aanwijzingen

O

opleveren over de grootte van het sedimentaanbod uit het stroomgebied
en de hiermee verband houdende evenwichtstransporten langs de Rijn.

6.

Het eenvoudige analytische model dat het uiteindelijke effect van de
interactie tussen waterbeweging en sedimenttransport op de bodemligging onder permanents- en uniforme omstandigheden beschrijft, geeft
kwalitatief een redelijk goede indruk van het gevolg van individuele
rivieringrepen. Voor het kwantitatief gerichte onderzoek naar de
bodemliggingsveranderingen van de Beneden-Waal lijkt dit model echter
weinig uitkomst te bieden vanwege de voortgaande erosie in het BovenWaalgebied

en de getij-invloed in het Beneden-Waalgebied.

Met een morfologisch computermodel is kwantitatieve analyse van de
bodemligging in principe mogelijk. Deze analyse is nog niet uitgevoerd
o.m. vanwege de gebleken onbetrouwbaarheid van de Meyer-Peter/Muller
transportformule indien deze wordt toegepast op de Waal.
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Het verdient aanbeveling deze analyse alsnog uit te voeren. Hiervoor
staan het RWS-computermodel ZANTRI en het door het Waterloopkundig
Laboratorium ontwikkelde RIVMOR-model ter beschikking. Een goede
analyse met behulp van ZANTRI wordt bemoeilijkt doordat verscheidene .
transportformules die voor de Waal misschien geschikt zijn, niet standaard kunnen worden aangeroepen. Ook kunnen de korreldiameters niet
als functie van de afstand worden ingevoerd en zijn er problemen met
de simulatie van winterbedstroming. Deze problemen kent RIVMOR niet.
Het lijkt daarom verstandig berekeningen met RIVMOR uit te (laten)
voeren, zodat allerlei mogelijke maatregelen eenvoudig doorgerekend
kunnen worden. De ervaring die bij deze exercities wordt opgedaan, kan
bovendien worden gebruikt bij de beslissing over de bouw van een morfologisch model van alle Rijntakken op basis van het RIVMOR programma,
alsmede bij de bouw zelf.
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Appendix A.

A.

Modellen die de interactie. tussen water en zand beschrijven.

A.l.Een eenvoudig analytisch model

(permanente toestand).

De interactie tussen waterbeweging en sedimenttransport in een open waterloop bepaalt de bodemligging. De beschrijving van met name het sedimenttransport is nog lang niet ideaal, als gevolg van het gecompliceerde karakter van het fenomeen. Bij de interpretatie van resultaten van morfologische
berekeningen moet hiermee terdege rekening Worden gehouden. Slechts onder
een-dimensionale, permanente omstandigheden kan analytisch snel een indruk
Worden verkregen van de invloed van een wijz.iging in de grootte van water—
beweging- en sedimenttransportbepalende factoren op de bodemligging van een
rivier.

De toestand van permanentie houdt in dat geen tijdsafhankelijke effecten
worden meegenomen: de rivier past zich direct aan nieuwe situaties aan.
Alleen evenwichtssituaties worden zodoende beschouwd. De rivier wordt tot
een vak geschematiseerd, hoewel een schematisatie in een aantal vakken ook
mogelijk is.

Het eenvoudige model bestaat uit de volgende vier vergelijkingen:

u =

c/h r: bewegingsvergelijking van het water

Q = B h u:

continulteitsvergelijking van het water

(D

(^)

s = a

: bewegingsvergelijking van het sediment

(3)

S = B s

: continulteitsvergelijking van het sediment

(4)

Hierin zijn de symbolen als volgt gedefinieerd:

u

: watersnelheid

(m/s)

C

: Chezy-ruwheid

(mh/s)

h

: waterdiepte

(m)

li

A-2

i

verhang van de waterspiegel

Q

debiet

(m3/s)

B

breedte

(m)

s

specifiek sedimenttransport

(m2/s)

a,b
S

: constantes afhankelijk van transportformule
:

totaal

(aangeboden)

transport

(n3/s)

A. 1.1. Effecten van rivieringrepen.

Opdam heeft deze effecten al eens op een rijtje gezet

(1982).

Het blijkt dat veranderingen in de afvoer (Q), de aangeboden hoeveelheid
sediment

(S), de breedte

menttransport

(B) en de relatie tussen waterbeweging en sedi-

(s(u)) de bodemligging bexnvloeden. Een of meer van boven-

staande onafhankelijke parameters en relaties worden beinvloed door rivLeringrepen
- baggeren

als:
(S)

- wegnemen getij-invloed
- normalisatie

(B)

- kanalisatie

(Q)

- onttrekkingen

(Q)

(Q,

s(u))

Voor een alluviale rivier geldt dat een combinatie van de effecten van ingrepen leidt tot een wijziging in de evenwichtsbodemligging zoals die geldt
voor de rivier zonder dat een ingreep

is

uitgevoerd.

Hoe snel een bepaal-

de ingreep zijn uiteindelijke invloed laat gelden is met het eenvoudige
model niet te bepalen; alleen het effect op de lange termijn

(de nieuwe

evenwichtsligging) wordt gegeven. De nieuwe evenwichtsligging behorende bij
een combinatie van afzonderlijke ingrepen kan eveneens worden bepaald.

A. 1.2 . Toepassing_eenvoudig_analytisch_raodel_op_de_Waal:_

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de toepassing van het
eenvoudige

analytische model.

Met dit model zi jn verschillende evenwichtsituaties voor de bodemligging van de
Waal berekend met behulp van schattingen van het jaarlijkse

sedimentaanbod,

het jaarlijkse baggerwerk, van de getij-invloed en van de verhoging van de
Waalafvoeren ten gevolge van de Rijnkanalisatie. Verschillende combinaties
van de randvoorwaarden geven verschillende bodemliggingen die met behulp
van de vier basisvergelijkingen kunnen worden berekend. Bij de berekeningen
is het waterspiegelniveau aan het benedenstroomse einde van de Waal constant verondersteld. Voor de parameter b (vergelijking (3)) is 5 aangehouden.
a wordt dan bepaald door substitutie van gegevens van de als referentie aan—
gehouden evenwichtsituatie c (toestand 1970 voor de Rijnkanalisatie) in vergelijkingen (1) t/m (4): a = 3,03 10~5. In het getijgebied wordt verondersteld dat voor de gemiddelde snelheid (u) de volgende uitdrukking kan worden
aangehouden:

u = u + 0,3 u sin w t

^

waarin:
u de gemiddelde snelheid ten gevolge van de bovenrivierafvoer voorstelt.

De afwijking in de watersnelheid ten gevolge van de getijbeweging (sinusvormig

aangenomen) wordt op maximaal 0,3 u gesteld.
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De sedimenttransportcapaciteit in het getijgebied kan dan worden beschreven met:

-5
au

s
g

T

1

f

^

0

5
(1 + 0,3 sin 0)

t)

(6)

dt

of:
-5

(7)

= 1,465 a u

s
g

Er geldt dus:

s

= 4,44 10

-5 -5
u

(8)

g

Tabel A-l geeft de berekende gegevens

van

de verschillende evenwichtsituaties

behorende bij combinaties van randvoorwaarden.

In bijlageA.-! staan de bijbe-

horende iodemliggingen uitgezet. De knik in de bodemligging bij de overganq
van het getijgebied

naar het pure bovenrivieren-gedeelte wordt veroorzaakt

doordat in het getijgebied overal dezelfde getijbeweging is aangehouden.

In

de praktijk neemt de getijgolf echter geleidelijk af, zodat de knik in werkelijkheid niet waarneembaar is. De bodemligging in het getijgebied zal dan
ook niet volgens een rechte lijn verlopen. De met b)

t/m i)

standen komen overeen met de figuren A.l.b. t/m A.l.i. uit

aangeduide toe(Opdam,

1982).

In de tabel en de figuur zijn nog twee andere toestanden opgenomen,
(1), die met

(d)

en

(k)

en

(g) kunnen gelden voor de situatie na 1970. De bodemlig-

ging van de Waal zoals die bestond rond 1940 wordt voorgesteld door toestand
(b). Vanaf 1950 tot 1970 vermindert de gebaggerde hoeveelheid sediment op de
Waal sterk

(van 100.000 m3/jr. naar 40.000 m3/jr.) hetgeen een bodemverhoging

van de Waal zou inhouden.

In het

Boven—Merwede gebied blijken de baggerhoe

veelheden tussen 1950 en 1965 ook te zijn gedaald vanjlSO.OOO m3 tot
+ 20.000 m3
gebaggerd (/+

(zie ook tabel 8). Vanaf 1965

(tot 1970) wordt weer relatief meer

90.000 m3/jr).

Indien wordt aangenomen dat in 1970 het nieuwe evenwicht ten gevolge van vermindering van het baggerwerk is bereikt moet de Waalbodem door lijn c) worden
voorgesteld. De aanzanding ten gevolge van de vermindering van de baggerhoe-
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veelheden (vergelijk lijn c) met lijn b)) is echter geenszins uit de peilingen
op te maken. Sinds 1950 daalt de Boven-Rijn en de Waalbodem voortdurend, terwijl de Beneden-Waal aanzandt. De dating van het Boven-Rijn en Waalgebied kan
wel worden verklaard uit een verminderd sedimentaanbod bij Lobith en groeiende sedimenttransportcapaciteit in benedenstrooms richting van de Waal. Deze
aspecten worden nader belicht in hoofdstuk 4. Het is echter wel duidelijk
dat de dating van de bodem van Boven-Rijn en Waal zonder extra inzicht in het
verloop van het sedimentaanbod bij de grens niet goed door dit model kan worden gereproduceerd.

Voorlopig wordt toestand c) als uitgangspunt voor de situatie na 1970 gekozen.
Dan kunnen de toestanden d), g), k) en 1) als mogelijke alternatieven voor de
situatie in de jaren '70 gelden. Hierbij valt op dat voor toestand d) en 1)
de Waal in het "getijgebied" aanzandt en in het zuivere bovenrivieren-gebied
uitschuurt; dit is in overeenstemming met hetgeen wordt waargenomen. Het effect van normalisatie van de Beneden-Waal waarbij de normaalbreedte op 260 m
wordt gelegd, wordt door situatie i) weergegeven. Het uitschurend effect op
de Beneden-Waal is duidelijk. Tesamen met de (nog niet voldoende verklaarde)
dating van de bodem van de Midden- en Boven-Waal biedt deze ingreep de mogelijkheid om aanzanding in het Beneden-Waalgebied tegen te gaan.

Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn dat de bodembeweging van de Waal tussen 1950 en 1979 niet bevredigend met het eenvoudig model te verklaren is.
Hoogstens kunnen waargenomen tendenzen kwalitatief worden verklaard.

Een be-

langrijke reden voor de discrepantie tussen met het model voorspelde en waargenomen tendenzen ligt in het feit dat de Veronderstelde evenwichtsituaties
voor de Waal niet aannemelijk zijn waarbij vooral de toenemende transportcapaciteit langs de Waal een rol speelt. Deze tpename van het sedimenttransport
wordt veroorzaakt door de afnemende korreldiameter, terwijl de normaalbreedte
constant blijft (zie ook hoofdstuk 4).

- A-G

A. 2. Een ingewikkelder model

(niet-permanent).

Voor kwantitatief gebruik voor de Waal is het eenvoudige model niet erg geschikt gebleken. Uit paragraaf A. 1. 1. is gebleken dat voor een goede weergave van het fysisch
proces niet-permanente

(tijdsafhankelijke)

effecten moeten worden meege-

nomen. Daartoe moeten de bewegingsvergelijking van het water en de continuiteitsvergelijking van het sediment worden uitgebreid met termen die de
tijdsafhankelijkheid introduceren. Combinatie van de bekende

vier basis-

vergelijkingen voor de beweging en continuiteit van water, respectievelijk sediment,
(9)

levert twee vergelijkingen op: de stuwkromme-vergelijking

en de continuiteitsvergelijking van het zand (10)(zie bijv. De Vries,

1981):

_3_

3*

9z
3t

Deze

[4u

+

o

+ g

x

au

+ g z]

g u/u/

0

(9)

2

C h

[f (u) ] .= 0

(10)

differentiaalvergelijkingen worden opgelost met behulp van een diffe-

rentiemethode waarbij een zogenaamd numeriek schema wordt gebruikt dat zorgt
voor de informatiestroom in de berekening. Dit schema moet aan een aantal
eisen ten aanzien van bijvoorbeeld convergentie en stabiliteit van het rekenproces voldoen. Het is duidelijk dat een computerprogramma noodzakelijk is
om de niet-permanente berekeningen uit te voeren.

Cedetailleerde

informatie over veranderingen in de bodemligging kan met dit

model worden verkregen door het traject in de beschouwing in een aantal vakken te verdelen. Op de vakscheidingen kunnen voor de bovenstrooms gelegen
vakken representatieve waarden aan verschillende parameters worden toegekend (bijv. Chezy-waarde, breedte, korreldiameter). Elk vak wordt door het
computerprogramma wepr onderverdeeld in een aantal plaatsstappen. Met behulp van de waarden van de parameters op de scheidingen tussen de plaatsstappen, de rekenpunten, worden de berekeningen per tijdstap uitgevoerd.
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De grootte van de plaatsstappen wordt in corabinatie met de tijdstap bepaald
door bijvoorbeeld het stabiliteitscriterium van Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)
voor expliciete schema's dat voorschrijft dat:

c

Ax —

1

moet zijn. c is hierin de voortplantingssnelheid van een verstoring in de
bodem.

Met een numeriek tijdsafhankelijk model dat de interactie tussen waterbeweging en sedimenttransport voor een alluviale rivier beschrijft (morfologisch
model),

is het berekenen van de bodemligging voor verschillende tijdstippen

nadat een combinatie van ingrepen is uitgevoerd dus mogelijk. Doordat snel
resultaat wordt bereikt, is het doorrekenen van een aantal zogenaamde strategien uitvoerbaar. Onder strategie wordt in dit verband verstaan:
een situatie waarin een aantal gebeurtenissen die naar verwachting elk voor
een deel de bodemligging bepalen, in de morfologische berekening worden gekwantificeerd.
IJking van het model met behulp van prototypewaarnemingen levert in het
ideale geval een strategie op, waarmee effecten van geplande rivieringrepen
kunnen worden berekend. Het is duidelijk dat zeer vele strategien mogelijk
zijn. Met behulp van schattingen en gevoeligheidsanalyses kan het aantal
strategien dat voor berekening in aanmerking komt, worden geelimineerd (zie
ook Havinga, 1981, pag. 3-5).

A.3. Toepassing van het morfologisch model ZANTRI.

Met behulp van het Hijkswaterstaat computerprogramma ZANTRI (ZANdTransport
in RIvieren) kan een niet-permanent computermode1 worden gebouwd, waarmee
de bodemligging op de in paragraaf A.2. aangegeven manier wordt berekend.
Het programma is een standaardprogramma wat inhoudt dat met het programme
een aantal modellen (afhankelijk van de ingevoerde gegevens) kunnen worden
gebouwd. Zo kunnen de volgende situaties worden gesimuleerd:

iJ
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- wateronttrekking en/of -lozing
- bochtafsnijding
- rivierverbreding of -versmalling
- verdieping.

Natuurlijk

is het ook mogelijk geen ingreep als bovenstaand te simuleren,

maar de verandering in de bodemligging onder invloed van een bepaald afvoerregiem te voorspellen, uitgaande van een bepaalde begintoestand (bodemligging, zandtransporterende- en normaalbreedte). In deze zin moet

ZANTRI

voor het Beneden-Waal probleem t.b.v. de ijking van het model worden toegepast.

Er zal t.b.v. de morfologische berekeningen voor de Beneden-Waal, in het kader
van de aanzandingsproblematiek, worden uitgegaan van de bodemligging van 1953.
De bedoeling is dat de bodemligging van 1970, respectievelijk 1979 en tussenliggende tijdstippen wordt berekend met behulp van het opgetreden afvoerverloop en toepasselijke waarden voor de hydraulische en morfologische parameters zoals Chezy-ruwheid, korreldiameter en materiaaldichtheid. Daarnaast
moet

een geschikte Q/h-relatie (benedenrand) en sedimenttransportformule worden

ingevoerd. De rekenresultaten worden vergeleken met de waarnemingen waarna
de ingevoerde gegevens en relaties worden bijgesteld om een eventueel gewenste betere overeenkomst te verkrijgen.
De uitgevoerde orientatieberekeningen van de bodemligging als functie van de
tijd m.b.v. ZANTRI toegepast op de Waal leverde echter problemen op m.b'. t.
de rivierschematisatie. Dit houdt verband met de lengte van het beschoUwde
traject Pannerdense Kop - Werkendam (kmr 867.000 - kmr 960.000):

Uit bijlage B-l, B-2 en B-3 blijkt dat langs dit traject in benedenstroomse
richting de korreldiameter aanzienlijk afneemt. ZANTRI kan slechts
met een korreldiameter rekenen, zodat slechts voor een gedeelte (vak)
van het traject in principe goede resultaten kunnen worden verwacht.
Aangezien fouten in de bodemligging zich in de berekening in benedenstroomse richting voortplanten evenals verstoringen in de bodemligging in het prototype

met (de voortplanting-)snelheid c (orde van
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grootte 1,5 km/jr.), zal ook de bodemligging in h.et vak waarvan de
korreldiameter goed is ingevoerd na verloop van tijd worden belnvloed
door de verkeerd gemodelleerde (bovenstroomse) vakken.

Tijdens hoge afvoeren stroomt in verscheidenen trajecten langs de
Waal het winterbed mee. Dit houdt voor de rivierschematisatie in, dat
herhaaldelijk in- en uitstroming van het zomerbed most worden gesimuleerd. In het ideale geval wordt de winterbedstroming apart in rekening
gebracht. Met ZANTRI is een keer in de schematisatie simulatie van inen uitstroming mogelijk, zodat voor meerdere locaties de effecten op
de bodemligging ten gevolge van deze afvoerverdeling niet kunnen worden meegenomen. Dit heeft tot gevolg dat voor de afvoeren met jaargemiddelden moet worden gewerkt die over het algemeen voldoende laag zijn
om door het zomerbed te kunnen worden verwerkt. Daar het sedimenttransport
echter niet-lineair met de snelheid (die afhankelijk is van de afvoer)
varieert, mag voor het jaargemiddelde niet de gemiddelde jaarafvoer worden aangehouden. De afvoer die voor het jaar in beschouwing hetzelfde
totaaltransport bewerkstelligt als het totaaltransport berekend met behulp van de werkelijk opgetreden afvoeren, is meer geschikt. Deze afvoer wordt de bedvormende afvoer genoemd.

Voor de Waalberekeningen geldt

dat in feite elk traject voor een be-

paalde periode een andere bedvormende afvoer heeft. Dit houdt verband
met o.a. de varierende korreldiameter, die niet als zodanig kan worden
ingevoerd.
De bedvormende afvoer wordt per jaar dan ook bepaald voor een daartoe
geselecteerd traject, waarvoor de korreldiameter goed is ingevoerd,
waarna wordt aangenomen dat de bedvormende afvoer voor dat jaar in de
overige trajecten niet veel zal verschillen.

De getijbeweging die vooral voor 1970 merkbaar was benedenstrooms van
St.-Andries is niet als getij te modelleren. Indirect kan worden geprobeerd, het sedimenttransport dat door de getijbeweging wordt verhoogd, te benaderen met behulp van door het computermodel te simuleren
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hogere snelheden dan die zouden volgen uit de riviergeometrie en de
over het getij gemiddelde opgetreden afvoeren. In feite wordt ook bier
een bedvormende afvoer berekend waarbij met het getij rekening wordt
gehouden.

-

Een aanverwant probleem is de bepaling van de voor de berekeningen benodigde

Q/h-relatie aan de benedenrand (Werkendam). Deze relatie is

in werkelijkheid afhankelijk van het getij en is niet bekend. In de
geschematiseerde computerberekening kan proberenderwijs een geschikte
eenduidige Q/h-relatie voor de benedenrand worden verkregen. Daarbij
meet ervoor worden gezorgd dat bovengenoemde snelheden in het getijgebied worden gesimuleerd en de Q/h-relaties in het niet door het getij beinvloede gebied blijven gehandhaafd. Dit kan (binnen zekere grenzen) worden bewerkstelligd door variatie van de normaalbreedte en ruwheid. In dit geval wordt dus de nadruk gelegd op simulatie van het
morfologisch proces.

Bij de uitvoering van

orienterende ZANTRI berekeningen deed zich een ander

probleem voor dat verband hield met de keuze van de transportformule. In
het verleden is volgens de literatuur (bijv. Wijngaarden, 1956) steeds uitgegaan van de veronderstelling dat de sedimenttransportformule van MeyerPeter/Muller van toepassing is voor de Waal. De resultaten van de ZANTRI
berekeningen gaven echter aanleiding de geschiktheid van deze formule te betwijfelen. De geconstateerde bodemveranderingen in de periods 1950-1970 bleken namelijk niet in redelijke mate te worden gereproduceerd via berekening, waarbij de formule van Meyer-Peter/Miiller was gebruikt. De bodem
bleek zeer traag te reageren, veroorzaakt door de te laag berekende transporten.

Resultaten van berekeningen waarbij de gegevens van de trajec-

ten Hulhuizen-Nijmegen respectievelijk Zaltbommel-Herwijnen

zijn gebruikt

staan op bijlage A-2.

In hoofdstuk 4 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar een geschikte
transportformule voor de Waal. Uit dit onderzoek bleek dat de formule van
Meyer-Peter/Miiller te lags transporten gaf en de formulas van Ackers/White
te hoge. De keuze van een geschiktere formule moest wegens tijdgebrek worden
uitgesteld.

[J
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Appendix B.

B.

Vroegere schatting van het sedimentbranspOrt op de Waal.

In het verleden is ter afschatting van het sedimenttransport op de Rijntakken gebruik gemaakt van de transportformule van Meyer-Peter/Muller
(zie bijv. Van Wijngaarden,

1956), die in de volgende gedaante ward ge-

hanteerd:

S =

(B-l)
^1 -

Wfr

7 9

'

D

tr>/2

waann:

S =. sedimenttransport

(m3/etm)

b = breedte van de rivier

(m)

-i

18 log

372
met' D50 van het bodemmateriaal (ra)

12 h
D bo

en C ruwheid volgens de Chezy (m^/s)

h = waterdiepte

(m)

i = verhang van de waterspiegel

D

tr

(cm/km)

= korreldiameter van het getransporteerde materiaa.l

(D111 )

(mm)

= maatgevende diameter van het bodemmateriaal

^50^

t111111)

De tegenwoordig gebruikelijke schrijfwijze van de formula van Meyer
Peter/Muller in S.I. eenheden is:
/g A D9

- 13,3

b [f-p - 0,04
yj r
']
I
7
m
J

(m3/s)

(B-2)

Welke uitdrukking eenvoudig terug te voeren is tot:

S - 7^

[

p h

1

- 7,8 Dj

/z

(B-3)

waarin de in vergelijking (B-l) gehanteerde dimensies zijn gebruikt.
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De resultaten van sedimenttransportberekeningen uitgevoerd met formule
(B-l) komen volgens tabel D (uit Van Wijngaarden,

1956) goed overeen met

uit metingen afgeleide sedimenttransportgegevens.

Zandtransporten in m3

Staat 2
1926

Waal; kmr 868.615

gem.jaar 1901-1950

Berekend met MeyerPe ter/Mu Her
248.000
5leeptransport
Gemeten met
BTMA D.F. 2 (+ extrap: 277.000
-29.000
Verschil

1949

164.500

41.000

165.000
500

37.500
+3.500

Tabel D. Berekend en gemeten sedimenttransport (uit Van Wijngaarden,

1956).

Bij de beschouwing van tabel D meet worden bedacht dat voor het totale
afvoerregiem geen gemeten transportgegevens beschikbaar zijn. Met behulp
van S/Q relaties zijn gemeten transportwaarden geextrapoleerd.
Van Houte

(1964) berekende

met behulp van de waterstand-zandtransport-

relaties de jaartransporten in een nat,

een droog en een normaal jaar.

De tranepor Line Liny en vonden alle plaata in de periude 1953 t/m 1960.

Rivier

Meetraai

Km

Periode
waarin
gemeten
is

Berekend jaarlijks totaal
transport in m3
Droog jaar
Nat jaar
Gem.jaar
1949
1926
1901-'50

Boven-Rijn

Tolkamer

858.120

1956-'60

255.000

390.000

120.000

Waal

Hulhuizen

868.615

1956-'60

307.000

417.000

153.000

Waal

Weurt

885.930

1953-'59

445.000

571.000

253.000

Waal

Tiel

918.200

1953-'60

628.000

880.000

215.000

Pann.Kan.

Pannerden

871.000

1956-'60

106.000

161.000

44.000

Tabel E.

Berekend sedimenttransport uit extrapolatie van S/h relaties
(uit Van Houte,

1964).
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De waarden uit deze tabel (E) worden geciteerd in latere nota's (Sybesma
e.a., 1968) maar het is onduidelijk of deze getallen zijn vergeleken met
berekende waarden verkregen door toepassing van de transportformule van
Meyer-Peter/Muller.
De wijze waarop de zandtransporten zijn bepaald, zoals die vermeld staan
in tabel D en E, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

Ten aanzien van de berekeningen

u

itgevoerd_voor_tabel D.

Bij de bantering van de transportformule van Meyer-Peter/Muller volgens (B-l)
is onderscheid gemaakt tussen de korreldiameter van het door de BTMA gevangen bodemmateriaal en de korreldiameter van het bodemmateriaal dat wordt
bemonsterd door middel van de bodemmonsternemer. Zo wordt voor de D
van het getransporteerde materiaal gehanteerd en voor

tr

de

de
die

wordt bepaald uit de zeefkromme van het bodemmateriaal. Zoals ook wordt
opgemerkt in (Van Wijngaarden, 1956) varieert de

van het getranspor-

teerde materiaal met de afvoer vanwege het feit dat bij hogere afvoeren
grotere korrels in beweging komen.
Voor laboratorium proeven wordt dit verschil in korreldiameters per fractie niet zo duidelijk geconstateerd, daar bij ijking van transportformules
over het algemeen zandkorrels worden gebruikt met vrij uniforme afmetingen.
zie ook (De Haan, 1977).
Dus de zeefkromme van het getransporteerde materiaal wijkt in het laboratorium praktisch niet af van de zeefkromme van bodemmonsters. In het prototype zal de zeefkromme van het getransporteerde sediment onder invloed
van de afvoer veranderen.
Het qebruik van D

van het bodemmateriaal in de formula van White-Cole50
brook, ter karakterisering van de korrelruwheid C1 wordt in (Van Wijngaarden, 1956) gemotiveerd door de

opmerking dat de grotere (grind)korrels

de gebruikelijk gehanteerde D^g (of 2

D

g^) teveel zouden bepalen.

Juist

in de formula van Meyer-Peter/Muller blijkt de ribbelfactor y , gedefinieerd als

een forse invloed te hebben.

De

in de berekeningen voor tabel D gebruikte korreldiameters zijn grafisch

weergegeven

in bijlage B-l.

