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Voorwoord

De regionale directies en hun dienstkringen planner) het beheer van hun natte
infrastructuur in de Beheerplannen Nat (BPN-en). De methodiek, die de
grondslag vormt van de beheerplannen, is het 10-stappenplan. De Directie
Zuid-Holland heeft aan de DWW de opdracht verstrekt om de invulling van het
10-stappenplan voor de objectcategorie oevers een nieuwe impuls te geven.
De opdracht is gestart met een gezamenlijke startsessie (dienstkringen en
centraal apparaat Directie Zuid-Holland) op 26 februari 2001. Tijdens de
startsessie zijn de opzet van het project en de verwachte bijdragen van de
verschillende deelnemers besproken Vervolgens hebben de dienstkringen voor
een praktijkvoorbeeld de 10 stappen uitgewerkt. Bij dienstkring Haringvliet
bleek geen object oevers in eigen beheer te zijn en is men uiteindelijk aan de
slag gegaan met een object bodems. Aan het algemene doel, implementatie
van de methodiek door een praktijkvoorbeeld uitte werken, werd hiermee
voldaan. Op 18 juni 2002 vond de afsluitende bijeenkomst plaats.
De opdracht is uitgevoerd door medewerkers van de productgroep Beheer Nat
van de afdeling Waterbeheer van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
Bij de uitvoering van de opdracht kunnen wij terugzien op een goede
samenwerking met de medewerkers van de drie natte dienstkringen en het
centraal apparaat van de Directie Zuid Holland.
Dit project heeft een veel langere doorlooptijd gehad dan vooraf geraamd was
(zie ook paragraaf 3.1). Lopende het project heeft Directie Zuid-Holland op
BPN-gebied zeker niet stil gestaan; over de vorderingen i.h.k.v de doorstart BPN
heeft de directie in 2002 een interne audit laten uitvoeren.
Een aantal conclusies die naar aanleiding van dit project in dit rapport getrokken
worden, zijn hierin bevestigd; sommige zijn reeds achterhaald. Zo heeft Directie
Zuid-Holland al acties genomen op het gebied van communicatie en het
opstellen van de IHP's. Voor de compleetheid van het rapport zijn echter alle
conclusies uit het project gehandhaafd in dit rapport.

Delft, augustus 2002
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1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de doelstelling en aanpak van het project beschreven.
Tevens is er een leeswijzer terug te vinden.

1.1

Doelstelling

De doelstelling was vooraf als voIgt in het plan van aanpak geformuleerd:
Doel is implementatie van de 10-stappenmethodiek bij de dienstkringen en het
centraal apparaat, zodanig dat deze aan de hand van enkele voorbeelden de
methodiek van het 10-stappenplan voor hun oeverobjecten kunnen uitwerken
(tot instandhoudingsplannen). Tevens zal aandacht besteed worden aan het
proces binnen Directie Zuid-Holland, met betrekking tot de invulling van de
onderbouwing van het BPN.
Deze doelstelling sluit ook zeer goed aan bij het plan van aanpak
onderbouwingen van Directie Zuid-Holland n.a.v. de audit BPN.
Het resultaat was vooraf als voIgt in het plan van aanpak beschreven:
Alle betrokkenen van Directie Zuid-Holland zullen als gevolg van het
gezamenlijk doorlopen van het 10-stappenplan beter in staat zijn om invulling
te geven aan het proces om beheer en onderhoud te plannen en onderbouwen.
Betrokkenen hebben tevens inzicht gekregen in de aanpak van de
onderbouwing van het BPN aan de hand van het 10-stappenplan en hebben
deze aanpak doorlopen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk.
Resultaat van het project is de rapportage, waarin per praktijkvoorbeeld de
uitwerking conform de 10-stappen-methodiek is opgenomen (het
instandhoudingsplan) en een evaluatie van het project. De rapportage met het
instandhoudingsplan is zo volledig mogelijk, maar kan ook nog witte vlekken
bevatten, daar waar onvoldoende kennis bij Directie Zuid-Holland of DWW
aanwezig is.
De evaluatie beschrijft op welke onderdelen de methodiek zonder problemen is
verlopen en waar wel duidelijke knelpunten zijn geconstateerd, dan wel lacunes
in de aanwezige kennis waren.

1.2 Afbakening
Het project kende de volgende afbakening:
• Het project was met name gericht op procesverbetering en niet alleen op de
realisatie van het instandhoudingsplan (IHP).
• Het ging om een samenwerking tussen Directie Zuid-Holland en DWW.
DWW trok het project wel en bewaakte de voortgang, maar de invulling
vond door de directie plaats.
• De praktijkvoorbeelden die uitgewerkt zijn, hebben betrekking hebben op
de objecten oevers.
• Het verdiende de voorkeur een voorbeeld te nemen waarvoor een
functioneel of financieel hoog rendement te behalen zou zijn.
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1.3 Gekozen praktijkvoorbeelden
Er is gekozen voor drie praktijkvoorbeelden, zodat er per "natte" dienstkring
sprake is van een praktijkvoorbeeld. De keuze van de praktijkvoorbeelden was
in principe gericht op voorbeelden, die representatief zijn voor het
beheersgebied van de desbetreffende dienstkring en waar ook daadwerkelijk
maatregelen getroffen worden of gepland zijn.
Voor dienstkring Haringvliet bleken er geen oeverbjecten in eigen beheer te
zijn. Daarom is besloten een bodemobject te kiezen. De uitwerking hiervan is
wel meegenomen in deze rapportage, omdat het onder het "oeverproject" valt.
De praktijkvoorbeelden zijn:
• Dienstkring Haringvliet: Noorderhaven bij de Volkeraksluizen.
• Dienstkring Merwede en Maas: oevervak R14 in de Lek, "Gors bij de Hoek".
• Dienstkring Nieuwe Waterweg: object oevers/dijken nr. 5 in de Nieuwe
Waterweg.

1.4 Aanpak
De aanpak was als voIgt:
• Gezamenlijke startsessie van centraal apparaat, dienstkringen en DWW.
• Uitwerking 10-stappenplan per dienstkring. Hiervoor maakte DWW aparte
afspraken met de dienstkringen. Bij deze afspraken waren in het algemeen
ook medewerkers van het centrale apparaat aanwezig. Gemiddeld zijn er per
dienstkring drie tussenafspraken geweest.
• Gezamenlijke evaluatie-bijeenkomst.
• Rapportage door DWW.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden kort de praktijkvoorbeelden beschreven. Een volledige
uitwerking van de 10 stappen is terug te vinden in bijlage A tot en met C.
Hoofdstuk 3 geeft de conclusies die uit dit project getrokken kunnen worden en
de daaruit volgende aanbevelingen.
Bijlage D tenslotte bevat kaarten van de locaties van de praktijkvoorbeelden.
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2 Praktijkvoorbeelden

In dit hoofdstuk worden de praktijkvoorbeelden (kort) beschreven. Voor een
volledige uitwerking van de 10 stappen wordt verwezen naar bijlage A t/m C.
2.1

Dienstkring Haringvliet: Noorder Voorhaven

De Noorder Voorhaven maakt deel uit van de Volkeraksluizen bij Willemstad.
Deze sluis vormt de verbinding tussen het Hollandsch Diep en de Schelde-Rijn
verbinding en het Krammer Volkerak. De Noorder Voorhaven is de toegang tot
de drie sluiskolken voor de beroepsvaart.
In 1999 passeerden er 116.260 binnenschepen met een totaal laadvermogen
van ca. 174,87 miljoen ton de Volkeraksluizen (lit. 1). De toegestane CEMTklasse is Vlb.
De baggerwerkzaamheden die in de Noorder Voorhaven uitgevoerd moeten
worden, dienen er aan de ene kant voor de beschikbaarheid van 99,5% van het
sluiscomplex te handhaven (lit. 2). Een verondieping kan er nl. uiteindelijk voor
zorgen dat de vloer overloopt en de sluisdeuren niet meer dicht kunnen. Aan de
andere kant is ook de vereiste diepgang in de Voorhaven van belang.
In bijlage A is het 10-stappenplan, voor zover de informatie bekend is,
uitgewerkt.
Tijdens de uitwerking bleek met name dat de eisen aan de voorhaven i.r.t.
scheepvaart in het huidige BPN (beleidsdeel) nog niet eenduidig vastgelegd zijn.
In het bijzonder voor bochten zoals de bocht bij de binnenkant van de
voorhaven, zijn geen vereiste afmetingen vastgelegd. Aan het bodemvak wordt
alleen variabel (toestandsafhankelijk) onderhoud gepleegd, nl. baggeren.
Hiervoor wordt een keer per jaar de bodemligging ingemeten (loding).

2.2

Dienstkring Merwede en Maas: Cors bij de Hoek

De Lek is een hoofdvaarweg, die een deel vormt van de vaarroute tussen
Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast moet de rivier dusdanig ruim zijn, dat
water veilig afgevoerd wordt. Om problemen met de afvoer te voorkomen zijn
langs de Lek obstakels in het winterbed zoveel mogelijk verwijderd (lit. 2).
In bijlage B is het 10-stappenplan, voor zover de informatie bekend is,
uitgewerkt.
Tijdens de uitwerking bleek het lastig te zijn om voor een oevervak een
instandhoudingsplan (IMP) op te stellen. Met name het vertalen van de
streefbeelden en functie-eisen van het watersysteemdeel voor de functie afvoer
naar het object was moeilijk.
Aan het oevervak wordt met name vast onderhoud gepleegd. De
interventieniveaus zijn dan ook vaak aan vast onderhoud i.p.v. variabel
onderhoud gerelateerd.
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2.3 Dienstkring Nieuwe Waterweg: oevervak R7
De Nieuwe Waterweg is een gegraven verbinding tussen Rotterdam en de zee.
Sinds de aanleg van het kanaal heeft regelmatig een kunstmatige verdieping
plaatsgevonden om de toegang tot de haven voor de steeds groter wordende
schepen mogelijk te houden. De Nieuwe Waterweg is vanaf km 24,8 geschikt
voor CEMT-klasse Va.
In bijlage C is het 10-stappenplan, voorzoverde informatie bekend is,
uitgewerkt.
Tijdens de uitwerking bleek dat met name (recreatief) medegebruik van derden
veelvuldig voorkomt op deze oever. Hiervoor is het lastig om goede functieeisen op te stellen, zeker omdat medegebruik toegestaan wordt, maar geen
primaire taak van Rijkswaterstaat is. Vraag is dus hoever je als Rijkswaterstaat
hierin moet gaan.
Mondelinge afspraken met de gemeente over medegebruik door derden
kunnen voor de duidelijkheid en aansprakelijkheid beter vastgelegd worden op
papier.
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3 Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen welke tijdens de uitvoer
van het project naar voren gekomen zijn. De conclusies en aanbevelingen
hebben zowel betrekking op procesmatige zaken, als op inhoudelijke.

3.1

Conclusies & aanbevelingen proces

Communicatie centraal apparaat - dienstkringen

Het centraal apparaat stelt het BPN voor Zuid-Holland op. Vanaf stap 4 moet
de dienstkring de vertaling maken van de informatie uit het BPN naar het
desbetreffende IHP. Vaak bleek de informatie uit de streefbeelden niet aan te
sluiten op de behoefte van de dienstkring. Hoewel vanuit het centraal apparaat
een goede communicatie beoogd is tijdens het opstellen van het BPN, zou het
ook goed zijn om de IHP's te gebruiken voor een evaluatie van het BPN en zo
ook de interactie tussen dienstkringen en centraal apparaat te verbeteren en de
informatie in het BPN beterte laten aansluiten bij de wensen van de
dienstkring.
Vastlegging gegevens

Tijdens het invullen van het 10-stappenplan bleek de grootste vertraging in het
project vaak te ontstaan doordat informatie ontbrak of niet (voldoende) bekend
was bij de medewerkers. Dit komt o.a. doordat vertrekkende medewerkers hun
informatie niet vastgelegd hebben of omdat informatie in het algemeen meer
'in het hoofd zit' dan op papier staat. De opvolger of collega-medewerkers
kunnen dus niet altijd over kant en klare informatie beschikken.
Een goed IHP met bronverwijzing zorgt voor een goede vastlegging van de
gegevens en biedt dus een oplossing voor dit probleem.
Het ‘te goed' willen doen

Tijdens het project is veel enthousiasme van de medewerkers van de
dienstkringen ervaren. Dit is zeker een positief punt. Soms wilde men echter het
10-stappenplan ‘te goed' uitvoeren, waardoorte lang stil gestaan werd bij
bepaalde details. Het is beter pragmatisch om te gaan met het 10-stappenplan.
Als de basisgedachte van BPN - verantwoording en onderbouwing van je
maatregelen - maar je leidraad blijft, is het geen probleem om voor een vlotte
doorgang de 'harde' omschrijvingen van het 10-stappenplan zo nu en dan wat
los te laten. Dit is ook zeker een punt van aandacht voor de begeleiders van de
DWW!
Doorlooptijd project

Het project heeft een veel langere doorlooptijd gehad dan oorspronkelijk
gepland was. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, waarvan de
belangrijkste zijn:
• Dit project was voor de dienstkringmedewerkers vaak een extra taak bij de
(drukke) dagelijkse werkzaamheden.
• De benodigde gegevens waren niet altijd op tijd beschikbaar.
• De streefbeelden en functie-eisen uit het BPN zorgden soms voor
onduidelijkheid.
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Deze lange doorlooptijd is niet bevorderlijk voor de binding van de betrokkenen
met het project. Hieruit kan het volgende geleerd worden:
• Meer aandacht voor benodigde inzet en tijd van dienstkringmedewerkers
voorafgaand aan een dergelijk project.
• Meer aandacht van de DWW voor vertragingen door meer beslispunten in
te bouwen (doorgaan of niet).
• Meer communicatie met het centraal apparaat over streefbeelden en
functie-eisen uit het BPN.
Daarnaast heeft de langere doorlooptijd er toe geleid, dat sommige zaken
achterhaald zijn door veranderde inzichten en nieuw beslissingen. Het
eindrapport is hiermee niet op alle punten up-to-date.

3.2

Conclusies & aanbevelingen inhoud

Detailniveau instandhoudingsplan

Een IMP wordt in principe op objectniveau opgesteld. Vanuit een praktisch
oogpunt kan ook gekozen worden voor een IHP op watersysteem(deel)niveau.
Daar waar nodig, zoals in stap 6, kan dan weer gedetailleerder uitgewerkt
worden.
Een dienstkring zegt hier zelf het volgende over:
Voor veel functie-eisen is het niet zinvol om deze op
objectniveau te formuleren. Voor de kribben bijvoorbeeld is
het beter om dit te bezien vanuit het gehele watersysteemdeel.
Ook andere functie-eisen, die bijvoorbeeld voortkomen uit de
beleidslijn Ruimte voor de Rivier, of eisen ten aanzien van
minimale
zichtlijnen,
zullen
op
het
niveau
van
watersysteemdeel moeten worden geformuleerd. Voor het
betreffende oevervak blijven dan alleen die functie-eisen over
die uitsluitend van toepassing zijn op het vak c.q. het object.
Het doorlopen van een enkel object of het opstellen van een
instandhoudingsplan hiervoor is ons inziens daarom niet erg
nuttig en niet efficient. Het is beter om alle algemene functieeisen op watersysteemdeelniveau te formuleren en vervolgens
per object de specifieke functie-eisen te behandelen. Een
instandhoudingsplan voor een compleet watersysteemdeel is
beter bruikbaar.
Bepalend voor het detailniveau van het IHP is ook de gekozen grootte van de
objecten. Aan het begin van het project was voor de objecten een redelijk
gedetailleerd niveau gekozen (men kende ook 'oevervakken', een verzameling
van objecten). Lopende het project heeft Directie Zuid-Holland het aantal
oeverobjecten verkleind, en er dus grotere objecten zijn ontstaan. Hiermee is
deels tegemoet gekomen aan bovenstaande opmerking. Dienstkringen
Haringvliet en Merwede en Maas hebben nog gewerkt met de 'oude' indeling;
de pilot van dienstkring Nieuwe Waterweg was conform de vernieuwde
indeling.
Eigendoms-, beheers- en onderhoudsgrenzen

Een telkens terugkerend item is de discussie over eigendoms-, beheers- en
onderhoudsgrenzen van de oever. De oever grenst bijna altijd aan terrein in
eigendom van derden, zoals een waterschap (dijk) of een gemeente
(bebouwing). Soms overlappen de verantwoordelijkheden (Wet Beheer
Rijkswateren (WBR) versus de Keur van het Waterschap). Daarnaast kan het
gebied (zoals een uiterwaard) ook deels in eigendom zijn van derden, maar
wordt door Rijkswaterstaat het beheer gevoerd.
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Belangrijke aanbevelingen zijn:
• Leg de uitgangssituatie - liefst ook op een kaart - goed vast; verwijs zoveel
mogelijk naar brondocumenten. Zorg ervoor dat wijzigingen steeds
opgenomen worden.
• Overleg bij maatregelen tijdig met de andere beheerders/eigenaren.
• Draag er zorg voor dat Rijkswaterstaat ook tijdig betrokken wordt als
derden maatregelen nemen die effect op de functie(s) kunnen hebben.
Beoordeling 'huidige situatie'
Als functie-eis voor bijvoorbeeld Ecologie en Waterkwaliteit wordt vaak
gesproken over functie-eisen in detrantvan "behoud bestaande natuur" en
"geen sterke afkalving van de achterliggende oever". Voor het toetsen van
deze eisen in stap 5 is een referentiekader nodig. Foto’s vormen een goede
referentie hiervoor. Door een jaartal / seizoen & foto te koppelen aan de eis,
kan goed de huidige situatie met de functie-eis vergeleken worden.
Medegebruik door derden
Oevers vormen vaak een aantrekkelijk gebied voor bijvoorbeeld recreanten.
Vaak is het mogelijk om recreatief medegebruik toe te staan, maar onduidelijk is
het in hoeverre je hier met functie-eisen op aan moet sluiten en welke juridische
consequenties dit heeft (aansprakelijkheid bij een mogelijk ongeval). Ook is
belangrijk welke afspraken je maakt met de gemeente die vanuit het
aangrenzende terrein (eigendom gemeente) gebruik wil maken van de oever.
Geadviseerd wordt om over deze zaken algemene adviezen in het BPN te
geven, zoals het betrekken van een juridische afdeling en het goed vastleggen
van gemaakte afspraken met derden. In het IHP kan dan een vast verwijzing of
bijlage opgenomen worden.
Randvoorwaarden versus functie-eisen
Soms bleek het moeilijk om een onderscheid te maken tussen randvoorwaarden
en functie-eisen vanuit andere functies en/of objecten.
Randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld geldende wet- en regelgeving,
vergunningen of afspraken met derden. Deze moeten opgenomen worden in
een IHP. Om verouderde informatie of dubbelingen te voorkomen kan ook
volstaan worden met een verwijzing naar het (actuele) bronbestand.
Functie-e\ser\ vanuit andere objecten hoeven niet opgenomen te worden. Een
voorbeeld is een vooroever, aangelegd ten behoeve van de functie ecologie en
waterkwaliteit. Vanuit deze functie wordt de eis gesteld dat de vooroever een
minimale hoogte heeft, zodat de achterliggende oever niet afkalft. Over
bijvoorbeeld de ligging van de vooroever t.o.v. de vaargeul zegt deze functie
niets. Vanuit de functies transport en afvoer zullen hier echter wel beperkingen
gesteld worden, nl. voldoende breedte van de geul. Dit lijkt een probleem op te
kunnen leveren. De functie-eisen uit het BPN zijn echter integraal opgesteld en
zijn niet in tegenspraak met elkaar. De uitwerking van de functie ecologie en
waterkwaliteit voor de vooroever kan dus nooit conflicterend zijn met de eisen
vanuit de functies transport en afvoer. De functie-eisen van transport en afvoer
zullen terugkomen in het IHP van bodem.
Werken vanuit de praktijk
Het vertalen van de streefbeelden per watersysteemdeel naar functie-eisen voor
een object bleek soms lastig en men verloor de praktijk uit het oog. Het kan
daarom praktischer zijn om na stap 3 vanuit stap 10 terug te werken naar stap
4. Dan blijkt vanzelf of de huidige praktijk aansluit op het BPN en welke
functie-eisen er gekozen moeten worden.
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Algemeen geldende aspecten
Tijdens de uitwerking van een praktijkvoorbeeld kwamen er vaak aspecten aan
de orde, die algemeen geldend zijn. Zoals de opmerking dat het in principe
altijd mogelijk moet zijn om scheepvaarttekens op de oever te plaatsen of de
verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat t.a.v. medegebruik door derden
(plaatsen van zwemverboden e.d.).
Aanbevolen wordt deze aspecten centraal uit te zoeken en vervolgens in het
BRN op te nemen, zodat dit niet per geval door de dienstkring uitgezocht moet
worden.
Format IHP
Tijdens de uitwerking van de praktijkvoorbeelden is een soort format ontstaan
voor een IHP. Het rapport Aanbevelingen voor onderbouwing van
instandhougdinsplannen (zie lit 5) geeft een voorstel voor een format dat
gebruikt kan worden voor het invullen van de IHR's. Welk format er gebruikt
wordt, maakt niet uit. Voor de eenduidigheid en vergelijkbaarheid tussen de
dienstkringen wordt het wel aanbevolen om als directie voor een standaard te
kiezen.
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Bijlage A: Uitwerking 10-stappenplan
praktijkvoorbeeld dkr. Haringvliet

Nnorder Voorhaven van de Volkeraksluizen

Stap 1

Verdeling natte sector in watersysteemdelen met homogene functies
Watersysteem:
Watersysteemdeel:
Toegekende functies

Stap 2

Zuidrand (ZZ)
Hollandsch Diep (benedenstrooms oversteek
Hollandsch Diep; 108c)
• waterkeren
• afvoer van water, ijs en sediment
• transport en doorgaande recreatievaart (VW1)
• recreatievaart
• ecologie en waterkwaliteit
• beroepsvisserij
• zwemwater
• regionale watervoorziening
• koelwater
• overige functies

Verdeling van watersysteem in homogene beheerobjecten_
Het watersysteemdeel 108c kent 4 beheerobjecten van de categoric bodems.
Het bodemobject BV 1.0 is een daarvan. In TISBO is dit object benoemd als
'Bodem Beroepssluizen Volkerak'.
Aan het object zijn de volgende functies toegekend:
• transport en doorgaande recreatievaart
• ecologie en waterkwaliteit

Stap 3

(VW1)
(EW)

Streefbeeld per functie___
In het BPN staan voor het watersysteemdeel de streefbeelden als voIgt
beschreven:
Afvoer van water, ijs en sediment
Het ligt in de bedoeling dat het huidige beheer van de Haringvlietsluizen
(uitsluitend spuien van overtollig water volgens het lozingsprogramma LPH'84)
in 2005 zodanig wordt aangepast dat ook tijdens de vloedperiode de sluizen
(een klein beetje) open staan: beheer volgens "de Kier".
Alleen bij verwachte te hoge waterstanden langs de zuidrand van het noordelijk
deltabekken, vooral ten gevolge van de storm op zee, zullen de
Haringvlietsluizen worden gesloten. Deze aanpassing van het sluisbeheer heeft
voor het Hollandsch Diep nog geen gevolgen.
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Op nog langere termijn, gedacht wordt op zijn vroegst aan 2015, zullen de
sluizen nog vender worden open gezet (Getemd Getij), waardoor vooral langs
de zuidrand en in de Biesbosch een flink deel van de oorspronkelijke getijslag
wordt hersteld.
Voor de afvoer van water, ijs en sediment betekend dit dat het Hollandsch Diep
een grotere rol gaat spelen dan nu het geval is. Door zijn afmetingen heeft het
Hollandsch Diep een grotere kombergende functie. Bij de hogere waterstanden
spelen ook de langs het hele Hollandsch Diep gelegen, buitendijkse terreinen bij
de afvoer een berging van overtollig water.
Bij de inrichting van buitendijkse terreinen en de realisatie van het speciedepot
is rekening gehouden met de effecten op de afvoer. Waar mogelijkheden zich
voordoen wordt de afvoercapaciteit van het watersysteemdeel vergroot.
Voor de afvoer van ijs blijft het Hollandsch Diep een belangrijke rol spelen,
vooral als de dooiperiode is ingevallen.
Daar waar zich mogelijkheden voordoen, moet het doorstroomprofiel van de
rivier vergroot worden om een toekomstige hogere waterstand veilig te kunnen
verwerken zonder de dijken te moeten verhogen.
Transport en doorgaande recreatievaart
Het Hollandsch Diep is een hoofdtransportas (achterlandverbinding) volgens de
indeling van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) en als
zodanig een onderdeel van de doorgaande vaarroute tussen Rotterdam en
Belgie (Antwerpen) en Noord-Frankrijk en tussen deze gebieden en Duitsland
(Schelde-Rijn verbinding) N.B. deze indeling is overgenomen in de opvolger van
het SVVP het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP).
De afmetingen van de doorvaart naar de Volkeraksluizen zijn voldoende voor
binnenschepen van de klasse Vlb volgens CEMT '92 norm.
Doorgaande recreatievaart; In de beleidsvisie Recreatietoervaart 2000 (BRTN) is
het Hollandsch Diep benoemd als verbindingswater voor schepen met
masthoogten tot 30 meter. De vaarweg is als zodanig deel van de staande mast-route Noord-Nederland - Deltagebied.
Het Hollandsch Diep is zeer belangrijk voor lokale recreatievaart.
Lengte (m)
Motorschepen
140.00
Klasse Vlb
Duwkonvooien
185-195
Klasse Vlb (4 bakken 200 (BPN)

Breedte (m) Diepgang (m)
15.00
3.90
22.80
23 (BPN)

2.50-4.50
4,75 (BPN)

(Bron: Vaarwegen in Nederland] AVV; uitgave 1996)
De Volkeraksluizen zijn een primair telpunt (nr. 61).
Totaal aantal scheepvaartpassages in 1998: 154.600
Passages binnenschepen en zeeschepen, 1998:
- 99.369 motorschepen ^
- 1040 sleepschepen
l totaal: 101.136
- 727 zeeschepen
Passages via de jachtensluis: 53.464.

J

(Bron: Nederland en de scheepvaart op de binnenwateren, 1998; AVV & CBS).
In de voorhaven moet vaart geminderd worden, omdat hier aangelegd kan
worden (bij wachttijd) en om veilig de sluiskolk in te kunnen varen. Door de
lagere vaarsnelheid is de inzinking van een schip in de voorhaven kleiner dan op
de vaarweg, zodat kan worden volstaan met een kleinere overdiepte (15%
kielspeling) en dus ook met een kleinere totale diepte.
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Figuur 1:
Systematische dwarsdoorsnede van de
Voorhaven

drempel
NAP -6,25m
sluisvloer
NAP -6,90m

-▼

interventieniveau
NAP -7,50m

Frnlnpjp en waterkwaliteit
Op de lange termijn zijn de VR-waarden voor bodemkwaliteit bereikt. Om tot
dit niveau te geraken zal de kwaliteit van het sedimentaanbod van
bovenstrooms ook op dit niveau moeten liggen. Zolang dit nog niet het geval
is, wordt als tussenstap op weg naar het Verwaarloosbaar Risiconiveau de
praktische benadering gehanteerd, waarbij een bodemkwaliteit wordt
nagestreefd die overeenkomt met de kwaliteit van het huidige sedimentaanbod.
Die is nu ongeveer gelijk aan klasse 2. Verdere bodemkwaliteitsverbetering dan
dit 'autonome' kwaliteitsniveau heeft vooralsnog geen zin, omdat dan een
schone bodem wordt afgedekt met minder schoon materiaal.

De samenhang tussen ecologie, water- en waterbodemkwalite/t
Wil aan een ecotoop maximaal beschermingsniveau worden geboden dan is
onderschrijding van VR-waarden voor waterkwaliteit en waterbodemkwaliteit
gewenst. In de huidige situatie wordt voor een belangrijk aantal componenten
de VR-waarde echter niet onderschreden en voor een aantal componenten zelfs
de MTR-waarde overschreden. Voor (water)bodemkwaliteit is al geconstateerd
dat verder terugsaneren dan tot de ‘autonome’ kwaliteit (ca. klasse 2) weinig
zinvol is, omdat het huidige sediment ook deze kwaliteit heeft. Deze kwaliteit
biedt een dusdanig beschermingsniveau dat veel gewenste soorten binnen de
ecotopen zich in voldoende mate kunnen ontwikkelen.
Voor de minimale gewenste waterkwaliteit alvorens over te kunnen gaan tot
natuurontwikkeling is in het verleden nog geen uitspraak gedaan. De huidige
waterkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door het bovenstroomse gebied.
Gezien de samenhang tussen waterkwaliteit en de kwaliteit van het zwevende
stof en het nieuw gevormde sediment, ligt het voor de hand ook uit te gaan
van de autonome kwaliteit van het aangeboden water.
Kortom, bij natuurontwikkeling in de huidige situatie zal aan ecotopen geen
optimaal beschermingsniveau worden geboden. Op termijn zullen
waterkwaliteit en kwaliteit van het afgezette sediment nog verbeteren,
waardoor het beschermingsniveau ook zal toenemen. Het beschermingsniveau
dat behoort bij de autonome kwaliteit wordt gehanteerd als minimaal
beschermingsniveau waarboven, in de huidige situatie, het plegen van
natuurontwikkeling verantwoord is. Dit geldt zowel voor waterkwaliteit als
waterbodemkwaliteit.
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Andere wettelijke regeimgen
• Voor het watersysteemdeel Hollandsch Diep zijn de WVO en de WBR van
toepassing.
• Voor de WVO geldt voor alle gebieden met een overstromingsfrequentie
van minimaal lx perjaar.
• Voor de WBR (incl. Beleidslijn Ruimte voor de Rivier) geldt de buitenkruinlijn
van de dijk.
• Verder is van toepassing de Keur van het Waterschap.

Stap 4

Functie-eisen per object
Functie
VW1

EW

Functie-eisen_
De minimale diepte ten opzichte van moet NAP -6,00 m zijn.
De bodemdiepte dient tussen de afmeergelegenheden
(overnachtingplaatsen) beschikbaar te zijn.
Als functie-eisen gelden de stofgehalten bij het Verwaarloosbaar
Risiconiveau (lange termijn) en die bij het 'autonome'
kwaliteitsniveau (i.e. circa klasse 2).

Noot:
1. Zie stap 3, streefbeeld voor ecologie en waterkwaliteit.

Stap 5

Vergelijk huidige situatie met de functie-eisen
De huidige situatie van het beheerobject is in onderstaand overzicht
weergegeven:
Functie
VW1
EW

Fluidige situatie
_
De diepte is voldoende (-6,25 NAP) En de
afmeergelegenheden zijn bereikbaar.
De in 2000 gebaggerde specie was klasse 2 en 3.
De verwachting is dat de vervuiling is afgenomen.

Voldoet
Ja
Ja

Dit beheerobject voldoet aan de gestelde functie-eisen. Aanleg- en/of
verbetermaatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.

Stap 6

Systeemanalyse van het beheerobject en de kritieke onderdelen per functie
Beheerobject
VW1
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Kritiek onderdeel
Bodemligging ten opzichte van NAP over de
gehele voorhaven, tussen de
afmeergelegenheden.
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Stap 7

Het interventieniveau van de kritieke onderdelen
Onderdeel

Beheerobject

Noordzijde beroepssluizen direct voor de sluiskolken
Bodem
(van de siuisvloer tot
aan het eind van de remmingen)
Vanaf de remmingen tot het eind van de noordelijke
Bodem
voorhaven
____

Interventieniveau
-7,50 tot -6,00 m
NAP
-6,00 m NAP.

Soort
onderhoud
Variabel

Variabei

Moot:
In de tabel is een kolom opgenomen waarin het soort onderhoud (vast/variabel)
aangegeven kan worden. Volgens de dienstkring is deze opzet het meest duidelijk
en praktisch. Het vaste onderhoud dient namelijk ook onderbouwd te worden.
Hiervoor zijn ook de interventieniveaus van belang, zodat gericht geinspecteerd
kan worden.
Er is een verschil in de hoogte van de bodemligging van de vaargeul, dit verschil
is aangebracht omdat de vloer van de kolk op een diepte van -6,90 NAP ligt.
We dienen de diepte hierop at te stemmen om de functionele kwaliteit te
waarborgen. Als we op -5,40 NAP zouden baggeren zou de kans bestaan dat
de deuren niet meer zouden zijn te bedienen i.v.m. sedimentatie voor de deur.

Stap 8

De invloed van "vast onderhoud" op levensduur kritieke onderdelen
Er is geen sprake van vast onderhoud aan de bodem van de voorhaven
Volkeraksluizen.
Vaste kosten zijn er in de vorm van inspectiemetingen, zie stap 10.

Stap 9

Inspectie- en onderhoudsstrategie van het object

Onderdeel

Stichtings/aar/ laatste
keer var. onderhoud

Maatregel

Bodem noordzijde beroepssluizen

2001

baggeren

Vast/
TAO/ Interventie Inspectie
variabel GAO/ jaar
SAO
Variabel TAO
2011
Ixper
jaar

TAO = Toestandsafhankelijk onderhoud
De aanslibbing gebeurt door sedimentatie en stroming van de rivier. Uit
ervaring van het verleden blijkt dat deze sedimentatie lange tijd zeer gering kan
zijn en onregelmatig verloopt. Daarom is het gekozen interventiejaar van 2011
een globale inschatting, die kan worden bijgesteld n.a.v. de jaarlijkse inspecties.

Stap 10 Onderhouds- en inspectieplan van het object

Maatregel
Baggeren
Inspectie (lodingen)

(bedrag per jaar in k€)
laar V keer
2002
2003 2004

2005

2011
2002

..450
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
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3,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Bijlage B: Uitwerking 10-stappenplan
praktijkvoorbeeld dkr. Merwede & Maas

Gors bij de Hoek (oevervak R14 in de Lek)

Stap 1

Verdeling natte sector in watersysteemdelen met homogene functies

Watersysteem:
Watersysteemdeel:
Toegekende functies:

Middendeel
Lek (benedenstrooms Schoonhoven; WSD103B)
• waterkeren
• afvoer van water, ijs en sediment
• transport en doorgaande recreatievaart (VW2)
• lokale recreatievaart
• ecologie en waterkwaliteit
• oeverrecreatie en sportvisserij
• beroepsvisserij
• drinkwater
• zwemwater
• regionale watervoorziening
• overige functies

Voor het watersysteemdeel Lek zijn de WVO en de WBR van toepassing.
Voor de WVO geldt de grens overstromingsfrequentie minimaal 1 x per jaar.
Voor de WBR (incl. Beleidslijn Ruimte voor de Rivier) geldt de buitenkruinlijn
van de dijk.
Verder is van toepassing de Keur van het Waterschap.

Stap 2

Verdeling van watersysteem in homogene beheerobjecten_
Het watersysteemdeel 103B kent 56 oevervakken en 143 beheerobjecten
Het oevervak R14 (ook bekend als "Gors bij de Hoek") is hier een onderdeel
van.
Oevervak R14, kmr. 979.350 - 980.000 rechteroever is onderverdeeld in 3
beheerobjecten:
Vooroeververdediging-cluster (in
. 103B.OOR.979,3
OO =
beheer en eigendom RWS)
Kribcluster (in beheer en
. 103B.OKR.979.4
OK =
eigendom RWS)
Uiterwaard (gedeeltelijk
. 103B.OUR.979,4
OU =
eigendom derden, gedeeltelijk
eigendom RWS, volledig beheer
RWS, zie Figuur 2, pagina 32).
Aan het oevervak zijn de volgende functies toegekend:
• afvoer van water, ijs en sediment
(AV)
• transport en doorgaande recreatievaart
(VW2)
• ecologie en waterkwaliteit
(EW)

10-Stappenplan Oevers bij Directie Zuid-Holland

25

Stap 3

Streefbeeld per functie
In het BPN staan voor het watersysteemdeel de streefbeelden als voIgt
beschreven:
Afvoer van water, ijs en sediment.
De ruimte binnen de hoogwaterkeringen is zodanig dat de maatgevende afvoer
veilig kan worden afgevoerd. Bij stijging van de maatgevende afvoer wordt
voorzien dat hogere waterstanden langs de Lek problemen op zullen leveren
voor de veiligheid van de hoogwaterkeringen (IVB). Om problemen te
voorkomen zijn maatregelen genomen om de veiligheid te kunnen blijven
garanderen. Langs de Lek zijn buitendijkse terreinen zodanig ingericht, dat zij
ook een bijdrage leveren aan de afvoer van rivierwater zodanig dat de
veiligheid van de hoogwaterkeringen geen gevaar loopt. Daartoe zijn ook
obstakels in het winterbed zoveel als mogelijk verwijderd.
Het profiel van de continu watervoerende geul en het winterbed is overal
zodanig groot, dat bij hoge debieten de maatgevende hoogwaterstanden
(MHW's) op de rivier niet worden overschreden.
Als er ijsbezetting op de rivieren optreedt wordt door de Lek het van
bovenstrooms aangevoerde ijs en het ijs dat op de Lek zelf wordt gevormd,
afgevoerd naar de Nieuwe Maas. Door de invloed van het getij kan het enige
tijd duren voordat het ijs echt van de Lek is verdwenen.
Sedimentatie die op de Lek optreedt en die een gevaar oplevert voor de
veiligheid (hogere maatgevende waterstanden) moet worden weggebaggerd.
Dit streefbeeld dient in 2010 te zijn bereikt.
Transport en doorgaande recreatievaart
De Lek is een hoofdvaarweg volgens de indeling van het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) en maakt een deel uit van de
vaarroute met tussen Rotterdam en Amsterdam.
De Lek vormt als zodanig een deel van het landelijk hoofdvaarwegennet. In de
Beleidsvisie Recreatietoervaart 2000 (BRTN) is de Lek benoemd als
ontsluitingswater voor schepen met masthoogten tot 30 meter. De afmetingen
van de vaarweg zijn voldoende voor binnenschepen van de klasse Vb volgens
de CEMT '92 normen. De vaarweg en de oevers zijn als geheel zodanig
ingericht en uitgerust dat een vlotte afwikkeling van het totale
scheepvaartaanbod veilig mogelijk is.
Het aantal scheepsongevallen door verkeer blijft op het huidige niveau 1998.
Het aantal doden als gevolg van scheepsongevallen blijft beperkt tot het
landelijk gemiddelde van 0,05.10-6 per vaartuigkilometer. De Lek is in staat
gedurende de periode 2000-2010 jaarlijks een toename van het
scheepvaartverkeer op te vangen van gemiddeld 5 % groei van de tonnage van
schepen en gemiddeld 8 % groei van het vervoerd gewicht ten opzichte van
deze cijfers in het jaar 1998. Het aantal passages van doorgaande recreatievaart
mag in deze periode met gemiddeld 5% per jaar toenemen ten opzichte van
het jaar 1998. Verdere ontwikkeling recreatievaart is onder voorwaarden
mogelijk.
Dit streefbeeld dient in 2010 te zijn bereikt.
Ecologie en waterkwaliteit_
De Lek is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en de oevers en
uiterwaarden zijn geschikt voor natuurontwikkeling. Naast verbindingen langs
de rivieroevers, zijn op specifieke locaties op tegenover elkaar gelegen oevers
verbindingen (ecologische kruispunten) aanwezig.
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Het streefbeeld voor de ecologie wordt uitgedrukt in ecotopen. In de tabel is
aangegeven welke ecotopen aanwezig moeten zijn, via de minimale
areaalgrootte, het gewenste percentage ten opzichte van het totale areaal, op
de linker- of rechteroever en eventueel een specifieke locatie en in welk jaar. In
de laatste kolom worden opmerkingen geplaatst over de areaalgrootten,
begrazingsdruk, vogelvraat en recreatedruk, indien relevant voor het
betreffende ecotoop of een andere functie.
De waterkwaliteit voldoet binnen afzienbare termijn aan de Maximale
Toegestane Risicowaarden (MTR). Het verwaarloosbaar risiconiveau (V.R.) is
het richtsnoer voor de lange termijn. De waterkwaliteit voor karperachtigen, als
exponent van het dierlijk leven, is gewaarborgd.
De mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren zijn beperkt omdat de
waterkwaliteit in belangrijke mate wordt bepaald door wat uit het
bovenstroomse gebied wordt aangevoerd.
Op de lange termijn zijn de VR-waarden voor bodemkwaliteit bereikt.
Om tot dit niveau te geraken zal de kwaliteit van het sedimentaanbod van
bovenstrooms ook op dit niveau moeten liggen. Zolang dit nog niet het geval
is, wordt als tussenstap op weg naar het V.R. de praktische benadering
gehanteerd, waarbij een bodemkwaliteit wordt nagestreefd die overeenkomt
met de kwaliteit van het huidige sedimentaanbod.
Dit streefbeeld dient in 2030 te zijn bereikt.

Stap 4

Functie-eisen per object
Beheerobject

Functie

Vooroeververdediging

EW
EW

Kribcluster

AV

VW2
EW
Uiterwaard

AV
AV
EW
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Functie-eisen
Oeververdediging dient in ieder kribvak
onderbroken te zijn.
Er mag geen sterke afkalving van de
achterliggende oever plaats vinden ten opzichte
van de situatie in 2001.
In stand houden dwars- en langsprofiel
zomerbed. De breedte van de continu
watervoerende geul (vloeiende lijn over de
koppen van de kribben) dient minimaal 220 meter
te bed rage n.
Constructie is zichtbaar (kribbaken).
Er mag geen sterke afkalving van de oever plaats
vinden ten opzichte van de situatie in 2001.
Waterbergend vermogen dient gehandhaafd te
blijven
Doorstroomprofiel dient gehandhaafd te blijven:
geen hoog opgaande begroeiing.
Ontwikkeling en behoud van bestaande natuur.
Situatie in 2001 geldt als O-situatie.

Stap 5

Vergelijk huidige situatie met functie-eisen
De huidige situatie van het oevervak is hieronder per beheerobject
weergegeven:

Beheerobject

Functie

Huidige situatie

Voldoet

Vooroeververdediging

EW

De vooroeververdediging is in ieder
kribvak onderbroken

Ja

EW

De vooroeververdediging biedt (samen
Ja
met de kribben) voldoende bescherming
voor het achterliggende gedeelte. In de
afgelopen jaren heeft geen afkalving van
de oever plaats gevonden._

AV

De breedte en van de continu
watervoerende geul is minimaal 220
meter.

Ja

VW2

De kribben zijn alle voorzien van een
kribbaken.

Ja

EW

De kribben bieden (samen met de
vooroeververdediging) voldoende

Kribcluster

bescherming voor het achterliggende
gedeelte. In de afgelopen jaren heeft
geen afkalving van de oever plaats
gevonden._
Uiterwaard

AV

Het totaal waterbergend vermogen van
de uiterwaard wordt bezien vanuit het
gehele watersysteemdeel. De totale
inhoud van het watersysteemdeel, tussen

Ja

de hoogwaterkeringen, mag niet kleiner
worden dan de huidige 63.730.000 m3.
Als minimale inhoud tussen km 979 en
980 is voorgeschreven 3 miljoen kubieke
meter.
AV

De huidige situatie geldt als minimum.
De maatgevende hoogwaterstand
(MHW) wordt op dit punt bij hoge
debieten niet overschreden.

Ja

EW

In de afgelopen jaren is de oppervlakte
van de uiterwaard achter de

Ja

vooroeververdediging toegenomen als
gevolg van het aanleggen van de
vooroevers.
Alle beheerobjecten voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Verbetermaatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.
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Stap 6

Systeemanalyse van het beheerobject en de kritieke onderdelen per functie

Beheerobject_

Kritieke onderdelen

vooroeververdediging

•

bovenbouw (gestort)

kribcluster

•
•

bovenbouw (gezet)
talud bovenstrooms

•

talud benedenstrooms

•

berm

•
•
•

kribkop
kribbaken
worteleind

•
»

maaiveld
begroeiing_

uiterwaard

Stap 7

Het interventieniveau van de kritieke onderdelen

Beheerobject

Onderdeel

Vooroeververdediging

bovenbouw

In terven tlen ivea u

Soort
onderhoud

Minimale hoogteligging van de

Variabel

vooroeververdediging: 0,65m + NAP
(zie rapport W-DWW-2001 -040);

Kribcluster

bovenbouw

plaatselijke verzakkingen tot 0,40m

Vast

+NAP zijn toegestaan.
hoogteligging minimaal 0,55m + NAP

Variabel

(zie rapport WL Q2771, augustus
talud bovenstrooms
talud benedenstrooms

worteleind

minimaal 1:1,5
minimale breedte 1m.
talud kribkop minimaal 1:2
aanwezig en in goede staat
aanwezig en in goede staat, niet

maaiveld

achterloops
Er mag geen sterke afkalving van de

berm
kribkop
kribbaken

Uiterwaard

2000).
minimaal 1:1,5

maaiveld + begroeiing

oever plaats vinden.
Indien uit metingen en berekeningen
blijkt dat de MHW (350 +NAP) in

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Variabel
Variabel

gevaar komt
Moot:
In de tabel is aangegeven of de kritieke onderdelen door middel van vast c.q.
variabel onderhoud worden hersteld. Ook de interventieniveaus van de onderdelen
waaraan vast onderhoud wordt gepleegd, zijn weergegeven. Volgens de dienstkring
is de gekozen opzet het meest duidelijk en praktisch. Het vast onderhoud dient
namelijk ook onderbouwd te worden. Hiervoor zijn ook de interventieniveaus van
belang, zodat gericht ge'inspecteerd kan worden.
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Stap 8

De invloed van "vast onderhoud" op levensduur kritieke onderdelen
Vooroeververdediging
De levensduur van de vooroeververdedigingen is, zonder vast onderhoud,
vastgesteld op gemiddeld 50 jaar. Door structured vast onderhoud zal de
levensduur van de constructie worden verlengd met minimaal 50 jaar.
De kosten voor het vervangen van de complete vooroeververdediging
bedragen ca. € 115.000,-. Vast onderhoud kost ca. € 230,- per jaar.
Over een periode van 100 jaar levert dit de volgende bedragen op:
• Zonder vast onderhoud: 2 x €115.000,- = € 230.000,• Met vast onderhoud: €115.000,- + 100 x € 230,- = € 138.000,Uitvoeren van vast onderhoud is dus verantwoord.
Kribcluster
De levensduur van de kribben is, zonder vast onderhoud, vastgesteld op 50
jaar. Hierdoor zal de levensduur van de kribben met minimaal 50 jaar worden
verlengd. Vast onderhoud kost ca. € 690,- per jaar.
Over een periode van 100 jaar levert dit de volgende bedragen op:
• Zonder vast onderhoud: 2 x € 230.000,- = € 460.000,• Met vast onderhoud: € 230.000,- + 100 x € 690,00 = €299.000,00.
Uitvoeren van vast onderhoud is dus verantwoord.
Uiterwaard
Omdat de uiterwaard in beheer is van derden, vindt hieraan geen onderhoud
plaats. Dit geldt zowel voor vast als variabel. Door middel van schouwen en
inspecties zal worden gecontroleerd of blijvend aan de functie-eisen wordt
voldaan. Indien noodzakelijk, i.v.m. de veiligheid van de scheepvaart, zullen
eigenaren aangesproken worden, om de uiterwaard te onderhouden (kappen,
snoeien).
A/S: Voor bovenstaande berekening kan ook gebruik gemaakt worden van de
NCW-methode (BPN-site).
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Stap 9

Onderdeel

Inspectie- en onderhoudsstrategie van het object
Interventiejaar

Inspectie

TAO

20941

1xper 5 jaar

Vast

SAO

-

1 xper 2 jaar

Variabel

TAO

19802

1xper 5 jaar

Vast

SAO

Maatregel

Vast/
variabel

Vervangen

Variabel

__

Bijstorten

1880

Vervangen
Bijstorten

Stichtingsjaar/ laatste
keer var onderhoud

TAO/
GAO/
SAO

Vooroever-

1994

verdediging
Bestorting
Kribcluster
Bermen en

-

1xper 2 jaar
'

taluds
Kribbaken
Worteleind
Uiterwaard

Repareren/ vervangen

__

SAO

Vast

-

1 xper 2 jaar

-

1 xper 2 jaar

SAO
Vast
Repareren/ aanstorten
Onderhoud uiterwaard ligtslechts gedeeltelijk bij Rijkswaterstaat. De dienstkring ziet toe op
__

1 xper 2 jaar

handhaving van de regels. De eigenaren zullen hiertoe om een beheersplan worden
gevraagd.

Stap 10 Onderhouds- en inspectieplan van het object
(frequentie per jaar)
Maatregel
Vooroeververdediging: bijstorten *
Kribcluster: bijstorten bermen, taluds en worteleind,
vervangen kribbaken*
Meting hoogteligging en taluds kribben en
vooroeververdediging
Srhouwen/insoecties van bermbreedte, worteleind, kribbaken
Totalen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,5

0,5
1,5

0,5
1,5

0,5
1,5

0,5

1,5

1,5

0,5
1,5

0,5
1,5

1,0

0

0

0

0

1,0

0

1,0

0

1,0

0

1,0

0

1,0

4,0

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

* Het tijdstip waarop dit vast onderhoud gepleegd moet worden, is niet vooraf
te bepalen. Daarom wordt hiervoor jaarlijks een vast bedrag opgenomen.

1 Hetgekozen interventie jaar is een inschatting. Deze kan bijgesteld worden op
basis van inspectie
2 De kribben liggen anno 2001 op een hoogte van 0,21m tot 0,45m + NAP. Omdat
noggeen aantasting van het vaarwegprofiel optreedt, wordt nog geen actie
ondernomen
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Figuur 2:

Eigendoms- en beheersgrenzen oevervak R14

Hooglieemraadschap KrimpenerwaaixJ
Particuliert Langerak

Stchting 2H
La ruse hap
Stichting ZH
Landschap

Parte uler:

Staat der Nederlandcn
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Bijlage C: Uitwerking 10-stappenplan
praktijkvoorbeeld dkr. Nieuwe Waterweg

Oeverobject R5 Nieuwe Waterweg

Stap 1

Verdeling natte sector in watersysteemdelen met homogene functies

Watersysteem:
Noordrand
Watersysteemdeel: Nieuwe Waterweg (102B)
Toegekende
• waterkeren
functies:
• afvoer van water, ijs en sediment
• transport en doorgaande recreatievaart (VW1)
• ecologie en waterkwaliteit
• oeverrecreatie en sportvisserij
• beroepsvisserij
• koelwater
• overige functies (buitendijkse bebouwing, Industrie,
wonen en infrastructuur)

Stap 2

Verdeling van watersysteemdelen in homogene beheerobjecten
Met watersysteemdeel 102B kent 12 oeverobjecten:
Dit voorbeeld gaat over object nr. 5, 102B.OOR 1018.75.
Met object ligt aan de noordzijde van de N.Waterweg , van km 1018.755 tot
1025.950 en bestaat uit een onderwatertalud onverdedigd, gestorte
steunberm, een opsluitconstructie (perkoenpalenrij), een gezette glooiing, een
onderhoudsweg en een groenstrook met een gezamelijke breedte van 30
meter.
De rest van het gebied tot aan de primaire waterkering met een gemiddelde
breedte van ong. 100 meter, is eigendom van de gemeente Maasluis maar RWS
heeft hier beperkte beheerstaken t.a.v. waterkwaliteit en afvoer.
Aan het object zijn de volgende functies toegekend:
•
ecologie en waterkwaliteit
(EW)
•
oeverrecreatie en sportvisserij
(OR)
•
overige functies
(OV)

Stap 3

Streefbeeld per functie____
Het streefbeeld van het beheerobject oevers/dijken wordt voor de genoemde
functies beschreven in het BPN van Zuid-Holland (zie lit 2).
Per functie volgen hierna aanvullingen van de dienstkring.
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Ecologie en waterkwaliteit
Aangroei moet mogelijk zijn op en rond de waterlijn op het hard substraat (de
gestorte en gezette glooiing)
(Uit het rapport Wieren en Aangroeibaarheid, aangehaald door M. Ohm APS
tijdens 1e overleg AVN pilot d.d. 04-04 '01)
Oeverrecreatie en sportvisserijg
Recreatiefgebruik toe gestaan op eigen risico. Wensen vanuit oeverrecreatie
zoveel als mogelijk integreren binnen de planvorming in overleg met gemeente
of andere instances. (Uitspraak coordinator B&A AVN tijdens 3e overleg AVN
pilot d.d. 08-10-'01)
NB het definitieve streefbeeld Oeverrecreatie/sportvisserij en Overig moet in BPN
2002-2007 nog bepaald worden.
Overige fundies
• Het instandhouden van de huidige oeverlijn ter bescherming van het
achterland en zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze omgaan met water
en watersystemen.
• Wensen vanuit industrie/ wonen/ recreatie zoveel mogelijk integreren
binnen de planvorming.

Stap 4

Functie-eisen per object
Fundie
EW

Fundie-eisen_
Matige aangroeibaarheid van het hard substraat

OR

Geen functie eisen

OV

Handhaving oeverlijn 2001

De functie-eisen resulteren in het volgende profiel (bestektekening bevx86
6031 uit 1986):

Figuur 3:

Profiel oeverobjct R5
onderhoudsweg
NAP +3,5m

2 lasen Crauwacke
1

NAP ±4,20m

•, 3Q-----

Dovenwatertalud:
zetwerk van betonzuilen
27 cm hooff
„
onderwatertaluc
breuksteen 200/
loodslakken

1000:
perkoenpalen
2,50 m lang 0 12cm
7

^

3,00 m ^ 4

10-Stappenplan Oevers bij Directie Zuid-Holland

13,00 m

34

^ ^

3,00 m ^ ^

9,00 m
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Stap 5

Vergelijk huidige situatie met de functie-eisen
Fundie
EW

OV

Huidige situatie
__
Voldoet met de aantekening dat bij grootschalig
onderhoud de eventuele loodslakken in bestortin
dienen te worden verwijderd (conform Leidraad
afvalstoffen RWS)
Situatie 2001 komt overeen met functie-eis

Voldoet
Ja

Ja

Het object voldoet aan de gestelde functie eisen. Geen verbetermaatregelen
nodig.

Stap 6

Systeemanalyse van het beheerobject en de kritieke onderdelen per functie
Kritieke onderdelen_
• bovenwatertalud zetsteen
• onderwatertalud stortsteen
• bovenwatertalud zetsteen
• onderwatertalud bestorting
• onderwatertalud onverdedigd
• grasstrook_

Functie
EW
OV

Stap 7

Het interventieniveau van de kritieke onderdelen
Functie EW:
Interventieniveau
Ontbreken zetsteen, meer dan 10%
Ontbreken stortsteen, meer dan 10 %

Onderdeel
Bovenwatertalud
Onderwatertalud

Opmerking: Er is vanuit de functie EW wel een interventieniveau maar dit zal
voor dit object altijd lager liggen dan de interventieniveaus die vastgesteld zijn
vanuit de functie OV.

Functie OV:
Interventieniveau
Bij verzakkingen langer dan 100 m
aaneengesloten
Nog vast te stellen

Onderdeel
Bovenwatertalud
zetsteen
Onderwatertalud
onverdedigd

Opmerking: Voor de onderdelen onderwatertalud en groenstrook worden de
interventieniveaus altijd ondervangen door het vast onderhoud.

Stap 8

De invloed van "vast onderhoud" op levensduur kritieke onderdelen_
Er kunnen bijv. de volgende activiteiten plaats vinden waarmee de levensduur
van kritiek onderdelen verlengd wordt:
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•
•

kleinschalig onderhoud aan het gazette bovenwatertalud (bijv. vullen van
kleine gaten en het verwijderen van houtachtige vegetatie);
bijstorten van onderwatertalud.

Vast onderhoud is noodzakelijk omdat kleine beschadigingen in de
zetsteenglooiing onder invloed van golfslag en/of stroming zich snel uitbreiden
en reparatie of zelfs vervanging binnen enkele weken tot 10 maal hogere
kosten kunen leiden.
Vast onderhoud aan de groenstrook is noodzakelijk uit het oogpunt van een
algemene taak die RWS hierin heeft. (good house keeping)
Onderdeei
Bovenwatertalud
zetsteen

Bovenwatertalud
zetsteen
Onderwatertalud
bestorting
Groenstrook
Bovenwaterglooiing

Stap 9
Onderdeei
Onderwatertalud
onverdedigd
Onderwatertalud
bestorting

Interventieniveau
Bij ontbrekende, kapotte of gekantelde zetsteen zo
snel mogelijk ingrijpen, dit i.v.m. het snel uitbreiden
van gaten en dienovereenkomstig hogere kosten bij
herstel
Houtachtige plantengroei dient te worden
verwijderd i.v.m. het omhoogdrukken van de
zetsteen door wortelvorming
Ontbrekende of verplaatste stortsteen; Terugstorten
of bijstorten
Gras langer dan ongeveer 10 cm: maaien i.v.m. het
opruimen van zwerfvuil
Zwerfvuil, na constatering dat de hoeveelheid
groter is dan 2 m3 per km, opruimen

Inspectie- en onderhoudsstrategie van het object

Stichtingsjaar

Maatregel
Zandsuppletie

1987

Interventlejaar
3

Vast/Variabel
Vast

Gerichte inspectie

Variabel

Periodieke schouw

Vast
Variabel

Gerichte inspectie

Variabel

Periodieke schouw

Vast

1987
1987

Vervangen/
herplaatsen
Bijstorten
Vervangen

2037

1987

Vervangen

2037

1987

Repareren

Onderhoudsweg

1987

Vervangen

Groenstrook

1987

Maaien

Periodieke schouw

Vast

Bovenwaterglooiing

1987

Vuil opruimen

Periodieke schouw

Vast

Perkoenpalenrij
Bovenwatertalud
zetsteen

2037

Inspectie
D.m.v. peiling

2037

Variabel

3 Uit een onderzoek naar de kribben in de Nieuwe Waterweg kunnen resultaten komen die
relevant zijn voor deze maatregel.
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Stap 10 Onderhouds- en inspectieplan van het object
Onderhouds/instandhoudingplan
Maatregel 2002 2003
Bijstorten 0,25x 0,25x

Onderdeel
Ondewatertalud
bestorting
Bovenwatertalud
zetsteen
Groenstrook

2004
0,25x

2005 2006 2007
0,25x 0,25x 0,25x

Repareren 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2
lOx

lOx

10x

lOx

lOx

lOx

Bovenwaterglooiing Opruimen 12x

12x

12x

12x

12x

12x

Maaien

Inspectieplan
Onderdeel

Inspectle 1x elke 2 jaar

Onderwatertalud
onverdedigd
Onderwaterwatertalud
bestorting
Bovenwatertalud zetsteen

D.m.v. peiling
Visuele waarneming
Visuele waarneming
Visuele waarneming

Groenstrook
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Bijlage D: Kaarten van praktijkvoorbeelden
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Figuur 4:
Locatie object dkr. Haringvliet

Praktijkvoorbeeld " Noorder Voorhaven"
implementatie 10-stappenplan
Dienstkring Haringvliet
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2 Kilometers

Figuur 5:
Locatie object dkr. Merwede en Maas

tIjI

Praktijkvoorbeeld “Gors bij de Hoek',
implementatie 10-stappenplan
Dienstkring Merwede & Maas

.
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0.4 Kilometers

Figuur 6:
Locatie object dkr. Nieuwe Waterweg
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Praktijkvoorbeeld “oeverobject R5"
implementatie 10-stappenplan
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
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gead resseerde

Contactpersoon

Doorkiesnummer

ing. MJ. Dijkman-den Hollander

015 - 251 84 13

Datum

Bijlage(n)

4 September 2002

2

Ons kenmerk

Uw kenmerk

AB-B-02.098
Onderwerp

Eindrapport 10-Stappenplan Oevers bij Directie Zuid-Holland

Beste college,
Op 18 juni jl. heeft de afsluitende bijeenkomst van bet project "pilot 10-stappenplan
oevers" plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het concept-rapport besproken.
Op basis van ieders commentaar is het rapport aangepast en vervolgens afgerond. Bij
deze bied ik u het rapport aan. Ter informatie is ook de aanbiedingsbrief aan onze
opdrachtgever, de heer Schins, bijgevoegd.
Via deze weg wil ik u nogmaals bedanken voor de samenwerking. Wij hebben het
project als erg prettig en ook leerzaam ervaren. Ik hoop dat het project aan uw
verwachtingen heeft voldaan en u gebruik kunt maken van de informatie uit het rapport
in uw verdere werk.
Als u nog vragen heeft over het rapport of andere vragen over BPN, dan kunt u altijd
contact opnemen met de Helpdesk BPN, telefoon 015-251 85 48 of via e-mail:
bpn@dww.rws.minvenw.nl.
Met vriendelijke groeten,

namens de productgroep Beheer Nat van de afdeling Waterbeheer,
Marjon Dijkman

Postbus 5044, 2600 GA Delft

Telefoon (015) 251 85 18

Van der Burghweg 1

Telefax (015)251 85 55
E-mail m.j.dijkman-dhollander@dww.rws.minvenw.nl

Bereikbaar vanaf NS-station Delft Centrum met buslijn 63 (halte Oudelaan) en buslijn 129 (halte Balth. v.d. Polweg), buslijn 121 v.a.10:30
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Contactpersoon

Doorkiesnummer

ing. M.J. Dijkman-den Hollander
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Bijlage(n)

Datum

Ons kenmerk
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Onderwerp

, /, SEP 2001
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Aanbieding eindrapport project "Pilot oevers 10-stappenplan BPN

Geachte beer Schins,
Bij deze bied ik u het eindrapport “ 10-Stappenplan Oevers bij Directie Zuid-Holland"
aan. Dit eindrapport is het resultaat van het project "Pilots oevers 10-stappenplan BPN"
Tijdens dit project hebben de drie natte dienstkringen van Directie Zuid-Holland voor
een oeverobject de 10 stappen van BPN doorlopen. Dit leidde per object tot een
instandhoudingsplan (IHP). Naast dit inhoudelijke resultaat was ook het proces
belangrijk: het eigen maken van de BPN-methodiek. Uit dit project zijn dan ook zowel
procesmatige als inhoudelijke leerpunten gekomen. Deze leerpunten zijn in het rapport
in de conclusies en aanbevelingen verwoord.
Diverse leerpunten zijn door uw directie al opgepakt in het kader van de doorstart BPN.
In het rapport zijn echter volledigheidshalve alle conclusies en aanbevelingen
opgenomen. In deze brief wil ik u attenderen op de volgende conclusies en
aanbevelingen, welke naar mijn mening extra aandacht behoeven.
Pragmatisch omgaan met het 10-stappenplan

Voor een vlotte doorloop van de invulling van de IHP's is het goed om praktijkgericht
het 10-stappenplan te hanteren. Ontbrekende details kunnen het proces soms ernstig
vertragen, terwijl het belangrijkste de BPN-gedachte is: verantwoording en heldere
onderbouwing van je maatregelen. In een later stadium kunnen ontbrekende details
ingevuld worden.
Vastlegging gegevens

Veel informatie zit in het hoofd van de medewerker en is niet vastgelegd op papier. Bij
vertrek van een medewerker, gaat dus veel informatie verloren. Het invullen van
noodzakelijke gegevens in het IHP kost daarom soms meer tijd dan gewenst zou zijn.
Een goede vastlegging van gegevens of verwijzing naar bronbestanden is dan ook een
randvoorwaarde voor continui'teit van de IHP's.

Postbus 5044, 2600 GA Delft

Telefoon (015)251 85 18

Van der Burghweg 1

Telefax (015)251 85 55
E-mail m.j.dijkman-dhollander@dww.rws.minvenw.nl

Bereikbaar vanaf NS-station Delft Centrum met buslijn 63 (halte Oudelaan) en buslijn 129 (halte Balth. v.d. Polweg), buslijn 121 v.a.10:30
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Een ander aspect van de vastlegging van gegevens is het dateren van de
referentiesituatie, zodat deze goed getoetst kan worden in stap 5. Foto's en
geografische kaarten zijn hierbij een goed hulpmiddel.
Format IHP

Voor de eenduidigheid en vergelijkbaarheid van de IMF's van de diverse dienstkringen is
het aan te bevelen om als directie eenzelfde format voor een IHP te hanteren. Dit kan
het format uit de pilot zijn, een eigen gekozen format of bijvoorbeeld het format uit het
rapport "Aanbevelingen voor onderbouwing van instandhoudingsplannen" (bijgevoegd
als bijlage).
Ik hoop u met het eindrapport en bovengenoemde leerpunten een goed handvat te
bieden voor een verdere invulling van uw instandhoudingsplannen. De DWW wil graag
een gesprek met u aangaan over de mogelijkheden voor verdere ondersteuning van
Directie Zuid-Holland bij het toepassen van BPN.
Als er nog vragen zijn over deze brief of het rapport, dan kunt u hierover contact
opnemen met Marjon Dijkman, telefoon 015-251 84 13.

Met vriendelijke groeten,

Sx
dipl.ing. G. Both
hoofd van de afdeling Waterbeheer
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De Dienst Weg- en Waterbouwkunde is de
adviesdienst voor techniek en milieu in de
weg- en waterbouw.
Klantgericht, innovatief, deskundig, gericht op
samenwerking, zakelijk en fiexibel zijn de kernbegrippen voor de organisatie. Het werkplezier van
de medewerkers is hierbij essentieel.
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Bezoekadres: Van der Burghweg 1
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www.minvenw.nl/rws/bpn/
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