Opdrachtgever: Duits-Nederlandse Werkgroep Hoogwater

Grensoverschrijdende effecten
van extreem hoogwater op de
Niederrhein
Deelrapport

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

december 2004

Colofon
De voorliggende rapportage is in opdracht van de Duits-Nederlandse Werkgroep Hoogwater geschreven
door het Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA) met financiële steun van het Ministerium für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, het
Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Provincie Gelderland in Nederland en de Europese
Unie (Interreg IIIB NWE).
Uitgevers:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
Schwannstraße 3
D-40476 Düsseldorf
Provincie Gelderland
Postbus 9090
NL-6800 GX Arnhem
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
Postbus 9070
NL-6800 ED Arnhem

Auteurs:

Dipl.-Ing. Bauassessor B. Mehlig (LUA)
Dipl.-Ing. M. Brinkmann (LUA)

Leden van de DuitsNederlandse Werkgroep
Hoogwater:

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung Nordrhein-Westfalen
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen
Bezirksregierung Düsseldorf
Staatliche Umweltämter Köln und Krefeld
Arbeitskreis der Deichpflichtigen im Regierungsbezirk Düsseldorf
Kreis Kleve (ook voor Kreis Wesel)
Provincie Gelderland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Waterschap Rivierenland
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

ISBN:

9036956706

Informatiediensten:

http://www.munlv.nrw.de
http://www.gelderland.nl
http://www.minvenw.nl

Vertaling:

Reva-Taaltraining en Vertalingen, Wekerom

Drukwerk:

MacDonald|SSN, Nijmegen

Verspreiding:

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de bovengenoemde uitgevers.
Er bestaat ook een Duitse uitgave van dit rapport met als titel:
Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremen Hochwässern am
Niederrhein, Teilbericht Wirkung der wasserstandvermindernden Maßnahmen
(ISBN 903695665)

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

Inhoudsopgave
0

Inleiding..................................................................................................................................................5

1

Berekeningsgrondslagen en -scenario’s ............................................................................................7
1.1
1.2
1.3

2

Kwalitatieve beschrijving van de resultaten.....................................................................................13
2.1
2.2
2.3

3

Berekeningsgrondslagen...............................................................................................................7
Berekeningsscenario’s ..................................................................................................................8
Meegenomen genomen maatregelen..........................................................................................10
Effecten van dijkoverstroming aan de Niederrhein......................................................................13
Effect van de hoogwaterverlagende maatregelen .......................................................................14
Samenwerken van dijkoverstroming en retentie aan de hand van het voorbeeld
retentiegebied Worringer Bruch...................................................................................................15

Numerieke beschrijving (topafvoeren) ..............................................................................................17
3.1 Effecten van dijkoverstroming .....................................................................................................17
3.2 Effecten van de geplande maatregelen op de topafvoer.............................................................19
3.2.1
Hoogwater van januari 1995 (MET95) ....................................................................................20
3.2.2
Hoogwater ongeveer in het bereik HQ100 (HW457) ................................................................21
3.2.3
Hoogwater ongeveer in het bereik HQ200 (HW846) ................................................................22
3.2.4
Hoogwater ongeveer in het bereik HQ500 (HW036) ................................................................23
3.2.5
Hoogwater met de grootste afvoer van de bekeken scenario’s (HW824)...............................24

4

Numerieke beschrijving (waterstand) ...............................................................................................25
4.1
4.2
4.3
4.4

Scenario 2020_NRW_M (realisering van NRW-retentiegebieden) .............................................26
Scenario 2020_NRW_NL_M (realisering van NRW-retentiegebieden EN NL-Ruimte voor
de rivier).......................................................................................................................................27
Scenario 2020_NRWMAX_M (realisering van NRW-retentiegebieden met optimalisatie en
verwijdering van hydraulische knelpunten)..................................................................................28
Scenario 2020_NRWMAX_NL_M (realisering van NRW-retentiegebieden met
optimalisatie en verwijdering hydraulische knelpunten EN NL-Ruimte voor de rivier) ................29

5

Effecten van de geplande maatregelen op het afvoerverloop ........................................................31

6

Gebied met het grootste waterstands-verlagende effect ................................................................33

7

Samenhang met het Actieplan Hoogwater van de ICBR .................................................................35
7.1
7.2

Effect van de dijkverbetering .......................................................................................................35
Overlapping van de effecten van dijkoverstromingen en getroffen maatregelen ........................35

8

Samenvatting.......................................................................................................................................37

9

Literatuur..............................................................................................................................................38
9.1
9.2

Rapporten binnen het project “Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op
de Niederrhein”............................................................................................................................39
Andere literatuur ..........................................................................................................................39

Bijlage A: Korte beschrijving van de maatregelen en omzetting in het model ................................... A1

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

1

Figurenlijst
Figuur 1-1: Gebruikte afvoergolven (meetpunt Andernach) voor de hydraulische berekeningen ter
beschrijving van het effect van de waterstandsverlagende maatregelen...................................7
Figuur 1-2: Plaats van de voorziene waterstandsverlagende maatregelen in Nordrhein-Westfalen.........10
Figuur 3-1: Effect van de dijkoverstroming bij de hydraulische berekening ...............................................17
Figuur 3-2: Vergelijking van de topafvoeren voor HW824 zonder maatregelen voor de
referentiejaren 1995 en 2020, gedifferentieerd naar Q-totaal (Qg) en Q-hoofdrivier (Qf)........18
Figuur 3-3: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf MET95 voor 5 scenario’s ............................20
Figuur 3-4: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW457 (in het bereik HQ100)
voor 4 scenario’s ......................................................................................................................21
Figuur 3-5: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW846 (in het bereik HQ200)
voor 5 scenario’s ......................................................................................................................22
Figuur 3-6: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW036 (in het bereik HQ500)
voor 5 scenario’s ......................................................................................................................23
Figuur 3-7: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW824 (in het bereik groter dan HQ500)
voor 4 scenario’s ......................................................................................................................24
Figuur 4-1: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRW_M en 2020_M ...............................................26
Figuur 4-2: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRW_NL_M en 2020_M.........................................27
Figuur 4-3: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRWMAX_M en 2020_M .......................................28
Figuur 4-4: Waterstandsverschillen van scenario’s 2020_NRWMAX_NL_M en 2020_M ..........................29
Figuur 5-1: Vergelijking van drie afvoergolven voor drie scenario’s bij Rijn-km 817 ..................................31
Figuur 5-2: Vergelijking van drie afvoergolven voor drie scenario’s bij Rijn-km 860 ..................................32
Figuur 6-1: Gedetailleerd overzicht van de absolute waterstanden en de verschillen voor km 800865 ...........................................................................................................................................33
Figuur 6-2: Vergelijking van de afvoergolven van drie hoogwaters bij Rijn-km 828 ...................................34
Figuur 7-1: Vergelijking: situatie “2020 zonder maatregelen“ (2020_M) en “1995 zonder
maatregelen“ (1995_M)............................................................................................................36
Figuur 7-2: Vergelijking: situatie “2020-NRWMAX_NL_M” met “1995_ M” ................................................36

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

2

Tabellenlijst
Tabel 1-1:
Tabel 1-2:
Tabel 3-1:
Tabel 4-1:
Tabel 5-1:

Overzicht over de berekende scenario’s en de maatregelen waarmee telkens rekening
is gehouden................................................................................................................................... 9
Berekende varianten met de waterstandsverlagende maatregelen in NRW .............................. 11
gebruikte combinaties scenario’s-afvoergolven voor de weergave van de geplande
maatregelen op de topafvoer langs de Niederrhein .................................................................... 19
Scenario’s ter beschrijving van het effect van hoogwaterreducerende maatregelen.................. 25
Combinaties van scenario’s voor de analyse van de effecten op het afvoerverloop .................. 31

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

3

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

4

Opmerking vooraf
Alle resultaten van deze studie gelden uitsluitend voor de situaties aan de Niederrhein en de Rijntakken,
zoals die in de modellen in acht zijn genomen. Dit geldt met name voor uitspraken met betrekking tot het
effect van de hoogwaterverlagende maatregelen. De parameters van de maatregelen zijn bepaald volgens
de stand van kennis resp. de planningstoestand van het jaar 2002. Tot het moment dat de maatregelen die
zich nu nog in de planningsfase bevinden of waarvoor het plan nog moet worden vastgesteld, zijn
gerealiseerd, kunnen zich wijzigingen in details voordoen die van invloed zullen zijn op het effect van deze
maatregelen. Hiervoor zijn afzonderijke modelsimulaties nodig. Deze worden in het kader van planningen
resp. vergunningsprocedures afzonderlijk opgesteld en zijn onafhankelijk van de hier gepresenteerde
resultaten.

0 Inleiding
Na de grote hoogwatergebeurtenissen in 1993 en 1995 hebben de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat
en het Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft van Nordrhein-Westfalen in november
1997 een gemeenschappelijke verklaring over samenwerking op het gebied van duurzame bescherming
tegen hoogwater ondertekend. Om het onderzoek en ontwikkelingen ter verbetering van de bescherming
tegen hoogwater op elkaar af te kunnen stemmen, is er een Duits-Nederlandse werkgroep “Hoogwater” in
het leven geroepen, die ook deze studie heeft uitgevoerd.
In beide landen worden er maatregelen getroffen resp. reeds geïmplementeerd, om de afvoeren van de
Rijn niet groter resp. de waterstanden niet hoger te laten worden. Wat er in detail gebeurt wanneer de
afvoer van de Rijn de maatgevende afvoeren toch overschrijdt, is echter niet bekend.
Essentiële doelstellingen van de hier beschreven studie zijn de beantwoording van de volgende vragen. Het
is de bedoeling om hierbij niet alleen rekening te houden met de huidige situatie, maar vooruitblikkend ook
met toekomstige ontwikkelingen zoals de verwachte klimaatveranderingen en de geplande
retentiemaatregelen.
-

-

Hoeveel water kan er onder extreme omstandigheden vanuit het stroomgebied van de Rijn worden
verwacht?
Hoeveel water kan er tussen de dijken via de Niederrhein en de Nederlandse Rijntakken worden
afgevoerd?
Waar vinden de dijkoverstromingen plaats en wat zijn de effecten op de hoogwatergolven? Wat gebeurt
er wanneer het water niet tussen de dijken kan worden afgevoerd? Welke binnendijksgelegen gebieden
zullen overstromen? Zijn er grensoverschrijdende overstromingen mogelijk?
Wat zijn de effecten van maatregelen om het hoogwater te verlagen?

Het eigenlijke studiegebied omvat de Rijn in Nordrhein-Westfalen en in de provincie Gelderland met zomeren winterbed alsmede de gebieden die bij een dijkdoorbraak in NRW en in het Duits-Nederlandse
grensgebied overstromen.
Eerst is berekend, welke extreme afvoeren er in het Rijngebied kunnen ontstaan. In een tweede stap zijn de
effecten van deze afvoeren op de Niederrhein vastgesteld. Daarbij is tevens onderzocht, welke invloed
hoogwaterverlagende maatregelen op de afvoer in de Rijn kunnen hebben. Hieronder vallen zowel de in het
kader van het Actieplan Hoogwater reeds geplande of gerealiseerde retentiegebieden, maar ook
aanvullende maatregelen.
Voor de projectonderdelen “Ontwikkelingstoestand van het dijksysteem”, “Hoogwaterverlagende
maatregelen bovenstrooms van Andernach” en “Hoogwaterverlagende maatregelen in het
onderzoeksgebied” zijn de scenario’s voor de jaren 2002 en 2020 bekeken. Voor mogelijke gevolgen van
een klimaatverandering is een inschatting voor 2050 gebruikt. Vanwege de belangrijke invloeden op de
afvoerhoeveelheid in de hoofdstroom zijn zowel aan de Oberrhein als aan de Niederrhein ook varianten met
en zonder dijkoverstromingen berekend.
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-

De hierna genoemde punten vormen de belangrijkste stappen van het project:
Bepaling van extreme afvoeren vanuit het stroomgebied van de Rijn bij Andernach
Maken van overstromingsberekeningen voor de Niederrhein en Gelderland
Bepaling van de effecten van dijkoverstromingen en hoogwaterverlagende maatregelen op de
waterstand en de afvoer
Inschatting van het effect van klimaatverandering

In dit deelrapport worden de resultaten van de effecten van de hoogwaterverlagende maatregelen
gepresenteerd.
In een ander deelrapport (Kroekenstoel et al. (2003)) worden verkennende berekeningen, met het BOS-IR
(DSS-large river) gemaakt voor het onderzoeksgebied, beschreven. Bij deze berekeningen is
gebruikgemaakt van 2 stationaire afvoeren en een kunstmatige afvoergolf op basis van het hoogwater van
maart 1988.
Het deelrapport Van der Veen et al. (2004a) beschrijft de invoer voor het hydraulische model BOS-IR (DSSLarge Rivers). Het gaat daarbij om de hydraulische randvoorwaarden en de sinds 1995 uitgevoerde
maatregelen, alsmede om de nog geplande maatregelen op de Niederrhein tot 2020. Tegelijkertijd wordt in
dit document beschreven, hoe de hydraulische effecten (d.w.z. vooral de verlies- en evt. groeivolumes) van
de overstromingen in het gebruikte SOBEK-model zijn geïntegreerd. De basis hiervoor vormden de
overstromingsberekeningen die door de provincie Gelderland met behulp van het 2D-model Delft-FLS
(Gudden, 2004) zijn gemaakt.
Een gedetailleerde beschrijving van de berekeningen die met het BOS-IR Niederrhein-Rijntakken zijn
gemaakt, zijn te vinden in het rapport van Van der Veen et al. (2004b). Deze berekeningen zijn gemaakt in
nauwe samenwerking tussen LUA (Landesumweltamt) in Düsseldorf en het RWS RIZA in Arnhem.
Verdere en samenvattende informatie met betrekking tot het totale plan zijn te vinden in het eindrapport
(Lammersen, 2004).
De voorliggende rapportage is als volgt gestructureerd:
Hoofdstuk 1 beschrijft de berekeningsgrondslagen en -scenario’s. In hoofdstuk 2 worden kwalitatief de
resultaten beschreven. Naast de dijkoverstromingen en het effect van de maatregelen zelf wordt aan de
hand van een voorbeeld tevens ingegaan op de combinatie van dijkoverstromingen en het effect van
maatregelen. Hoofdstuk 3 toont numeriek de resultaten van de effecten op de topafvoeren van de
verschillende scenario’s en gekozen afvoergolven. Naast het hoogwater van 1995 en het projecthoogwater
met de hoogste topafvoer worden ook de effecten op de topafvoeren van 3 hoogwaters beschreven, die
ongeveer bij een orde van grootte van HQ100, HQ200 en HQ500 moeten worden ingedeeld.
In hoofdstuk 4 worden de effecten op de waterstand getoond. Aan de beschrijvingen liggen steeds
scenario’s ten grondslag die verschillende toestanden van de retentiemaatregelen vertegenwoordigen. De
effecten op de vorm van de afvoergolf en een beschrijving van het gebied met de grootste
waterstandsreducerende werking worden besproken in hoofdstuk 5 en 6. In het daarop volgende hoofdstuk
7 wordt geprobeerd een verband te leggen met het ICBR-Actieplan Hoogwater. Tot slot volgt in hoofdstuk 8
een samenvatting van dit rapport.
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1 Berekeningsgrondslagen en -scenario’s
1.1

Berekeningsgrondslagen

Basis voor de gepresenteerde berekeningen vormt een periode van 1000 jaar neerslag in het stroomgebied
van de Rijn. Deze reeks is met behulp van het HBV-model van de BfG omgezet in afvoer. Op basis van
deze hydrologische modellering heeft de BfG de 16 hoogwaters met de grootste afvoer bij Andernach en bij
Lobith geselecteerd. De projectleiding heeft op basis van verschillende criteria een selectie van 8 van deze
afvoergolven gemaakt. Deze geselecteerde afvoergolven zijn gebruikt in het hydraulische model. De
hydrologische modellering staat beschreven in Ebele et. al. (2004), de selectieprocedure en de modelinvoer
voor het BOS-IR in Van der Veen et al. (2004a). In Figuur 1-1 wordt een overzicht van de verschillende
afvoergolven getoond.
Door de BfG zijn bovengenoemde tijdseries voor 3 scenario’s aangeleverd: toestand 2002 zonder
dijkoverstroming aan de Oberrhein (Ist2002_OhneDueb), toestand 2002 met dijkoverstroming op de
Oberrhein (Ist2002_MitDueb) en 2020 met dijkoverstroming op de Oberrhein (Soll2020_MitDueb). Voor
nadere details wordt verwezen naar Van der Veen et al. (2004a). De afvoergolven die voor het vaststellen
van het effect van de hoogwaterverlagende maatregelen op de Niederrhein zijn gebruikt, omvatten telkens
het overstromen van de dijken aan de Oberrhein, opdat de daadwerkelijk optredende hydraulische condities
zo realistisch mogelijk in het model terug te vinden zijn.
Voor het bepalen van de effecten van dijkoverstromingen en hoogwaterverlagende maatregelen op de
waterstand en de afvoer is gekozen voor het Beslissingen Ondersteunende Systeem voor de schematisatie
van rivieren (verkorte aanduiding in het Duits: DSS-LR, Nederlands BOS-IR. Dit model is de afgelopen
jaren door het RIZA en WL|Delft Hydraulics ontwikkeld voor de analyse van effecten van rivierkundige
maatregelen. Rondom de hydraulische kern van SOBEK is een Gisondersteunde schil gevormd, die het
mogelijk maakt, op een eenvoudige en reproduceerbare wijze een groot aantal maatregelen hydraulisch te
simuleren en in een omvangrijk projectbeheer te organiseren.
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Figuur 1-1: Gebruikte afvoergolven (meetpunt Andernach) voor de hydraulische berekeningen ter
beschrijving van het effect van de waterstandsverlagende maatregelen
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1.2

Berekeningsscenario’s

Voor de referentiejaren 1995, 2002 en 2020 is steeds een toestand zonder retentiegebieden aan de
Niederrhein als vergelijkingstoestand gedefinieerd. Verder is in de berekeningen rekening gehouden met de
afvoerreductie door het overstromen van de dijken aan de Oberrhein (invloed op de “inkomende” afvoergolf
bij Andernach) en door het overstromen van de dijken aan de Niederrhein (invloed op de afvoergolf
benedenstrooms van resp. ter hoogte van de D-NL-grens).
Ieder gebruikt hoogwater wordt gekenmerkt met de code HW en een jaartal uit de serie van 1000 jaren. Ten
behoeve van een vergelijking met een historische afvoergolf is het historische hoogwater van januari 1995
met de daadwerkelijk opgetreden afvoeren bij de berekeningen meegenomen. Deze afvoergolf is voorzien
van de code MET95.
De referentiejaren 1995/2002 en 2020 hebben verschillende dijkhoogtes, omdat in het referentiejaar
1995/2002 een aantal dijklocaties als niet versterkt, resp. niet aangepast is opgenomen. Dit leidt ertoe dat
de berekende afvoergolven in het referentiejaar 1995/2002 door overstromingen aan de Niederrhein een
verhoogd volumeverlies kennen en zodoende een hogere waterstandsverlaging laten zien in vergelijking
met de referentie van het referentiejaar 2020. Om het effect van maatregelen te beschrijven, mag er
derhalve alleen binnen een referentiejaar worden vergeleken, aangezien er anders geen rekening wordt
gehouden met de telkens verschillende volumes van de dijkoverstroming.
Het is principieel mogelijk, de berekeningen te bekijken zonder rekening te houden met de
dijkoverstromingen, maar dit is dan alleen van theoretische aard, aangezien de werkelijk plaatsvindende
dijkoverstromingen en de daarmee verbonden volumeverliezen van de afvoer verwaarloosd worden. Ook is
door deze zuiver hydrologische benadering zonder dijkoverstromingen geen uitspraak over het effect van
maatregelen mogelijk, omdat deze met te hoge afvoeren worden belast en derhalve ook anders reageren.
Derhalve dient het overstromen van dijken in de hydraulische superpositie mee te worden gerekend als
“onbedoelde maatregel”.
Voor de in dit rapport beschreven resultaten met betrekking tot het effect van de waterstandsverlagende
maatregelen is de toestand van het referentiejaar 2020 met de op dat moment bestaande dijkhoogtes als
maatgevend aangenomen, omdat deze toestand een beschrijving van het complete systeem toelaat en
ongeveer overeenkomt met het tijdsbestek voor de mogelijke realisering van retentiemaatregelen.
De gemaakte berekeningen met 9 afvoergolven, 3 referentiejaren, verschillende maatregelenscenario’s
alsmede met en zonder dijkoverstromingen staan diverse evaluatiemogelijkheden toe. Tabel 1-1 geeft een
overzicht met de modelberekeningen.
De resultaten van de niet-stationaire berekening zijn zodanig geëvalueerd dat voor iedere berekening de
hoogste afvoer resp. de hoogste waterstand van elk dwarsprofiel als langsprofiel over het bekeken
Rijntraject wordt gelegd. Voor de vergelijking van twee scenario’s wordt het effect als afvoer- resp.
waterstandsreductie weergegeven via het verschil van deze waarden. Meestal ziet de presenatie er zo uit
dat meerdere of zelfs alle hoogwatergolven worden weergegeven, omdat zo de bandbreedte in
afhankelijkheid van hoogte en vorm van de golf heel goed wordt getoond.
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Overzicht over de berekende scenario’s en de maatregelen waarmee telkens rekening is
gehouden

Bislicher Insel 2020 3)

Rees hoogwatergeul 3)

E

FM

Rijnstrangen

Brug Wesel 3)
E

PLUS

Ooijpolder

Orsoyer Rheinbogen 4)

NL

RP-ST

Bylerward
B3
RP-ST

Grietherbusch
PV
RP-U

Lohrwardt
PFV
RP-U

Bislicher Insel
AV
RP-U

Orsoyer Land
AV

Type

NRWMAX

DRV-LD

V4
DRV

Mündelheim

B2
RP-ST

Ilvericher Bruch

2A
DRV

Monheim
AV
DRV-LD

Worringen
V3 1)
RP-ST

Naam van
het
scenario

PFV 1)

Variant

RP-U

Köln-Langel

Maatregel

Itter-Himmelgeist

NRW

PKB-Ruimte voor de rivier

Tabel 1-1:

1995_O
X
1995_M
X
1995_PLUS_O
X
X
X
1995_PLUS_M
X
X
X
2002_NRW_O X
X
X X X X
2002_NRW_M X
X
X X X X
2002_NRW_PLUS_O X
X
X X X X
X
X
2002_NRW_PLUS_M X
X
X X X X
X
X
2020_O
X
2020_M
X
2020_NRW_O X X X X X X X X X X X
2020_NRW_M X X X X X X X X X X X
2020_NL_O
X
X
2020_NL_M
X
X
2020_NRW_NL_O X X X X X X X X X X X
2020_NRW_NL_M X X X X X X X X X X X
2020_NRWMAX_O X2) X2) X X X2) X X X X X X2) X X X X
2020_NRWMAX_M X2) X2) X X X2) X X X X X X2) X X X X
2020_NRWMAX_NL_O X2) X2) X X X2) X X X X X X2) X X X X
X
2020_NRWMAX_NL_M X2) X2) X X X2) X X X X X X2) X X X X
X
2020_NRW_NL_PLUS_O X X X X X X X X X X X
X
X
X
2020_NRW_NL_PLUS_M X X X X X X X X X X X
X
X
X
_O = Zonder dijkoverstroming aan de Niederrhein RP ST: Retentiepolder gestuurd
VL: Uiterwaardverlaging
_M = Met dijkoverstroming aan de Niederrhein
RP U:
Retentiepolder ongestuurd
E:
Verwijdering hydraulische knelpunt
DRV:
LD
Dijkverlegging
met
leidam
FM:
Hoogwatergeul
P-V:
Planningsvariant
DRV:
Dijkverlegging
A-V:
Uitvoeringsvariant
PV-V:
Bestemmingsplanvariant
X = in het berekeningsscenario is rekening gehouden met de maatregelen
1) met de recentere documenten van het STUA Köln is rekening gehouden
2) In- en uitlaatwerk in het model zodanig verandert dat de maatregel op de maatgevende afvoer is geoptimaliseerd.
3) aanvullende geplande maatregel voor het verwijderen van hydraulische knelpunten
4) aanvullende, tot dusver nog niet in de planning opgenomen retentiepolder
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1.3

Meegenomen genomen maatregelen

Voor de 11 in NRW voorziene waterstandsverlagende maatregelen zijn na uitgebreide voorgesprekken, met
name met het StUA Krefeld, in het kader van een gezamenlijke workshop van de Duits-Nederlandse
Werkgroep in 2003 de berekeningsvarianten (maatregel in planningstoestand) en de invoerparameters
overeengekomen.
De verschillende binnen het project gebruikte varianten van de maatregelen zijn samengevat in Tabel 1-2.
De aannames voor de invoerparameters en de principiële omzetting ervan staan in de bijlage voor de
afzonderlijke maatregelen beschreven.
Principieel moet er op deze plaats op worden gewezen dat de parameters behorend bij de maatregelen die
zich nog in het planningsstadium bevinden, nog aan een deel behoorlijk grote dynamiek onderhevig zijn.
Dat is om vak- en planningsredenen volstrekt gerechtvaardigd. Dit leidt er echter toe dat parametersets,
vastgesteld tijdens o.a. de workshop, nu bij het uitkomen van dit rapport alweer veranderd kunnen zijn.
Deze omstandigheid is op de koop toe genomen, om in het project tijdig resultaten te kunnen behalen. De
desbetreffende afzonderlijke planning en gedetailleerde berekening van maatregelen zal gerelateerd aan
het afzonderlijke project en daarmee in verregaande mate onafhankelijk van de hier gepresenteerde
resultaten worden gemaakt.

Figuur 1-2: Plaats van de voorziene waterstandsverlagende maatregelen in Nordrhein-Westfalen
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Tabel 1-2:

Berekende varianten met de waterstandsverlagende maatregelen in NRW

Maatregel
Köln-Langel
Worringer-Bruch
Monheim
Itter-Himmelgeist
Ilvericher-Bruch
Mündelheim
Orsoy-Land
Bislicher-Insel
Lohrward
Bylerward

Berekende variant / type maatregel
Besluitvormingsvariant / retentiepolder ongestuurd
Variant 3 / retentiepolder gestuurd
Uitvoeringsvariant / dijkverlegging met leidam
Variant 2a / dijkverlegging zonder leidam
Variant B2 / retentiepolder gestuurd
Variant 4 / dijkverlegging zonder leidam
Uitvoeringsvariant / dijkverlegging met leidam
Uitvoeringsvariant / retentiepolder ongestuurd (zomerpolder)
Besluitvormingsvariant / retentiepolder ongestuurd
Variant B3 / retentiepolder gestuurd

Meer informatie is gegeven in Bijlage A en bij Van der Veen et al. (2004a).

Maximale variant 2020_NRW:
Naast de voorziene maatregelen is in de eerste projectworkshop een zogenaamde “maximale variant”
overeengekomen. De details van deze maximale variant zijn als volgt (zie ook Bijlage A12 en in Van der
Veen et al., 2004a):
•
•
•
•

“Optimalisatie” van de retentiepolders Langel, Worringen, Ilvericher Bruch 1+2 en Bylerward
Integratie van de extra retentieruimte Orsoyer Rheinbogen (km 802 – 804,8)
Verwijdering oude brug Wesel (km 813,5 – 814,0)
Bislicher Insel met 5 verschillende maatregelen:
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 1 (linkeroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 2 (linkeroever, km 821,7)
Verwijdering dwarsdam Postdeich (rechteroever, km 821,4)
Verwijdering helling café-restaurant Rose (rechteroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Melkstall (rechteroever, km 824,8)
• Reeser Schanz (hoogwatergeul, km 834,8 – 838,0),
• Dwarsdam Oberwörmter, via Grietherbusch reeds opgenomen in “2020”

Maatregelen “Ruimte voor de rivier” in Nederland
De hoogwaterreducerende maatregelen in Nederland zijn erop gericht zonder dijkverhogingen een hogere
afvoercapaciteit te realiseren waarbij in de toekomst in plaats van 15.000 m3/s 16.000 m3/s veilig kan
worden afgevoerd.
In het kader van de PKB Ruimte voor de rivier loopt momenteel de fase van planning en omzetting van
concrete maatregelen. Om dit proces en de hiermee gepaard gaande discussies te ondersteunen, is er een
visualiseringsinstrument gecreëerd, dat alle potentiële maatregelen inclusief hun effecten als bouwstenen
omvat. Met behulp van deze bouwstenen kunnen verschillende maatregelen met hun effect worden
gecombineerd. Daarom is in Nederland het nagestreefde totaaleffect dat door middel van
waterstandsverlagende maatregelen moet worden bereikt, bekend, de maatregelen zelf zijn echter nog niet
vastgelegd.
De modelomzetting van “Ruimte voor de rivier” staat beschreven in Bijlage A 13 en in Van der Veen et al.
(2004a).
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2 Kwalitatieve beschrijving van de resultaten
2.1

Effecten van dijkoverstroming aan de Niederrhein

De in het project bekeken afvoergolven vertonen voor de Niederrhein ook topafvoeren die - voor een deel
duidelijk - boven de maatgevende afvoeren van waterkeringen (met name dijken) resp. boven de capaciteit
van de hoofdgeul (bij hoge oevers) liggen. Daarom zal het bij de in het project berekende scenario’s tot
overstroming van beschermde gebieden komen.
Met name het overstromen van dijken zal leiden tot volumeverliezen in de hoogwatergolf, die lagere
topafvoeren en veranderde golfvormen in de benedenloop tot gevolg hebben.
Het overstromen werkt dus in de regel als retentie, waarbij er afhankelijk van het scenario aan de
Niederrhein in 3 grotere gebieden parallel aan de Rijn verlopende stromen zullen ontstaan, die telkens
benedenstrooms terug worden geleid in de Rijn. Deze 3 gebieden worden in hoofdstuk 3.1 nader bekeken.
De dijkverbetering aan de Rijn in NRW, d.w.z. het dichten van gaten resp. het aanpassen van dijkhoogtes,
tot aan het referentiejaar 2020 leidt ertoe dat op deze plaatsen van dijkversterking een betere bescherming
tegen hoogwater ontstaat:
De capaciteit tussen de dijken is vergroot
De hoeveelheid water die over de dijkkruin stroomt is geringer
Wanneer er extreme afvoertoppen tot boven de dijkhoogtes optreden, dan leiden die er in het referentiejaar
2020 toe dat de dijken dienovereenkomstig later en zodoende meer in de buurt van de piek overstromen
dan in het referentiejaar 1995/2002. Dit leidt als gevolg van de (onbedoeld) “verbeterde” retentiewerking tot
een sterkere beïnvloeding van de topafvoer en daarmee tot een sterkere reductie van de topafvoeren in
benedenstroomse richting. Verder doen zich voor het referentiejaar 2020 lagere topafvoeren voor bij de
stromen die als gevolg van de dijkoverstroming achter de dijken ontstaan.
Het “gat” in de dijklijn bij Emmerich (hoogwaterkeermuur in het referentiejaar 1995/2002 nog te laag) leidt in
de referentiejaren 1995/2002 tot overstromingen in dit gebied. Dit leidt tot een verlaging van de topafvoer bij
het (hoogste) projecthoogwater HW824 van max. 350 m3/s bij Lobith. In het referentiejaar 2020 is de
keermuur aangepast aan de geldige maatgevende afvoer BHQ, zodoende zal er voor dit scenario geen
overstroming en daarmee geen verlaging van de piek meer plaatsvinden.
Door dijkaanpassingen met name in het gebied Köln/Düsseldorf hebben de overstromingen in 2020 een
“effectievere” uitwerking op de verlaging van de piekwaarden dan in 1995/2002. Dit leidt ertoe dat de
bijbehorende topafvoeren in de buurt van de grens lager zijn dan in 1995/2002.
Evenwel vindt in 2020 in Emmerich geen piekverlagende overstroming van de hoogwaterkeermuur plaats,
zodat bij Lobith in beide referentiejaren ongeveer dezelfde topafvoeren worden bereikt. De indirect door het
aanpassen van de keermuur veroorzaakte verhoging van de piek voor het genoemde scenario wordt dus
door bovenstrooms gelegen maatregelen in NRW gecompenseerd.
Het scenario met de geoptimaliseerde maatregelen in NRW en Ruimte voor de rivier in Nederland
(2020_NRWMAX_NL_M) levert bij het grootste hoogwater (HW824) in het gebied benedenstrooms van
Emmerich dienovereenkomstig ook bij benadering dezelfde topafvoeren op als in het referentiejaar
1995/2002. Alleen een geoptimaliseerde sturing van Bylerward zou hier voor een verdere afvoerverlaging
(tot 200 m3/s) kunnen zorgen. Dit zou bij een nog groter hoogwater voor de keermuur in Emmerich van
belang kunnen zijn.
Naast de eigenlijke beschouwing van de overstromingsgebieden moet er ook worden gesproken over de
mogelijke beïnvloeding van het effect van waterstandsverlagende maatregelen. Zo doet zich bij het
vaststellen van inloopdrempels of sturingsregels voor gestuurde retentiegebieden altijd de noodzaak voor,
maatgevende afvoeren en golven te definiëren. Deze eerste gegevens voor de nadere beschouwing van
retentiegebieden zijn minder waard, wanneer er geen rekening wordt gehouden met een mogelijke
dijkoverstroming in bovenstroomse richting als gevolg van de geanalyseerde afvoeren. Een dimensionering
van dergelijke voorzieningen zal dan steeds gebreken vertonen, die de werking ervan blijvend kunnen
veranderen.
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2.2

Effect van de hoogwaterverlagende maatregelen

Afhankelijk van de piekhoogte en de vorm van de hoogwatergolf hebben de hoogwaterverlagende
maatregelen een verschillend effect op de waterstandsreductie. Over het Rijntraject gezien verschillen de
vastgestelde effecten – het maximale effect is beperkt tot een kort lokaal gebied. Daarom is het niet
toegestaan, het effect van een maatregel weer te geven met één enkele waarde in [cm].
Dijkverleggingen met een verbreden van het stroomvoerend profiel resp. doorstroomde polders met een
eigen afvoeraandeel zijn tot dusver ten aanzien van het effect ervan eerder onderschat. Oorzaak hiervan
kan zijn dat het door de maatregel doorstroomde oppervlak te klein is aangenomen. Een
waterstandsverlaging in eerste instantie plaats door de uitbreiding van het stroomvoerend profiel. Door een
toename van het doorstroomde oppervlak in een profiel zijn lagere waterstanden bij dezelfde of ook iets
hogere afvoeren mogelijk. Een waterstandsverlaging zorgt in bovenstroomse richting voor een groter
verhang van energielijnen, wat weer kan leiden tot een iets grotere stroomsnelheid. Ook dit effect kan ertoe
leiden dat bij dezelfde of zelfs iets hogere afvoeren een waterstandsverlaging optreedt.
Bij de dijkverleggingen moet ook worden bedacht dat het - in stroomrichting gezien - tegen het einde van de
maatregel door het vernauwingseffect in de overgang ten opzichte van de bestaande dijklijn tot een kleine
opstuwing kan komen. Dijkverleggingen met een uitbreiding van het stroomvoerend profiel resp.
doorstroomde polders met een eigen afvoeraandeel hebben door de vergroting van het stroomvoerend
profiel vooral effect in bovenstroomse richting.
De effecten van retentiegebieden die automatisch vanaf een gedefinieerde waterstand resp. gestuurd onder
water worden gezet, zijn in het model minder groot dan tot dusver aangenomen. Dit is hoofdzakelijk toe te
schrijven aan het feit dat de huidige inlaatdrempels te laag zijn om bij de hier bekeken extreme afvoeren
precies de piek af te vlakken. Doordat het water voortijdig naar binnen stroomt, zijn de retentiegebieden al
gevuld voordat de afvoertop arriveert, zodat de retentie ter hoogte van de afvoertop alleen nog plaatsvindt
door het extra in de polder stromende volume. Hierbij moet er natuurlijk aan worden gedacht dat de grootte
van een polder met gecontroleerde in- en uitlaat in een redelijke verhouding tot de nagestreefde
piekverlaging moet staan. Polders met gecontroleerde in- en uitlaat hebben vooral lokaal en in
benedenstroomse richting effect.
De hoogwaterverlagende maatregelen in NRW en in Nederland vertonen bij extreme hoogwaters telkens
grensoverschrijdende effecten. Met name de NL-maatregel “Ruimte voor de rivier” heeft uitwerkingen van
meer dan 50 km in bovenstroomse richting Duitsland in. Geen van de bekeken maatregelen heeft
herkenbare negatieve effecten in benedenstroomse richting.
Een sturing van retentiegebieden is altijd afhankelijk van de doelstellingen die met de maatregel worden
nagestreefd. De huidige planning voor retentiegebieden laat de formulering van doelstellingen voor de
optimalisatie van de inzet ervan nog open. Daarbij moet worden bedacht dat een optimalisatie van
maatregelen voor extreme hoogwaters (>HQ200) negatief kan zijn voor het effect van maatregelen bij
kleinere hoogwaters (bijv. >HQ50).
Het verwijderen van hydraulische knelpunten als zinvolle aanvulling op de retentiegebieden heeft positieve
effecten op de waterstandsverlaging bij alle bekeken hoogwatergolven.
Een zeer goede combinatie van effecten voor verschillende hoogwatergolven volgt uit de realisering van de
geplande maatregelen in NRW en in Nederland in combinatie met de optimalisering van de sturing van
retentiegebieden alsmede het in praktijk brengen van aanvullende maatregelen, vooral het verwijderen van
hydraulische knelpunten of het creëren van hoogwatergeulen.
Het gebied met de grootste verlaging van de waterstand blijkt ongeveer te liggen bij km 828, vlakbij het
begin van de maatregel Lohrward. Hier bedraagt de waterstandsreductie
voor het referentiejaar 2020,
voor het scenario maximale NRW-variant EN NL-Ruimte voor de rivier,
met inachtneming van dijkoverstroming,
voor de afvoergolf HW824 en
het profiel bij Rijn-km 828
ca. 40 cm. (2020_NRWMAX_NL_M, HW824, Rijn-km 828)
In andere gebieden of voor andere afvoergolven is de reductie geringer.
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2.3

Samenwerken van dijkoverstroming en retentie aan de hand van het voorbeeld
retentiegebied Worringer Bruch

Aan de hand van het voorbeeld van het beoogde retentiegebied Worringer Bruch wordt in dit hoofdstuk
verduidelijkt dat het effect van dit gebied volkomen verkeerd wordt beoordeeld wanneer verzuimd wordt te
kijken naar de dijkoverstromingen.
De berekeningen zijn zoals reeds beschreven zowel zonder als ook met inachtneming van overstroming
van de dijken/hoge oevers aan de Niederrhein gemaakt. Voor het vaststellen van de dijk- resp.
oevergedeelten langs de Rijn die ten aanzien van overstroming een risico vormen, zijn de resultaten van
een tweedimensionale overstromingsberekening met het model Delft-FLS overgenomen in de
eendimensionale berekeningsgrondslagen. Als resultaat van de tweedimensionale berekening zijn de
betreffende zwakke punten in de dijk en de verspreiding van de overstromingsgolf in het achterland
vastgelegd. Vastgesteld kan worden dat de door overstroming bedreigde oever-/dijkgedeelten vooral in het
Rijntraject tussen Bonn en Düsseldorf te vinden zijn. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat
het overstromen van de dijk een aanzienlijke invloed kan hebben op de topafvoeren verder in
benedenstroomse richting.
In dit project zijn de 11 maatregelen in NRW in het referentiejaar 2020 (alle maatregelen gelden als
voltooid) altijd gezamenlijk bekeken, om de wederzijdse beïnvloeding te kunnen beschrijven. Een concreet
effect van het geplande retentiegebied Worringer-Bruch op de waterstand resp. afvoer kon in eerste
instantie niet uit de overlappingen met de effecten van de anderen maatregelen en de dijkoverstroming
worden gedistilleerd. Dit geldt voor alle bekeken afvoergolven. Als reden hiervoor kan enerzijds worden
bedacht dat de retentiemaatregel Worringer-Bruch slechts voor één afvoergolf is geoptimaliseerd. Bij de
overige afvoergolven stroomt het water te vroeg naar binnen, zodat de polder al is gevuld, voordat de
topafvoer wordt bereikt.
Verder is bij Rijn-km 703 (monding van de Wupper) een kritisch dijkgedeelte (D_019) vastgesteld, dat bij
een afvoer vanaf ca. 12.800 m³/s overstroomd. Aangezien het om een zeer groot overstromingsgebied
gaat, worden de effecten van de retentiemaatregel Worringer-Bruch op de afvoer en de waterstand in de
Rijn door dit overstromingsgebied aan de monding van de Wupper in verregaande mate gecompenseerd.
Het totaaleffect in vergelijking tussen de beide scenario’s met realisering van Worringer-Bruch alsmede het
overstromingsgebied D_019 en alleen de inachtneming van het overstromingsgebied D_019 is vrijwel
hetzelfde. Bij de berekening “Zonder Worringer Bruch” vindt er dientengevolge een sterkere instroming in
het overstromingsgebied plaats.
Ter verduidelijking van het verband zijn daarom berekeningen “zonder dijkoverstroming” erbij gehaald.
Tegen de achtergrond dat de waterkeringen in het gebied van de Bezirksregierung Köln op HQ200 plus
waakhoogte moeten worden berekend, is deze berekening zonder dijkoverstroming bij de gekozen
afvoergolf HW846 (piek ≈ HQ200) realistisch.
Terwijl het maximale effect voor de Worringer Bruch bij de berekening “Met dijkoverstroming” ongeveer 3
cm waterstandsverlaging bij HW846 bereikte, volgde bij de berekening “Zonder dijkoverstroming” (d.w.z.
met gesloten HW-verdedigingslinie HQ200) voor deze benadering een verlaging van 6-7 cm van de Wuppertot aan de Ruhr-monding.
Dit voorbeeld toont aan hoe ontzettend belangrijk het is dat er gekeken wordt naar het samenspel tussen
dijkoverstromingen en het effect van maatregelen met een hoogwaterverlagende werking.
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3 Numerieke beschrijving (topafvoeren)
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten van dijkoverstromingen en hoogwaterverlagende
maatregelen op de topafvoeren. De numerieke beschrijving hiervoor vindt in eerste instantie plaats aan de
hand van de beïnvloeding van de afvoergolven en vervolgens aan de hand van de beschouwing van de
topafvoeren in het langsprofiel van de Rijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de totale afvoer en
de afvoer Qf die tussen de dijken (= Qhoofdrivier) optreedt. Het verschil is de afvoer die achter de dijken door
dijkoverstromingen plaatsvindt.
Vervolgens worden in het langsprofiel de topafvoeren van 5 afvoergolven, die telkens voor 5
maatregelscenario’s optreden, beschreven en geanalyseerd.
3.1

Effecten van dijkoverstroming

De grootste effecten op de afvoer hebben bij de bekeken projecthoogwaters niet de hoogwaterverlagende
maatregelen, maar de dijkoverstromingen. Dit wordt aanschouwelijk gemaakt in de volgende Figuur 3-1 die
voor de afvoergolven van twee hoogwatergolven bij km 749 laat zien, welk numeriek effect
berekeningswijzen “met” en “zonder” dijkoverstroming kan hebben.
De golf HW719 leidt alleen bovenstrooms van de gesloten dijklijn (vanaf km 710) tot dijkoverstromingen,
zodat de afvoergolf bij km 749 al iets lijkt afgevlakt, maar nog duidelijk met ongeveer 500 m3/s is
gereduceerd. De golf HW 158 leidt ook in het gebied van de gesloten dijklijn tot overstromingen, zodat de
piekverlaging hier met meer dan 1.500 m3/s nog duidelijker uitvalt.
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11000

Afvoergolven Q bij km 749 voor berekeningen zonder maatregelen voor 2 hoogwaters:
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2020_M_HW719 (dijkoverstroming slechts tot km 710 )
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2020_M_HW158 (dijkoverstroming ook tussen km 710 und 749)
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Figuur 3-1:

Effect van de dijkoverstroming bij de hydraulische berekening

Het overstromen van de dijken heeft bij de scenario’s 2020 een sterker effect op de afvoer, omdat het
overstromen later, d.w.z. dichterbij de piek, plaatsvindt en er zodoende een grotere piekverlaging kan
plaatsvinden.
Anderzijds vindt op een aantal plaatsen waar de dijken versterkt zijn, in 2020 geen dijkoverstroming meer
plaats, zodat deze reducerende werking van de scenario’s 1995 en 2002 in 2020 komt te vervallen. De
figuren in de volgende hoofdstukken visualiseren onder andere ook deze effecten.Figuur 3-2 toont het
langsprofiel van de topafvoeren langs de Niederrhein voor de toestand 1995 (boven) en 2020 (onder),
steeds zonder hoogwaterverlagende maatregelen. Voor beide toestanden zijn telkens 3 afvoertypen
afgebeeld:
de afvoer in de Rijn, zoals die wordt berekend wanneer ervan wordt uitgegaan dat de complete afvoer
tussen de dijken kan worden afgevoerd (1995_O_Qg resp. 2020_O_Qg),
De afvoer in de Rijn Qf, die tussen de dijken (in de hoofdrivier) wordt afgevoerd, wanneer er rekening
wordt gehouden met overstromingen (1995_M_Qf resp. 2020_M_Qf) alsmede
de totale afvoer Qg uit de deelstroom die tussen de dijken blijft, en de stroom die parallel aan de Rijn
achter de dijken stroomt en weer terugstroomt (1995_M_Qg resp. 2020_M_Qg).
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Vergelijking langsprofiel topafvoer voor afvoergolf HW824 ZONDER maatregelen (toestand 1995):
Effect dijkoverstromen op topafvoer voor Qtotaal (Qg) en Qhoofdrivier (Qf)
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Vergelijking langsprofiel topafvoer voor afvoergolf HW824 ZONDER maatregelen (toestand 2020):
Effect dijkoverstromen op topafvoer voor Qtotaal (Qg) en Qhoofdrivier (Qf)
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Figuur 3-2: Vergelijking van de topafvoeren voor HW824 zonder maatregelen voor de referentiejaren 1995
en 2020, gedifferentieerd naar Q-totaal (Qg) en Q-hoofdrivier (Qf)

Deze figuur verduidelijkt dat de overlapping van de dijkoverstromingen, die bij de bekeken afvoergolven
realistischerwijs zullen optreden, met de hoogwaterverlagende maatregelen noodzakelijk is om het
daadwerkelijke effect van maatregelen te bepalen. Daarnaast vindt naast het pure overlappingseffect ook
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nog een beïnvloeding plaats wanneer bijv. bovenstrooms van een maatregel plaatshebbende
dijkoverstromingen de vorm van de afvoergolf zodanig veranderen dat dit van invloed is op het effect van
de maatregel.
Ook wordt duidelijk dat de afvoeren, zoals verwacht, duidelijk hoger zijn wanneer er geen aandacht wordt
besteed aan de effecten van de overstromingen dan wanneer er rekening wordt gehouden met het verlies
aan water door het overstromen van waterkeringen. Eveneens valt te herkennen dat de afvoer achter de
dijken parallel aan de Rijn in telkens 3 gebieden een belangrijke rol speelt (verschil 1995_M_Qg en
1995_M_Qs resp. 2020_M_Qg en 2020_M_Qs), daartussen liggen gebieden, waar de piek door
overstromingen wordt gedempt, maar waar afvoeren parallel aan de rivier niet optreden resp. niet weer
terug in de Rijn worden geleid. Vanaf de monding van de Ruhr vindt vrijwel geen extra waterverlies door
overstromingen plaats, de enige uitzondering vormt in de toestand van 1995 de verlaging van de topafvoer
bij Emmerich (Rijn-km 845).
De dijkversterkingsmaatregelen tot 2020 hebben bij het hoogwater HW824 zowel invloed op de totale
afvoer Qg als ook op de afvoer in de hoofdrivier Qf alsmede op de verdeling tussen deze deelstromen:
In alle drie gebieden, waarin de weer in de rivier terugkerende parallelstromen achter de dijken een rol
spelen, is het aandeel van deze parallelstroom aan de topafvoer na de dijkversterking in 2020 geringer dan
in 1995. Dat is een verbetering ten opzichte van 1995, omdat er naast de geringere afvoeren vermoedelijk
ook een geringere stromingsdynamiek zal heersen.
In 2020 is de afvoer Qf in de rivier groter (grotere afvoercapaciteit) en tegelijkertijd de totale afvoer Qg
geringer dan in 1995. Door de dijkverhogingen vooral in het gebied Köln/Düsseldorf hebben de
overstromingen in 2020 een effectievere werking op de topafvoeren dan in 1995, omdat ze “dichterbij” de
piek plaatsvinden.
De nog in het referentiejaar 1995 plaatsvindende overstromingen in Emmerich leiden tot een vermindering
van de topafvoer bij Lobith (verg. lijn 1995_M_Qg HW824 in Figuur 3-2 boven, daling van de lijn ongeveer
bij km 850).
In het referentiejaar 2020 vindt deze overstroming bij Emmerich niet plaats. Desondanks is de topafvoer bij
Lobith ongeveer even groot. Dit ligt aan het feit dat bovenstrooms de pieken van de afvoer door het voor de
topafvoeren gunstigere (want latere) overstromen van de dijken effectiever worden afgevlakt dan in 1995.
Voor het hier bekeken hoogwater HW824 (> HQ500) leiden de dijkversterkingen en het sluiten van de gaten
aan de Niederrhein in NRW daarom in het referentiejaar 2020 niet alleen tot een verbetering van de lokale
bescherming tegen hoogwater, maar ook tot een vermindering van de stromen achter de dijken en een
reductie van de topafvoeren langs het traject van de Niederrhein vanaf de monding van de Sieg.

3.2

Effecten van de geplande maatregelen op de topafvoer

In de berekeningen is volgens de in Tabel 3-1 genoemde scenario’s rekening gehouden met de geplande
maatregelen. Voor de visualisering van de effecten van deze maatregelen op de afvoer worden hierna voor
meerdere afvoergolven langsprofielen van de topafvoeren uit de niet-stationaire berekening besproken.
Naast de figuur voor de afvoergolf van het hoogwater van januari 1995 (MET95) worden drie kunstmatige
afvoergolven, overeenkomstig HQ100 (HW457), HQ200 (HW846) en HQ500 (HW036), alsmede de afvoergolf
met de grootste afvoer aan de benedenloop van de Niederrhein (HW824) gepresenteerd. Aan de figuur ligt
telkens de berekening “Met dijkoverstroming” ten grondslag.
Naast het effect van de maatregelen valt met name bij de grotere hoogwaters ook de uitwerking van het
overstromen van de dijken duidelijk te herkennen.
Ter oriëntatie bevatten de figuren de plaats van de geplande maatregelen, het waterpeil en de mondingen
van de zijrivieren.
Tabel 3-1:

gebruikte combinaties scenario’s-afvoergolven voor de weergave van de geplande
maatregelen op de topafvoer langs de Niederrhein
1995_M
2002_NL_M
2020_M
2020_NRW_NL_M
2020_NRWMAX_NL_M
I
MET95
X
X
X
X
X
II HW457
X
X
X
X
X
III HW846
X
X
X
X
X
IV HW036
X
X
X
X
X
V HW824
X
X
X
X
X
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3.2.1

Hoogwater van januari 1995 (MET95)

Langsprofiel topafvoeren (totale afvoer), Afvoergolf MET95 voor 5 scenario‘s
Locatie
maatregelen:

[m3/s]
13500

Langel

Worringen

Monheim
Himmelgeist

Mündelheim
Ilverich

Lohrwardt Bylerward
Bislicher Griether
Busch
Insel

Orsoy

Rijn-km

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860
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2002_NRW_M
2020_M
2020_NRW_NL_M
2020_NRWMAX_NL_M

13000

HQ200
12500

12000

HQ100

Locatie meetstations:
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Pegel BONN

Pegel KÖLN

Pegel
DÜSSELDORF

LIPPE

EMSCHER

RUHR

ERFT

SIEG

Monding
zijrivieren:

11000

WUPPER

11500

Pegel
RUHRORT

Pegel
WESEL

Pegel
REES

Pegel
EMMERICH

10000
620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

76 0

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

Figuur 3-3: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf MET95 voor 5 scenario’s

Voor de hier bekeken afvoergolf van het hoogwater van 1995 laat het hierboven afgebeelde langsprofiel
(Figuur 3-3) de piekwaarden zien waarbij het scenario 2020_NRW_NL_M het grootste effect sorteert. De
enige dijkoverstroming voor de referentiejaren 1995 en 2002 vindt bovenstrooms van de monding van de
Wupper plaats. In het kader van de dijkversterking en aanpassing aan de geldige maatgevende
hoogwaterstanden zal in 2020 het overstromen van de dijken aan banden zijn gelegd.
De maatregelen zorgen in 2002 nauwelijks voor een verandering van de piekafvoeren ten opzichte van
1995; de maatregelen hebben alleen afzonderlijk effect, niet samen. Pas in 2020, met de gerealiseerde
maatregelen in NRW en “Ruimte voor Rivier” in Nederland is er een geringe vermindering van de
topafvoeren te zien.
Deze vermindering heeft echter geen extra betekenis ten aanzien van de hoogwaterveiligheid, aangezien
de dijken in 2020 ook zonder maatregelen bij dit hoogwater niet zouden overstromen.
Aangezien de combinatie van maatregelen 2020_NRW_NL bij de duidelijk grotere hoogwaters (verg. de
volgende figuren) bovendien nauwelijks nog enig effect heeft, moet deze combinatie van maatregelen
eerder als negatief worden beoordeeld.
Om die reden zijn in een ander scenario de maatregelen voor grotere hoogwaters geoptimaliseerd. De
aldus gekozen combinatie van maatregelen 2020_NRWMAX_NL sorteert dan in 2020 geen effect meer op
het hier beschouwde hoogwater 1995. Een effect is echter ook niet strikt noodzakelijk, omdat de
topafvoeren van deze gebeurtenis altijd onder HQ100 liggen.
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3.2.2

Hoogwater ongeveer in het bereik HQ100 (HW457)

Langsprofiel topafvoeren (totale afvoer), Afvoergolf HW457 voor 5 scenario‘s
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Monheim
Worringen
Himmelgeist

Langel

Locatie
maatregelen:

[m3/s]

g

)

,

A

f

v

o

e

r

g

o

l

f

Mündelheim
Ilverich

Lohrwardt Bylerward
Bislicher Griether
Busch
Insel

Orsoy

Rijn-km

13500 620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800
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820
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840

850

860

1995_M
2002_NRW_M
2020_M
2020_NRW_NL_M
2020_NRWMAX_NL_M

13000

HQ200
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RUHR

ERFT

SIEG

Monding
zijrivieren:

12000

WUPPER
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HQ100
Locatie meetstations:
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Pegel
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WESEL
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REES

Pegel
EMMERICH
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Figuur 3-4: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW457 (in het bereik HQ100) voor 5 scenario’s
De Figuur 3-4 toont in het langsprofiel de topafvoeren van het bekeken gedeelte van de Niederrhein vanaf
Rijn-km 620 voor de afvoergolf van het hoogwater HW457 (ongeveer in het bereik HQ100) voor vier
verschillende scenario’s.
Voor het hier bekeken hoogwater zijn er voor de referentiejaren 1995 en 2002 kleinere overstromingen van
de waterkeringen iets benedenstrooms van de monding van de Sieg en iets bovenstrooms van de monding
van de Wupper te zien.
Deze overstromingen treden na aanpassing van de dijkhoogtes aan de maatgevende hoogwaterstand in
2020 niet meer op. De maatgevende hoogwaterstand in het betreffende gebied is HQ200.
Een beïnvloeding van de topafvoeren van deze afvoergolf HW457 door hoogwaterverlagende maatregelen
vindt pas benedenstrooms van km 830 plaats.
Voor het scenario 2020_NRWMAX_NL_M is dit effect het kleinst, omdat hier het effect van de maatregelen
is berekend op de maatgevende hoogwaterstand, die in het bereik HQ500 ligt.
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3.2.3

Hoogwater ongeveer in het bereik HQ200 (HW846)

Langsprofiel topafvoeren (totale afvoer), Afvoergolf HW846 voor 5 scenario‘s
Locatie
maatregelen:

[m3/s]

Langel

Worringen

Monheim
Himmelgeist

Mündelheim
Ilverich

Lohrwardt Bylerward
Bislicher Griether
Busch
Insel

Orsoy

Rijn-km
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640

650

660

670

680

690

700

710

720
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740

750

760

770

780

790

800
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840
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2020_NRW_NL_M
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14000
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HQ100
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RUHR

ERFT
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SIEG

Monding
zijrivieren:
Locatie meetstations:

WUPPER
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WESEL
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REES

Pegel
EMMERICH
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800
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850

860

Figuur 3-5: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW846 (in het bereik HQ200) voor 5 scenario’s
De Figuur 3-5 toont in het langsprofiel de topafvoeren van het bekeken gedeelte van de Niederrhein vanaf
Rijn-km 620 voor de afvoergolf van het hoogwater HW846 (ongeveer in het bereik HQ200) voor vier
verschillende scenario’s.
Ook voor het hier bekeken hoogwater zijn er voor de referentiejaren 1995 en 2002 kleinere overstromingen
van de waterkeringen iets benedenstrooms van de monding van de Sieg en iets bovenstrooms van de
monding van de Wupper te zien. Deze overstromingen treden na aanpassing van de dijkhoogtes aan de
maatgevende hoogwaterstand in 2020 niet meer op. De maatgevende hoogwaterstand in het betreffende
gebied is HQ200.
Een beïnvloeding van de topafvoeren van deze afvoergolf HW846 door hoogwaterverlagende maatregelen
vindt in het referentiejaar 2020 voor de variant NRWMAX_NL al plaats in het gebied Worringen/Monheim,
omdat hier de inlaat van het retentiegebied Worringen is geoptimaliseerd op de maatgevende
hoogwaterstand HQ200.
Voor het scenario 2020_NRWMAX_NL_M is in het gebied van km 835 nog een klein effect op de topafvoer
te zien. Hier kan de realisering van de hoogwatergeul in het gebied Rees als oorzaak worden vastgesteld.
Naast de uitwerkingen op de topafvoer dient echter ook de invloed op de waterstand in acht te worden
genomen, want vaak doen zich door verbredingen van het stroomvoerend profiel (ook) verhogingen van de
stroomsnelheid voor, die minder effect op de afvoer, maar meer effect op de waterstand hebben. Hiervoor
wordt ook verwezen naar hoofdstuk 4 van dit rapport.
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3.2.4

Hoogwater ongeveer in het bereik HQ500 (HW036)

Langsprofiel topafvoeren (totale afvoer), Afvoergolf HW036 voor 5 scenario‘s
Langel
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maatregelen:
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830

840
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Monding
zijrivieren:

Pegel BONN

SIEG

13000

Locatie meetstations:

12500
620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

79 0

800

810

8 20

830

840

850

860

Figuur 3-6: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW036 (in het bereik HQ500) voor 5 scenario’s
De Figuur 3-6 toont in het langsprofiel de topafvoeren van het bekeken gedeelte van de Niederrhein vanaf
Rijn-km 620 voor de afvoergolf van het hoogwater HW036 (ongeveer in het bereik HQ500) voor vier
verschillende scenario’s.
Voor het hier bekeken hoogwater treden overstromingen van de waterkeringen al bovenstrooms van de
monding van de Sieg op. Deze overstromingen vinden plaats tot iets benedenstrooms van de monding van
de Erft. Na aanpassing van de dijkhoogtes aan de maatgevende hoogwaterstand zijn deze overstromingen
echter minder sterk. Daarom vindt een geringere verlaging van de topafvoer benedenstrooms van de
overstromingen plaats.
Voor het scenario NRWMAX_NL in het referentiejaar 2020 is een effect van de maatregel Orsoyer
Rheinbogen te zien (zwarte lijn in bovenstaande grafiek). Dit effect is specifiek voor deze afvoergolf, omdat
de maatregel voor de maatgevende hoogwaterstand is geoptimaliseerd. De maatgevende hoogwaterstand
in het betreffende gebied is HQ500.
De reeds in (boven) besproken overstroming van de hoogwaterkeermuur in Emmerich valt ook waar te
nemen voor de referentiejaren 1995 en 2002. Deze overstroming treedt in 2020 na aanpassing van de
hoogte van de muur niet meer op.
Het geringere overstromen van de dijken in 2020 zal ondanks het verbeterde effect van de maatregelen
voor dit scenario leiden tot een lichte verhoging van de topafvoeren, maar wel binnen de waakhoogte van
de waterkeringen blijven.
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3.2.5

Hoogwater met de grootste afvoer van de bekeken scenario’s (HW824)
Langsprofiel topafvoeren (totale afvoer), Afvoergolf HW824 voor 5 scenario‘s
Locatie
maatregelen:

[m3/s]
1

Langel

Worringen

Monheim
Himmelgeist

Mündelheim
Ilverich

Lohrwardt Bylerward
Bislicher Griether
Busch
Insel

Orsoy
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Figuur 3-7: Langsprofiel van de topafvoeren voor afvoergolf HW824 (in het bereik groter dan HQ500) voor 4
scenario’s
De Figuur 3-7 toont in het langsprofiel de topafvoeren van het bekeken gedeelte van de Niederrhein vanaf
Rijn-km 620 voor de afvoergolf van het hoogwater HW824 (groter dan HQ500) voor vier verschillende
scenario’s.
Ook voor het hier bekeken hoogwater treden overstromingen van de waterkeringen al bovenstrooms van de
monding van de Sieg op. Deze overstromingen vinden plaats tot iets bovenstrooms van de monding van de
Ruhr.
Na aanpassing van de dijkhoogtes aan de maatgevende hoogwaterstand zijn deze overstromingen echter
minder sterk, maar treffen voor deze afvoergolf heel goed het piekbereik, zodat er voor het referentiejaar
2020 een sterkere vermindering van de topafvoer benedenstrooms van de overstromingen plaatsvindt.
Voor het scenario NRWMAX_NL in het referentiejaar 2020 is het effect van de maatregel Bylerward te zien
(zwarte lijn in bovenstaande grafiek). Dit effect is specifiek voor deze afvoergolf, omdat de maatregel voor
de maatgevende hoogwaterstand is geoptimaliseerd. De maatgevende hoogwaterstand in het betreffende
gebied is HQ500.
De stijging van de topafvoer in het gebied bovenstrooms van Bylerward is toe te schrijven aan de hogere
stroomsnelheid als gevolg van het binnenstromen van het water in het retentiegebied. Dit gaat niet gepaard
met een stijging van de waterstand. De piekverlaging benedenstrooms kan voor een nog iets hogere
afvoergolf de belangrijke centimeters voor de hoogwaterkeermuur in Emmerich betekenen.
De reeds in (boven) besproken overstroming van de hoogwaterkeermuur in Emmerich valt ook waar te
nemen voor de referentiejaren 1995 en 2002. Zij treedt bij de hier bekeken afvoergolf bijzonder duidelijk op.
Deze overstroming komt voor deze afvoergolf in 2020 na aanpassing van de hoogte van de muur niet meer
voor.
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4 Numerieke beschrijving (waterstand)
Het analyseren van de topafvoeren is een probaat middel voor de beschrijving van de hydraulische
processen, en bij hoogwaterverminderende maatregelen is met name het verlagen van de afvoertoppen
van belang. Daarom wordt in het navolgende beschreven welk effect de hoogwaterverminderende
maatregelen hebben op de topwaterstanden langs de Niederrhein. Hiervoor werden de voor elk profiel in
een 1D-model (DSS/SOBEK) berekende maximale waterstanden van één scenario mét maatregelen
vergeleken met het scenario van het desbetreffende referentiejaar zonder maatregelen.
De resultaten van de volgende vier scenario’s worden weergegeven ten opzichte van de berekening
“zonder maatregelen“ om de effecten van de hoogwaterreducerende maatregelen te beschrijven:
Tabel 4-1: Scenario’s ter beschrijving van het effect van hoogwaterreducerende maatregelen
Scenario
Beschrijving
1 2020_NRW_M
Realisering van NRW-retentiegebieden
2 2020_NRW_NL_M
Realisering van NRW-retentiegebieden EN NL-Ruimte voor de rivier
3 2020_NRWMAX_M
Realisering van NRW-retentiegebieden met optimalisatie en
verwijdering van hydraulische knelpunten
4 2020_NRWMAX_NL_M
Realisering van NRW-retentiegebieden met optimalisatie en
verwijdering van hydraulische knelpunten EN NL-Ruimte voor de rivier
Uit de berekeningen kwam naar voren dat het grootste waterstandsverlagende effect wordt bereikt met de
variant met gerealiseerde én geoptimaliseerde NRW-maatregelen, met verwijdering van hydraulische
knelpunten en realisering van de NL-maatregelen rondom Ruimte voor de rivier (szenario
2020_NRWMAX_NL_M). Dit wordt bereikt met name door de onderlinge wisselwerking van de maatregelen
en het relatief grote effect van het verwijderen van hydraulische knelpunten die de doorstroming
belemmeren, maar ook door het optimaliseren van maatregelen,.
De onderstaande grafieken Figuur 4-1 t/m Figuur 4-4 geven in het langsprofiel het reducerende effect op de
piekwaterstanden weer van de in voornoemde scenario’s genoemde maatregelen voor de 8 synthetische
afvoergolven en het hoogwater van 1995.
Voor het referentiejaar 2002 kan samenvattend worden gesteld dat het waterstandsverlagende effect in
Lobith met ca. 3 cm maximale verlaging eerder gering is. Voor dit referentiejaar wordt aangenomen dat er
al zes waterstandsverlagende maatregelen zijn gerealiseerd:
de dijkverleggingen Monheim, Mündelheim en Orsoy Land,
Köln Langel en Lohrwardt, allebei ongestuurde retentiepolders bij lagere afvoeren, die echter bij verder
stijgende waterstanden resp. afvoeren worden doorstroomd en zodoende een verhoogde afvoer
mogelijk maken, alsmede
Bislicher Insel, een zomerpoldersysteem dat de facto fungeert als ongestuurde retentiepolder.
Voor alle scenario’s kan het maximale waterstandsverlagende effect worden vastgesteld in de directe
omgeving van de uitgevoerde maatregelen, terwijl het effect verder benedenstrooms snel minder wordt.
Ook stroomopwaarts wordt het effect geleidelijk steeds minder zichtbaar; dit kan worden verklaard door de
vergroting van het stroomvoerend profiel in de omgeving van de maatregel die bij gelijke (of hogere) afvoer
tot lagere waterstanden leidt. Een waterstandsverlaging resulteert stroomopwaarts in een hoger verhang
van de energielijnen, hetgeen wederom tot een hogere stroomsnelheid kan leiden. Ook dit effect heeft bij
gelijke of zelfs iets hogere afvoer een waterstandsverlaging tot gevolg.
Lokale vergrotingen van het stroomprofiel, bijv. door dijkverleggingen, leiden vaak - in stroomrichting gezien
– bij het eindpunt van de maatregel tot een vernauwing van het profiel. Bij de overgang naar de bestaande
dijklijn kan hierbij een lichte stuwing optreden. Vandaar dat direct voorbij de maatregelen Köln-Langel,
Monheim, Mündelheim en Lohrwardt sprake is van hogere waterstanden.
Alle maatregelen hebben het meeste effect bij de grootste hoogwaters en in het totale spectrum van de
onderzochte hoogwaters. De enige uitzondering is de maatregel Monheim. Hier heeft de relatief hoge
leidam tot gevolg dat het gecreëerde retentiegebied pas bij hogere afvoeren wordt doorstroomd, waardoor
ook dan pas een duidelijke waterstandsvermindering optreedt. Een effect van de maatregelen Orsoy Land
en Bislicher Insel kan niet eenduidig worden vastgesteld, aangezien deze relatief gering is en doordat deze
maatregelen en die van Lohrwardt elkaar grotendeels overlappen.

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

25

Het grensoverschrijdend effect van de waterstandsverlagende maatregelen in NRW is in de huidige situatie
(2002) uiterst gering; in Nederland geplande maatregelen zijn nog niet gerealiseerd.

4.1

Scenario 2020_NRW_M (realisering van NRW-retentiegebieden)
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Figuur 4-1: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRW_M en 2020_M

Het is de bedoeling uiterlijk in 2020 in totaal elf hoogwaterreducerende maatregelen te realiseren (kleinere,
uitgesproken lokale maatregelen buiten beschouwing gelaten):
de reeds in 2002 gerealiseerde dijkverleggingen Monheim, Mündelheim en Orsoy Land, en de uiterlijk
in 2020 extra te realiseren dijkverlegging Itter-Himmelgeist,
de gestuurde, maar niet doorstroomde retentiepolders Worringer Bruch, Ilvericher Bruch en Bylerward
(nog te realiseren vóór 2020),
de reeds gerealiseerde maatregelen Köln Langel en Lohrwardt, allebei ongestuurde retentiepolders bij
lage afvoeren, die echter bij verder stijgende waterstanden resp. afvoeren worden doorstroomd en
zodoende een verhoogde afvoer mogelijk maken, en
de twee maatregelen Bislicher Insel (reeds verwezenlijkt) en Griether Busch (te realiseren vóór 2020),
beide zomerpoldersystemen die de facto fungeren als ongestuurde retentiepolders.
Het valt op dat de effecten van de verschillende maatregelen elkaar zo sterk overlappen dat er nauwelijks
nog individuele effecten herkenbaar zijn. Alleen de maatregelen Köln-Langel, Monheim, Mündelheim,
Lohrwardt en Griether Busch kunnen worden herkend vanwege hun opstuwend effect direct
benedenstrooms van de maatregelen als gevolg van de vernauwing van het stroomprofiel.
De maatregelen die vooral effect hebben doordat ze het doorstroomde profiel vergroten (Lohrwardt,
Mündelheim, Monheim en Köln-Langel) hebben een groter effect op de grotere extreme hoogwaters
HW824 en HW158 dan op de kleinere. De retentiepolders Worringen, Ilverich en Bylerward daarentegen
beïnvloeden met name (of zelfs uitsluitend) de kleinere hoogwaters MET95 en HW457. Zodoende wordt het
hoogwater MET95 over het hele langsprofiel door alle maatregelen relatief gelijkmatig beïnvloed. Voor grote
delen van de Niederrhein zou kunnen worden geconcludeerd dat het voor 2020 geplande systeem van
hoogwaterreducerende maatregelen is afgestemd op hoogwaters van de schaal zoals die van 1995. Dit
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hoogwater van 1995, dat subjectief ongetwijfeld als een “groot hoogwater” is ervaren, moet echter voor alle
trajecten van de Niederrhein duidelijk worden gecategoriseerd beneden de maatgevende afvoeren HQ200
en HQ500. Daarom dient nader te worden onderzocht in hoeverre het zinvol is de planning op dit hoogwater
af te stemmen.
Alleen al het latere vullen van de retentiepolders Köln-Langel, Worringer Bruch, Ilvericher Bruch en
Bylerward in combinatie met een extra retentiepolder bij Orsoy en de doelgerichte verwijdering van
hydraulische knelpunten rondom de Bislicher Insel beloven een effectievere verlaging van de topafvoeren
bij grotere hoogwaters. Voor de kleinere hoogwaters zou deze combinatie van maatregelen echter juist
minder effect hebben.

4.2

Scenario 2020_NRW_NL_M (realisering van NRW-retentiegebieden EN NL-Ruimte voor
de rivier)
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Figuur 4-2: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRW_NL_M en 2020_M

Zoals Figuur 4-2 laat zien, werken de in Nederland getroffen maatregelen duidelijk in Duitsland door.
Alleen al de vergroting van de afvoercapaciteit met 1000 m3/s door waterstandsverlagende maatregelen,
zonder verhoging van de dijken, heeft bij de grens al een verlaging van de waterstand met ca. 30 cm tot
gevolg.
Gezien in combinatie met de geplande maatregelen in NRW is maximaal ca. 40 cm verlaging haalbaar, ten
minste voor het hoogwater 1995, niet voor de grotere hoogwaters. Het effect neemt stroomopwaarts
geleidelijk af, en kan bij rivierkilometer 810 niet meer worden aangetoond.
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4.3

Scenario 2020_NRWMAX_M
(realisering van NRW-retentiegebieden met optimalisatie
en verwijdering van hydraulische knelpunten)
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Figuur 4-3: Waterstandsverschillen scenario’s 2020_NRWMAX_M en 2020_M

Deze hoofdzakelijk op de maatgevende afvoer afgestemde variant van de NRW-maatregelen,
gecombineerd met enkele aanvullende maatregelen bij Orsoy en Bislich, laat duidelijk sterkere
waterstandsverlagingen zien dan in de momenteel geplande toestand. De maximale verlagingen worden
bereikt voor de extreme hoogwaters, terwijl de effecten op het hoogwater van 1995 kleiner zijn.
De variant NRWMAX omvat de volgende maatregelen:
•
•
•
•

•
•

“Optimalisatie” van de retentiepolders Langel, Worringen, Ilvericher Bruch 1+2 en Bylerward
Integratie van de extra retentieruimte Orsoyer Rheinbogen (km 802 – 804,8)
Verwijdering oude brug Wesel (km 813,5 – 814,0)
Bislicher Insel met 5 verschillende maatregelen:
- Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 1 (linkeroever, km 820,8)
- Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 2 (linkeroever, km 821,7)
- Verwijdering dwarsdam Postdeich (rechteroever, km 821,4)
- Verwijdering helling café-restaurant Rose (rechteroever, km 820,8)
- Verwijdering dwarsdam Melkstall (rechteroever, km 824,8)
Reeser Schanz (hoogwatergeul, km 834,8 – 838,0),
Dwarsdam Oberwörmter, via Grietherbusch reeds opgenomen in “2020”
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4.4

Scenario 2020_NRWMAX_NL_M (realisering van NRW-retentiegebieden met optimalisatie
en verwijdering hydraulische knelpunten EN NL-Ruimte voor de rivier)
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Figuur 4-4: Waterstandsverschillen van scenario’s 2020_NRWMAX_NL_M en 2020_M

Bij het scenario met geoptimaliseerde NRW-maatregelen valt bij de afvoergolf MET95 op dat de waterstand
bovenstrooms van Mündelheim niet door de maatregelen wordt beïnvloed. Dit betekent dat de optimalisatie
voor grote hoogwaters (hier: het maatgevend hoogwater) tot een relatief negatieve beïnvloeding van
kleinere hoogwaters (hier: afvoergolf van hoogwater 1995) kan leiden.
Verder blijkt dat de optimalisatie vooral tussen de maatregel Orsoy-Land en de Bislicher Insel over een
grotere afstand een waterstandsverlaging van meerdere decimeters kan opleveren, die groter is naarmate
ook de afvoertop van het onderzochte hoogwater toeneemt.
De vernauwingseffecten, die in stroomrichting gezien bij het eindpunt van maatregelen kunnen optreden,
dienen evt. 2-D-hydraulisch nader te worden onderzocht om de effecten ervan numeriek nauwkeurig te
kunnen beschrijven.
Figuur 4-4 laat bijzonder duidelijk het gecombineerde effect van de maatregelen aan beide zijden van de
grens zien; alleen daardoor kunnen, met name in de directe omgeving van de grens, de
waterstandsverlagingen worden gemaximaliseerd.
Hoe relevant dit grensoverschrijdende effect van de maatregelen in NRW en in Nederland is, blijkt bij
nadere beschouwing van de keermuur in Emmerich. Het blijkt namelijk zo te zijn dat niet alleen de
maatregelen in NRW met enkele cm, maar met name ook de in Nederland getroffen maatregelen met 20 à
30 cm verlaging van de topafvoer er in belangrijke mate toe bijdragen dat het overstromen van de keermuur
in Emmerich wordt verhinderd. Wanneer daarnaast in Nederland in de directe omgeving van de grens
bovendien retentiemaatregelen worden uitgevoerd, kan op een verdere reductie van de topwaterstanden
worden gerekend. Maatregelen in Nederland kunnen er dus ook toe bijdragen om in Duitsland
overstromingen achter de dijken te voorkomen.
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5 Effecten van de geplande maatregelen op het
afvoerverloop
Met inachtneming van dijkoverstromingen illustreren de twee onderstaande Figuur 5-1 en Figuur 5-2 het
afvoerverloop van drie hoogwatergolven bij Rijn-km 817 en Rijn-km 860, telkens voor een combinatie van
drie maatregelen: referentie (geen maatregelen), uitsluitend NRW-maatregelen (gepland) alsmede het
scenario gemaximaliseerde NRW-maatregelen en Ruimte voor de rivier in Nederland, steeds voor het
referentiejaar 2020.
Tabel 5-1:

Combinaties van scenario’s voor de analyse van de effecten op het afvoerverloop
MET95
HW457
HW824
2020_M
X
X
X
2020_NRW_M
X
X
X
2020_NRWMAX_NL_M
X
X
X

Figuur 5-1 laat zien dat bovenstrooms Rijn-km 817 getroffen maatregelen bij Rijn-km 817 een gering effect
hebben op de afvoergolf van het hoogwater van 1995 en dit hoogwater vrij exact tijdens de afvoerpiek
verlagen, maar wel uitsluitend in het scenario “alleen NRW-maatregelen“ (scenario 2020_NRW_M).
De maatregelencombinatie 2020_NRWMAX_NL heeft geen effect op de afvoergolf van 1995. Dit is echter
ook helemaal niet nodig, aangezien de waterstanden bij deze afvoergolf, ook als ze niet beïnvloed worden,
benedenstrooms van Rijn-km 710 geen dijkoverstroming tot gevolg hebben.
De maatregelen verder bovenstrooms hebben slechts een gering effect op de grotere afvoergolven, zoals
blijkt uit afvoergolf HW329 en vooral HW824.
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Figuur 5-1: Vergelijking van drie afvoergolven voor drie scenario’s bij Rijn-km 817

Kort voor de D-NL-grens bij Rijn-km 860 laat de volgende Figuur 5-1 zien dat de maximale variant inclusief
de maatregelen “Ruimte voor de rivier” juist bij de extreem grote afvoergolf HW824 effect op de afvoer
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heeft. Daarbij is met name de veranderde drempel van Bylerward van belang, die door de afstemming op
de maatgevende afvoer duidelijk wordt verhoogd.
Het “aanslaan” van Bylerward is met name bij de afvoergolven HW457 en bij het hoogwater van 1995
duidelijk vroeger te herkennen aan de rode lijn bij 10.500 m3/s. Bij de afvoergolf met gewijzigde sturing is
pas bij 15.200 m3/s een effect zichtbaar, dus alleen bij de HW824.
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Vergelijking van drie afvoergolven voor drie scenario’s bij Rijn-km 860

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de duur van een hoogwatergebeurtenis wordt verlengd door
doelgerichte retentiemaatregelen en (ongewilde) overstromingen. Dit is met name van belang met het oog
op de belasting van de dijken door hoge waterstanden.
Figuur 3-1 alsmede Figuur 5-1 en Figuur 5-2 tonen verschillende afvoergolven voor verschillende
scenario’s. De afvoergolven worden door de dijkoverstromingen duidelijk afgevlakt en tijdens de val van de
hoogwatergolf verlengd. Afhankelijk van het afvoerniveau zal het hoogwater een halve tot maximaal een
hele dag langer duren. Dit komt doordat de overstromingen ervoor zorgen dat het onttrokken water met
vertraging in de Rijn terugstroomt. De figuren illustreren echter ook dat er rondom de topstanden meer
volume wordt onttrokken dan er in de val van de hoogwatergolf weer bijkomt. Dit kan worden verklaard door
het feit dat een groot deel van het water niet meer naar de rivier terugstroomt, maar achter de dijken blijft.
In de praktijk zou men dit water na afloop van het hoogwater door gerichte ingrepen in het systeem
(pompen of dijkopening) weer naar de Rijn moeten terugleiden. Omdat dit echter pas na afloop van het
hoogwater zou gebeuren, hoeft niet op een verdere verlenging van de hoogwaterafvoergolf te worden
gerekend.
De hoogwaterreducerende maatregelen hebben een vergelijkbaar gering effect op de afvoergolven en
spelen geen rol als het gaat om de verlenging van de duur van het hoogwater.
Al met al mag de door de hoogwaterreducerende maatregelen en vooral door de overstromingen
veroorzaakte verlenging van de hoogwatergolf gering worden genoemd.
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6 Gebied met het grootste waterstandsverlagende effect
Het gebied met de grootste verlaging van de waterstand blijkt ongeveer te liggen bij Rijn-km 828, vlakbij het
begin van de maatregel Lohrward. Hier bedraagt de waterstandsreductie:
voor het referentiejaar 2020,
voor het scenario maximale NRW-variant EN NL-Ruimte voor de rivier,
met inachtneming van dijkoverstroming,
voor de afvoergolf HW824
in het profiel bij Rijn-km 828
ca. 40 cm (2020_NRWMAX_NL_M, HW824, Rijn-km 828).
In andere gebieden of voor andere afvoergolven is de reductie geringer.
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Figuur 6-1: Gedetailleerd overzicht van de absolute waterstanden en de verschillen voor km 800-865

Als wordt gekeken naar de afvoeren in dit gebied (Figuur 6-2), blijkt dat de “kleinere” afvoergolven van het
hoogwater van 1995 en HW329 bij km 828 nauwelijks een verandering ondergaan wanneer de maximale
variant inclusief Ruimte voor de rivier wordt vergeleken met de referentie.
Pas de uitgesproken grote golf HW824 laat een verandering zien. Naast de verschuiving van de tijd (enkele
uren later) kan in dit gebied met de grootste waterstandsverlaging ook een verhoging van de afvoertop
worden waargenomen. Dit verschijnsel kan worden verklaard doordat bovenstrooms hydraulische
knelpunten voor de doorstroming in de rivier zijn verwijderd (brug Wesel, individuele maatregelen rondom
Bislicher Insel) en door de verbreding van het stroomprofiel in de maatregel zelf. De verruiming van het
voor de afvoer relevante profiel en het grotere verhang van de energielijnen hebben een verlaging van de
waterstand met ca. 40 cm bij Rijn-km 828 tot gevolg, ondanks de licht verhoogde afvoer.
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7 Samenhang met het Actieplan Hoogwater
van de ICBR
In januari 1998 werd tijdens de twaalfde Ministerconferentie voor de Rijnoeverlanden het Actieplan
Hoogwater van de ICBR aangenomen (ICBR, 1998). Een van de vier doelstellingen van dit actieplan is om
de hoogwaterstanden bij extreme afvoeren met 60 à 70 cm te verminderen. Niet nader toegelicht wordt wat
onder extreme afvoeren moet worden verstaan en waar langs de Rijn de waterstandsverlaging van 60 à 70
cm moet worden gerealiseerd. De effectbeoordeling van retentie in het stroomgebied van de Rijn (ICBR,
1998), die ten grondslag ligt aan het Actieplan, rechtvaardigt de conclusie dat dit cijfer moet gelden voor het
meetstation Lobith. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat maatregelen langs de Niederrhein met 10 tot 30 cm
aan een waterstandsverlaging kunnen bijdragen en de maatregelen in Nederland met 10 à 20 cm (ICBR,
1997).
Het in dit onderzoek vastgestelde grensoverschrijdende totaaleffect van waterstandsverlagende
maatregelen in NRW en Nederland bereikt met ca. 40 cm waarden die ook in de effectbeoordeling worden
genoemd.
Om de beschreven effecten te kunnen relateren aan het ICBR-Actieplan Hoogwater van 1995, is een
vergelijkingsgrondslag nodig. Hierin wordt door het ICBR-Actieplan echter niet direct voorzien, doordat
daarin niets staat vermeld over:
het hoogwater dat als uitgangspunt wordt genomen (historisch, synthetisch, HQx),
de berekeningsmethode (stationair /niet-stationair),
de inachtneming van het effect van dijkoverstromingen en
de plaats waar een effect moet worden gerealiseerd.

7.1

Effect van de dijkverbetering

Een vergelijking van het referentiejaar 1995 met de weergegeven waterstandsverschillen voor het
referentiejaar 2020 zal geen verschil te zien geven voor wat betreft het effect van de (gewilde)
hoogwaterreducerende maatregelen, aangezien de uitgangsvoorwaarden voor de berekeningen 1995_M
und 2020_M slechts daardoor verschillen dat in het referentiejaar 1995 enkele dijkfragmenten zijn
opgenomen als niet-verbeterd of niet-aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de berekende afvoergolven in het
referentiejaar 1995 door de overstromingen langs de zuidelijke Niederrhein een verhoogd volumeverlies
ondergaan en zodoende in een hogere waterstandsreductie resulteren dan die in het referentiejaar 2020.
Deze “hogere” waterstandsverlaging op basis van 1995 in vergelijking met de referentie-indicatoren van
1995 en 2020 wordt dus veroorzaakt door de (ongewilde) grotere overstroming van dijken en niet door de
(gewilde) benutting van retentiegebieden.
Figuur 7-1 geeft de vergelijking van de beide berekeningen 1995_M en 2020_M weer, uitgedrukt in verschil
in waterstand, waarbij telkens geen maatregelen, maar wel de verschillende dijkhoogten in acht worden
genomen. De desbetreffende topafvoer-langsprofielen zijn reeds eerder weergegeven in de figuren in
hoofdstuk 3.
Opvallend is de verhoging van de waterstanden op drie punten (Rijn-km 665, 696 en 740). Dit zijn de
gedeelten met de grote overstromingen (zie Figuur 3-2). De aanzienlijke stijging van de grotere hoogwaters
voor het referentiejaar 2020 wordt veroorzaakt door de dijkverbetering, die tot een hogere waterstand
tussen de dijken leidt dan in 1995. De dijkoverstromingen die dan bij de zeer grote hoogwaters boven het
niveau van de maatgevende afvoer optreden, leiden zoals eerder beschreven in 2020 tot een sterkere
verlaging van de afvoertoppen dan in 1995.
Voor de afvoergolf van het hoogwater 1995 resulteert slechts een zeer geringe verandering tussen 1995 en
2020, doordat dit hoogwater feitelijk nog niet wordt beïnvloed door de bewerkstelligde veranderingen in de
waterkeringen.

7.2

Overlapping van de effecten van dijkoverstromingen en getroffen maatregelen

Figuur 7-2 geeft de theoretische vergelijking weer tussen de waterstanden van het referentiejaar 1995
(zonder maatregelen) en de “beste” berekeningen voor het referentiejaar 2020 met geoptimaliseerde NRWmaatregelen, verwijdering van hydraulische knelpunten die de doorstroming belemmeren en de NLmaatregelen Ruimte voor de rivier, dus scenario 1995_M met 2020_NRWMAX_NL_M.
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De waterstandsverschillen blijken bij de afvoergolven met grote dijkoverstromingen (HW824 en HW158) ca.
10 cm groter te zijn dan bij de vergelijking met referentie 2020 (Figuur 4-4). De verklaring hiervoor is
gelegen in de beschreven grotere volumes van de dijkoverstroming in referentiejaar 1995.
Deze weergave toont duidelijk dat het niet mogelijk is louter op grond van deze vergelijking van de
optredende waterstanden een uitspraak te doen over het effect van het ICBR-Actieplan Hoogwater.
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8 Samenvatting
In opdracht van de Duits-Nederlandse werkgroep Hoogwater is van 2001 – 2004 door de provincie
Gelderland, het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), het
Landesumweltamt NRW (LUA NRW) en de Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) het onderzoek
“Grensoverschrijdende effecten van extreem hoogwater op de Niederrhein” uitgevoerd.
De belangrijkste vragen bij dit onderzoek waren:
Hoeveel water kan er onder extreme omstandigheden uit het stroomgebied van de Rijn (bovenstrooms
van het systeem van de Duitse Niederrhein/Nederlandse Rijntakken) worden verwacht?
Hoeveel water kan er tussen de dijken via de Niederrhein en de Nederlandse Rijntakken worden
afgevoerd? Waar vinden het eerst dijkoverstromingen plaats en wat zijn daarvan de effecten op de
hoogwatergolven?
Wat gebeurt er als het water niet tussen de dijken kan worden afgevoerd, welke gebieden overstromen
het eerst en zijn grensoverschrijdende overstromingen mogelijk?
Wat zijn de effecten van hoogwaterverlagende maatregelen?
Daarbij werden de momenteel lopende dijkverbeteringen in acht genomen: de huidige dijkhoogten (1995,
2002) en de geplande dijkhoogten (2020). Tevens werden in het onderzoek meegenomen de bestaande
en de geplande maatregelen ter vermindering van hoogwater op de Oberrhein, de Niederrhein en de
Nederlandse Rijntakken voor de jaren 2002 en 2020.
Op basis van 30 jaar neerslaggegevens in het stroomgebied van de Rijn werden voor een periode van 1000
jaar neerslag- en temperatuurreeksen met vergelijkbare statistische eigenschappen berekend. Met behulp
van een neerslag-afvoermodel zijn deze 1000 jaar neerslag getransformeerd naar een 1000-jarige
afvoerreeksen voor meetpunten langs de Rijn. Uit deze reeksen zijn de 16 hoogste hoogwaters voor de
Niederrhein geïdentificeerd en bestemd voor verdere analyse in dit onderzoek.
Rekening houdend met de afvoer op de zijrivieren zijn voor deze extreme hoogwaters vanaf Basel
ééndimensionale berekeningen van het afvoerverloop uitgevoerd. Daarbij werd rekening gehouden met
dijkoverstromingen en retentiemaatregelen ter verlaging van de hoogwaterstanden op de Oberrhein, om
een realistische verandering van de golfvormen bij Andernach te verkrijgen.
Voor de berekening van het afvoerverloop met het eendimensionale model SOBEK van meetstation
Andernach tot in de Nederlandse Rijntakken werden aan de hand van verschillende criteria acht van de
bovengenoemde zestien hoogste hoogwaters geselecteerd. De daarop volgende berekeningen van
hoogwaters van Andernach werden in het model voor verschillende scenario’s de bijbehorende
dijkoverstromingen en hoogwaterreducerende maatregelen weergegeven.
Bij de onderzochte extreme hoogwaters treden op de Niederrhein bij een afvoer tussen 11.000 en
16.000 m3/s grootschalige overstromingen op. Hierbij overstroomt het eerst de zuidelijke Niederrhein (regio
Köln/Bonn tot ca. Düsseldorf/Dormagen). Wanneer de topafvoeren toenemen, overstroomt ook het centrale
gedeelte (van Düsseldorf/Dormagen tot ongeveer de monding van de Ruhr).
In het noordelijke deel (monding van de Ruhr tot voorbij de Nederlandse grens) vinden, wanneer louter
wordt gekeken naar de hoogte van de waterstanden en de dijken, geen dijkoverstromingen plaats, maar
wordt wel een groot deel van de waakhoogte belast. Dit traject zou pas worden bedreigd wanneer nog
hogere afvoeren zouden optreden, bijvoorbeeld door klimaatveranderingen.
Overstromingen leiden tot waterverlies in de rivier, waardoor de piekafvoeren worden verlaagd. Het
berekende afvoer- en waterstandsverlagende effect van de dijkoverstromingen is groter dan dat van de in
het onderzoek meegenomen hoogwaterverlagende maatregelen. Dit komt doordat de door overstromingen
ingenomen oppervlakten achter de dijken duidelijk groter zijn dan de oppervlakten die voor gerichte
retentiemaatregelen beschikbaar worden gesteld.
Bij de momenteel lopende dijkverbeteringsmaatregelen in NRW worden de waterkeringen zodanig
aangepast dat zij in de toekomst de maatgevende afvoer kunnen keren. Dit betekent op sommige trajecten
een verhoging van de dijken tot er sprake is van een doorgaande dijkring op één niveau, met name van het
gebied Köln/Bonn tot Düsseldorf/Krefeld. Hierdoor wordt lokaal een hoger beschermingsniveau
gerealiseerd. Het overstromen van dijken bij extreem hoogwater (> maatgevende afvoer BHQ) vindt later
plaats, d.w.z. dichter bij de piekafvoer van de hoogwatergolf, waardoor dan weer het topafvoerverlagende
effect van de overstroming toeneemt.
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Overstromingen in het gebied Köln/Bonn tot ca. Duisburg/Krefeld hebben een duidelijke afvlakking van de
afvoergolven in benedenstroomse richting tot gevolg. Tegelijkertijd worden de golven met ca. ½ dag
verlengd. Het effect van de hoogwaterreducerende maatregelen is hiermee kwalitatief vergelijkbaar, maar
kwantitatief aanzienlijk geringer.
Het effect van retentiepolders op de topafvoeren is sterk afhankelijk van de hoogte van de topafvoeren en
van het afvoerverloop van het desbetreffende hoogwater. Daarom moet voor elke retentiepolder
nauwkeurig de doelstelling worden gedefinieerd en door middel van bouwtechnische maatregelen zoals
gestuurde of ongestuurde in- en uitlaatwerken worden gerealiseerd.
Dijkverleggingen hebben met name lokaal invloed. Wanneer het stroomvoerend profiel wordt verbreed,
treedt bij een vergelijkbare afvoer een verlaging van de waterstand op, die met name bovenstrooms effect
heeft. Als de overgang naar de bestaande dijklijn tot een duidelijke vernauwing van het profiel leidt, zal
direct benedenstrooms zelfs een kleine verhoging van de waterstand optreden. Hiermee dient bij het
plannen van dergelijke maatregelen absoluut rekening te worden gehouden.
Het systeem van hoogwaterverlagende maatregelen langs de Niederrhein is in de planning van 2020
(2020_NRW_M) het meest effectief bij hoogwaters in de orde van grootte van dat van 1995. Door de
doelgerichte toepassing van maatregelen, met name van retentiepolders, kan het hoogwaterverlagende
effect rondom Bislich worden verbeterd tot 25 à 30 cm en aan de grens tot 6 cm (2020_NRWMAX_M).
De hoogwaterreducerende maatregelen in Nederland zijn erop gericht zonder dijkverhogingen een hogere
afvoercapaciteit te realiseren waarbij in de toekomst in plaats van 15.000 m3/s 16.000 m3/s veilig kan
worden afgevoerd. De daaruit voortvloeiende waterstandsdaling van ca. 30 cm bij de grens heeft nog tot ca.
50 km bovenstrooms een waterstandsverlagend effect (2020_NLW_M).
Door het gecombineerde effect van de geplande maatregelen in Nederland en NRW (2020_NRW_NL_M)
kunnen volgens de huidige inzichten bij extreme hoogwaters die de maatgevende afvoer overschrijden,
waterstandsverlagingen worden gerealiseerd van maximaal 30 cm bij de grens en maximaal 25 cm bij
Bislich/Lohrwardt.
Wanneer de momenteel geplande maatregelen in NRW alsmede een aantal extra maatregelen, bijv. voor
de verwijdering van hydraulische knelpunten, worden afgestemd op de maatgevende hoogwaterafvoer, dan
kunnen in combinatie met de maatregelen in Nederland zelfs waterstandsverlagingen tot 40 cm aan de
grens en in het gebied Bislich/Lohrwardt worden behaald (2020_NRWMAX_NL_M). Op andere plaatsen is
de verlaging van de waterstand geringer.
Daarmee wordt duidelijk dat de maatregelen in NRW en in Nederland elkaar aanvullen. Daardoor kan bijv.
worden verhinderd dat de keermuur in Emmerich in een vroeg stadium overstroomt. Een overstroming van
de keermuur bij Emmerich zou ook het Nederlandse gebied treffen.
De beschreven omstandigheden verduidelijken
het wederzijdse nut van grensoverschrijdende inspanningen op het gebied van de bescherming tegen
hoogwater en de noodzaak tot een grensoverschrijdende afstemming van relevante planningen en
maatregelen op het gebied van hoogwater
de afhankelijkheid van het effect van hoogwaterverlagende maatregelen van dijkoverstromingen, die vorm
en piek van afvoergolven maatgevend veranderen.
De resultaten van het hier gepresenteerde onderzoek zijn gebaseerd op berekeningen met achter elkaar
geschakelde en aan elkaar gekoppelde statistische en numerieke modellen. Een beschouwing van alle
factoren staat de conclusie toe dat bij de beoordeling van de onderzoeksresultaten uit kan worden gegaan
van een onzekerheidsband in de afvoeren van ca. ± 500m3/s.
Alle resultaten van deze studie gelden alleen voor de situaties aan de Niederrhein en de Rijntakken, zoals
die in de modellen in acht zijn genomen. Dit geldt met name voor uitspraken met betrekking tot het effect
van de hoogwaterverlagende maatregelen. De parameters van de maatregelen zijn bepaald volgens de
stand van kennis resp. de planningstoestand van het jaar 2002. Tot het moment dat de maatregelen die
zich nu nog in de planningsfase bevinden of waarvoor het plan nog moet worden vastgesteld, zijn
gerealiseerd, kunnen zich wijzigingen in details voordoen die van invloed zullen zijn op het effect van deze
maatregelen. Verder kunnen ook veranderingen van de dijkhoogtes een grote uitwerking op de resultaten
resp. op het effect van maatregelen hebben. Aangezien het hydraulisch systeem van de Niederrhein
inclusief het gebied achter de dijken zeer complex is, is het onmogelijk te voorspellen, hoe groot het effect
van zulke veranderingen is, zonder een nieuwe modellering uit te voeren. Daarom moet in het model steeds
in detail rekening worden gehouden met overeenkomstige veranderingen.
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Bijlage A:
Korte beschrijving van de maatregelen en
omzetting in het model
Bijlage Maatregel

Toegepast in scenariomodus
resp. in scenariocombinaties

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Köln-Langel
Worringer Bruch
Monheim
Itter-Himmelgeist
Ilvericher Bruch
Mündelheim
Orsoyer Land
Bislicher Insel
Lohrwardt
Grietherbusch
Bylerward

NRW

A12

Optimalisering
retentiepolders
- Köln-Langel,
- Ilvericher Bruch 1+2
- Bylerward
Orsoyer Rheinbogen
Brug Wesel
Bislicher Insel 2020
Rees hoogwatergeul

NRWMAX

A13

PKB – Ruimte voor de rivier

NL

A14
A15

Rijnstrangen
Ooijpolder

PLUS

Bijlage A1: Köln-Langel
Beschikbare studies en documenten
Busch, N., Chojetzki, U., Engel, H. en Gundert, P.J. (1994): Wasserspiegellagenberechnungen am Rhein
vom Pegel Köln bis zur deutsch-niederländischen Grenze, BfG-Bericht 862
Planfeststellungsunterlagen
zum
Retentionsraum
Köln-Porz-Langel/Niederkassel
(juni
2000):
Hochwasserschutzkonzept der Stadt Köln, Planfestellungsabschnitt 12, Retentionsraum Köln-PorzLangel/Niederkassel, Entwurfs und Genehmigungsplanung
Aanvullende gegevens van het StUA Köln
Beschrijving van de situatie
Ongeveer tussen Rijn-km 669,2 en 672,5 is aan de rechterzijde van de Rijn het retentiegebied Köln-PorzLangel/Niederkassel (hierna Köln-Langel genoemd) gepland (bestemmingsplan).
Systeemschets A1: Köln-Langel

Hier wordt de bandijk naar achteren verlegd, zodat er een oppervlakte van 158 ha en een volume van 4,525
mln. m3 bij een maximaal toelaatbare waterstand van 50,33 m ü NN voor overstroming aan de Rijn ter
beschikking wordt gesteld. De oude Rijndijk blijft behouden. In de oude dijk worden twee in- en
uitlaatwerken bij Rijn-km 669,3 resp. 672,3 geïntegreerd. Beide kunstwerken bestaan uit drempels met een
lengte van 200 m en drempelhoogtes van 49,62 m ü NN resp. 48,22 m ü NN. Bovendien bevindt zich aan
het benedenstroomse uiteinde van de maatregel een dubbele buisleiding voor restafvoer. Deze vindt plaats
vanaf een waterstand van de Rijn van 48,22 m ü NN – 20 cm (gegevens StUA Köln, september 2003).
Theoretisch zou het bekken tegelijkertijd via beide drempels gevuld moeten worden. Een voorzichtige
benadering is het vullen van de maatregel via slechts één drempel. Aangezien de drempel van het
benedenstroomse kunstwerk lager ligt dan die van het bovenstroomse kunstwerk, moet ervan worden
uitgegaan dat het bekken tot een hoogte van 48,22 m ü NN wordt gevuld, zonder dat er via het
benedenstroomse kunstwerk iets wordt teruggevoerd naar de rivier. Komt de waterstand in het bekken
boven een hoogte van 48,22 m ü NN, dan kan het water via het benedenstroomse kunstwerk weer
wegstromen. Wanneer er tegelijkertijd via het bovenstroomse kunstwerk wordt gevuld, dan moet ervan
worden uitgegaan dat er een stroming door het bekken ontstaat.
Het leegmaken van het bekken verloopt vooral via de drempel van het benedenstroomse kunstwerk (onder
bepaalde omstandigheden ook via het bovenstroomse kunstwerk), de restafvoer via de dubbele buisleiding.
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Omzetting in SOBEK
Principieel wordt de retentiemaatregel Köln-Langel onderverdeeld in drie deelprocessen:
Deelproces 1: Vullen van het bekken via het bovenstroomse kunstwerk tot aan de drempelhoogte van het
benedenstroomse kunstwerk. Dit proces wordt weergegeven als retentiebekken.
Deelproces 2: Vullen van het bekken wanneer de waterstand in het bekken hoger is dan de drempelhoogte
van het benedenstroomse kunstwerk. Dit proces wordt weergegeven als bergingsvolume in
het dwarsprofiel.
Deelproces 3: Doorstroming van het bekken wanneer de waterstand in het bekken hoger is dan de
drempelhoogte van het benedenstroomse kunstwerk. Dit proces wordt weergegeven als
laterale, negatieve toestroom bij het bovenstroomse kunstwerk en laterale, positieve
toestroom bij het benedenstroomse kunstwerk.
ad deelproces 1:
Voor de weergave van de waterretentie in het retentiegebied Köln-Langel tot aan de drempelhoogte van het
benedenstroomse kunstwerk, wordt de ligging van het bovenstroomse kunstwerk overeenkomstig een
retentiebekken bij Rijn-km 669,3, SOBEK-km 14500 in het SOBEK-model geïntegreerd. Het volume van het
bekken komt overeen met het volume van het retentiegebied Köln-Langel bij de drempelhoogte van het
benedenstroomse
kunstwerk
(48,22
m
ü
NN).
Volgens
de
bergingskarakteristiek
(Planfeststellungsunterlagen, juni 2000) bedraagt dit volume alsmede de bijbehorende overstroomde
oppervlakte 0,90 mln. m3 resp. 114,68 ha. Hieruit kan de bekkendiepte worden bepaald op 0,79 m en de
hoogte van de bekkenbodem op 47,43 m ü NN. De drempelhoogte van het inlaatwerk komt overeen met de
drempelhoogte van het bovenstroomse kunstwerk (49,62 m ü NN), de drempellengte bedraagt 200 m. De
drempellengte van het uitlaat wordt (fictief) op 4 m en de gate-hight op 3 m gesteld.
Wanneer de Rijn bij het bovenstroomse kunstwerk een waterstand van 49,62 m ü NN bereikt, wordt het
kunstwerk geopend. Aangezien de sturing in SOBEK betrekking heeft op de waterstand bij het
eerstvolgende benedenstrooms gelegen rekenpunt (SOBEK-km 15200 overeenkomstig Rijn-km 670), komt
dit volgens de waterstandberekeningen van de BfG (Busch et al., 1994) overeen met een waterstand van
49,43 m ü NN bij het rekenpunt. Bereikt de waterstand in het bekken de hoogte van de benedenstroomse
drempel, dan wordt het kunstwerk weer gesloten. Het leegmaken verloopt via vrije afstroming.
Voor Köln-Langel was de planningsvariant gekozen. In latere gesprekken heeft het StUA-Köln een aantal
wijzigingen aangegeven. Deze wijzigingen konden voor een deel niet meer in dit project worden
meegenomen, aangezien de berekeningen al waren gemaakt. Het bij de berekening van het eerste proces
in acht genomen volume bedraagt nu 0,92 mln. m3 (dus 0,02 mln. m3 te veel). De drempelhoogte wordt op
49,81 m ü NN in plaats van op 49,62 m ü NN gezet. Daardoor stroomt het water iets te laat naar binnen. De
hierdoor ontstane afwijkingen in het berekeningsresultaat worden geaccepteerd, omdat de effecten als
gering worden ingeschat.
ad deelproces 2:
Het vullen van het bekken boven de drempelhoogte van het benedenstroomse kunstwerk wordt als volume
resp. profielbreedte toegevoegd aan het profiel km 672 (SOBEK vak p_639), waarbij de profielbreedte bij
50,33 m ü NN (het hoogste aangegeven profielpunt) volgt uit de totale oppervlakte van de retentiemaatregel
(158 ha) / profiellengte (1000 m). Deze wordt handmatig geïntegreerd in het bestaande SOBEK-profiel.
ad deelproces 3:
De door de ligging en drempelhoogte van de beide kunstwerken veroorzaakte stroming door het bekken
wordt gesimuleerd door onttrekking van water bij het bovenstroomse kunstwerk en gelijktijdige instroom in
de Rijn bij het benedenstroomse kunstwerk. De onttrekking van het water vindt plaats bij het
bovenstroomse kunstwerk bij km 669,3 = SOBEK-km 14500. Aangezien op dit punt al een kunstwerk is
gedefinieerd, wordt de aansluiting van deze onttrekking (voor alle zekerheid) 1 m in benedenstroomse
richting verschoven (SOBEK-km 14501). Teruggevoerd wordt het water bij het benedenstroomse kunstwerk
bij SOBEK-km Bonn-Köln 17500 overeenkomstig Rijn-km 672,3.
Voor het bepalen van de wateronttrekking bij het bovenstroomse en het weer terugvoeren van het water bij
het benedenstroomse kunstwerk wordt in de planningsdocumenten gebruikgemaakt van de overlaatformule
van Poleni. Deze formule berekent de afvoer over de drempel bij volkomen overlaat. Om deze
veronderstelling te toetsen zijn er testberekeningen gemaakt. Hiervoor werd (tijdelijk) in SOBEK een extra
riviertak met de kunstwerken als stuwen geïntegreerd. Hierdoor kan bij het bepalen van de karakteristieke
waarden voor het weg- resp. toestromen ook rekening worden gehouden met het geval van onvolkomen
overlaat bij de drempels. De daarbij verkregen afvoeren in afhankelijkheid van de waterstanden in de Rijn
zijn gebruikt als karakteristiek voor de definitie van de zijwaartse af- resp. toevoeren in SOBEK.
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Bijlage A2: Worringer Bruch (Köln-Worringen)
Beschikbare studies en documenten
Busch, N., Chojetzki, U., Engel, H. en Gundert, P.J. (1994): Wasserspiegellagenberechnungen am Rhein
vom Pegel Köln bis zur deutsch-niederländischen Grenze, BfG-Bericht 862
Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH (2000a): Vorstudie Rückhalteraum Köln Worringen, Teil A,
Zusammenfassende Empfehlung
Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH (2000b): Vorstudie Rückhalteraum Köln Worringen, Teil B,
Wasserwirtschaft
Björnsen Beratende Ingenieure: Telefonische inlichtingen bij de bepalingen m.b.t. de voorplanning
Aanvullende gegevens van het StUA Köln
Beschrijving van de situatie
Ongeveer tussen km 705,5 en 708,5 ligt aan de linkerzijde van de Rijn het retentiegebied Worringer Bruch.
Hiervoor liggen in een voorstudie de voorstellen van in totaal 4 varianten op tafel (Franz Fischer
Ingenieurbüro GmbH 2000a en 2000b), waarvan variant 3 is berekend (besluit workshop 19/20 november
2002 in Rees). Op basis van een gesprek met het StUA Köln op 2-9-2003 zijn de afmetingen van variant 3
aangepast aan de destijds actuele planningsstand. De benodigde gegevens zijn door Björnsen Beratende
Ingenieure telefonisch verstrekt.
Systeemschets A2: Worringer Bruch (variant V 3 aangepast aan actuele planning)

In de in het kader van het project berekende eindvariant zal de maatregel er als volgt uitzien:
Op een maximaal toelaatbare waterstand van 43,0 m ü NN wordt een nieuwe dijk langs de B9 gebouwd.
Het retentiegebied dat ontstaat heeft een volume van 7,6 mln. m³ bij een oppervlakte van 227 ha. De
bandijk wordt verwijderd.
Achter de nieuwe dijk ontstaat een gestuurd retentiegebied met een volume van 12,2 mln. m³. De maximaal
toelaatbare waterstand bedraagt 41,0 m ü NN, het overstroomde oppervlakte 410 ha. De inundatie van de
polder gebeurt golfafhankelijk vanaf HW50, het leegmaken met de afloop van de hoogwatergolf. Het
gecombineerde inlaat/uitlaatwerk (Rijn-km 705,3) krijgt op maaiveldhoogte (39,0 m ü NN) een regelbare
stuwinrichting. De maximale inlaat wordt vastgelegd op 330 m³/s.
De maatregel bestaat zodoende uit 2 deelmaatregelen:
1. Dijkverlegging, oppervlakte 227 ha, maximaal toelaatbare waterstand 43,0 m ü NN, Rijn-km 705,5 –
708,5
2. Retentiegebied, oppervlakte 410 ha, volume 12,2 mln. m³, maximaal toelaatbare waterstand 41,0 m ü
NN, gemiddelde maaiveldhoogte 38,02 m ü NN, inlaatwerk Rijn-km 708,1, inlaat max. 330 m³/s
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Voor het gebruik van de polder zijn bij de berekeningen in het totale project twee verschillende
doelrichtingen opgenomen:
Scenario’s NRW: Sturing vindt golfafhankelijk plaats vanaf HQ 50
Scenario’s NRWMAX: Een op HQ200 geoptimaliseerde sturing. Achtergrond: volgens het besluit van het
MUNLV van 18-09-2003 is als maatgevende hoogwaterstand HQ200 (12900 m³/s) vastgelegd.
Omzetting in SOBEK
Deelmaatregel 1 wordt in het BOS-IR weergegeven als dijkverlegging tussen rivierkilometer 705,5 en 708,5
met een niet stroomvoerende oppervlakte van 227 ha over een lengte van 3000 m. Dit betekent een
verbreding van de profielen P_674 tot en met P_676 met 757 m.
Deelmaatregel 2 van het retentiegebied Worringer Bruch wordt weergegeven als retentiebekken, met een
bekkenvolume van 12,2 mln. m3 en een oppervlakte van 410 ha bij een maximaal toelaatbare waterstand
van 41,0 m ü NN. Daaruit volgt een bekkendiepte van 2,98 m en een bekkenbodemhoogte van 38,02 m ü
NN. Het retentiebekken komt te liggen op de plaats waar zich het inlaat- en uitlaatwerk bevindt, dus bij Rijnkm 708,1 resp. SOBEK-km Köln-Düsseldorf 20100.
Aangezien de stuwen beperkt zijn tot een maximale afvoer van 330 m³/s, wordt de drempelhoogte op 39 m
ü NN en de drempellengte op 36 m gezet. Gestuurd wordt het openen van het kunstwerk op de waterstand
bij het eerstvolgende in benedenstroomse richting gelegen rekenpunt in SOBEK (SOBEK-km KölnDüsseldorf 21000 overeenkomstig Rijn-km 709). Baserend op de resultaten van de
waterstandberekeningen van de BfG (Busch et al., 1994), wordt het kunstwerk geopend wanneer bij Rijnkm 709 een waterstand van 41,65 m ü NN wordt bereikt. Het kunstwerk sluit wanneer de maximaal
toelaatbare waterstand van 41,0 m ü NN wordt bereikt.
De drempelhoogte van het uitlaatwerk wordt overeenkomstig de bekkenbodemhoogte op 38,02 m gezet,
aangezien de in de voorstudie genoemde drempelhoogte met 38,00 m ü NN wordt aangegeven en de
uitlaatopeningen voor de restafvoer nog lager liggen.
Over de drempelbreedte wordt in de planningsdocumenten niets gezegd, er moet alleen gewaarborgd zijn
dat het gebied binnen 10 dagen weer leegloopt. Daarom is fictief een drempelbreedte van 12 m en een
openingshoogte van 3 m aangegeven. Het uitlaatwerk kan altijd vanuit het bekken naar de rivier toe worden
doorstroomd.
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Bijlage A3: Monheim
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Aanvullende gegevens van het StUA Krefeld
Beschrijving van de situatie
Bij deze maatregel gaat het om een dijkverlegging ter hoogte van ongeveer Rijn-km 711,5 tot 713,5. De
ervoor gelegen leidam Monheim ligt volgens dhr. Nebelung van het StUA Krefeld op BHW1977 (42,77 m ü
NN) zonder waakhoogte. De gewonnen oppervlakte bedraagt ongeveer 185 ha, het maximale volume
(waterstand dijkkruin) ongeveer 8 mln. m3.
Systeemschets A3: Monheim

Omzetting in SOBEK
Voor het plan LAHOR was deze maatregel al afgebeeld in SOBEK. Kleinere verschillen tussen de
modelafbeelding en de gerealiseerde geometrieën konden door profielaanpassingen in de DSS-tabellen
worden omgezet. Om het geheel aannemelijk te maken zijn met BASELINE nieuwe profielen opgesteld en
vergelijkende berekeningen gemaakt.
De stroming over de leidam wordt gesimuleerd door onttrekking van water bij rivierkilometer 709,5 en
gelijktijdige instroom in de Rijn bij rivierkilometer 711,5. Voor het bepalen van de afvoerstromen van het
onttrekken en weer terugvoeren van het water zijn testberekeningen gemaakt. Hiervoor werd (tijdelijk) in
SOBEK een extra riviertak geïntegreerd met de leidam als stuw. Hierdoor kan bij het bepalen van de
karakteristieke waarden voor het weg- resp. toestromen ook rekening worden gehouden met het geval van
onvolkomen overlaat bij de leidam. De daarbij verkregen afvoeren in afhankelijkheid van de waterstanden in
de Rijn zijn gebruikt als karakteristiek voor de definitie van de zijwaartse af- resp. toevoeren.
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Bijlage A4: Itter-Himmelgeist
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Aanvullende gegevens van het StUA Krefeld
Beschrijving van de situatie
Bij deze maatregel gaat het om een dijkverlegging ter hoogte van ca. Rijn-km 723,5 tot 729,5. Deze bevindt
zich in vooronderzoek. Voor de berekening is de (kleinere) variant 2a gekozen. Deze creëert een extra
oppervlakte in het overstromingsgebied van ongeveer 58 ha.
Systeemschets A4: Itter-Himmelgeist (variant 2a)

Omzetting in SOBEK
Voor het LAHoR-project was deze maatregel al weergegeven in SOBEK (Bemmel en Rabbers, 2001). In
vergelijking met de destijds geplande ingrepen zijn er kleine verschillen met de huidige planning.
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Bijlage A5: Ilvericher Bruch
Beschikbare studies en documenten
Busch, N., Chojetzki, U., Engel, H. en Gundert, P.J. (1994): Wasserspiegellagenberechnungen am Rhein
vom Pegel Köln bis zur deutsch-niederländischen Grenze, BfG-Bericht 862
Gewecke und Partner, GMBH (1999a): Vorstudie Rückhalteraum Ilvericher Bruch Teil A,
Zusammenfassende Darstellung
Gewecke und Partner, GMBH (1999b): Vorstudie Rückhalteraum Ilvericher Bruch Teil B, Wasserwirtschaft
Göbel, N. (Mai 1999): Abschätzung der hydraulischen Wirkung des Polders Ilvericher Bruch auf den
Hochwasserabfluss des Rheins
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen
Beschrijving van de situatie
Tussen ongeveer km 750 en 754,5 ligt aan de linkerzijde van de Rijn in een bocht van een oude arm van de
Rijn het retentiegebied Ilvericher Bruch. Hiervoor liggen in een voorstudie de voorstellen van in totaal 4
varianten op tafel (Gewecke und Partner GMBH, 1999a en 1999b), waarvan variant B2 wordt berekend
(besluit van de projectbegeleidende workshop van 19/20 november 2002 in Rees).
Systeemschets A5: Ilvericher Bruch (variant B2)

Principieel gaat het hier om 2 gescheiden retentiepolders met ieder een kunstwerk in de bovenstroomse en
één in de benedenstroomse polder bij Rijn km 751,8 resp. 753,0. Het totale volume is bij Gewecke und
Partner GMBH (1999a en 1999b) aangegeven met 9,8 mln. m3, de oppervlakte met 270 ha. Berekeningen
door HYDROTEC (Landesumweltamt NRW, 2003) leverden voor de bovenstroomse polder een volume van
5,520 mln. m3 bij een oppervlakte van 112 ha en voor de benedenstroomse polder 4,55 mln. m3 bij 163 ha
op. De maximaal toelaatbare waterstand van de bovenstroomse polder wordt aangegeven met 34,5 m ü
NN, die van de benedenstroomse polder met 32,00 m ü NN.
De drempelhoogte van het kunstwerk wordt bij Gewecke und Partner (1999b) voor de bovenstroomse
polder aangegeven met 28 m ü NN en voor de benedenstroomse polder met 27 m ü NN. Uit een
bouwtekening kan de drempelhoogte van 29 m ü NN worden afgeleid, het blijft echter de vraag, voor welk
kunstwerk deze bouwtekening geldt.
Verdere gegevens van de kunstwerken dienen te worden ontleend aan de hydraulische studie van Göbel
(1999). Hier wordt voor het inlaatwerk van de bovenstroomse polder een doorlaatopening van 30 m2 bij een
afvoercapaciteit van 100 m3/s, en voor het benedenstroomse kunstwerk van 24 m2 bij een capaciteit van
140 m3/s aangegeven.
Met betrekking tot het vullen en leegmaken van de polders wordt in Gewecke und Partner (1999b)
verwezen naar variant A. Volgens deze variant verloopt het vullen van de maatregel via beide kunstwerken,
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het leegmaken via het benedenstroomse kunstwerk bij een vrije afstroming met maximaal 80 m3/s alsmede
een restafvoer via een gemaal, dat volgens de plattegrond direct bij het benedenstroomse kunstwerk bij
Rijn-km 753 ligt en een capaciteit van 10 m3/s heeft. Aangezien bij variant A de complete oude Rijnarm bij
Ilverich één enkele polder is, is op deze wijze vullen en leegmaken van de polder mogelijk.
Bij een opdeling van deze Rijnarm in een bovenstroomse en een benedenstroomse polder is leegmaken
van de bovenstroomse polder door het benedenstroomse kunstwerk alsmede het gemaal niet mogelijk.
Daarom wordt aangenomen dat de bovenstroomse polder ook door het bovenstroomse kunstwerk wordt
leeggemaakt.
Over de sturing van de maatregel zijn geen gegevens beschikbaar. Hiervoor kan echter gebruik worden
gemaakt van de resultaten van de hydraulische berekening van Göbel (1999).
Omzetting in SOBEK
De retentiemaatregel Ilvericher Bruch wordt in SOBEK weergegeven door twee retentiemaatregelen:
De bovenstroomse polder wordt weergegeven als retentiebekken met een oppervlakte van 112 ha en een
volume van 5,520 mln. m3, wat overeenkomt met een bekkendiepte van 4,93 m. Bij een maximaal
toelaatbare waterstand van 34,5 m ü NN levert dit een bekkenbodemhoogte van 29,57 m ü NN op, wat
overeenkomt met de door HYDROTEC (Landesumweltamt NRW, 2003) aangegeven gemiddelde maaiveld
hoogte. Het inlaatwerk bevindt zich bij Rijn-km 751,8, zodat de maatregel in het SOBEK-model wordt
toegewezen aan SOBEK-km Düsseldorf-Ruhrort 7600.
Aangezien de bekkenbodemhoogte van 29,57 m ü NN hoger ligt dan alle gegevens met betrekking tot de
hoogte van de drempel van het kunstwerk, wordt de drempelhoogte vastgesteld op bekkenbodemhoogte
29,57 m ü NN.
In navolging van de hydraulische studie van Göbel (1999) wordt een doorlaatopening van 30 m2
aangenomen. Op basis van de in een bouwtekening aangegeven “drempellengte” van 2 X 4 m volgt een
gate hight van 3,75 m (wat in tegenspraak is met de bouwtekening). Door dit kunstwerk wordt de
bovenstroomse polder zowel gevuld als ook leeggemaakt.
Voor het vastleggen van de sturing wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de hydraulische
onderzoeken (Göbel, 1999). Uit de bijbehorende bijlage 9 kan uit de grafiek worden afgelezen dat bij een
waterstand van 33,26 m ü NN in de Rijn bij km 754 de polder zich begint te vullen. Aangezien de sturing
van deze polder in SOBEK betrekking moet hebben op het eerstvolgende in benedenstroomse richting van
het kunstwerk liggende rekenpunt (Rijn-km 752 = SOBEK-km 7800), moet de waterstand van km 754
worden omgerekend naar km 752. Volgens de waterstandberekeningen van de BfG (Busch et al. 1994)
levert dit een waterstand van 33,63 m ü NN op.
Het kunstwerk wordt gesloten wanneer in het bekken een waterstand van 34,5 m ü NN wordt bereikt.
Het leegmaken verloopt via een uitlaatwerk met dezelfde drempelhoogte als het inlaatwerk.
Voor de benedenstroomse polder volgt uit de oppervlakte van 163 ha en het volume van 4,550 mln. m3 een
bekkendiepte van 2,79 m. Bij een maximaal toelaatbare waterstand van 32,00 m ü NN komt de
bekkenbodemhoogte op 29,21 m ü NN, wat overeenkomt met de door HYDROTEC (Landesumweltamt
NRW, 2003) aangegeven gemiddelde maaiveldhoogte. Volgens de ligging van het kunstwerk bij Rijn-km
753 ligt de retentiemaatregel in het SOBEK-model bij SOBEK-km Düsseldorf-Ruhrort 8800. Aangezien het
hier tevens om een rekenpunt gaat, wordt de ligging een meter stroomopwaarts verlegd naar SOBEK-km
Düsseldorf-Ruhrort 8799.
Ook bij de benedenstroomse polder liggen de gegevens met betrekking tot de drempelhoogte van het
kunstwerk onder die van de vastgestelde bekkenbodemhoogte, zodat als drempelhoogte van het inlaatwerk
de bekkenbodemhoogte van 29,21 m ü NN wordt gekozen. Op basis van de bij Göbel (1999) genoemde
doorlaatopening van het kunstwerk van 24 m2 en de in de bouwtekeningen genoteerde “drempellengte”
wordt een gate hight van 3 m aangenomen (wat in tegenspraak is met de bouwtekening).
Voor het vastleggen van de sturing wordt gebruikgemaakt van de resultaten van de hydraulische
onderzoeken (Göbel, 1999). Uit de bijbehorende bijlage 8 kan uit de grafiek worden afgelezen dat bij een
waterstand van 33,35 m ü NN in de Rijn bij km 754 de polder zich begint te vullen. Aangezien de sturing
van deze polder in SOBEK betrekking moet hebben op het eerstvolgende in benedenstroomse richting van
het kunstwerk gelegen rekenpunt (Rijn-km 753 = SOBEK-km 8800), moet de waterstand van km 754
worden omgerekend naar km 753. Volgens de waterstandberekeningen van de BfG (Busch et al. 1994)
levert dit een waterstand van 33,52 m ü NN op.
Het kunstwerk wordt gesloten wanneer in het bekken een waterstand van 32,00 m ü NN wordt bereikt.
Het leegmaken verloopt via een uitlaatwerk met dezelfde drempelhoogte als het inlaatwerk.

Effect van waterstandsverlagende maatregelen

A8

Bijlage A6: Mündelheim
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Aanvullende gegevens van het StUA Krefeld
Beschrijving van de situatie
Bij deze maatregel gaat het om een dijkverlegging ter hoogte van ongeveer Rijn-km 761,5 tot 768,5, met
een oppervlaktewinst van ongeveer 64 ha. De maatregel bevindt zich in planning.
Systeemschets A6: Mündelheim

Omzetting in SOBEK
Voor het LAHoR-project was deze maatregel al weergegeven in SOBEK (Bemmel en Rabbers, 2001). Ten
opzichte van destijds geplande ingrepen zijn er echter duidelijke verschillen met de huidige plannen, omdat
er tegenwoordig van uit wordt gegaan dat de brug op pijlers wordt geplaatst.
Daarom moesten de profielen handmatig worden aangepast, waarbij de volgenden stappen zijn doorlopen:
1. aansluiten van de nieuwe retentiemaatregelen op de “dijklijnen”
2. vakgrenzen gewijzigd
3. extra/minder oppervlakten per vak (in vergelijking tot Bemmel en Rabbers,2001) berekend
4. per dwarsprofiel wordt dit oppervlakte als profiel uitbreiding in het SOBEK-profiel geïntegreerd
5. ook het stroomvoerend oppervlakte wordt handmatig gewijzigd en handmatig geïntegreerd.
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Bijlage A7: Orsoy Land
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Beschrijving van de situatie
Bij deze maatregel gaat het om een dijkverlegging ter hoogte van ongeveer Rijn-km 801,5 tot 803,5, met
een oppervlaktewinst van ongeveer 215 ha. Deze maatregel is reeds uitgevoerd.
Systeemschets A7: Orsoy Land

Omzetting in SOBEK
In het kader van het LAHoR-project is de dijkverlegging al een keer in een SOBEK-model opgenomen
(Bemmel en Rabbers, 2001). Tussen de destijds aangenomen omvang van de dijkverlegging en de
intussen gerealiseerde omvang zijn kleine verschillen te zien. Deze zijn echter zeer gering, zodat in het
kader van deze studie gebruik is gemaakt van de door Bemmel en Rabbers, 2001 gemaakte profielen.
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Bijlage A8: Bislicher Insel
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Beschrijving van de situatie
Ter hoogte van Rijn-km 818,5 – 823,5 is op de linkerzijde van de Rijn door de bouw van een nieuwe,
landinwaarts gelegde dijk voorkomen dat het gebied van de Bislicher Insel door de verhoging van de oude
dijk tot bandijkniveau van de Rijn wordt afgesneden, wat oorspronkelijk de planning was. Aangezien
daardoor een in de planning reeds bestaande bandijk in een latere planning is teruggelegd, wordt deze
maatregel over het algemeen beschouwd als dijkverlegging.
Systeemschets A8: Bislicher Insel

Omzetting in SOBEK
Overeenkomstig de werkelijke, hierboven geschetste geschiedenis van de implementering van deze
maatregel is deze als volgt in SOBEK omgezet: In de SOBEK-versie zonder retentiemaatregelen wordt de
oude dijk reeds als zomerdijk beschouwd. De uitbreiding van het terrein achter de zomerdijk komt ongeveer
overeen met de uitbreiding van het momenteel door de nieuwe bandijk omsloten gebied. In de SOBEKversie met retentiemaatregelen verandert alleen in beperkte mate de omvang van het gebied.
In het kader van het LAHoR-project is deze maatregel al een keer in een SOBEK-model opgenomen
(Bemmel en Rabbers, 2001). Tussen de destijds aangenomen omvang van de maatregel en de intussen
gerealiseerde omvang zijn kleine verschillen te zien. Deze zijn echter zeer gering, zodat in het kader van
deze studie gebruik wordt gemaakt van de door Bemmel en Rabbers, 2001 gemaakte profielen.
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Bijlage A9: Lohrwardt
Beschikbare studies en documenten
Busch, N., Chojetzki, U., Engel, H. en Gundert, P.J. (1994): Wasserspiegellagenberechnungen am Rhein
vom Pegel Köln bis zur deutsch-niederländischen Grenze, BfG-Bericht 862
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR
Gewecke und Partner (april 2001): Entwurfs- und Genehmigungsplanung Deichsanierung 1. und 2.
Planungsabschnitt, Teil A, Technische Planung
Gewecke und Partner (maart 2002): Vorentwurf der Einlass- und Auslassbauwerke für den Roosenhofsee
und Lohrwardtsee im Rahmen der Deichrückverlegung Lohrwardt, Teil C
Beschrijving van de situatie
Bij Rees-Lohrwardt wordt aan de rechterzijde van de Rijn tussen Rijn-km 827,8 tot 834,8 de bandijk
teruggelegd. De oude dijk blijft liggen, wordt echter over de gehele lengte parallel aan het verhang van de
waterspiegel verlaagd tot een hoogte die bij Rijn-km 834,2 overeenkomt met 20 m ü NN. Volgens Busch et
al. (1994) betekent dit hetzelfde als een HQ90 resp. 12 065 m3/s. Bovendien wordt bij Rijn-km 834,2 over
een lengte van 300 m een overlaatdrempel in de oude dijk ingebouwd, met een drempelhoogte van 19,5 m
ü NN. Vanaf een waterstand van 19,5 m ü NN bij Rijn-km 834,2 wordt de polder in eerste instantie via deze
drempel gevuld. Wanneer het waterstand verder stijgt tot boven de 20 m ü NN bij Rijn-km 834,2, stroomt
het water over de gehele lengte van de oude dijk in de polder. Het leegmaken van de polder verloopt bij
een vrije afstroming met afloop van de hoogwatergolf via een sluis. (Gewecke und Partner, april 2001).
Deze sluis moet zodanig zijn ontworpen dat hij maximaal 500 m3/s terug in de Rijn kan laten stromen
(opmerking: Deze waarde lijkt fysisch niet haalbaar en wordt niet gerealiseerd in SOBEK). Hiervoor worden
de afmetingen 3 m X 3 m bij een bodemhoogte van het kunstwerk op 14,00 m ü NN voorgesteld (Gewecke
und Partner, maart 2002). Voor ecologische doeleinden moet bovendien een inlaatwerk bij Rijn-km 829,5
zorgen voor inundatie van de polder bij lagere waterstanden tot 15,5 m ü NN (Gewecke und Partner, maart
2002). Voor de sturing van deze kunstwerken is een omvangrijk voorstel beschikbaar (Gewecke und
Partner, maart 2002).
Systeemschets A9: Lohrwardt
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Omzetting in SOBEK
Voor de weergave van deze situatie in SOBEK wordt het totale systeem beschouwd als een combinatie van
retentiemaatregel en zomerdijk in de dwarsprofielen (zie Bemmel en Rabbers, 2001):
Deelproces 1: Voordat bij Rijn-km 834,2 een waterstand van 19,5 m ü NN wordt bereikt, wordt het water in
het profiel tot aan de oude dijk (in SOBEK weergegeven als zomerdijk) afgevoerd.
Deelproces 2: Vanaf een waterstand van 19,5 m ü NN bij Rijn-km 834,2 wordt over een overlaatdrempel
een retentiegebied gevuld, dat in SOBEK als retentiebekken wordt weergegeven. Het vullen
van het bekken stopt, zodra de waterstand in het bekken een hoogte van 19,5 m ü NN heeft
bereikt.
Deelproces 3: Bij waterstanden in de Rijn die bij Rijn-km 834,2 hoger zijn dan 20 m ü NN, wordt de gehele
zomerdijk overstroomd en het nog vrije retentievolume (boven 19,5 m ü NN) gevuld.
Bovendien gaat een deel van het gebied ook meestromen. In SOBEK wordt dit proces
weergegeven als stroomvoerend gebied van de dwarsprofielen.
ad deelproces 1:
Dit deel van het proces vindt plaats in het deel van het dwarsprofiel dat niet door de retentiemaatregel wordt
beïnvloed.
ad deelproces 2:
Vanaf een waterstand van 19,5 m ü NN bij Rijn-km 834,2 wordt het retentiegebied gevuld over een
drempel. Bij voorafgaande ecologische inundatie van dit gebied is het retentiegebied al tot een hoogte van
15,5 m ü NN gevuld. Als retentievolume is dus nog slechts het volume tussen 15,5 m ü NN en 19,5 m ü NN
beschikbaar. Volgens Bemmel en Rabbers (2001) omvat dit volume 7,3 mln. m3 en de oppervlakte tussen
de oude en de nieuwe dijk 295 ha. Daaruit volgt een gemiddelde bekkendiepte van 2,49 m en een
bodemhoogte van 17,01 m ü NN. Deze wordt gelijkgesteld met de beginwaterstand in het bekken.
Het in- en uitlaatwerk en daarmee de retentiemaatregel bevindt zich bij Rijn-km 834,2 (= SOBEK-km
WESEL-REES 20200). De drempelhoogte van het inlaatwerk bedraagt 19,5 m ü NN, de drempellengte 300
m. Het openen van het kunstwerk wordt gestuurd door de waterstand bij het eerstvolgende
benedenstrooms gelegen rekenpunt in SOBEK, d.w.z. op SOBEK-km Wesel-Rees 21000 overeenkomstig
Rijn-km 835. Bij een waterstand van 19,5 m bij het kunstwerk moet dit opengaan, wat volgens de
waterstandberekening van de BfG (Busch et al., 1994) overeenkomt met een waterstand van 19,34 m ü NN
bij Rijn-km 835. Het kunstwerk wordt gesloten wanneer de waterstand in het bekken de drempelhoogte =
19,5 m ü NN bereikt. Het leegmaken verloopt bij een vrije afstroming met afloop van de hoogwatergolf via
een uitlaatwerk met een drempellengte van 3 m, een openingshoogte van 3 m en een drempelhoogte die
overeenkomt met de bekkenbodemhoogte van 17,01 m ü NN (getallen fictief, aangezien de gegevens in de
planningsdocumenten vooral met betrekking tot de capaciteit van de sluis als fysisch niet mogelijk wordt
beschouwd).
ad deelproces 3.
Het volume in het retentiegebied boven de drempelhoogte 19,5 m ü NN wordt als bergingsvolume in de
profielen (dA) geïntegreerd. Eveneens wordt aangenomen dat een deel van het profiel stroomvoerend is.
Aangezien deze schematisering in het kader van het LAHoR-project reeds is uitgevoerd, zijn de door
Bemmel en Rabbers (2001) gemaakte profielen overgenomen. In vergelijking met de destijds geplande
ingrepen treden er kleine verschillen met de uitgevoerde werken op.
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Bijlage A10: Grietherbusch
Beschikbare studies en documenten
Bemmel, M.S. van en Rabbers, H.H. (2001): Dike Realignment along the Rhine, GIS-schematization in
BASELINE for SOBEK modelling, Meander consultancy and research, Bericht 100033.1
38682/WSR. Bericht, BASELINE-record en SOBEK-profiele versie 2001.1
Landesumweltamt
NRW
(2003):
Bestandsaufnahme
und
Datenrecherche
zur
Studie
“Grenzüberschreitende Auswirkungen von extremem Hochwasser am Niederrhein”; Bericht und
Anlage. Bewerkt door Buchholz, o.; Friedeheim, S.; Wegelein, D en Bangel, H van Hydrorec,
Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Aachen; neue Deichlinien als shapefile
Beschrijving van de situatie
In eerste instantie was er niet gepland, rekening te houden met de geplande veranderingen aan het
zomerdijksysteem Grietherbusch (besluit workshop 19/20 november 2002 in Rees). Tijdens de tweede
workshop (30 juni/1 juli 2003) is echter vastgelegd, de veranderingen in deze maatregel toch mee te
nemen. Bij Grietherbusch wordt aan de rechterzijde van de Rijn een verbetering van de zomerpolder
uitgevoerd. De bandijken blijven ongewijzigd, de zomerdijk wordt ter hoogte van Rijn-km 837,5 tot 847,5 ca.
40 cm verhoogd.
Systeemschets A10: Grietherbusch

Omzetting in SOBEK
In het kader van het LAHoR-project is deze maatregel al een keer in een SOBEK-model opgenomen
(Bemmel en Rabbers, 2001). Tussen de destijds aangenomen omvang van de maatregel en de intussen
geplande omvang zijn kleine verschillen te zien. Deze zijn echter zeer gering, zodat in het kader van deze
studie gebruik is gemaakt van de door Bemmel en Rabbers, 2001 gemaakte profielen.
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Bijlage A11: Bylerward
Beschikbare studies en documenten
Busch, N., Chojetzki, U., Engel, H. en Gundert, P.J. (1994): Wasserspiegellagenberechnungen am Rhein
vom Pegel Köln bis zur deutsch-niederländischen Grenze, BfG-Bericht 862
Gewecke und Partner, GMBH (februari 2001): Vorstudie Bylerward, Teil A, Zusammenfassende
Ergebnisdarstellung
Gewecke und Partner, GMBH (september 1999): Vorstudie Bylerward, Teil B Bereich Wasserwirtschaft
Göbel, N. (mei 1999): Abschätzung der hydraulischen Wirkung des Polders Bylerward auf den
Hochwasserabfluss des Rheins
Beschrijving van de situatie
Ongeveer tussen km 845,5 tot 854,5 ligt aan de linkerzijde van de Rijn de maatregel Bylerward. Hiervoor
liggen in een voorstudie de voorstellen van in totaal 10 varianten op tafel (Gewecke und Partner GMBH,
februari 2001 en september 1999), waarvan variant B3 wordt berekend (besluit workshop 19/20 november
2002 in Rees).
Systeemschets A11: Bylerward (variant B3)

Met een oppervlakte van 1200 ha en een maximaal toelaatbare waterstand van 19,25 m ü NN omvat dit
retentiegebied 52 mln. m3. Bij Rijn-km 846,5 en 848,2 is telkens een inlaatwerk, bij km 852 een in- en
uitlaatwerk gepland. De drempelhoogtes van de kunstwerken worden aangegeven met 14,5 tot 12,5 m ü
NN (alle gegevens uit: Gewecke und Partner GMBH, februari 2001 en september 1999).
Over de afmetingen van de kunstwerken wordt bij Gewecke und Partner GMBH, februari 2001 en
september 1999 alleen bij de beschrijving van variant B1 opgemerkt dat de inlaatopening telkens tussen 12
tot 16 m2 dienen te bedragen met een maximale capaciteit van ca. 250 m3/s (verondersteld mag worden dat
het hier om de totale capaciteit van de drie kunstwerken gaat). Leeggemaakt wordt de polder via het
gemaal Kalflack (= benedenstroomse kunstwerk) met een capaciteit van 10 m3/s. Bovendien wordt de
polder leeggemaakt via vrije afstroming resp. een te bouwen uitlaatwerk (ca. 80 m3/s). In de tekst ter
beschrijving van variant B3 wordt verwezen naar de gegevens van variant B1. In een tabel met betrekking
tot de inschatting van het hydraulisch effect wordt daarentegen uitgegaan van een maximaal
afvoerverlagend effect van variant B3 van 400 m3/s. D.w.z. dat er 400 m3/s in de polder moet worden
geleid. Aangezien deze getallen overeenstemmen met de resultaten van Göbel (1999), wordt ervan
uitgegaan dat de capaciteit van de kunstwerken bij variant B3 met 400 m3/s groter is dan bij variant B1. Bij
Göbel (1999) is bovendien een corresponderende doorlaatopening van 85 m2 aangegeven. Over de sturing
van de maatregel zijn geen gegevens beschikbaar. Hiervoor kan echter gebruik worden gemaakt van de
resultaten van de hydraulische berekening van Göbel (1999).
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Omzetting in SOBEK
De maatregel Bylerward wordt in SOBEK als retentiemaatregel gerekend die bij Rijn-km 848,9 (gemiddelde
waarde van de ligging van de kunstwerken) ligt (komt overeen met SOBEK-km Rees-Lobith 11500).
Bij een oppervlakte van 1200 ha en een volume van 52 mln. m3 volgt een bekkendiepte van 4,33 m. Bij een
maximaal toelaatbare waterstand van 19,25 m ü NN volgt een bekkenbodemhoogte van 14,92 m ü NN.
Aangezien alle bij Gewecke und Partner genoemde drempelhoogtes lager liggen dan de
bekkenbodemhoogte, moet deze ook als drempelhoogte worden aangenomen. De in de studie door Göbel
genoemde doorlaatopening is vertaald naar een deuropening (gatehight) van 3 m en een drempellengte
van 28,33 m. Een eerste berekening wees uit dat de capaciteit van 400 m3/s zo niet kan worden bereikt.
Daarom is de drempellengte vergroot naar 40 m, zodat met een berekende capaciteit van 380 m3/s de
waarden uit de onderzoeken van Göbel bij benadering worden gehaald.
Voor het vastleggen van de sturing wordt gebruikgemaakt van de resultaten van de hydraulische
onderzoeken (Göbel, 1999). Uit de grafiek van bijlage 12 kan worden afgelezen dat de polder zich bij een
waterstand van 17,85 m ü NN in de Rijn bij km 845 begint te vullen. Aangezien de sturing van deze polder
in SOBEK betrekking moet hebben op het eerstvolgende in benedenstroomse richting van het kunstwerk
gelegen rekenpunt (Rijn-km 849 = SOBEK-km Rees-Lobith 11 600), moet de waterstand van km 845
worden omgerekend naar km 849. Volgens de waterstandberekeningen van de BfG (Busch et al. 1994)
levert dit een waterstand van 17,45 m ü NN op.
Het kunstwerk wordt gesloten wanneer in het bekken een waterstand van 19,25 m ü NN wordt bereikt.
Het leegmaken verloopt via een uitlaatwerk met dezelfde drempelhoogte als het inlaatwerk. Aangezien de
maximale afvoer van 80 m3/s bij de eerste testberekening met een drempellengte van 28,33 m goed is
getroffen, is deze drempellengte voor het uitlaatwerk gehandhaafd. Hieronder valt tevens de restafvoer.
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Bijlage A12: Maatregelscenario NRWMAX
Naast de voorziene maatregelen is in de eerste projectworkshop een zogenaamde “maximumvariant”
overeengekomen. De details van deze maximumvariant zijn als volgt:
Maximumvariant 2020_NRW:
•
•
•
•

•
•

“Optimalisatie” van de retentiepolders Langel, Worringen, Ilvericher Bruch 1+2 en Bylerward
Integratie van de extra retentieruimte Orsoyer Rheinbogen (km 802 – 804,8)
Verwijdering oude brug Wesel (km 813,5 – 814,0)
Bislicher Insel met 5 verschillende maatregelen:
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 1 (linkeroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 2 (linkeroever, km 821,7)
Verwijdering dwarsdam Postdeich (rechteroever, km 821,4)
Verwijdering helling café-restaurant Rose (rechteroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Melkstall (rechteroever, km 824,8)
Reeser Schanz (hoogwatergeul, km 834,8 – 838,0),
Dwarsdam Oberwörmter, via Grietherbusch reeds opgenomen in “2020”

Alte Brücke Wesel

Orsoyer Rheinbogen

Lokalisering van de in het scenario NRWMAX gerealiseerde maatregelen Orsoyer Rheinbogen en
verwijdering van het hydraulische obstakel “oude brug Wesel”
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Verwijdering
dwarsdam
Bislicher
Insel
1 (linkeroever,
820,8)
Beseitigung Querriegel
Bislicher
Insel
(linksrheinisch,
km km
820.8,
Abflussfläche = 880 m2)
Verwijdering
dwarsdam
Bislicher
Insel
2
(linkeroever,
km
821,7)
Beseitigung Querriegel Bislicher Insel (linksrheinisch, km 821.7,
Abflussfläche = 600 m2)
Verwijdering
dwarsdam
Postdeichrechtsrheinisch,
(rechteroever,km
km821.4,
821,4)
Beseitigung Postdeich
(Querriegel,
Abflussfläche = 562 m2)
Verwijdering
helling
café-restaurant
Rose
(rechteroever,
820,8)
Beseitigung E.Ü
Wirtshaus
Rose (Rampe,
rechtsrheinisch,
kmkm
820.8,
Abflussfläche = 1530 m2)
Verwijdering
dwarsdam
Melkstall
(rechteroever,km
km824
824,8)
Beseitigung Querriegel
Melkstall
(rechtsrheinisch,
.8, Abflussfläche = 455 m2)
Lokalisering van de in het scenario NRWMAX gerealiseerde maatregel “Bislicher Insel met 5 verschillende
maatregelen”:
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 1 (linkeroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Bislicher Insel 2 (linkeroever, km 821,7)
Verwijdering dwarsdam Postdeich (rechteroever, km 821,4)
Verwijdering helling café-restaurant Rose (rechteroever, km 820,8)
Verwijdering dwarsdam Melkstall (rechteroever, km 824,8)

Lokalisering van de “Reeser Schanz” (hoogwatergeul km 834,8 – 838,0),
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Bijlage A13: PKB Ruimte voor de rivier
Waterstandsverlagende maatregelen in het kader van de PKB “Ruimte voor de rivier” in Nederland
Beschikbare studies en documenten
WL|Delft Hydraulics, (april 2002): Spankrachtstudie deelrapport 3, Hydraulische effecten van maatregelen
bovenrivierengebied
Beschrijving van de situatie
Langs de Rijntakken tussen Lobith en de zee wordt momenteel een groot aantal maatregelen onderzocht,
om de afvoercapaciteit van de rivier te vergroten zonder de dijken te verhogen. Bij deze studie naar de
Planologische Kernbeslissing (PKB-studie) wordt veelvuldig gebruikgemaakt van het 2-D-model WAQUA.
Bijzondere aandacht wordt daarbij geschonken aan de afvoerverdeling bij de splitsingspunten Pannerdense
Kop en IJsselkop.
Om te vermijden dat werkzaamheden die in de PKB-studie reeds zijn afgehandeld, in het kader van de hier
behandelde grensoverschrijdende studie nogmaals met behulp van het eenvoudigere SOBEK-instrument
worden uitgevoerd, is op de workshop van 19/20 november 2002 besloten, de effecten van de maatregelen
in Nederland weer te geven door zomerbedverlaging.
Omzetting in SOBEK
Om de omvang van de maatregel zomerbedverlaging te bepalen, moet eerst het verschil tussen de
waterstanden bij een afvoer bij Lobith van 15 000 m3/s en 16 000 m3/s worden bepaald. Daaruit volgt de
zogenaamde taakstelling, die vervolgens moet worden bereikt door middel van de maatregel
zomerbedverlaging.
De taakstelling wordt vastgelegd door 3 SOBEK-berekeningen met SOBEK-Rijn versie 2000.3 (toestand
1997):
1. Berekening met de maatgevende hoogwatergolf 15.000 m3/s bij Lobith. Deze berekening dient als
referentieberekening.
2. Berekening met de maatgevende hoogwatergolf 16.000 m3/s bij Lobith. Uit de resultaten van deze
berekening wordt de afvoer voor de benedenstroomse modelranden Werkendam, Krimpen a/d Lek en
Ketelmeer afgeleid. Als gevolg van de waterstandsverlagende maatregelen tussen deze modelranden
en de zee behoren tot deze nieuwe afvoeren de waterstanden van de maatgevende hoogwatergolf
15.000 m3/s. De waterstands-afvoer-relatie aan de benedenstroomse modelgrenzen wordt
dienovereenkomstig aangepast.
3. Berekening met de maatgevende hoogwatergolf 16.000 m3/s bij Lobith en aangepaste waterstandsafvoer-relatie voor de benedenstroomse modelranden.
De omvang van de maatregel “zomerbedverlaging” wordt bepaald, door voor ieder SOBEK-profiel iteratief
een zomerbedverlaging uit te voeren, tot de taakstelling is gehaald. Daarbij wordt dezelfde algoritme
toegepast als in het BOS-IR. Het resultaat van de zomerbedverlaging is te zien in de volgende figuur.
Ter voorkoming van te lange rekentijden is voor het bepalen van de benodigde zomerbedverlaging geijst
dat de gerealiseerde waterstandsverlagingen niet meer dan 0,02 m van de taakstelling afwijken.
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Bijlage A14: Rijnstrangen
Beschikbare studies en documenten
WL|Delft Hydraulics, (april 2002): Spankrachtstudie deelrapport 3, Hydraulische effecten van maatregelen
bovenrivierengebied
Beschrijving van de situatie
Tussen ongeveer km 857,5 en 873,8 (Pannerdensch Kanaal) ligt aan de rechterzijde van de Rijn de
maatregel Rijnstrangen. Dit gebied is onderzocht op het waterstandsverlagende effect dat dit gebied heeft
als het als retentiemaatregel wordt ingezet. Hiervoor liggen in een voorstudie de voorstellen van in totaal 2
varianten op tafel (WL|Delft Hydraulics, april 2002), waarvan variant 90001k wordt gekozen.
Systeemschets A14: Rijnstrangen (variant 90001k)

Met een oppervlakte van 2891 ha en een maximaal toelaatbare waterstand van 17,95 m ü NN omvat dit
retentiegebied 168,8 mln. m3. Bij Rijn-km 860 is een inlaatwerk, bij km 873,8 een uitlaatwerk voorzien. De
drempelhoogtes van de kunstwerken worden niet aangegeven.
Over de afmetingen van de kunstwerken wordt bij WL|Delft Hydraulics (april 2002) opgemerkt dat deze een
maximale capaciteit van ca. 750 m3/s moeten hebben. Leeggemaakt wordt de polder via het gemaal Kandia
(= benedenstroomse kunstwerk) met een capaciteit van 10 m3/s. Bovendien wordt de polder via vrije
afstroming leeggemaakt.
Doel van deze maatregel is, de waterstanden in de rivier bij afvoeren boven de maatgevende afvoer
(toestand 1996, 15.000 m3/s) zo lang mogelijk onder het niveau van de maatgevende waterstanden MHW
1996 te houden. In de toestand 2002 worden deze waterstanden bereikt bij een afvoer bij Lobith van 15.000
m3/s, in de toestand 2020 bij 16.000 m3/s.
Omzetting in SOBEK
De maatregel Rijnstrangen wordt in SOBEK als retentiemaatregel gerekend die bij Rijn-km 860 ligt (komt
overeen met SOBEK-km Rees-Lobith 22600). Aangezien het hier tevens om een rekenpunt gaat, wordt de
ligging een meter stroomopwaarts verlegd naar SOBEK-km Rees-Lobith 22599.
Bij een oppervlakte van 2891 ha en een volume van 168,8 mln. m3 volgt een bekkendiepte van 5,84 m. Bij
een maximaal toelaatbare waterstand van 17,95 m ü NN volgt een bekkenbodemhoogte van 12,11 m ü NN.
Voor de drempellengte wordt 600 m aangenomen. De in de studie van WL|Delft Hydraulics genoemde
capaciteit van ca. 750 m3/s is bereikt met een drempelhoogte van 17,20 m ü NN.
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De sturing van deze polder heeft in SOBEK betrekking op het eerstvolgende in benedenstroomse richting
van het kunstwerk gelegen knooppunt (Rijn-km 860 = SOBEK-km Rees-Lobith 22600). Het kunstwerk wordt
geopend bij een waterstand in de rivier van 17,20 m ü NN.
Het leegmaken verloopt bij vrije afstroming met afloop van de hoogwatergolf via een uitlaatwerk met een
drempellengte van 36 m, een hefhoogte van 3 m en een drempelhoogte die overeenkomt met de
bekkenbodemhoogte van 12,11 m ü NN.
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Bijlage A15: Ooijpolder
Beschikbare studies en documenten
WL|Delft Hydraulics, (april 2002): Spankrachtstudie deelrapport 3, Hydraulische effecten van maatregelen
bovenrivierengebied
Beschrijving van de situatie
Tussen ongeveer km 874,0 bis 883,4 (Waal) ligt aan de linkeroever de Ooijpolder gepland. Dit gebied is
onderzocht op het waterstandsverlagende effect dat dit gebied heeft als het als retentiemaatregel wordt
ingezet. Hiervoor liggen in een voorstudie de voorstellen van in totaal 2 varianten op tafel (WL|Delft
Hydraulics, april 2002), waarvan variant 90002k wordt gekozen.
Systeemschets A15: Ooijpolder (variant 90001k)

Met een oppervlakte van 1519 ha en een maximaal toelaatbare waterstand van 15,97 m ü NN omvat dit
retentiegebied 88,7 mln. m3. Bij Waal-km 874 is een inlaatwerk, bij km 883,4 een uitlaatwerk voorzien. De
drempelhoogtes van de kunstwerken worden niet aangegeven.
Over de afmetingen van de kunstwerken wordt bij WL|Delft Hydraulics (april 2002) opgemerkt dat deze een
maximale capaciteit ca. 420 m3/s moeten hebben. Leeggemaakt wordt de polder via het gemaal HollandsDuits-gemaal (= benedenstroomse kunstwerk) met een capaciteit van 14,6 m3/s. Bovendien wordt de polder
via vrije afstroming leeggemaakt.
Doel van deze maatregel is, de waterstanden in de rivier bij afvoeren boven de maatgevende afvoer zo lang
mogelijk onder het niveau van de maatgevende waterstanden MHW 1996 te houden. In de toestand 2002
worden deze waterstanden bereikt bij een afvoer bij Lobith van 15.000 m3/s, in de toestand 2020 bij 16.000
m3/s.
Omzetting in SOBEK
De maatregel Ooijpolder wordt in SOBEK als retentiemaatregel gerekend die bij Waal-km 874 ligt (komt
overeen met SOBEK-km Waal__1 6900). Bij een oppervlakte van 1519 ha en een volume van 88,7 mln. m3
volgt een bekkendiepte van 5,84 m. Bij een maximaal toelaatbare waterstand van 15,97 m ü NN volgt een
bekkenbodemhoogte van 10,13 m ü NN. Voor de drempellengte wordt 300 m aangenomen. De in de studie
van WL|Delft Hydraulics genoemde capaciteit van ca. 420 m3/s is bereikt bij een drempelhoogte van 15,40
m ü NN.
De sturing van deze polder heeft in SOBEK betrekking op het eerstvolgende in benedenstroomse richting
van het kunstwerk gelegen rekenpunt (Waal-km 874.2 = SOBEK-km Waal___1 7034). Vanaf een
waterstand van 15,40 m ü NN in de rivier wordt het gebied gevuld.
Het leegmaken verloopt bij vrije afstroming met afloop van de hoogwatergolf via een uitlaatwerk met een
drempellengte van 36 m, een openingshoogte van 3 m en een drempelhoogte die overeenkomt met de
bekkenbodemhoogte van 10,13 m ü NN.
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