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1.

Voorwoord

In voorliggende rapportage zijn de resultaten weergegeven van de studie 'Afvoerverdeling Rijntakken'.
Deze studie is een globale verkenning van de mogelijkheden en effecten van een andere
afvoerverdeling over de Rijntakken wanneer de huidige maatgevende afvoer mogelijk vergroot wordt
van 15.000 naar 16.000 m3/s. Deze verkenning is een technisch-wetenschappelijk onderzoek naar de
mogelijkheden van een andere afvoerverdeling, bestuurlijke en juridische aspecten zijn in deze studie
niet opgenomen. Deze studie is een globale verkenning naar de mogelijkheden en gevolgen van een
verandering in de waterverdeling over de Rijntakken. Op basis van deze verkenning kunnen nog geen
besluiten over een andere afvoerverdeling genomen worden, wel geeft de studie een eerste aanzet
van mogelijkheden en effecten op basis waarvan nader onderzoek geformuleerd kan worden. De
studie is uitgevoerd door het RIZA in opdracht van Directie Oost-Nederland. Het GRUS-overleg (het
overleg waarin afstemming tussen de studies Ruimte voor Rijntakken(RVR). Integrale Verkenning
Benedenrivierengebied (IVB), Verkenning Verruiming Maas (WM) en Waterhuishouding in het Natte
Hart (WIN) plaatsvindt) heeft gefungeerd als begeleidingsgroep.

2.

Inleiding

De recente hoogwaters van 1993 en 1995 hebben ertoe geleid dat het Deltaplan Grote Rivieren is
opgesteld. Met het Deltaplan Grote Rivieren worden voor 2001 alle rivierdijken op sterkte gebracht om
aan het afgesproken veiligheidsniveau te voldoen. In het Deltaplan Grote Rivieren is uitgegaan van
een maatgevende afvoer bij Lobith van 15.000 m3/s. De verwachting is dat in het jaar 2001, het jaar
waarin de maatgevende hoogwaterstanden in het Randvoorwaardenboek opnieuw zullen worden
vastgesteld, de maatgevende Rijn-afvoer 16.000 m3/s zal bedragen. Om op deze ontwikkelingen in te
kunnen spelen zijn verschillende projecten Ruimte voor Rijntakken (RVR), Integrale Verkenning
Benedenrivierengebied (IVB) en Waterhuishouding in het Natte Hart (WIN) opgestart die in het
voorjaar 2000, alien moeten resulteren in een advies over een veilige inrichting van het rivieren- en
Usselmeergebied.
Afvoeren van de Boven-Rijn in m3/s bij Lobith
Gemiddeld
Hoogst gemeten
Laagst gemeten
Hoogwater 1995
Hoogwater november 1998
Huidige Maatgevende Afvoer
Verwachte Maatgevende Afvoer 2001

2.300
12.600
620
12.060
9.420
15.000
16000

(WL/RIZA, RVR-rapport 99 07. 1999)

De afvoer van de Boven-Rijn verdeelt zich ter plaatse van de splitsingspunten Pannerdense Kop en
Usselkop. Deze verdeling over de verschillende Rijntakken is van doorslaggevende invloed op de
herinrichting van het rivierengebied ter compensatie van de toenemende afvoeren in die gebieden. De
thans geldende verdeling over de verschillende takken is bij alle eerder genoemde studies als
uitgangspunt genomen. Maar de vraag dient zich aan wat de effecten zijn van een andere verdeling
van de afvoer van de Rijn over de takken?
In voorliggende rapportage worden de resultaten van de studie 'afvoerverdeling Rijntakken'
weergegeven en besproken. Deze studie heeft als doel om in een korte, strategische studie een
globaal beeld te geven van de effecten van een andere verdeling van de afvoer van de Rijn over de
Rijntakken. In de studie zijn vier mogelijke alternatieven voor de afvoerverdeling over de Rijntakken
bekeken. Het effect van de verschillende afvoerverdelingen op de hoogwaterstanden in de F ijntakken,
het Benedenrivieren gebied en het Usselmeergebied is in beeld gebracht. Vervolgens zijn
maatregelenpakketten geselecteerd die nodig zijn om deze waterstandsverhoging teniet te doen. De
kosten van deze maatregelen en de effecten op landbouw en natuur zijn globaal in beeld gebracht.
Hiermee is getracht om meer inzicht (op hoofdlijnen) te verkrijgen in de problematiek rond de
afvoerverdeling.
De studie bestaat voor een belangrijk deel uit integratie van de kennis die is opgedaan in de studies
Ruimte voor Rijntakken (RVR), Integrale Verkenning Benedenrivieren-gebied (IVB) en
Waterhuishouding in het Natte Hart (WIN).

Noordzee

Figuur 1. Watersystemen in Nederland

3.

De huidige waterverdeling

De verschillen tussen de Rijntakken zijn groot. De Waal is een vrij afstromende, brede rivier met brede
uiterwaarden, die door klei- en zandwinning grotendeels zijn vergraven. Vaak en incidenteel
overstroomde uiterwaarden wisselen elkaar af. In het algemeen overstromen de uiterwaarden van de
Waal het meest frequent. De Ussel is relatief smal en kent nog veel brede uiterwaarden die redelijk
intact zijn: de waterstanden worden bij lage afvoeren beinvloed door de stuw bij Driel. De Ussel mondt
uit in het Usselmeer, van waaruit water via spuisluizen in de Afsluitdijk op de Waddenzee wordt
geloosd. De Neder-Rijn is bij lage afvoeren over de hele lengte gestuwd en neemt voor wat betreft de
rivierbreedte een tussenpositie in. De uiterwaarden zijn relatief smal: het oorspronkelijk profiel is
grotendeels verdwenen door kleiwinning. In het algemeen overstromen de uiterwaarden wat minder
frequent in vergelijking met de Ussel. Het Benedenrivierengebied omvat het voormalig estuarium van
Rijn en Maas. Aan de zeezijde staat het gebied via de Nieuwe Waterweg in open verbinding met de
Noordzee. Sinds de afsluiting van het Haringvliet is het zuidelijk deel van het Benedenrivierengebied
een zoetwaterbekken, dat belangrijk is voor de levering van landbouwwater en drinkwater, en voor het
peilbeheer in de polders van West-Nederland.
De waterverdeling over de diverse takken in het Bovenrivierengebied is vastgesteld in de context van
de 'nationale verdeelregels', die de relatie met Benedenrivierengebied, Amsterdam-Rijnkanaal en
Noordzeekanaal, Usselmeer en Markermeer en de invloed van de Maas in beschouwing nemen. De
afvoer van de Bovenrijn wordt verdeeld op de splitsingspunten Pannerdense Kop en Usselkop. Het
splitsingspunt Pannerdense Kop verdeelt het water van de Boven-Rijn over de Waal en het
Pannerdens Kanaal. Het Pannerdens Kanaal splitst zich bij Westervoort (nabij Arnhem) in de NederRijn en de Ussel (zie figuur 1 en 2). Deze verdeling wordt grotendeels bepaald door de geometrie van
de takken net beneden de splitsingspunten en de vormgeving van de splitsingspunten zelf. Echter bij
lage afvoeren wordt de verdeling bijgestuurd met behulp van de stuw te Driel in de Neder-Rijn.

3.1.

Lage afvoeren

Bij lage afvoeren tot circa 2.400 m3/s, wordt de afvoerverdeling gestuurd met behulp van stuwen in de
Neder-Rijn en Lek. De drie stuwen zijn vrijwel volledig gesloten tot een Boven-Rijnafvoer van circa
1.300 m3/s (behoudens een vooraf ingesteld minimumdebiet tegen zoutindringing). Dan stroomt er
minder water door de Neder-Rijn en meer water via de Waal en Ussel Dit is gunstig voor de
scheepvaart en de watervoorziening van het Usselmeer. Bij afvoeren boven de 1.300 m3/s worden de
stuwen geleidelijk geopend en neemt de afvoer van de Neder-Rijn toe. Boven 2.400 m3/s zijn de
stuwen geheel open en wordt de waterverdeling niet meer actief bijgestuurd. Met deze stuwen wordt
hoofdzakelijk de verdeling tussen Nederrijn en Ussel beinvloed, maar de invloed van de stuwen reikt
tot aan de Pannerdense Kop (WL/RIZA, RVR-rapport 99.07, 1999)

3.2.

Hoge afvoeren

Bij hoge afvoeren wordt de afvoerverdeling over de Rijntakken volledig bepaald door de geometrie en
stromingsweerstand rond de splitsingspunten en van zomer- en winterbed benedenstrooms daarvan.
Door de verschillende bijdrage van het winterbed aan de afvoer bij verschillende waterstanden is de
procentuele verdeling over de verschillende takken bij iedere afvoer verschillend.
Bij de nu geldende maatgevende afvoer van 15.000 m3/s leiden de huidige geometrie en
stromingsweerstand tot een verdeling als aangegeven in onderstaande tabel (afgerond op 50 m3/s).
Deze verdeling is het resultaat van berekeningen met een hydraulisch model voor de Rijntakken.
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Ussel

Neder-Rijn

Waal

Boven-Rijn

Figuur 2. Waterverdeling over Rijntakken

Tak
Bovenrijn
naar Waal
naar Pannerdens
Kanaal
naar Nederrijn
naar Ussel

Debiet (m3/s)
15.000
9.550
5.450
3.150
2.300

(WURIZA, RVR-rapport 99.05 en Ministerie Verkeer en waterstaat, Tienjarigoverzicht 1971 -1980)

De maatgevende hoogwaterstanden (MHW's) van belang voor de hoogte van de dijken langs de
rivieren, zijn onlosmakelijk met de afvoerverdeling verbonden. Een andere verdeling van de afvoer
heeft onmiddellijk effect op de waterstanden en dus op de veiligheid.

4.

Gevoeligheid van de afvoerverdeling
4.1.

Verandering in afvoerverdeling

bij hogere afvoeren te Lobith

Wanneer de maatgevende afvoer bij Lobith in de toekomst zal toenemen tot 16.000 m3/s en misschien
zelfs tot 18.000 m3/s is het mogelijk dat, met name door verschillen in geometrie van de Rijntakken, de
afvoerverdeling iets zal wijzigingen ten opzichte van de huidige verdeling. Uit modelberekeningen blijkt
echter dat deze afwijking maximaal 0.06 % bedraagt (bij hogere afvoeren, neemt de afvoer via de Waal
procentueel iets af en de afvoer via de Neder-Rijn/Lek en Ussel procentueel iets toe) (RVR-rapport
99-03). Dit effect is echter zo marginaal dat in deze studie is uitgegaan van eerder genoemde
verdeling. Deze afwijking in de afvoerverdeling over de Rijntakken is alleen te bepalen met behulp van
modellen (een afvoer van deze grootte heeft in werkelijkheid nog nooit plaatsgevonden), het blijft dan
ook een schatting van de werkelijke afwijking.

4.2.

Veranderingen in de afvoerverdeling door morfologische
veranderingen

De afvoerverdeling kan autonomoom door morfologische ontwikkelingen veranderen. In het kader van
RVR is bij een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s te Lobith bekeken wat de verandering in de
afvoerverdeling is als gevolg van morfologische veranderingen in de periode van 1999 tot 2050 (RVRrapport 99.07). De constateringen in deze notitie zijn:
• De afvoer naar de Waal neemt ten opzichte van de uitgangsituatie geleidelijk toe (maximaal orde
0.8%).
• De afvoer naar het Pannerdens kanaal neemt in gelijke mate af, waardoor ook de afvoeren naar
Ussel en Neder-Rijn dalen.
• Ten opzichte van de uitgangssituatie nemen de afvoeren in de Neder-Rijn maximaal in de orde van
1 % af, en nemen de afvoeren in de Ussel maximaal orde 0.6 % af.

4.3.

Gevolgen hoogwaterstanden
afvoerverdeling

bij afwijkingen van de

Een verandering in de huidige afvoerverdeling op de splitsingspunten heeft gevolgen voor
hoogwaterstanden op de Rijntakken. In het kader van het project Ruimte voor Rijntakken is onderzoek
gedaan om enig inzicht te krijgen in de gevoeligheid van afwijkingen in de huidige afvoerverdeling bij
maatgevende afvoer voor de hoogwaterstanden (Silva & Douben, 1998). De resultaten van dit
onderzoek zijn weergegeven in onderstaande tabel.

afwijking afvoer
100m3/s
200 m3/s

4.4.

Waal
0.05
010

waterstandsverandering (m)
Neder-Rijn/Lek
0.10
0.15

Ussel
0.10
0.20

Regelbereik in de afvoerverdeling

In deze studie is geen rekening gehouden met werken rondom de splitsingspunten van de Rijntakken
waarmee de afvoerverdeling enigszins kan worden gecorrigeerd. Er is van uitgegaan dat de gewenste
afvoerverdeling in de eerste plaats via een gerichte herinrichting van de Rijntakken tot stand moet
worden gebracht. Desalniettemin lijken bepaalde voorzieningen rondom de splitsingspunten geen

overbodige luxe. Onzekerheden in bijvoorbeeld de modelberekeningen, de maatgevende afvoer,
golfvorm en de maakbaarheid van (meer natuurlijke) riviersystemen in zijn algemeenheid spelen hierbij
een rol. Ook kan tijdens de uitvoering van de herinrichting van de Rijntakken de gewenste
afvoerverdeling verstoord raken waardoor ingrijpen noodzakelijk is.
Door M. Schropp (1999) is een verkenning gedaan naar het regelbereik in de afvoerverdeling over de
splitsingspunten van de Rijntakken bij Maatgevend Hoogwater. Een aantal conclusies uit dit onderzoek
wordt in onderstaande alinea kort weergegeven.
Bij de regelbehoefte moet onderscheid worden gemaakt in drie tijdschalen: korte termijn (ingrijpen in
de afvoerverdeling tijdens de passage van een MHW-golf), middellange termijn (opvangen van
verstoringen als gevolg van ongelijktijdigheid in de uitvoering van inrichtingsprojecten) en lange termijn
(corrigeren van veranderingen als gevolg van autonome ontwikkelingen). De uitvoeringswijze van de
mitigerende maatregel dient afgestemd zijn op de tijdschaal van de verstoring: balgstuwen,
hydraulische kleppen of schotbalken tijdens MHW (korte termijn), grondverzet of instelbaar deel op de
Pannerdense Overlaat voor inrichtingsprojecten (middellange termijn), en uiterwaardinrichting voor
correctie van de autonome ontwikkeling (lange termijn).
Bij het corrigeren van verstoringen dienen maatregelen rond de beide splitsingspunten in samenhang
te worden bekeken: maatregelen bij de Pannerdense Kop zijn van invloed op de afvoerverdeling over
de Usselkop en omgekeerd. De regelbehoefte in de verruimingsprojecten teneinde in de toekomst een
MHW-afvoer van 16.000 m3/s te verwerken, bedraagt bij een evenredige verdeling 247 m3/s voor de
Pannerdense Kop en 91 m3/s voor de Usselkop. Deze regelbehoefte ontstaat door ongelijktijdigheid in
de uitvoering van verruimingsprojecten. Bijvoorbeeld: van de Waal zijn enkele kilometers
benedenstrooms het splitsingspunt al verruimd, maar het traject benedenstrooms en de overige takken
nog niet. De Waal zal in deze situatie extra water aantrekken die bovenstrooms wel kan worden
verwerkt maar benedenstrooms nog niet, hiervoor moet dan worden gecorrigeerd. Een analoge
redenering kan worden gevolgd bij het toewijzen van het volledige surplus van 1000 mVs aan een tak.
De huidige afvoerverdeling moet in eerste instantie gehandhaafd blijven om problemen op de
benedenstroomse trajecten te voorkomen (die dan nog niet verruimd zijn). De regelbehoefte is het
grootst bij toewijzing aan de Ussel met waarden van 610 m3/s (Pannerdense Kop) en 554 m3/s
(Usselkop).
Het regelbereik rond de splitsingspunten moet gezien de vereiste flexibiliteit en slagvaardigheid vooral
worden gezocht in het verhogen of verlagen van kades en overlaten of het sluiten van
doorlaatbruggen, en niet in uiterwaardverlaging, dijkverlegging, of verandering in de vegetatie (dus
hydraulische ruwheid). Het gecombineerde regelbereik rond de Pannerdense Kop bedraagt naar
schatting 1000 m3/s in beide richtingen. Rond de Usselkop is het regelbereik asymmetrisch, en
bedraagt ongeveer -300 m3/s/+100 m3/s voor de Nederrijn.
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5.

Werkwijze

5.1.

Algemeen

Wanneer de maatgevende afvoer op de Bovenrijn in de toekomst naar 16.000 m3/s (of misschien nog
wel hoger) gaat heeft dit een aanzienlijk effect op de hoogwaterstanden in de verschillende takken. Om
aan het huidige veiligheidsniveau te kunnen blijven voldoen zonder dijkverhogingen, zijn
verruimingsmaatregelen in het rivierbed noodzakelijk, die hoge kosten en grote consequenties met
zich meebrengen.
Een belangrijke inrichtings- c.q. beheersvraag die in dit licht is geformuleerd is: hoe moet de extra 1000
m3/s (maatgevende afvoer van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s) verdeeld worden over de verschillende
Rijntakken? Is het gewenst om de extra afvoer naar ratio (volgens de huidige verdeling) over de takken
te verdelen of is het raadzaam de extra 1000 m3/s over een tak te sturen (respectievelijk de Waal en
de Ussel)? Overwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze voor een tak zijn onder meer dat
ingrijpen langs een tak goedkoper kan zijn en minder schade/gevolgen met zich mee kan brengen dan
ingrijpen langs twee of drie takken.

5.2.

Varianten

In deze studie is voor verschillende varianten voor de afvoerverdeling over de Rijntakken het effect op
de hoogwaterstanden in beeld gebracht. Vervolgens is aangegeven welk maatregelpakket benodigd is
om deze verhoging te niet te doen en wat de kosten hiervan zijn.
Hoewel de maatgevende hoogwaterstanden beinvloed worden door een groot gedeelte van het afvoer
regime (afvoerfrequenties) worden de verschillende varianten gekarakteriseerd met een afvoer.
Hiervoor kiezen we de afvoer met een herhalingstijd van 1250 jaar (ook bekend als de maatgevende
afvoer). De referentiesituatie is de maatgevende afvoer van 1996 (15.000 m3/s te Lobith) volgens de
huidige verdeling over de Rijntakken.
Vervolgens zijn er vier varianten doorgerekend met de mogelijke maatgevende afvoer in 2001 (16.000
m3/s):
1.
de variant "16.000 m3/s met verdeling conform de huidige situatie";
2.
de variant "16.000 m3/s met 1000 m3/s meer via Waal" ten opzichte van het re erentiescenario;
3a.
de variant "16.000 m3/s met 1000 m3/s meer via Ussel" ten opzichte van het
referentiescenario;
3b.
de variant "16.000 m3/s met 350 m3/s meer via Ussel" ten opzichte van het referentiescenario
(de toename van de afvoer van de Neder-Rijn wordt teniet gedaan door meer via de Ussel af
te voeren).
De afvoer (afgerond op 50 m3/s) over de verschillende takken bij de verschillende varianten zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Maatgevende Afvoer (m3/s)
15.000 (referentie)
16.000 variant 1
16.000 variant 2
16.000 variant 3a
16.000 variant 3b

Nederrijn
3.150
3.350
3.150
3.150
3.150

Ussel
2.300
2.450
2.300
3.300
2.650

Waal
9.550
10.200
10550
9550
10.200
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5.3.
•
•

•

•

•
•

•

•

Uitgangspunten

Er wordt in principe uitgegaan van bestaand materiaal en kennis, er worden zo weinig mogelijk
nieuwe berekeningen met modellen gemaakt.
In deze studie is alleen gekeken naar de verschillen ten opzichte van de referentiesituatie. Alle
gepresenteerde waterstanden, effecten en kosten hebben dan ook betrekking op de verhoging van
de waterstanden en kosten ten opzichte van de situatie bij een maatgevende afvoer bij Lobith van
15.000 m3/s.
Het effect van het rijzen van de zeespiegel is in alle berekeningen buiten beschouwing gelaten
omdat deze studie alleen het effect van de afvoerverdeling bij de extra afvoer van 1000 m3/s in
beeld wil brengen.
Met betrekking tot een andere afvoerverdeling dient er onderscheid gemaakt te worden tussen
structurele veranderingen (herinnchting) en verandering van de afvoerverdeling bij calamiteiten
(operationeel door middel van regelen bij de splitsingspunten). Het project richt zich op eerst
genoemde (structurele) veranderingen.
Alle waterstandsstijgingen in de vier varianten dienen worden te gecompenseerd met
rivierverruimende maatregelen, met dijkverhoging als sluitstuk.
Morfologische effecten worden niet bekeken. Daar staat tegenover dat de inrichtingsvarianten
zodanig worden samengesteld met maatregelen dat negatieve morfologische effecten zo veel
mogelijk achterwege blijven. Op basis van eerdere studies is aangenomen dat er bij lage afvoeren
geen effect op treedt van een andere afvoerverdeling. Doordat er alleen ingrepen in het winterbed
geselecteerd worden (zomerkades blijven bestaan en de morfologie rond de splitsingspunten wordt
zo weinig mogelijk beinvloed), treden er geen effecten van een andere afvoerverdeling bij laagwater
op. Uit eerder onderzoek is gebleken dat pas bij een afvoer van 12.000 m3/s het effect van een
andere afvoerverdeling merkbaar wordt geacht. Om dit te realiseren moeten rondom de
splitsingspunten aanvullende voorzieningen (verhogen/verlagen van kades, etc.) worden getroffen
Er is geen rekening gehouden met eventueel al beschikbare ruimte in het systeem (Boertienruimte,
overhoogte van dijken vooral langs Ussel). Evenmin met nieuwe inzichten in de vorm van de
nieuwe maatgevende afvoergolf en in de zijdelingse toestroming langs de Ussel.
Retentie als waterstandsverlagende maatregel is buiten beschouwing gelaten.

5.4.

Bovenrivierengebied

Bij de berekeningen VOL het Bovenrivierengebied is gebruik gemaakt van het IVR-instrumentarium, de
kern hiervan bestaat uit een 1-dimensionaal waterbewegingsmodel, dat is gekalibreerd op de
waterstanden bij de hoogwaters van 1993 en 1995. Absolute waterstanden worden niet in
beschouwing genomen. Evenmin wordt in absolute zin een vergelijking gemaakt met de huidige
maatgevende hoogwaterstanden. Dit gebeurt in het kader van de voorbereiding van het
Randvoorwaardenboek 2001 waarbij gedetailleerde 2-dimensionale modellen met actuele
riviergeometrie worden ingezet.

5.5.

Benedenrivierengebied

Voor de berekeningen van het Benedenrivierengebied is gebruik gemaakt van het IVBinstrumentarium. De berekening van de Maatgevende Hoogwaterstanden in het
Benedenrivierengebied is complex. Dat komt voort uit de complexiteit van factoren en processen die
de MHW bepalen. De hoogwaterstanden worden bepaald door wisselende combinaties van
stormopzet op zee en rivierafvoeren. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een stochastische
benadering. Studies in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat de benadering voor het oostelijk deel
van het gebied, waar vooral de invloed van rivieren dominant is, anders is dan voor het westelijk deel
van het studiegebied, waar vooral de zee-invloed bepalend is.
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In IVB is ervoor gekozen om met een vereenvoudigde methode de verschillen in hoogwaterstanden te
berekenen. De belangrijkste vereenvoudigingen zijn:
• in het hele gebied wordt met dezelfde statistische methode ('Delta-methode') gerekend,
• er wordt in de stochastische benadering uitgegaan van een eenduidige relatie tussen de afvoeren
van Rijn en Maas.
• er wordt gebruik gemaakt van de meest recente gegevens over de zee-waterstanden en
bodemligging.
Het resultaat van de berekeningen is derhalve geen nieuwe berekende MHW, maar een
verwachtingswaarde voor de verandering van de MHW ten gevolge van de toename van rivierafvoeren
en klimaatsverandering.
Bij de uitgevoerde berekeningen in deze studie is uitgegaan van de bathemetrie in 1995.

5.6.

Usselmeergebied

In de Usseldelta tussen Zwolle en Ketelmeer geldt een veiligheidsnorm die gebaseerd is op een afvoer
met een herhalingstijd van 2000 jaar (in plaats van 1250 jaar zoals in het Boven- en
Benedenrivierengebied), hier is in de berekeningen rekening mee gehouden. De gevolgen voor de
Usseldelta zijn in beeld gebracht met het IVR-instrumentarium.
De effecten op de waterstanden in het Usselmeergebied zijn in beeld gebracht met behulp van het
model BekkenWin. BekkenWin is een waterbalansmodel van het Natte Hart, dat is gemaakt met
behulp van het numerieke waterbewegingsmodel SOBEK. BekkenWin berekent peilen, verblijftijden en
de gespuide debieten voor de huidige situatie en voor toekomstige situaties in het waterbeheer.

12

6.

Resultaten

6.1.

Bovenrivierengebied

6.1.1. Extra afvoer via Waal en Ussel
Vooruitlopend op de analyse van de varianten voor de Rijntakken is per Rijntak globaal onderzocht in
hoeverre, gegeven de rivierverruimende maatregelen in de RVR-gereedschapskist', extra afvoer
verwerkt kan worden zonder dat daarbij de huidige maatgevende hoogwaterstanden worden
overschreden. De volgende maatregelen of combinaties daarvan zijn bij deze analyse betrokken (zie
bijlage 3 en 4):
• Interreg-maatregelen, zoals dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij op de Ussel bij Arnhem.
• verwijderen van hydraulische knelpunten, zoals hoogwatervrije terreinen (kleinschalige
dijkverleggingen worden ook hiertoe gerekend) (HK);
• verlaging van de uiterwaarden met handhaving van het huidige voornamelijk landbouwkundige
gebruik (AM1);
• verlaging van de uiterwaarden in combinatie met natuurontwikkeling (hierbij ontstaat relatief veel
open water) (AM2),
• kribverlaging op daarvoor in aanmerking komende trajecten (de meest benedenstroomse RVRtrajecten W4 en IJ5 zijn uitgesloten);
• grootschalige dijkverlegging (GD), door dijken verder van de rivier te leggen ontstaan bredere
uiterwaarden en heeft de rivier bij hogere afvoeren een blijvend ruimer profiel. Deze maatregel is
aantrekkelijk op plaatsen waar de uiterwaarden relatief smal zijn. Vaak grenzen in zo'n situatie
steden en dorpen aan de dijk, daar is dijkverlegging niet mogelijk. Er zijn echter ook gebieden met
een beperkt bebouwingspercentage binnendijks. Als alleen het percentage bebouwing als
uitgangspunt geldt, is er ongeveer 90 km dijk verspreid over het rivierengebied dat voor
dijkverlegging in aanmerking komt (Stand van Zaken RVR, 1999);
• verdieping van het zomerbed in de benedenstroomse RVR-trajecten W4 en IJ5 met 1 meter (ZV).
In de analyse zijn de genoemde maatregelen van boven naar beneden toegevoegd. Bij het verlagen
van de uiterwaarden is verondersteld dat deze maatregel gebiedsdekkend op de Waal en Ussel wordt
uigevoerd. Hierbij is dus geen rekening gehouden met uiterwaarden waarvoor dit in verband met een
hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde (L&C-waarde) ongewenst is. Wel is rekening
gehouden met bijvoorbeeld de aanwezigheid van aardkundige waarden of intensieve recreatie binnen
een uiterwaard.
Uit de analyse blijkt dat de benedenstroomse trajecten in het algemeen maatgevend zijn voor de
maximale afvoer op Waal en Ussel. Dit hangt samen met:
• De in deze trajecten beperkte mogelijkheden van rivierverruiming (weinig oplosbare knelpunten,
smalle uiterwaarden). Uit de RVR-studie is naar voren gekomen dat hier, behalve met
(aanvullende) maatregelen in het benedenrivierengebied en Usseldelta, alleen met
zomerbedverdieping een substantiele verlaging van de waterstanden kan worden bereikt.
• Door het afnemende verhang van de hoogwaterstanden op de Waal en Ussel richting
benedenrand (zee en Usselmeer) wordt het effect van rivierverruimingsmaatregelen steeds
minder.
• Het gekozen uitgangspunt van een vaste benedenrand. Boven een bepaalde Waalafvoer
(afhankelijk van het maatregelenpakket) zijn de hoogwaterstanden op de benedenstroomse
trajecten alleen nog maar te verlagen door aanvullende verruimingsmaatregelen in het
benedenrivierengebied te treffen.
Gezien de specifieke problematiek van de benedenstroomse trajecten, worden de mogelijkheden van
extra afvoer via de Waal en Ussel zichtbaar gemaakt zonder en met deze trajecten. Voor de
benedenstroomse trajecten zijn de trajecten W4 (km. 934 - 953) en IJ5 (km. 980 -1006) zoals
gehanteerd in de RVR-studie voor respectievelijk de Waal en Ussel, aangehouden.
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De extra afvoer van Waal en Ussel (bovenop een afvoer van 15.000 m3/s te Lobith) zonder en met
benedenstrooms RVR-traject bij verschillende (combinaties van) rivierverruimende maatregelen is in
onderstaande tabel weergegeven.
extra afvoer (bovenop een afvoer van 15.000 m3/s te
Lobith) over een tak (m3/s)
maatregel(en)
Waal zonder
Waal met
Ussel zonder Ussel met
W4
W4"
Y5
Y5'
interreg/HK
100
0
200
50
lnterreg/HK/AM1
750
500
300
0
500
lnterreg/HK/AM2
1000
750
0
500
lnterreg/HK/AM2/krib
1000
750
0
interreg/HK/AM2/krib/GD
750
600
1500
0
interreg/HK/AM2/krib/GD/ZV
2000
1500
700
250
' De invloed van zomerbedverdieping is overheersend. De afvoeren in de tabel zullen bij het toepassen
van ZV in de andere combinaties van maatregelen dan ook navenant toenemen.
Op de Waal en Ussel zijn, zonder dat de benedenstroomse trajecten in beschouwing worden
genomen, grote steden als Nijmegen, Zutphen en Deventer in het algemeen maatgevend voor de
mogelijkheden van extra afvoer.
Benadrukt wordt dat de verruimingsmaatregel "verwijderen van zomerkaden" in bovenstaande analyse
buiten beschouwing is gebleven. De achtergrond hierbij is dat enkel door maatwerk ongewenste
morfologische effecten van deze maatregel kunnen worden voorkomen De maximale afvoer wordt
door de gevolgde benadering wat onderschat.
Een ander punt van aandacht is de gekozen begrenzing van het benedenstrooms traject. De
benedenstroomse trajecten van deze takken zijn maatgevend zijn voor de extra afvoer Daardoor is de
gekozen begrenzing van het benedenstrooms traject van grote invloed op de extra te verwerken
afvoer. Wordt bijvoorbeeld voor de Waal in het geval van het maatregelpakket "lnterreg/HK/AM1" de
begrenzing 5 km meer stroomopwaarts gelegd, dan neemt de extra afvoer met ruim 250 m'/s toe. De
gevonden waarden zijn dan ook niet meer dan een indicatie en moeten vooral vergelijkenderwijs
worden geinterpreteerd.

6.1.2. Verandering hoogwaterstanden bij varianten voor Rijntakken
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde toename van de hoogwaterstanden (in
meter) voor de vier varianten in het geval de maatgevende afvoer bij Lobith stijgt van 15.000 naar
16.000 m3/s.
Waal
variant
vanant
variant
variant

1
2
3a
3b

0.30
0.45
0
0.30

NederRijn/Lek
0.20
0
0
0

Ussel
0.20
0
1.00
0 40

Bij variant 2 gaat ongeveer 10% meer afvoer via de Waal ten opzichte van de huidige situatie. Variant
3a heeft orde 40% extra afvoer over de Ussel tot gevolg. Dit verschil in toename van de afvoer zien we
duidelijk in de waterstandsverandering op beide Rijntakken tot uiting komen. Uit het onderzoek naar de
maximale afvoer over de verschillende takken komt naar voren dat variant 1 (16.000 m3/s conform
huidige verdeling) en variant 2 (16.000 m3/s met 1000 m3/s extra over de Waal), gegeven de
rivierverruimende maatregelen uit de RVR-gereedschapskist perspectieven bieden om een
toenemende Rijnafvoer op te vangen. Variant 3a waarbij het extra debiet bij Lobith (1000 m3/s) via de
Ussel moet worden afgevoerd is niet haalbaar zonder forse overschrijdingen van de huidige
maatgevende hoogwaterstanden te accepteren of aanvullende, nog meer ingrijpende maatregelen toe
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te voegen (bijvoorbeeld dijkverleggingen zoals in de WL-studie 'Rijn op Termijn'). Een tussenoplossing
zou variant 3b kunnen zijn waarin de Ussel uitsluitend het extra water van de Neder-Rijn (200 m3/s), en
dus niet van de Waal (650 mVs), te verwerken krijgt. In vergelijking met de referentiesituatie van
15.000 m3/s wordt de extra afvoer via de Ussel dan 350 m3/s.

6.1.3. Benodigde maatregelen in het Bovenrivierengebied
Onafhankelijk van de (on)mogelijkheden van een andere afvoerverdeling op de splitsingspunten
kunnen bij de herinrichting van de Rijntakken verschillende benaderingen worden gevolgd. In de RVRstudie worden drie invalshoeken onderscheiden: herinrichting zoveel mogelijk binnen de huidige EHSbegrenzingen, grootschalige herinrichting en grootschalige herinichting behalve in uiterwaarden met
hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden (L&C-waarden). De laatstgenoemde invalshoek
sluit in het licht van de visie die in de vierde Nota Waterhuishouding voor de grote rivieren is
geformuleerd, maar ook gezien de RVR-resultaten het beste aan bij het huidige beleid. Deze
invalshoek zullen we dan ook in deze studie hanteren. Concreet komt dit in grote lijnen op de volgende
werkwijze neer:
• uitvoering van Interreg-projecten;
• uiterwaardverlaging in combinatie met natuurontwikkeling in uiterwaarden waarvoor plannen
aanwezig zijn, behalve in die uiterwaarden met een hoge L&C-waarde;
• verwijdering van hydraulische knelpunten en uitvoering van kleinschalige dijkverleggingen, waar
nodig en in volgorde van efficientie (mm waterstandsdaling per miljoen-gulden);
• uiterwaardverlaging in combinatie met natuurontwikkeling dan wel handhaving van het huidig
landgebruik in uiterwaarden met een hoge L&C-waarde.
Deze stappen worden in de aangegeven volgorde gezet zolang nog niet de doelstelling (overbruggmg
van het waterstandsverschil tussen 16.000 en 15.000 mJ/s) is bereikt. Is dit het geval, dan worden de
bijbehorende effecten en kosten in beeld gebracht. Mochten de genoemde rivierverruimende
maatregelen ontoereikend zijn, dan resteert dijkverhoging als laatste redmiddel. Maatregelen als
kribverlaging en grootschalige dijkverleggingen komen volgens de hier gehanteerde invalshoek bij het
samenstellen van de inrichtingsvarianten niet aan bod. Dit resulteert in de volgende
maatregelen pakketten per variant.
Bovenstaande is samengevat in onderstaande tabel (voor informatie per Rijntak wordt verwezen naar
bijlage 1).

variant 1
variant 2
variant 3b

uiterwaardverlaging
(ha)
6400
4000
6400

knelpunten
(aantal)
18
8
10

dijkverlegging
(aantal)
15
3
13

dijkverlegging (km)
23
6
20

6.1.4. Effecten e n k o s t e n
Met de geselecteerde maatregelen pakketten kan de waterstandsverhoging worden vereffend. Per
maatregelpakket zijn ook schattingen gemaakt voor:
• het areaal met omslag van landbouw- naar natuurfunctie
• m3 af te graven gronden (afgraven grond voor uiterwaardverlaging, geulen e.d.)
• ruwe kostenschatting.
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variant 1
variant 2
variant 3b

omslag landbouw natuur (ha)
7000
4400
7500

afgraven (Mm3) kosten (Mfl)
110
70
120

3400
1900
3250

De kosten hebben betrekking op onder meer de verwerving van gronden, het afgraven van
uiterwaarden, het verwijderen van hydraulische knelpunten en het onderhoud/beheer. Bij de
kostenraming is ervan uitgegaan dat de vervuilde grond wordt omgeput. Wanneer dit niet gebeurd
zullen de gepresenteerde kosten met 20 tot 30 procent toenemen. In de kostenraming is zeer beperkt
rekening gehouden met de mogelijke opbrengsten van zandwinning. Wanneer de afzonderlijke
kostenposten in ogenschouw worden genomen zien we dat ongeveer 50 procent van de totale kosten
voor rekening komt van het afgraven van bruikbare grond in de uiterwaarden. Voor een overzicht van
de berekening van kosten van maatregelen wordt verwezen naar het RVR-rapport 99.03.

6.1.5. Discussie
•_ Variant 1 16.000 m3/s conform huidige verdeling
Afvoer van het extra water via Neder-Rijn is mogelijk. Via de Waal evenzo, behalve over de laatste 10
km waar nog een overschrijding van de huidige hoogwaterstanden optreedt met orde 5 cm. Volgens
een studie van de directie Oost-Nederland waarbij gedetailleerdere modellen zijn gebruikt moet het
probleem hier echter oplosbaar zijn. Wellicht moet in het overgangsgebied van de Waal het zomerbed
aanvullend verdiept worden, of is het mogelijk dat het Benedenrivierengebied nog aanvullend verruimd
kan worden.Op de Ussel levert een traject van orde 10 km bovenstrooms van Kampen problemen op.
Oplossingen liggen hier in de sfeer van een afleiding (groene rivier) naar het Veluwe randmeer, een
grootschalige dijkverlegging, het beperkt verdiepen van het zomerbed of dijkverhoging; de kosten zijn
vergelijkbaar (50 Mfl). Nader onderzoek is nodig. Voor de totale Rijntakken geldt dat een fors areaal
uiterwaard moet worden verlaagd: L&C-uiterwaarden hoeven echter niet te worden aangesproken.
•_ Variant 2 16.000 m3/s met 1000 m3/s extra over de Waal
Voor het Bovenrivierengebied geldt dat op de Waal moeten praktisch alle beschikbare maatregelen
binnen de invalshoek 'huidig beleid' uit de kast worden gehaald. Deze variant levert een significante
kostenbesparing op ten opzichte van de overige varianten. Wel is het zo dat alle maatregelen moeten
worden ingezet waardoor er weinig flexibiliteit op deze tak overblijft. Enkele L&C-waarden ontkomen nu
niet aan vergraving. In de uiterwaarden ontstaat relatief veel open water.Het probleem op de laatste 10
km is wat groter (10 cm overschrijding). Maar ook hier geldt dezelfde kanttekening als hierboven, voor
de "zekerheid" is hier een kostenpost voor beperkte (0,5 m) zomerbedverdieping opgenomen.
•_ Variant 3b 16.000 m3/s met 350 m3/s extra over Ussel en 650 m3/s extra over Waal
Deze variant geeft qua effecten en kosten een met variant 1 vergelijkbaar beeld te zien. De Neder-Rijn
en Lek worden nu wel ontzien, maar de Ussel krijgt het te verduren: meer verwerving en verlaging van
uiterwaardgronden, ook nu in enkele uiterwaarden met een hoge L&C-waarde. Alle hydraulische
knelpunten die in aanmerking komen voor verwijdering, zullen ook verwijderd moeten worden om de
extra afvoer van de Neder-Rijn op te vangen. Mogelijk zelfs dat bij Deventer over een traject van
ongeveer 5 km een aanvullende maatregel als kribverlaging toegevoegd moet worden. Meer in het
algemeen vormen de grotere steden langs de Ussel een obstakel voor een veilige afvoer. In
vergelijking met variant 1 neemt het probleem bovenstrooms van Kampen toe. Dezelfde maatregelen
komen in aanmerking, mogelijk in combinatie. Voor het verruimen van de Usseldelta is een extra
kostenpost van 150 Mfl. opgenomen. Een gedetailleerdere studie voor dit overgangsgebied van Ussel
naar Usselmeer, waarbij ook de opwaaiing in het gebied zelf in beschouwing wordt genomen, moet
aantonen of hier daadwerkelijk van een afvoerprobleem sprake is en of de aangegeven maatregelen
een oplossing bieden.
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6.2.

Benedenrivierengebied

6.2.1. Verandering hoogwaterstanden bij varianten voor
Benedenrivierengebied
Zoals aangegeven is in het oostelijk deel van het Benedenrivierengebied de invloed van rivieren
dominant en in het westelijk deel is vooral de zee-invloed bepalen. De waterstandsverhoging
veroorzaakt door een hogere afvoer van de Boven-Rijn leidt op de Waal dan ook tot de grootste
waterstandsverhoging in Gorinchem aflopend tot circa 0 bij Dordrecht en Moerdijk, en op de Lek is de
waterstandsverhoging het hoogst bij Schoonhoven en aflopend tot circa 0 bij Krimpen aan de Lek.
De gepresenteerde resultaten bij ieder variant betreft het verschil in waterstandsverhoging tussen het
referentiescenario (15.000 m3/s) en de desbetreffende variant.
Neder-Rijn/Lek
(Schoonhoven)
variant 1
variant 2
variant 3a
variant 3b

0.20
0.00
0.00
0.00

Boven
Beneden
Merwede
Merwede
(Gorinchem) (Dordrecht)
0.30
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.30
0.00

6.2.2. Benodigde maatregelen in Benedenrivierengebied
In deze studie is rekening gehouden met een aantal maatregelen, die sowieso al op de rol staan. Het
gaat met name om Interreg-projecten. Het opnemen van deze projecten in de analyses zou de analyse
van de effecten van een andere verdeling bij Pannerden "vertroebelen", omdat ze in alle varianten
zouden moeten worden meegenomen.
In de IVB studie zijn nog geen pakketten van maatregelen geselecteerd zoals wel in RVR is gedaan. In
het kader van deze studie is een eerste selectie van maatregelen gemaakt op grond van de volgende
overwegingen)
• effectiviteit van de maatregelen
• "expert-schatting" over ingrijpendheid/haalbaarheid
• maatregelen zoals het afleiden van water naar de Maas en het afvoeren via de Linge zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat ze het analyseren van de effecten van een andere afvoerverdeling bij
Pannerden sterk compliceren.
Bij het samenstellen van de maatregelenpaketten die de MHW-verhoging veroorzaakt door de
verhoogde afvoer weer teniet moet doen, is uitgegaan van een aantal overwegingen. Verdiepen van de
benedenrivieren is een weinig duurzame oplossing, en wordt bij voorkeur niet ingezet. Maatregelen die
veel landbouwgrond vereisen en maatregelen die de aanleg (of verhoging) van veel kilometers dijk
noodzakelijk maken zijn erg kostbaar en stuiten naar verwachting op veel "maatschappelijke
weerstand". Maatregelen rondom de Biesbosch kunnen aansluiten op de wens de dynamiek in de
Biesbosch terug te brengen. Hieruit resulteren de volgende pakketten maatregelen:
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Voor variant 1 (16.000 m3/s conform huidige verdeling):
• afvoeren van water via het Steurgat. Hiertoe dient de Steurgatsiuis te worden verbreedt, of dient er
een parallelle ingang van Nieuwe Merwede naar Steurgat te worden gegraven.
• een geul door het Eiland van Dordrecht (past bij bestaande natuur-plannen)
• afvoer van water van Lek naar Merwede via het Merwedekanaal Er moet een aanpassing van de
infrastructuur (sluizen e.d.) + verhoging van de dijken plaatsvinden.
• afvoer van water via Gemaal Altena, door bestaande geulen in het land van Altena. Ook hier
moeten nieuwe dijken worden aangelegd.
• het aansluiten van een aantal oude Geulen in de Biesbosch op de Nieuwe Merwede Hier geldt
dat er nieuwe dijken nodig zijn, als de veiligheid in de Biesbosch-polders gehandhaafd moet
worden. Daar is vanuit gegaan.
Voor variant 2 (16.000 m3/s met 1000 m3/s extra Waal):
• Eveneens de maatregelen Steurgat, Eiland van Dordrecht, Gemaal Altena en Geulen
Biesbosch
• Het afgraven van de Kievitswaard (verbreding winterbed in oostelijk deel Nieuwe Merwede).
Voor variant 3b (16.000 m3/s met 650 m3/s extra Waal):
• Alle maatregelen uit variant 1 zonder het Merwedekanaal
Een kanttekening hierbij is dat de maatregelen Kievitswaard en Gemaal Altena 'uitwisselbaar' zijn Ze
hebben beiden een groot effect op de waterstanden in de Boven-Merwede. Bij het handhaven van de
huidige afvoerverdeling is een van beide maatregelen noodzakelijk. Bij een gewijzigde afvoerverdeling
volgens het 'Waal-scenario' zijn ze beiden noodzakelijk. Het zijn allebei zeer ingrijpende maatregelen.
Het afgraven van de Kievitswaard betekent dat een grote hoeveelheid landbouwgrond moet worden
afgegraven. Het gebruiken van het Gemaal Altena betekent dat dwars door het Land van Altena
nieuwe hoogwaterdijken moeten worden aangelegd.

6.2.3. Effecten en kosten
Met de geselecteerde maatregelen pakketten kan de MHW verhoging worden vereffend. Per
maatregelpakket zijn ook schattingen gemaakt voor:
• het benodigd oppervlak (te verwerven gronden); areaal met omslag van landbouw- naar
natuurfunctie
• aantal kilometers nieuwe of (sterk) te verhogen dijk
• m3 af te graven gronden (afgraven grond voor nieuwe geulen e.d.)
• ruwe kostenschatting.

variant 1
variant 2
variant 3b

omslag landbouw natuur (ha)
30
180
30

kilometers dijk afgraven (Mm3)
122
81
76

0
6
0

kosten (Mfl)
1900
1700
1200

Voor een overzicht van de effecten en kosten per maatregel zie bijlage 2.
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6.2.4. Discussie
•_ Variant 1 16.000 m3/s conform huidige verdeling
Het opvangen van extra rivierafvoeren vraagt in het Benedenrivierengebied ingrijpende maatregelen.
Voor het opvangen van de nu reeds bekende extra afvoer van Rijn en Maas is binnen het winterbed
van de rivieren onvoldoende ruimte te vinden. Erzal dus "binnendijkse" ruimte aan de rivier moeten
worden gegeven. Een deel van die ruimte is in en rond de Biesbosch te vinden. Daar liggen kansen
voor het versterken van natuurwaarden. Toch blijven ook maatregelen buiten de Biesbosch, in het
Land van Altena of de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden noodzakelijk.
Voor de Lek is het aantal mogelijkheden om extra rivierafvoer op te vangen zeer beperkt. Het
gebruiken van het Merwedekanaal is redelijk ingrijpend omdat er vele kilometers nieuwe dijk moeten
worden aangelegd. Dat betekent dat afvoeren tot 16.000 m3/s mogelijk nog redelijk opgevangen
kunnen worden, maar eventuele grotere afvoeren in de toekomst kunnen alleen door dijkverhoging of
weinig duurzame zomerbedverdieping opgevangen worden.
•_ Variant 2 16.000 m3/s met 1000 m3/s extra over de Waal
Voor de Waal (en Merwede's) zijn de mogelijkheden voor het opvangen van extra rivierafvoer in het
Benedenrivierengebied groter, vooral ten westen van Gorinchem Daar bestaat de mogelijkheid om de
in en rondom de Biesbosch extra ruimte te winnen voor water en natuur. Een knelpunt is hier het
verlagen van de waterstand bij en ten oosten van Gorinchem. Daarvoor is het, zeker bij hogere
afvoeren dan 16.000 m3/s of bij een andere afvoerverdeling bij Pannerden, noodzakelijk om dwars
door het Land van Altena een nieuwe afvoer-mogelijkheid te creeren. Dat betekent minimaal de aanleg
van vele kilometers nieuwe dijk.
•_ Variant 3b 16.000 m3/s met 350 m3/s over Ussel en 650 m3/s extra over Waal
Deze variant pakt qua kosten en effecten voor het Benedenrivierengebied het voordeligst uit, omdat
het debiet van de Neder-Rijn/Lek via de Ussel afgevoerd wordt en er zodoende in dit gebied geen
maatregelen op de Neder-Rijn/ Lek benodigd zijn.

6.3.

Usselmeergebied

De maatgevende kruinhoogten op het Usselmeer zijn niet gevoelig voor een toename van de
Usselvoer. Hoge afvoerc-n (boven 12.000 m3/s) zijn niet maatgevend voor de hoogte van de dijken
langs het Usselmeer, stormen zijn hier dominant.
Alleen voor locaties in de buurt van het zwaartepunt van het Usselmeer (Stavoren, Enkhuizen) geldt
dat niet stormen maar wel de meerpeilstatistiek bepalend is. De verandering van extreme
Usselafvoeren heeft effect op extreme meerpeilen op het Usselmeer. Met het model BekkenWn is het
effect op de extreme meerpeilen berekend bij de verschillende varianten.

variant 1 (16.000 m3/s conform huidige verdeling)
variant 3a (16.000 m3/s met 1000 m3/s extra Ussel)
variant 3b (16.000 m3/s met 350 m3/s extra Ussel)

verandering van extreme meerpeilen (meter)
0.05
0.20

0.10

De verandering in extreme meerpeilen leidt niet tot de noodzaak de kruinhoogten van de dijken ter
plaatse van Enkhuizen en Stavoren (in het zwaartepunt van het Usselmeer) te verhogen. De
bestaande dijken ter plaatse van Enkhuizen en Stavoren zijn in de huidige situatie al dermate hoog, dat
de verandering van het extreme meerpeil een verhoging overbodig maakt.
De effecten in de Usseldelta zijn al besproken bij het Bovenrivierengebied. Hierbij moet nog wel
worden opgemerkt dat maatregelen als het verdiepen van het zomerbed of uiterwaarden als mogelijk
neveneffect zou kunnen hebben dat het effect van storm op het Usselmeer verder landinwaarts te
merken is. Daarom moet nader onderzoek worden gedaan naar dit effect.
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7.

Conclusies

Samengevat zijn er 4 verschillende varianten met betrekking tot de afvoerverdeling over de Rijntakken
doorgerekend
• Variant 1 heeft betrekking op een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s verdeeld volgens de
huidige afvoerverdeling.
• Variant 2 beschrijft een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s waarbij het extra debiet (1000 m3/s)
ten opzichte van referentiescenario volledig via de Waal wordt afgevoerd.
• Variant 3a beschrijft een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s waarbij het extra debiet (1000 m3/s)
volledig via de Ussel wordt afgevoerd.
• Variant 3b heeft betrekking op een maatgevende afvoer van 16.000 m3/s waarbij het extra debiet
van de Neder-Rijn/Lek (200 m3/s) ten opzichte van de referentiescenario wordt afgevoerd via de
Ussel. De verschillende varianten zijn in onderstaande tabel weergegeven.
De afvoer (afgerond op 50 m3/s) over de verschillende takken bij de verschillende varianten zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Maatgevende Afvoer (m3/s)
15.000 (referentie)
16.000 variant 1
16.000 variant 2
16.000 variant 3a
16.000 variant 3b

Neder-Rijn
3.150
3.350
3.150
3.150
3.150

Ussel

Waal
2.300
2450
2.300
3 300
2.650

9.550
10.200
10.550
9.550
10.200

In deze studie is alleen gekeken naar de verschillen ten opzichte van de referentiesituatie. Alle
gepresenteerde waterstanden, effecten en kosten hebben dan ook betrekking op de extra verhoging
van de waterstanden en kosten ten opzichte van de situatie bij een maatgevende afvoer bij Lobith van
15.000 m3/s.
Voor alle varianten is het effect op de maatgevende hoogwaterstanden berekend. Bij variant 1 neemt
de waterstand toe tot maximaal 30 cm op de Waal, 20 cm op de Neder-Rijn/Lek en 20 cm op de Ussel.
Bij variant 2 (extra debiet afvoeren via Waal) nemen alleen de waterstanden op de Waal toe tot circa
45 cm. Bij variant 3a (extra debiet afvoeren via Ussel) nemen de waterstanden op de Ussel met 100
cm toe. Bij de laatste variant 3b (extra debiet van Neder-Rijn/Lek afvoeren via Ussel) neemt de
waterstand op de Waal met eenzelfde grootte toe als bij variant 1 (30 cm), op de Neder-Rijn/Lek is
geen waterstandsverhoging en op de Ussel nemen de waterstanden met 40 cm toe.
Vervolgens zijn maatregelpakketten geselecteerd om de verhoging van de maatgevende
hoogwaterstanden terug te brengen tot het referentieniveau. Voor het Bovenrivierengebied geldt dat de
maatregelpakketten afhankelijk zijn van de gekozen invalshoek (zoals huidig beleid, minimale kosten,
etc.), voor het Benedenrivierengebied zijn dergelijke maatregelpakketten nog niet samengesteld. In
deze studie is gekozen voor de invalshoek 'huidig beleid' en zijn voor het Benedenrivierengebied
maatregelen geselecteerd die aansluiten bij deze invalshoek. Voor alle varianten zijn globaal de kosten
en effecten in beeld gebracht.
Het compenseren van waterstandsverhogingen door het mogelijk toenemen van de maatgevende
afvoer van 1000 m3/s vereist uitgebreide pakketten van maatregelen, en brengt dan ook grote kosten
met zich mee. De kosten om de extra 1000 m3/s af te voeren wanneer de afvoerverdelingen over de
Usselkop en de Pannerdense Kop ongemoeid gelaten worden, bedragen ruim 5 miljard (variant 1).
Door de afvoerverdeling over de Pannerdense Kop te wijzigen zodat de toename van de afvoeren van
de Neder-Rijn/Lek en de Ussel teniet worden gedaan ten koste van een verdere toename van de
afvoer via de Waal, kan een kostenbesparing gerealiseerd worden. De kostenbesparing die wordt
gerealiseerd door de extra 1000 m3/s over de Waal te laten afvoeren is significant te noemen ten
opzichte van de eerste variant, ongeveer 30 %. Dit wordt enerzijds bereikt doordat de knelpunten in de
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Ussel en Usseldelta niet extra worden belast ten opzichte van de huidige situatie en anderzijds
doordat de knelpunten rond de Lek niet verder worden belast. De meest kansrijke strategie in het
Benedenrivierengebied houdt in dat water zo vroeg mogelijk naar de 'zuidrand' gevoerd wordt. In het
Bovenrivierengebied moeten wel bijna alle maatregelen uit de RVR-gereedschapskist worden ingezet.
Ten opzichte van de overige varianten is het areaal met natuurfunctie het minst, evenals de
hoeveelheid af te graven grond en de nieuw aan te leggen kilometers dijk.
Variant 3a waarbij het totale extra debiet via de Ussel afgevoerd wordt is niet verder doorgerekend.
Wanneer alle beschikbare maatregelen uit de RVR-gereedschapskist worden ingezet (inclusief
kribverlaging en grootschalige dijkverlegging) kan er maximaal 700 m3/s extra via de Ussel verwerkt
worden. Echter hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de Usseldelta die een knelpunt vormt
Daarom is gekozen om alleen berekeningen uit te voeren voor de variant waarbij het extra debiet van
de Neder-Rijn/Lek af wordt gevoerd via de Ussel (variant 3b).
Door de afvoerverdeling over de Usselkop te wijzigen zodat de toename van de afvoer van de NederRijn/Lek bij de nieuwe maatgevende situatie te niet wordt gedaan ten koste van een extra toename van
de afvoer over de Ussel (variant 3b) kan een lichte kostenbesparing gerealiseerd worden ten opzichte
van de eerste variant. De kostenbesparing (in orde van 15 %) wordt bereikt doordat in het
Benedenrivierengebied de noodzaak water van de Lek naar de Merwede af te voeren via het
Merwedekanaal vervalt. Voor deze maatregel moet namelijk de infrastructuur (sluizen e.d.) worden
aangepast en een verhoging van de dijken plaatsvinden Wel zijn er grootschalige maatregelen op de
Ussel en in de Usseldelta nodig. Waarbij een meer gedetailleerde studie voor het overgangsgebied
van Ussel naar Usselmeer moet aantonen hoe groot het probleem daadwerkelijk is en of de
aangegeven maatregelen in deze studie een oplossing bieden.
Geconcludeerd kan worden dat wanneer de maatgevende afvoer bij Lobith in de toekomst
toeneemt tot 16.000 mVs, het wijzigen van de afvoerverdeling door meer water via de Waal te
laten afvoeren en de Neder-Rijn en Ussel te ontzien, een kostenbesparing kan opleveren ten
opzichte van de situatie met ongewijzigde afvoerverdeling. Hierbij moet wel worden opgemerkt
dat bij deze variant 1) het areaal met natuurfunctie minder groot is dan bij de overige varianten
en 2) in het Bovenrivierengebied alle (binnen de eerder geschetste invalshoek 'huidig beleid')
beschikbare maatregelen op de Waal moeten worden ingezet, waarbij wellicht in het
overgangsgebied het zomerbed aanvullend verdiept moet worden.
Wanneer de maatgevende afvoeren bij Lobith in de toekomst nog verder zullen toenemen (tot 18.000
m3/s) is op de Waal weinig flexibiliteit over voor de opvang van deze toename. Overigens blijven in dit
geval ook de benedenstroomse delen van de Lek en de Ussel de knelpunten voor het opvang=n van
meer afvoer. Voor de situatie waarbij de maatgevende afvoer bij Lobith zal toenemen tot 18.000 m3/s
zullen dan ook zwaardere maatregelen moeten worden ingezet, waarbij opnieuw gekeken zal moeten
worden op welke van de Rijntakken deze maatregelen het best zijn in te zetten.
De afvoeren die gegeven een bepaalde set van maatregelen maximaal door een tak kan is van grote
mate afhankelijk van de overgangsgebieden tussen Boven- en Benedenrivierengebied en de
Usseldelta. Deze overgangsgebieden leveren de grootste knelpunten op, een meer gedetailleerde
studie zou de rol van deze gebieden met betrekking tot de afvoerverdeling over de Rijntakken beter in
beeld moeten brengen.
Bij de varianten zijn geen kosten in rekening gebracht voor werken rondom de splitsingspunten van de
Rijntakken waarmee de afvoerverdeling enigszins kan worden gecorrigeerd. Alhoewel de gewenste
afvoerverdeling in de eerste plaats via een gerichte herinrichting van de Rijntakken tot stand moet
worden gebracht (dit zijn dus de gepresenteerde kosten) lijkt een dergelijke voorziening geen
overbodige luxe. Onzekerheden in bijvoorbeeld de modelberekeningen, de maatgevende afvoer,
golfvorm en de maakbaarheid van (meer natuurlijke) riviersystemen in zijn algemeenheid spelen hierbij
een rol. Ook kan tijdens de uitvoering van de herinrichting van de Rijntakken de gewenste
afvoerverdeling verstoord raken waardoor ingrijpen noodzakelijk is. De in deze studie gepresenteerde
kosten en effecten van de verschillende maatregelen geven een indicatie en een gedetailleerde studie
naar de exacte effecten en benodigde maatregelen is dan ook noodzakelijk.
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9.

Bijlage 1 Maatregelen en effecten Bovenrivierengebied

Variant 1
Rivierverruimende maatregelen in variant 1

Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal

Ussel
Totaal

uiterwaardverlaging knelpunten
(ha)
(aantal)
200
450
10
1200
3300
4
4
1250
18
6400

dijkverl.
(aantal)
3
3
9
15

dijkverl.
(km)
.
3,4
5,5
14
23

Effecten van variant 1
landbouw (ha) natuur(ha)
Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal
Ussel
Subtotaal

300
400
2900
1600
5800
11000

600
850
3600
6250
3700
15000

vergraving
(Mm3)
7
13
17
51
22
110

Totaal

kosten (Mfl.)
150
269
907
1346
710
3382
verruiming IJ5
50
3432

Variant 2
Rivierverruimende maatregelen in variant 2

Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal
Ussel
Totaal

uiterwaardverlaging knelpunten
(ha)
(aantal)
200
3800
8
4000
8

dijkverl.
(aantal)
3
3

dijkverl.
(km)
5,5

vergraving
(Mm3)
7

kosten (Mfl.)

5,5

Effecten van variant 2
landbouw (ha) natuur (ha)
Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal
Ussel
Subtotaal

Totaal

300
1000
4500
700
7100
13600

600
250
2000
7150
2400
12400

150

66

1677

73

1827
verruiming IJ5
60
1887
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Variant 3b
Rivierverruimende maatregelen in variant 3b

Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal
Ussel
Totaal

uiterwaardverlaging knelpunten
(ha)
(aantal)
200
450
3300
4
2417
6
6367
10

dijkverl.
(aantal)
3
10
13

dijkverl.
(km)
5,5
14,5
20

Effecten van variant 3b
landbouw (ha) natuur (ha)
Boven-Rijn
Pannerdens Kanaal
Neder-Rijn/Lek
Waal
Ussel
Subtotaal

Totaal

300
400
4500
3700
1600
10500

600
850
2000
5800
6250
15500

vergraving
(Mm3)
7
13
47
51
118

kosten (Mfl)
150
269
1335
1346
3100
verruiming U5
100
3200
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10.

Bijlage 2 Maatregelen en effecten Benedenrivierengebied

Effecten en kosten per aparte maatregel

Merwedekanaal
Steurgat
Kievitswaard
Geul Eiland v. Dord.
Gemaal Altena
Geulen Biesbosch

opp. met omslag
landbouwnatuurfunctie (ha)
151
27
-

dijk
(km)

afgraven Mm3afgr

4
-

46
5
10
36
30

6040
-

kosten
Mfl.
700
10
500
200
500
200

Effecten en kosten per variant

variant 1
variant 2
variant 3b

opp. met omslag
landbouwnatuurfunctie (ha)
27
178
27

dijk (km)

122
81
176

afgraven

4
-

Mm3afgr

6040
-

kosten Mfl.

1910
1710
1210
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11.

Bijlage 3 RVR-trajecten

Schoonhoven
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12.
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Bijlage 4 Hydraulische knelpunten in RVR
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