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INLEIDING

Rijkswaterstaat (RWS) en MARIN werken nauw samen bij het opstellen van richtlijnen voor het
dimensioneren van vaarwegen en vaargeulen in rivieren. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft MARIN
de afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen van richtlijnen die ook voor rivieren van toepassing zijn.
Deze Richtlijnen Vaarwegen bieden richtlijnen voor de afmetingen van een vaarweg in termen van
vereiste diepte en vereiste breedte van de vaarweg. In de Richtlijnen Vaarwegen is het de norm dat
schepen op doorgaande vaarwegen met een “intensiteitsprofiel” of een “normaal profiel” gemiddeld over
de breedte van de vaarweg tenminste een minimum marge aan water onder de kiel hebben gelijk aan
40% van de diepgang.
In de praktijk komen op de rivieren situaties voor dat er met minder water onder de kiel wordt gevaren.
Voor die situaties moet kunnen worden vastgesteld of een kleinere breedte gemiddelde kielspeling dan
40% van de diepgang verantwoord is. Voorts zijn er als gevolg van de klimaatverandering vaker (lange)
periodes te verwachten met lage afvoeren -zoals de zomer van 2018- waarin noodgedwongen met
weinig water onder de kiel zal moeten worden gevaren.
In 2020 zijn Rijkswaterstaat en MARIN een onderzoeksprogramma van drie jaar overeengekomen, als
vervolg op het gezamenlijk onderzoek uit 2019: "Zaak 31159000 "Vaargedrag binnenschepen op
rivieren, beperkt vaarwater", d.d. 23 april 2020."
De twee hoofdthema’s zijn de verticale
scheepsbewegingen in beperkt vaarwater en op rivieren als gevolg van squat en het verbeteren van de
manoeuvreermodellen bij kleine kielspeling.
De hoofddoelstelling van dit onderzoeksprogramma “vaargedrag en manoeuvreren”, zie [Ref. 1], is
gericht op de ontwikkeling van modellen en methodes teneinde te kunnen onderzoeken;
(1) hoeveel kleiner verticale marges (schip – bodem) kunnen zijn ten opzichte van de huidige
richtlijnen voor vaarwegen)
(2) of en zo ja hoeveel kleiner horizontale marges (schip – oever, schip – schip) kunnen zijn
ten opzichte van de nu geformuleerde richtlijnen voor vaarwegen en rivieren.
Het werkplan voor 2021 bevat de volgende zes werkpakketten, [Ref. 2]:
1. Inventarisatie criteria, dit betreft:
a. het inventariseren en bepalen van de criteria voor vlotheid en veiligheid van de
verkeersafwikkeling op de vaarwegen met beperkte waterdiepte
b. bepalen op welke aspecten en welke onderdelen criteria ontbreken (gap analyse);
2. Bepalen van de verticale marges in representatieve situaties, een eerste gevoeligheidsanalyse;
3. Verkenning berekenen van squat in een situatie met zandduinen;
4. Bestuurbaarheid op ondiep water;
5. Gevoeligheidsanalyse gemiddelde snelheid en brandstofverbruik;
6. Squat metingen.
Voor het ontwikkelen van de criteria, werkpakket 1, is de volgende aanpak voorgesteld;
1. Op basis van literatuuronderzoek uitwerken van de basiscriteria zoals gebruikt voor kanalen,
inclusief beschrijving, drempelwaardes en onderbouwing van de criteria;
2. Evalueren van de bruikbaarheid van de criteria voor riviersituaties;
3. Criteria bijstellen, aanvullen en waar mogelijk valideren op volledigheid aan de hand van o.a.
de beschikbare resultaten van het onderzoek van de afgelopen jaren;
4. Gap analyse van ontbrekende kennis voor het aanvullen van de criteria;
5. Analyse en rapportage.
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Samenvattend is de hoofdvraag die daarbij beantwoord moet worden is: wat zijn de generieke richtlijnen
voor rivieren, welke grenzen horen daarbij, welke kennis ontbreekt en welk aanvullend onderzoek is
noodzakelijk om dit aan te vullen?
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek.
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BESTAANDE CRITERIA VOOR KANALEN
Inleiding

Aan de basis van de criteria voor kanaalsituaties staat de eis dat een vlotte en veilige verkeerafwikkeling
gegarandeerd moet blijven. Criteria voor kanaalsituaties die uit de literatuur [Ref. 7] naar voren komen
zijn:
1. Een minimale waterdiepte-diepgang verhouding (h/T) om voldoende bestuurbaarheid te
garanderen;
2. Een minimale vaargeulbreedte-scheepsbreedte verhouding (B/b) voor toe te laten
verkeersintensiteit;
3. Een minimale natte doorsnede van de vaarweg in verhouding tot het grootspant (Ac/Am) om de
weerstand te beperken en daarmee voldoende vaarsnelheid te garanderen.
Alle drie moeten groter zijn dan een drempelwaarde.
Bouwmeester [Ref. 7] koppelt een goede bestuurbaarheid aan de “gemiddelde roerweg”, wat
gedefinieerd wordt als een zigzag manoeuvre waarbij de verhouding tussen de uitwijking en de
cycluslengte bij een opgegeven roerhoek binnen bepaalde grenzen moet blijven. Grenzen worden
echter niet aangegeven en de relatie wordt ook niet verder uitgewerkt. Er wordt alleen geconcludeerd
dat aan de goede bestuurbaarheid voldaan is als de waterdiepte-diepgang verhouding maar voldoende
groot is.
Het tweede criterium voor de beschikbare breedte wordt vooral gerelateerd aan de eisen m.b.t. een
vlotte verkeersafwikkeling (beschikbare/benodigde breedte met voldoende veiligheidsmarges om het
verkeer vlot en veilig af te wikkelen). Deze norm wordt hier in de discussie over de benodigde
waterdiepte (voorlopig) buiten beschouwing gelaten.
Bij de vaste kanaaldoorsnedes zoals vastgelegd in de Richtlijnen Vaarwegen in de vorm van een
minimale h/T-verhouding en minimaal vaarwegprofiel is het zo dat als aan (1) en (2) is ,voldaan dan is
ook de derde (bij benadering) geldig. Het derde criterium is daardoor bij de ontwikkeling van de
richtlijnen vaarwegen verdwenen. Het derde criterium wordt hier verder wel expliciet meegenomen.
In de volgende paragrafen gaan we dieper in op de drempelwaarden voor het eerste en het derde
criterium.
2.2

Waterdiepte diepgang verhouding

Een eerste scan van de literatuur [Ref. 7], [Ref. 8] geeft aan dat de drempel h/T>=1,3 of h/T>= 1,4
vooral bepaald lijkt te zijn door eisen aan de bestuurbaarheid. De vraag is in hoeverre deze grenzen
voor de huidige schepen in riviersituaties met wisselende waterstanden nog geldig zijn. De parallel
lopende onderzoeken kunnen daarbij een belangrijke onderbouwing leveren.
Uit het rapport van de werkgroep vaarwegen [Ref. 9]: Normen voor de vaarwegdiepte (h/T)
De verhouding waterdiepte/diepgang (h/T) en de kielspeling (h-T) beïnvloeden vooral de
bestuurbaarheid van het schip. Bij afnemende h/T-waarden moet meer en langer roer gegeven
worden om een bepaalde koersverandering te bereiken. Heeft het schip eenmaal een bepaalde
draaisnelheid, dan geldt bij kleine h/T-waarden eveneens dat lang en krachtig roer gegeven
moet worden om de draaisnelheid tot nul terug te brengen1. Dit betekent bij elkaar dat voor het
varen van een min of meer rechte baan in een kanaal met kleine h/T-verhouding beduidend
meer roeractiviteit nodig is dan in een dieper kanaal.
1

Hiervoor is geen theoretische onderbouwing en de bewering gaat zeker niet voor alle schepen op.

Rapport nr. 30957-14-MO-rev.2

6

De werkgroep vaarwegen [Ref. 9] concludeert vervolgens dat een h/T-waarde van 1,3 in geen geval
mag worden onderschreden, omdat:


deze waarde als een minimum moet worden beschouwd met het oog op een goede
bestuurbaarheid bij redelijke vaarsnelheid;



bij kleinere waarden de kans op het raken van bodemoneffenheden relatief groot wordt,



de haalbare vaarsnelheid bij lagere waarden onevenredig sterk terugloopt.

In ieder geval het eerste aandachtspunt kan ter discussie gesteld worden. De onderbouwing van de
waarde van 1,3 is gebaseerd op literatuuronderzoek [Ref. 8], waarbij er vooral is gekeken naar de
bestaande praktijk op diverse vaarwegen in Europa zonder verdere theoretische onderbouwing. Bij
deze inventarisatie was h/T = 1,3 de meest voorkomende waarde voor een krap profielverkeerssituatie,
welke gedefinieerd was als:


tweestrooks verkeer;



voorzichtig (d.w.z. met vaartvermindering) ontmoeten van twee geladen schepen;



voorzichtig (met vaartvermindering) oplopen van twee geladen schepen.

Voor de verschillende profielvormen die beschreven worden (trapezium-, gebroken - en bakprofiel),
wordt geen onderscheid gemaakt en wordt dezelfde norm gehanteerd.
Verder wordt geconcludeerd dat uit de praktijk bekend is dat het stuurgedrag van geladen
binnenschepen op kanalen met h/T = 1,3 i.h.a. nog erg onrustig is. Voor het "normale profiel" wordt
daarom een hogere norm (1,4) gesteld. Ook deze waarde is dus vooral gebaseerd op praktijkervaring.
De PIANC richtlijnen, [Ref. 6], benoemen dat voor het vaststellen van een minimale h/T-verhouding of
een minimale UKC (Under Keel Clearance) ook effecten van dwarsstroom en de effectiviteit van
boegschroeven (bodemroosters) mee gewogen moeten worden, maar geven hier verder geen invulling
aan.
2.3

Natte doorsnede vaarweg en vaarsnelheid

In Ref. 9, Normen voor de haalbare vaarsnelheid, wordt de volgende definitie voor de haalbare
vaarsnelheid genoemd:
De haalbare vaarsnelheid is gedefinieerd als 90% van de grenssnelheid voor het
desbetreffende dwarsprofiel (0,9 x Vgr).
Het is de vraag welke maximum vaarsnelheid hierbij als haalbare snelheid gehanteerd moet worden. In
het praktijkonderzoek [Ref. 8] is daarbij naast de norm voor h/T en de norm voor b/B (de
vaarwegbreedte op de diepgang van het geladen schip in verhouding tot de breedte van het
maatgevende schip) ook gekeken naar een norm voor de verhouding van het oppervlak van de
vaarwegdoorsnede en het grootspantoppervlak van het maatgevende schip (Ac/Am). De volgende
waarden worden op basis van de praktijkervaringen als normatief gesteld:


normaal profiel Ac/Am = 7;



krap profiel Ac/Am = 5.

De verhouding is mede bepalend voor de maximale vaarsnelheid die op een vaarweg bereikt kan
worden door het maatgevende schip. De maximum vaarsnelheid wordt vervolgens op de volgende wijze
gerelateerd aan de Ac/Am-norm:
De maximum vaarsnelheid in het trapeziumvormig profiel (zoals gehanteerd in de RVW 2020)
wordt gedefinieerd als 0,9 x de grenssnelheid, waarbij de grenssnelheid bepaald wordt aan de
hand van de methode Schijf. De gevonden maximum vaarsnelheid wordt vervolgens ook
normatief gesteld voor andere profielvormen.

Rapport nr. 30957-14-MO-rev.2

7

De norm voor een haalbare vaarsnelheid is dus indirect afgeleid uit de bestaande praktijksituaties van
de verhouding tussen het natte profiel en het grootspantoppervlak (en niet andersom zoals je zou
verwachten).
Ref. 9 geeft verder nog als opmerking dat iets hogere vaarsnelheden, tot 0,95 of 0,98 x de
grenssnelheid, bij de gebruikelijke motorvermogens i.h.a. haalbaar zijn, maar dat vergt onevenredig
hogere brandstofkosten. Bovendien gaat de bestuurbaarheid van het schip dan meer problemen geven
(o.a. door oeverzuiging). Vraag is in hoeverre dit voor rivieren relevant is.
De werkgroep vaarwegen komt volgens deze methode voor een trapeziumvormig profiel met een talud
1 : 3,5 uit op de volgende maximum vaarsnelheden (norm) voor de Klasse I tot en met Klasse IV
vaarwegen (boven: normaal profiel, onder: krap profiel):
Tabel 2-1 Maximum vaarsnelheden in een trapeziumvormig profiel

In bovenstaande tabellen is b/B groter dan wat de RVW voorschrijven, omdat de norm Ac/Am bepalend
is.
Met betrekking tot de normen wordt er in het bijzonder op gewezen dat in de bovenstaande normstelling
geen rekening is gehouden met eventuele schade aan oevers, taluds en vaarwegbodem en met
effecten van windhinder. Deze zouden nog apart in de normering betrokken moeten worden.
Bij de uitbreiding van de richtlijnen vaarwegen naar Klasse V vaarwegen [Ref. 10] wordt nog wel
opgemerkt dat het aanbeveling verdient om op dezelfde wijze de maximaal haalbare vaarsnelheid te
berekenen voor Klasse V vaarwegen, maar met de kanttekening dat als deze snelheid om economische
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redenen te laag geacht wordt dat het dan noodzakelijk is het dwarsprofiel te verruimen. De normering
van de snelheid wordt echter opengelaten. Wel wordt aanvullend opgemerkt:
Als de natte doorsnede van een vaarweg groot is, zoals bijvoorbeeld in rivieren of in vaargeulen
door meren (Ac/Am >> 7), zijn de hydraulische verschijnselen rond een varend schip veel
zwakker dan in een nauw profiel. Daarom kan in dat soort gevallen h/T = 1,2 aanvaardbaar zijn
[Ref. 10].
Ter illustratie geeft onderstaande tabel een overzicht van maximaal haalbare vaarsnelheden volgens
methode Schijf voor de hogere CEMT Klassen (normaal profiel) [Ref. 4].
Tabel 2-2 Vaarsnelheid en inzinking in een trapezoïde profiel (minimum vaarwegprofiel op basis van een
normaal profiel met windtoeslag landstreek)
CEMT
Klasse

RWS
Klasse

B

L

T
geladen

T
leeg

h/T

D

Wt

Wd

Va

∆w

Ac/As

VL

Vs
[m/s]

Vs
[km/u]

z
[m]

netto
kielspeling

M8

11.4

110

3.5

1.8

1.4

4.9

45.6

M9

11.4

135

3.5

1.8

1.4

4.9

45.6

22.8

5.5

5.57

3.27

2.61

9.41

0.31

1.09

22.8

6.75

5.65

3.28

2.62

9.43

0.30

1.10

Vb

C3l

11.4

190

4.0

1.8

1.4

5.6

45.6

22.8

9.5

5.80

3.50

2.80

10.09

0.33

1.27

VIa

M10

13.5

110

4.0

2.0

1.4

5.6

54

27

5.5

5.51

3.48

2.79

10.03

0.36

1.24

M11

14.2

135

4.0

2.0

M12

17

135

4.0

2.0

1.4

5.6

56.8

28.4

6.75

5.56

3.49

2.79

10.05

0.35

1.25

1.4

5.6

68

34

6.75

5.50

3.49

2.79

10.04

0.36

1.24

VIb

BII-4

22.8

195

4.0

2.0

1.4

5.6

91.2

45.6

9.75

5.52

3.49

2.79

10.05

0.36

1.24

VIc

BII-6l

22.8

270

4.0

2.0

1.4

5.6

91.2

45.6

13.5

5.64

3.50

2.80

10.08

0.34

1.26

VIIa

BII-6b

34.2

195

4.0

2.0

1.4

5.6

136.8

68.4

9.75

5.41

3.48

2.78

10.02

0.37

1.23

De volgende kanttekeningen moeten bij de tabel geplaatst worden:


In bovenstaande tabel voldoet het trapeziumvormig dwarsprofiel aan de normen uit de RVW.
De vaarwegbreedte wordt dan bepaald door de breedte van het maatgevende schip. Hierdoor
is de verhouding Ac/Am < 7. Dit is in tegenstelling met de eerdere tabellen waar de
vaarwegbreedte bepaald wordt door de eis Ac/Am = 7, waardoor in dat geval het
trapeziumvormig dwarsprofiel groter is dan volgens de normen uit de RVW;



Vs is in deze tabel 0,8 x de grenssnelheid bepaald op met behulp van “Schijf”. Voor een goede
vergelijking met de andere tabellen moet de snelheid nog met een factor 1.125 opgehoogd
worden. We vinden dan maximaal haalbare vaarsnelheden variërend van 10,6 km/u tot 11,4
km/u.
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BRUIKBAARHEID BESTAANDE CRITERIA VOOR RIVIERSITUATIES

3.1

Inleiding

Met betrekking tot riviersituaties merkt Bouwmeester [Ref. 7] het volgende op:
In tegenstelling tot een kanaal is in de vaargeul van een rivier de bodem niet evenwijdig aan de
waterspiegel. In buitenbochten is de diepte veel groter dan in rivierovergangen. Bovendien zijn
het slechts enkele extreem ondiepe overgangen die bepalend zijn voor de scheepvaart. De 30%
overdiepte wordt voor deze enkele ondiepten niet toegepast. Bij deze zogenaamde
maatgevende ondiepten kan een afvarend schip zelfs met de stroom meedrijvend passeren.
Door zijn snelheid ten opzichte van het water tot nul terug te brengen, wordt de spiegeldaling
en daarmee de inzinking en de trim tot nul gereduceerd. Voor de opvaart ligt dit iets ongunstiger
omdat het schip stroomopwaarts moet varen, en wel met een iets grotere vaarsnelheid dan de
aanwezige stroomsnelheid, wil het schip zich ten opzichte van de oever verplaatsen. Er zal dus
enige retourstroom langs het schip optreden en daardoor enige inzinking ontstaan.
En vervolgens:
Bij een rivier met zijn sterke bodemvariaties over de lengte en breedte van de vaarweg wordt
de toelaatbare diepgang voor de schepen beheerst door een enkele ondiepte in een bepaald
traject, terwijl het op het overige gedeelte van de vaarweg de aanwezige diepte veel groter is.
Bovendien varieert deze ondiepte ook nog met de tijd, door al of niet kleine aanzandingen en/of
uitschuringen. Voorzichtig en langzaam varend zal een geladen schip een dergelijke ondiepte
slechts kunnen passeren met een zeer kleine kielspeling. De maat hiervan is voor de Rijn
vastgesteld op circa 30 cm voor grote schepen. In wezen ligt dit echter verschillend voor op en
afvaart. Voor de opvaart moet het schip tenminste de snelheid van het water aanhouden om
nog vooruit te komen. Afvarende schepen kunnen theoretisch met de stroom mee drijven,
waarbij dan de druk op het roer nagenoeg geheel wegvalt.
Dit betekent dat de eis voor een minimale h/T verhouding, b.v. de genoemde 30% overdiepte, dus
minder relevant is en vervangen wordt door eisen te stellen aan een vaste minimale kielspeling boven
ondieptes, b.v. 30 cm, bij een redelijke minimale vaarsnelheid en afhankelijk van de vaarrichting
(opvaart, afvaart), om de kans op bodemberoering te minimaliseren. De redelijke minimale vaarsnelheid
zal dan vooral bepaald worden door een eis te stellen aan de bestuurbaarheid (voldoende druk op het
roer) bij lage vaarsnelheden of eisen met betrekking tot vlotheid.
Voor riviersituaties zijn de criteria bij ondieptes dan gekoppeld aan:


goede bestuurbaarheid bij minimale vaarsnelheid zowel in opvaart als afvaart;



minimaliseren van de kans op bodemberoering (vooral bepaald door de squat).

Dit gaat er wel van uit dat ondieptes alleen lokaal over korte riviervakken voorkomen en dat er verder
op de rivier voldoende diepte (en breedte) beschikbaar is om aan de reguliere eisen te voldoen, omdat
anders de transportfunctie (capaciteit van de vaarweg) te sterk verminderd.
Vragen die o.a. beantwoord moeten worden:


Welke eis (grenswaarde) wordt er gesteld aan de vaarsnelheid door het water?



Welke eis wordt er gesteld aan de bestuurbaarheid, b.v. grenswaarden aan een
giersnelheidsproef of uitwijkproef vergelijkbaar met de eisen uit de Binnenvaartregeling?



Wat is de minimaal benodigde kielspeling en wordt hiervoor een relatieve maat gehanteerd,
waterdiepte/diepgang = h/T, waarbij de diepgang stilliggend wordt bepaald) of wordt een
absolute waarde gehanteerd voor de netto kielspeling h – T – max inzinking tijdens varen?
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Complicaties voor het formuleren van richtlijnen en criteria voor de riviersituatie zijn de variërende
bodem zowel in langs als in dwarsrichting, variërende breedte, stroom(snelheid) en wisselende
waterstanden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met extra squat in situaties waarbij zich
meerdere schepen in de dwarsdoorsnede bevinden. Belangrijke vragen die bij de uitwerking van
minimum criteria voor rivieren verder beantwoord moeten worden zijn:


Wat is een representatieve (gemiddelde) waterdiepte (hgem) en bijbehorende h/T in het geval
van een onregelmatige bodem in relatie tot een criterium van goede bestuurbaarheid;



Wat is een representatieve natte doorsnede (As) bij een variërende dwarsdoorsnede, b.v. ten
gevolge van kribben;



Wat is bij een gegeven diepgang een representatieve waarde voor de waterdiepte, b.v. minimale
waterdiepte (hmin) boven de duintoppen, om de UKC te bepalen;



Hoeveel schepen kunnen zich naast elkaar in een doorsnede bevinden en wat zijn de bepalende
verkeerssituaties (ontmoeten en/of oplopen).

3.2

Criteria voor riviersituaties

Het startpunt criteria voor riviersituaties blijft het ontwerpprofiel van de rivier zoals ook vastgelegd in de
Richtlijnen Vaarwegen [Ref. 11] met de bevaarbare breedte W en de minimaal gegarandeerde diepte
D, zoals weergegeven in Figuur 1.

insteekbreedte
a

~

normaalbreedte
a

b

Bevaarbare breedte (W)

a+b

5m

Actuele waterstand
OLR
Minst Gepeilde Diepte (MGD)
Minimaal gegarandeerde diepte (D)

Figuur 1 Definitie van de vaargeul in een rivier [Ref. 11]

Aangenomen wordt dat het minimum profiel vastgelegd in een minimaal gegarandeerde diepte D en
bevaarbare breedte W t.o.v. OLR (Gelderse IJssel, Boven-Rijn, Waal) of MLW (Maas) ongewijzigd blijft.
Voor de Rijntakken wordt bij OLR een minimale vaargeuldiepte van 2,8 m (Aktewateren: Waal tot Tiel,
Bovenrijn, Nederrijn/Lek tot Arnhem) en 2,5 m (Gelderse IJssel tot Wijhe) gegarandeerd en desnoods
door baggeren in stand gehouden. Voor de Aktewateren ligt dit vast in de afspraken met de CCR. In de
(gestuwde) Maas wordt de vaargeul onderhouden op een waterdiepte van 4,90 m. Dit laatste is
gebaseerd op het uitgangspunt van 1,4 maal de diepgang van het maatgevende schip, uitgaande van
een maximaal toegestane diepgang van 3,5 m. Aanvullend moet nog opgemerkt worden dat, in het
kader van de vigerende TEN-T verordening [Ref. 18], is vastgelegd dat de EU-lidstaten er naar moeten
streven om op rivieren, kanalen en meren binnen het trans-Europees vervoersnetwerk een minimale
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diepgang van 2,50 m te faciliteren. Alleen op basis van goed onderbouwde redenen mag hiervan
afgeweken worden.
Over het algemeen is er meer waterdiepte beschikbaar dan de minimaal gegarandeerde diepte, zoals
ook in Figuur 1 schetsmatig is aangegeven (rood gearceerd). Schepen kunnen dus ook afladen op een
diepgang gelijk aan de minimaal gegarandeerde diepte. In sommige gevallen, als schippers de vaarweg
goed kennen, blijkt in praktijk dat men nog dieper aflaadt. Men zoekt dan de diepere delen van de
vaarweg op en maakt eventueel afspraken met overig verkeer om daar ook de ruimte voor te krijgen.
Weliswaar streeft Rijkswaterstaat behoud van de kielspeling na door het door middel van
ontwerpoptimalisatie zo veel mogelijk beperken van aanzanding in de vaargeul als gevolg van
rivieringrepen (zoals vastgelegd in het beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren BPRW 2016 –
2021 en het Rivierkundig Beoordelingskader [Ref. 15]). In de praktijk kan niet voorkomen worden dat
de diepere (rood gearceerde) delen aanslibben of dat ten gevolge van vaste lagen niet meer voldoende
kielspeling gegarandeerd kan worden. Rijkswaterstaat heeft in de memo “Beoordeling waterdiepteeffecten door rivierprojecten in de hoofdvaarwegen in de Rijntakken” [Ref. 14] een stapsgewijze
beoordelingsmethodiek uitgewerkt voor het beoordelen van aanzandingseffecten of
waterstandseffecten door een rivierproject. De methodiek resulteert er in dat tenminste de minimaal
gegarandeerde diepte (D) aanwezig blijft, maar kan er wel toe leiden dat er, ook over langere
vaarwegdelen, geen marge meer beschikbaar is. In deze memo wordt terecht opgemerkt dat de
effecten op dat de waterdiepte vertaald moeten worden naar effecten voor de hoofdvaarweg (als
transportas) en de gevolgen voor de scheepvaart.
3.3

Conclusie

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er afspraken bestaan met betrekking tot een minimaal
gegarandeerde diepte en een minimaal te faciliteren diepgang. Het blijkt echter dat niet altijd
gegarandeerd is dat er overal in de rivier voldoende waterdiepte beschikbaar is in de vorm van een
breedte gemiddelde overdiepte op de gegarandeerde diepte. Overdiepte die nodig is om een vlotte en
veilige verkeersafwikkeling te garanderen. Dit kan het gevolg zijn van aanslibbing of het gevolg van
aanwezigheid van een vaste laag of bodemkribben. Aanvullende criteria dienen zich daarom vooral te
richten op kenmerkende riviervakken waar voldoende overdiepte niet gegarandeerd is. Gelet op de
variaties in vormgeving bij rivieren wordt aanbevolen gebruik te maken van een beperkt aantal
maatgevende situaties waar sprake kan zijn van onvoldoende overdiepte. Voor de volgende situaties,
aspecten zijn dan onvoldoende criteria en/of richtlijnen beschikbaar:


De verticale kielspeling in maatgevende situaties (ondieptes), zowel stroomop als stroomaf
varend. Waarbij ook situaties bij verschillende afvoeren (waterstanden en stroomsnelheden)
onderkend dienen te worden en verschillende (meerstrooks) verkeerssituaties worden
beschouwd;



De verticale kielspeling in het geval van een onregelmatige bodem;



De minimale vaarsnelheid, gekoppeld aan voldoende bestuurbaarheid, met name in situatie
stroomaf varend;



Het effect van een onregelmatige bodem op de bestuurbaarheid van een schip, met name rond
aantakkingen.
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VOORSTEL BEOORDELINGSSCHEMA RIVIEREN
Beoordelingsschema

De centrale vraag is dan ook wat de minimale kielspeling moet zijn gegeven de karakteristieke
rivierdoorsnede (Figuur 1) met het minimumvaarwegprofiel en bij maatgevende verkeerssituaties
(Figuur 2) en of er dan nog sprake is van een veilige en efficiënte (capaciteit) vervoersmogelijkheid.
Veilig in relatie tot niet raken van de bodem, vlot in relatie tot een gewenste vaarsnelheid en voldoende
ruimte voor de retourstroom om de
De volgende stappen kunnen invulling geven aan een iteratief beoordelingsschema voor ingrepen in
rivieren. Daarbij wordt opgemerkt dat op een aantal onderdelen nader onderzoek nodig is.
Voorstel beoordelingsschema rivieren;
1. Leg de kenmerkende vaarwegdelen vast in combinatie met een maatgevende verkeerssituatie,
uitgedrukt in aantal vaarstroken en maatgevende scheepstypen, die aansluit bij de operationele
situatie en waarbij de veiligheid en capaciteit (in termen van gewenste diepgang en aantal
vaarstroken) van het vaarwegdeel nog intact blijven. De vaarwegdelen worden zowel in
dwarsrichting als in langsrichting vastgelegd. Per rivier en vaarwegdeel kan de maatgevende
dwarsdoorsnede en verkeerssituatie verschillen. Rivieren die onderscheiden worden zijn
Boven-Rijn, Waal, Rijn, Lek, IJssel en mogelijk delen van de Maas. Voor de Rijntakken kan
hierbij gebruik gemaakt worden van de inventarisatie van de meest ondiepe delen van de
vaarweg (MODV) uit de eerder genoemde memo m.b.t. de beoordeling van waterdiepteeffecten [Ref. 14]. Als voorbeeld staat in Figuur 2 de dwarsdoorsnede met driestrooksverkeer
voor de Waal. Bij de keus van de maatgevende verkeerssituatie wordt er rekening mee
gehouden dat ook de interactie tussen schepen bij ontmoeten en oplopen effect heeft op de
squat en dus op de maximale inzinking en daarmee de netto kielspeling.

Figuur 2 Voorbeeld maatgevende situatie Waal
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Kenmerkende vaarwegdelen zijn:


Rechte rivier met overloop;



Rivierbocht;



Aantakking met een ander vaarweg of haventoegang;



Vaste laag;



Bodemkribben.

2. Leg voor het betreffende vaarwegdeel de maatgevende vaarsnelheid door het water vast
(onderscheid opvarend en afvarend). Hierbij kan gekozen worden voor bijvoorbeeld langzaam
en voorzichtig varen om de ondiepte te kunnen passeren, maar beter is het om vanuit het
oogpunt van vlotheid over langere vaarwegdelen uit te gaan van een minimum vaarsnelheid die
aansluit bij de operationele situatie. B.v. 11 km/u in lijn met de normsnelheid zoals vastgesteld
voor kanalen (b.v. 9 km/u voor geladen schepen in een kanaal met normaal profiel, zie
hoofdstuk 3), maar wel rekening houdend met opvaart en afvaart. Een andere optie is om uit te
gaan van gemiddelde snelheden per scheepsklasse verkregen uit AIS-data. De verwachting is
dat dit uitkomt bij snelheden van 8 – 12 km/u ten opzichte van de bodem in opvaart en 16 – 20
km/u ten opzichte van de bodem in da afvaart. CBS heeft o.a. uit AIS data over de maand juli
2015 vaarsnelheden voor de belangrijkste Nederlandse vaarwegen afgeleid. RWS heeft zelf
kenmerkende vaarsnelheden afgeleid uit AIS data over het jaar 2019.
3. Doe inzinkingsberekeningen voor de maatgevende situaties, met als eis een minimum netto
kielspeling (bijvoorbeeld 30 cm) als eindresultaat. De resterende netto kielspeling kan
afhankelijk zijn van het bodemtype en het karakter van de bodem in langsrichting. Ook dient
rekening gehouden te worden met het betrouwbaarheid van de berekening (veiligheidsmarge).
Een netto kielspeling van 30 cm is een operationele waarde die ook aangehaald wordt als een
acceptabele marge in het informatieblad “berekenen aflaaddiepte” [Ref. 12, APPENDIX 1]. In
het laatste geval met de kanttekening dat dit geldt voor een zand- en grindbodem. Het
informatieblad zegt hierover dat de beoordeling van de marge vooral ligt bij het “goed
zeemanschap” van de schipper en ligt tussen 20 en 40 cm. De PIANC richtlijnen [Ref. 6]
noemen een marge van 20 cm, maar met voorwaarde dat voldoende breedte beschikbaar is.
Bij beperkte vaarwegbreedte wordt een ruimere kielspeling geadviseerd2:


40 cm voor een rotsbodem;



50 cm voor een grind/zand bodem;



50 cm voor gebruik van boegschroef.

Tenslotte geeft de richtlijn vaarwegen [Ref. 11] voor havens een minimum kielspeling van 100
cm i.v.m. gebruik van boegschroeven.
De inzinkingsberekeningen moeten uitgevoerd worden voor een range van significante
waterstanden en scheepssnelheden i.c.m. scheepsafmetingen (lengte, breedte, diepgangen).
Een eerste verkenning is opgeleverd [Ref, 17]. Ook de stroomsnelheid en vaarrichting (dalvaart,
bergvaart) moeten als parameter meegenomen worden. Uit onderzoek blijkt dat de
stroomsnelheid dan wel vaarrichting een significante invloed heeft op de mate van inzinking
[Ref. 16]. De recente CFD berekeningen die parallel aan dit onderzoek uitgevoerd worden
ondersteunen deze bevindingen (werkpakket 3 van het werkplan 2021, genoemd in de
inleiding). De inzinkingsberekeningen betreffen een iteratief proces waarbij bij iedere

2

De PIANC richtlijnen geven geen onderbouwing of referentie van de achtergrond van deze marges
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waterstand de maximaal mogelijke diepgang bepaald wordt waarbij nog aan de eis van de
minimale netto kielspeling voldaan is.
4. Toets of in de gekozen dwarsdoorsnede de maatgevende vaarsnelheid haalbaar is.
In situaties waarbij een lagere vaarsnelheid van toepassing is, bijvoorbeeld om stroomaf met
voldoende kielspeling over een ondiepte te varen, is deze toets niet nodig. Hier speelt dan met
name het voldoende manoeuvreerbaar blijven.
5. Optioneel kan overwogen worden dit aan te vullen met:

4.2



Een toets of de gevonden resultaten (m.b.t. maximaal mogelijke diepgang) nog
aansluiten bij de vereiste transportcapaciteit van de vaarweg.



Een toets of het maatgevende schip voldoende bestuurbaar is. Dit is in ieder geval van
belang als er effecten verwacht worden op complexe nautische locaties, zoals
splitsingspunten en aansluitingen van havens.



Toets op mogelijke schade aan de bodem (interactie tussen vaarweg en schip) of
schade aan kabels en leidingen.

Vereiste methodes en modellen

In het voorgaande hoofdstuk is een beoordelingsschema beschreven voor het beoordelen nautische
aspecten van waterdiepte-effecten ten gevolge van rivierprojecten. Dit schema moet ondersteund
worden door rekenmethoden en modellen om de verschillende berekeningen en toetsen uit te kunnen
voeren. Afhankelijk van de te onderkende maatgevende situaties zullen rekenmethodes en modellen
verder ontwikkeld moeten worden. Dit ligt ook ten grondslag aan het gezamenlijk onderzoek van
Rijkswaterstaat en MARIN waarbinnen dit werkpakket is gerealiseerd. Van de volgende onderwerpen
is nu al bekend dat deze in meer of mindere mate nader onderzoek vragen;
o

Gedrag van het schip bij een niet vlakke bodem en kleine kielspeling, zowel wat betreft
manoeuvreergedrag als wat betreft dynamische inzinking en vertrimming;

o

Dynamische inzinking van het schip bij verkeerssituaties (interactie-effecten met andere
schepen op dynamische inzinking en vertrimming.
Met de bestaande modellen zijn nu berekeningen mogelijk voor:


Situaties enkel schip, de empirische formules bieden betrouwbare inschattingen
voor de gemiddelde inzinking.



Met de tool RAPID (zie APPENDIX 2) is voor deze situaties naast de inzinking
ook meer betrouwbare trim info te bepalen.



Situaties met oploop manoeuvre, twee identieke schepen varen precies naast
elkaar (met de tool RAPID).

o

Berekening van grenssnelheid en bepaling van karakteristieke vaarsnelheid in
rivierdoorsnedes.

o

Wat is de invloed van de stroom (stroomaf, stroomop) op de squat, met name in situaties
met kleinere kielspeling.

o

Invloed kleine kielspeling op boegbesturing (met name “roostersystemen die het water
van onder aanzuigen”). De vraag die daaraan voorafgaat is: in welke situaties bij laag
water wordt boeg besturing gebruikt (nautisch complexe locaties)?

o

Het is niet bekend of er een goed capaciteits(transport)model bestaat met normen om
effecten voor de transportcapaciteit in beeld te brengen en te beoordelen.
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APPENDIX 1

INFORMATIEBLAD BEREKENEN AFLAADDIEPTE

R. 01

INFORMATIEBLAD BEREKENEN AFLAADDIEPTE
Voor het bepalen van de aflaaddiepte wordt er vaak gebruik gemaakt van een vuistregel. In situaties wanneer de
waterstand uitzonderlijke waarde aanneemt, is het verstandig de berekening zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren.
De diepte van de vaarweg in de verschillende trajectgedeeltes van de Rijn kan men aflezen op de Pegels. Om met
deze Pegelstand de juiste vaarwegdiepte en daarmee de juiste aflaaddiepte te berekenen zijn een aantal gegevens
nodig.
Hieronder wordt met gebruik van een plaatje uitgelegd hoe deze berekening gedaan kan worden en welke
informatie daarvoor nodig is.

BEREKENING AFLAADDIEPTE

BEREKENING VOORBEELD KAUB 4 JULI 2018

De informatie die hiervoor nodig is wordt in de volgende 2 pagina’s toegelicht.
A
B

Streefdiepte
GlW

C
D
E
F
G
H

Waterstand
Diepte vaargeul
Fehltiefe
Diepte vaargeul
Veiligheidsmarge (UKC)
Aflaaddiepte

190
78
112
128
240
0
240
30
210

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

+
-

Zie G. Veiligheidsmarge

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd
vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.

R. 01

A. STREEFDIEPTE/TIEFE UNTER GLW
Voor de Rijn in Duitsland geldt een streefdiepte per trajectgedeelte ten opzichte van het vergelijkingsvlak
Gleichwertiger Wasserstand. Dit vergelijkingsvlak geeft de streefdiepte aan die de overheid handhaaft ten opzichte
van de Gleichwertiger Wasserstand.
van kmr tot kmr
334,00 - 508,00
508,00 - 557,00
557,00 - 592,20
592,20 - 763,00
763,00 - 952,00

Riviergedeelte
Iffezheim (sluis) tot Budenheim/Niederwalluf
Budenheim/Niederwalluf tot St. Goar
St. Goar tot Koblenz (Moezelmonding)
Koblenz (Moezelmonding) tot Krefeld
Krefeld tot Woudrichem (Rijn/Waal)

Diepte vaargeul bij OLR
2,10 m
1,90 m
2,10 m
2,50 m
2,80 m

B. GLEICHWERTIGER WASSERSTAND (GLW)
Gleichwertiger Wasserstand is de waterstand die optreedt bij de overeengekomen lage afvoer die tijdens een
langjarige periode over een gemiddelde van twintig dagen per jaar zonder ijsgang niet wordt bereikt. Deze wordt
vanwege de stroombedverandering elke tien jaar opnieuw vastgesteld door de Centrale Commissie van de
Rijnvaart.
Pegel
Basel-Rheinhalle (CH)
Maxau
Speyer
Mannheim
Worms
Mainz
Oestrich
Bingen
Kaub

GlW 2012
499
369
241
160
72
168
87
100
78

Pegel
Koblenz
Andernach
Bonn
Köln
Düsseldorf
Ruhrort
Wesel
Rees
Emmerich am Rhein

GlW 2012
78
93
141
139
97
233
177
120
84

C. DAGELIJKSE WATERSTAND
De waterstand per traject gedeelte plus eventuele verwachtingen voor de komende dagen zijn af te lezen op de site
van Duitse vaarwegbeheerder Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) www.elwis.de

E. FEHLTIEFEN
Veranderingen van het stroombed van de rivier kunnen ervoor zorgen dat de streefdiepte op bepaalde plekken niet
behaald worden. Deze worden Fehltiefen genoemd en worden ook aangegeven op de site van de Duitse
vaarwegbeheerder.

F. DIEPTE VAARGEUL
Houd rekening dat bij specifieke laad- en losplaatsen (steigers) afwijkende diepgangen kunnen zijn waardoor de
plaatselijke bekendheid de bepalende factor is.

G. VEILIGHEIDSMARGE (UKC-UNDER KEEL CLEARANCE)
Voor een veilige vaart is het noodzakelijk dat het schip minder diepgang heeft dan de vaarwegdiepte. Men zal een
veiligheidsmarge (UKC) aan moeten houden. Hoeveel deze marge dient te zijn, is niet vastgelegd. Wel wijst Duitse
jurisprudentie uit dat een marge van 20 cm acceptabel is bij een zand- of grindbodem, maar dat deze marge van 20
cm beslist onvoldoende is voor bijvoorbeeld een tankschip die op een traject vaart met een rotsachtige bodem. De
beoordeling van de marge ligt vooral bij het 'goed zeemanschap' van de schipper en ligt tussen de 20 en 40 cm.

NORMALHÖHENNULL (NHN)
De peilschaal wordt geplaats ten opzichte van het Duitse referentievlak Normalhöhennull. Dit is het referentiepunt
voor hoogtemetingen in Duitsland. Duitsland neemt de zeespiegel van de Noordzee bij Amsterdam als nulpunt van
de schaal en heeft het Normalhöhennull gelijkgesteld aan het NAP.
Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd
vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.
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VOORBEELDBEREKENINGEN
Voorbeeld
Hoogte
waterstand

streef
OLR diepte Veiligheids- Voorbeeld
diepte /GIW vaarmarge cm
diepgang
Tu/GlW 2012
geul

Rivier Pegel

van
km

tot
km

Rijn

Maxau

334

384

354

910

210

369

195

30

165

Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn
Rijn

Mannheim
Worms
Mainz
Oestrich
Kaub
Koblenz
Andernach
Keulen
Dusseldorf
Ruhrort
Wesel
Emmerich

412
432
462
511
540
566
601
660
716
763
794
837

432
462
511
525
556
601
624
716
763
794
837
858

126
39
155
76
62
49
60
107
64
194
140
48

910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
910
910

210
210
210
190
190
210
250
250
250
280
280
280

160
72
168
87
78
78
93
139
97
233
177
84

176
177
197
179
174
181
217
218
217
241
243
244

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

146
147
167
149
144
151
187
188
187
211
213
214

TRAJECTGEDEELTES DUITSE RIJN
Traject
Iffezheim - Germersheim
Germersheim - Mannheim
Mannheim* - Ludwigshafen
Ludwighafen - Gernsheim
Gernsheim - Niederwalluf
Niederwalluf - Lorch
Lorch - Bad Salzig
Bad Salzig - Engers
Engers - Bad Hönningen
Bad Hönningen - Mondorf
Mondorf - Dormagen*
Dormagen* - Krefeld
Krefeld - Orsoy
Orsoy - Rees
Rees - Nederlandse grens

Referentiepeilschaal
Maxau
Speyer
Mannheim
Worms
Mainz
Oestrich
Kaub
Koblenz
Andernach
Bonn
Keulen
Düsseldorf
Duisburg/Ruhrort
Wesel
Emmerich

Riviergedeelte (Rijn-kmr)
334,00 - 384,00
384,00 - 410,50
410,50 - 431,50
431,50 - 462,00
462,00 - 508,00
508,00 - 540,00
540,00 - 566,00
566,00 - 601,00
601,00 - 624,00
624,00 - 660,00
660,00 - 710,00
710,00 - 763,00
763,00 - 794,00
794,00 - 837,00
837,00 - 857,00

Referenties/Bronnen:
www.elwis.de

Teletekst

www.vaarweginformatie.nl

www.waterinfo.be

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd
vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.
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APPENDIX 2

RAPID

RAPID
Calculation of wave resistance and potential flow

The computer program RAPID calculates the steady inviscid flow around a ship hull, the wave pattern and the wave
resistance. It solves the exact, fully non-linear potential flow problem by an iterative procedure, based on a raisedpanel method. Since its initial development, RAPID has been routinely applied in practical ship hull design.
Continuous further development has extended the applicability and improved the efficiency and accuracy. Today it
is one of the best known codes worldwide in the field of resistance and flow. RAPID forms an integral part of MARIN’s
consultancy services related to hull form improvements.
Restrictions
The method is based on inviscid
flow theory, which excludes the
effect of boundary layers, dead
water zones behind a transom, or
flow separation. Consequently, the
amplitude of the stern wave
system is usually overestimated;
very little for slender transom stern
vessels, more for fuller hull forms.
The wave resistance prediction is
affected by this, and therefore, not
fully accurate for the fuller hull
forms. However, the wave
resistance is good for ranking
different hull form designs in an
optimisation process. Wave
breaking or spray are not
modelled.

Applications
RAPID is used for the minimisation of wave making and wave resistance, primarily.
All features of the wave pattern, hull pressure distribution and streamline direction
over the hull can be visualised.
RAPID is applicable to the great majority of vessels, varying from tankers and
frigates to sailing yachts, and ferries; ships in deep or shallow water, or even in
channels. Extensions have been developed for ships with lifting surfaces (e.g. keel
or rudder), and asymmetric cases.

Accuracy
RAPID has been validated extensively against test results from MARIN’s model
test basins. The predicted flow and wave pattern have been found to be accurate,
and to indicate consistently the quality of a design and possible improvements.
Compared to linearised methods, RAPID predicts the bow wave height and
diverging waves far more accurately. The predicted wave resistance is generally
used in a relative way for the comparison of two hull forms in a hull form
optimisation process.

Input
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Output
The output consists of the velocity and pressure distribution on the hull, the wave
pattern, wave profile along the hull, wave resistance, dynamic sinkage and trim,
actual wetted surface area at speed, far-field wave spectrum, etc. A visualisation
tool gives detailed insight in the character of the flow, the origin of dominant wave
components and possible hull form improvements.
Expert judgement of the results will indicate which hull form modifications will
reduce the wave making. Hereafter, RAPID can be used again to verify the
modified design. In a few steps a hull form can efficiently and quickly be optimised,
and thus model testing can be limited.
Additionally, the pressure distribution may indicate possible improvements of the
viscous flow (e.g. reducing flow separation). Flow directions on the hull are used
for aligning bilge keels or knuckle lines with the local flow. Predicted far-field wave
heights are relevant for wash.

Computational approach
The solution of the non-linear free-surface problem is found in an iterative
procedure. The flow field and wave surface are repeatedly updated until all
boundary conditions are met. The dynamic trim and sinkage of the hull are adapted
to balance the hydrodynamic forces and moments.
Each iteration solves a linearised intermediate problem using a panel method.
Source panels are distributed over the hull and at a small distance above the wave
surface. The hull and free-surface boundary conditions lead to a large system of
equations that is solved using an efficient iterative algorithm.
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Wave pattern of a container ship.
Top half: RAPID prediction. Bottom half:
experiment (KRISO)

RAPID comes standard with a Graphical User Interface which helps the user
preparing the input, running the code and analysing the results. Calculations are
made for the speeds, displacements, LCG positions, water depths, and channel
widths specified by the user.
The input consists of a hull panel distribution and a free surface panelling. The hull
panel distribution can be generated from a digitised body plan or from a hull
surface representation in a CAD system. Interfaces exist for generating RAPID
input files directly from e.g. NAPA, TID and GMS. A free-0surface panelling is
generated automatically.

