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Positionering deelrapport Indirecte Bedreigingen binnen proces
Klimaatbestendige Netwerken RWS
Met het programma Klimaatbestendige Netwerken geeft RWS uitvoering aan de
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijk
Adaptatie. Via stresstesten (ambitie 1) en het voeren van risicodialogen (ambitie 2)
wordt toegewerkt naar een uitvoeringsagenda met maatregelen voor realisatie van
klimaatbestendige RWS-netwerken (ambitie 3).
Voorliggend document betreft de stresstest Indirecte Bedreigingen. Deze
stresstest beschrijft de kwetsbaarheid (impact) van de scheepvaart voor
maatregelen die mogelijk vanuit klimaatoptiek worden genomen ten behoeve van
andere waterfuncties, zoals zoetwatervoorziening, natuur en beperking van
zoutindringing. In dit onderzoek is nagegaan, welke maatregelen ten behoeve van
andere waterfuncties voor de hand liggen, en wat dit betekent voor de vlotte en
veilige scheepvaart op het hoofdvaarwegennet. Dit rapport dient als basis voor
nadere discussie en afstemming met KBN Hoofdwatersysteem (KBN-HWS) en
lopende programma's zoals DPZW, PAGW, KRW en IRM.
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Inleiding

Aanleiding
Als onderdeel van de KBN-stresstesten voor het Hoofdvaarwegennet (HVWN) zijn de
directe effecten voor de scheepvaart als gevolg van de klimaatbedreigingen in beeld
gebracht. Daarnaast moet ook worden stilgestaan bij de effecten van mogelijke
maatregelen die vanwege klimaatbedreigingen worden genomen binnen de andere
netwerken, in het bijzonder het Hoofdwatersysteem, waar het Hoofdvaarwegennet
integraal onderdeel van uitmaakt.
Gezien de verwachte effecten van klimaatverandering op het watersysteem - mede
in kaart gebracht bij de stresstest droogte HVWN - kan verwacht worden, dat er
richting 2050 aanvullende maatregelen worden genomen om andere waterfuncties
te behouden en gekoppelde belangen te borgen. Daarom is deze stresstest
uitgevoerd, om op voorhand bij besluitvorming inzicht te bieden in de effecten van
potentiële maatregelen op het bevaarbaarheid van het HVWN en de scheepvaart.
Het onderzoek is uitgevoerd door Deltares in nauwe samenwerking met
Rijkswaterstaat. Het onderzoeksrapport van Deltares is als integrale bijlage
opgenomen in dit document. De navolgende hoofdstukken zijn slechts inleidend op
dit rapport en bevatten overkoepelende conclusies van Rijkswaterstaat in aanvulling
op de bevindingen en conclusies van Deltares. Deze oplegnota is een verrijking van
het rapport van Deltares met enkele andere accenten in de conclusies.
Te beoordelen indirecte bedreigingen
De stresstest indirecte bedreigingen is uitgevoerd tegen de achtergrond van een
groot aantal watergerelateerde programma's waaruit maatregelen zouden kunnen
volgen voor zowel de korte als lange termijn, zoals het Deltaprogramma Zoetwater
(DPZW), Klimaatbestendige zoetwaterstrategie HWS (KZW), Programmatische
Aanpak Grote Wateren (PAGW), Uitvoeringsprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW)
en Integraal Riviermanagement (IRM).
Het bleek praktisch niet mogelijk om álle beoogde en soms nog niet uitgewerkte
maatregelen van deze programma's te analyseren op mogelijke effecten en dus op
(indirecte) bedreigingen voor de scheepvaart. Daarom is er voor gekozen om meer
generiek een aantal waarschijnlijke maatregelen als categorie nader te beschouwen.
Naar verwachting 'dekken' deze categorieën veel van de mogelijke maatregelen uit
genoemde en toekomstige programma's.
Het betreft de volgende vier categorieën:

Maatregelen die de afvoerverdeling beïnvloeden

Maatregelen die het waterpeil verhogen of verlagen van peilgereguleerde
systemen

Maatregelen met een morfologische respons in de vaargeul (in het bijzonder
nevengeulen)

Maatregelen tegen zoutindringing, die invloed hebben op het schutbedrijf.
Voor elk van deze categorieën zijn generiek de effecten en bedreigingen in beeld
gebracht en zijn waar mogelijk lopende programma's en maatregelen in
beschouwing genomen.
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Leeswijzer
Omdat dit rapport slechts een oplegnota is bij een uitgebreider onderzoeksrapport,
is niet gewerkt met uitgebreide hoofdstukindelingen, noch met een samenvatting.
Er is maar één hoofdstuk, waarin conclusies van RWS als opdrachtgever worden
besproken. Dit deelrapport sluit af met de integrale versie van het rapport van
Deltares als bijlage.
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Indirecte bedreigingen

1.1

Conclusies Rijkswaterstaat

1.1.1

Verandering in de waterverdeling

9

In 2018 is gebleken, dat in perioden van grote droogte de watervraag ten behoeve
van andere waterfuncties groot is. De belangrijkste regelknoppen daarbij zijn:
1. het watertransport vanaf de Waal bij Tiel door de Prins Bernhardsluizen en het
Amsterdam-Rijnkanaal richting Nederrijn/Lek en verder richting Amsterdam.
2. de verdeling van de waterafvoer over de Rijntakken door middel van de stuw
Driel en de doorlaat van water aldaar naar de Nederrijn.
Het watertransport via de Bernhardsluizen leidt enerzijds tot mogelijke stremmingen
en beperkingen voor de scheepvaart bij de sluizen. Anderzijds leidt de onttrekking
van water op de Waal benedenstrooms van Tiel tot waterstandsdaling, in de
ordegrootte van 20 tot 30 cm. Hoe lager de afvoer van de Rijn bij Lobith en hoe
groter de wateronttrekking bij Tiel (100+ m3/s), des te erger de schade voor de
scheepvaart, variërend van € 10.000,- per dag in het huidige klimaat bij nog relatief
hoge afvoeren tot € 100.000,- per dag in 2050 bij snelle klimaatverandering en dus
vaker lage afvoeren. Het is essentieel om daarbij te bedenken, dat in het huidige
klimaat reeds gemiddeld ca. 6 weken per jaar sprake is van wateronttrekking bij Tiel
en dat dit toeneemt tot ca. 11 weken per jaar in 2050.
Hoewel het riviertraject beneden Tiel voor de doorgaande scheepvaart op de oostwestcorridor niet het meest bepalend is voor de maximale diepgang (en dus
beladingsgraad), is dit vaak wél het geval voor verkeer tussen de Maas enerzijds en
Rotterdam en Amsterdam anderzijds. Voor deze transportstromen lopen de
jaarlijkse extra kosten als gevolg van toenemende wateronttrekking bij Tiel op van
ca. € 2,1 mln per jaar naar ca. € 3,9 mln, en in een droog jaar zoals 2018 bedraagt
de directe schade zelfs ca. € 5 mln voor alleen dit effect.
Verandering van de afvoerverdeling via de stuwregeling van Driel heeft een effect
op een veel gevoeliger traject van de Waalcorridor en raakt wél het grootste deel
van het oost-westvervoer. Op dit moment wordt bij laagwater ca. 20-30 m3/s water
doorgelaten bij Driel ten behoeve van de drinkwatervoorziening en bestrijding van
zoutindringing. Eventuele extra doorlaat van water tot ca. 50 m3/s richting de
Nederrijn leidt bij lage Lobith-afvoeren (ca. 700 m3/s) tot de volgende
waterstandseffecten op de diverse locaties:

Nederrijn tussen Arnhem en Driel:
-50 cm

IJsselkop en Boven-IJssel:
-25 cm

Nijmegen:
-13 cm

Lobith:
-9 cm
Deze effecten zijn niet nader uitgedrukt in extra kosten voor de scheepvaart, maar
vormen een veelvoud van de extra kosten die worden veroorzaakt door de
wateronttrekking bij Tiel, omdat op het hier getroffen traject ca. 90% van alle
scheepvaart op de corridor (135 mln ton per jaar) moet passeren. Bovendien
worden met deze mogelijke maatregel ook de IJssel en de Nederrijn tot Arnhem
zwaar getroffen, terwijl deze takken als gevolg van droogte reeds ernstige hinder
ondervinden vanuit scheepvaartoptiek.
Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de wateronttrekking
bij Tiel minder schadelijk is en daarom - indien per sé noodzakelijk - te verkiezen is
boven verandering van de waterverdeling in de bovenloop van de Rijntakken via
Driel.
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Conclusies peilopzet peilgereguleerde systemen
Door zeespiegelstijging wordt het effectief afvoeren van overtollig water naar zee
bemoeilijkt. Dit kan leiden tot langdurige peilopzet in peilgereguleerde
watersystemen. Bovendien kunnen peilgereguleerde systemen worden ingezet als
waterbuffer ten tijde van droogte of waterberging ten tijde van hoogwater. In al
deze gevallen zal het systeempeil toenemen en dus de doorvaarthoogte van
aanwezige bruggen afnemen. Het betreft een verandering in de ordergrootte van 20
tot 30 cm.
Dit leidt vrijwel altijd tot een schadepost voor de containervaart, die door de
verminderde doorvaarthoogte telkens een gehele laag containers (gemiddeld 50
stuks; 500 ton per schip) minder kunnen meenemen. De brughoogtes zijn namelijk
aangepast op 3-laags containervaart en 7,00 m doorvaarthoogte of 4-laags
containervaart en 9,10 m doorvaarthoogte. Er is doorgaans niet tot nauwelijks
sprake van overruimte op de bruggen. Alleen op de kanalenstelsels waar de
bruggen nu reeds nét te laag liggen voor 3-laags containervaart, namelijk de
Twentekanalen en de Brabantse kanalen, is overruimte ten opzichte van 2laagscontainervaart en zou eventueel ruimte kunnen worden gebruikt voor
peilopzet.
Hogere peilen hebben ook ander negatieve effecten, namelijk dat golven sneller
overslaan over oevers en kades en aldaar schade kunnen veroorzaken aan oevers
en kades zelf of constructies op de kades. Dit leidt tot extra onderhoudskosten en
mogelijke schadeclaims. Dit speelt vooral op kanalen een rol.
Het langdurig/ opzetten van peilen in peilgereguleerde systemen is - enkele kanalen
daargelaten - ongewenst en leidt tot extra kosten en schade voor zowel de
scheepvaart als de walzijde.

1.1.3

Conclusies peilverlaging peilgereguleerde systemen
Voor kanalen wordt het streefpeil ten principale altijd gehandhaafd, tenzij er zich
situaties voordoen, waarbij het (a) tijdelijk niet lukt het peil te handhaven, (b)
tijdelijk bewust het peil wordt verlaagd, of (c) permanent gekozen wordt tot
verlaging van het streefpeil. Dit kan enerzijds worden veroorzaakte door droogte
(situatie a), maar het peil kan ook preventief worden verlaagd in geval van
verwachte grote neerslag (situatie b). Soms nopen beheerproblemen tot
permanenten peilverlaging (situatie c).
Met name het voorkómen van peilverlaging door droogte is een reële bedreiging
voor de scheepvaart, wanneer de waterbesparing wordt gerealiseerd met
schutbeperkingen. Dit bleek reeds voor de Maas uit de stresstest droogte, maar kan
zich ook voordoen op sommige kanalen. Is dat geval is het vanuit
scheepvaartperspectief zeer wenselijk om compenserende maatregelen (o.a.
pompen) in te zetten.
Andere situaties van bewuste peilverlaging lijken in de praktijk zelden tot
noemenswaardige beperkingen te leiden. Daarbij moet nog nader worden
onderzocht, wat peilverlaging betekent voor de passeerbaarheid van sluisdrempels.

1.1.4

Conclusies aanzanding in de vaarweg
Rivierverruimingen worden regelmatig ingezet als instrument ten behoeve van
hoogwaterveiligheid (vergroting bergingscapaciteit) of ten behoeve van ecologie
(vergroting hydrodynamiek en morfodynamiek, vergroting overstromingsfrequentie
en -duur, ruimte voor natuurlijke processen).
Rivierverruiming door aanleg van nevengeulen leidt echter vrijwel altijd tot lokale
aanzanding van de scheepvaartgeul en daarmee tot afname van zowel de
vaardiepte als de vaarbreedte. Qua ordegrootte leidt de aanzanding tot een afname
van de vaardiepte van ca. 20 tot 50 cm. Wanneer dit niet ongedaan wordt gemaakt,
vertaalt zich dit op de Waal - afhankelijk van de locatie - tot een kostenpost van
€ 400.000,- tot € 1,0 mln per dag. Op de IJssel is de impact dan beperkter, in de
ordegrootte van € 20.000 tot € 100.000,- per dag.
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Het verwijderen van aanzanding leidt tot hogere onderhoudskosten en tot meer
hinder voor scheepvaart (baggerschepen liggen in de weg en verlagen de
vaarsnelheid en veiligheid) en meer uitstoot van CO2 en andere luchtverontreiniging.
Waar de indirecte bedreigingen uit de voorgaande hoofdstukken slechts gedurende
enkele dagen per jaar of zelfs niet eens ieder jaar optreden, zorgt aanzanding - met
name bij een ecologische nevengeul die het hele jaar meestroomt - voor een
nagenoeg permanente verondieping van de vaargeul, die zelfs met baggeren niet
kan worden gecompenseerd.
Sinds juli 2021 is er nieuw beleid (initiatief RWS ON) actief, waarin wordt bepaald of
een aanzanding negatief is voor de scheepvaart. Kortgezegd komt het beleid neer
op de volgende drie kernpunten:
1. Niet elke aanzanding is negatief. Sedimentsuppleties zijn bedoeld om in te
grijpen tegen de bodemerosie, en dienen daarmee ook het functioneren van het
hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet. Aanzanding door
rivierverruiming is niet negatief voor de scheepvaart als het plaatsvindt in de
diepere delen van de vaarweg.
2. Aanzanding in ondiepe delen van de vaarweg en op MGD-locaties zijn negatief
voor de scheepvaart.
3. Onderscheid tussen diepe en ondiepe delen van de vaargeul wordt gemaakt op
basis van actuele areaalinformatie. De meest ondiepe delen van de vaarweg
(MODV) zijn afgeleid van waterdieptekaarten en opgenomen in het beleid.
Met deze methodiek (analyse en besluitvorming) ontstaat ruimte voor
rivierverruimende maatregelen en kunnen conflicten met de scheepvaartfunctie
worden voorkómen, mits deze methodiek correct wordt toegepast. Afwijking
hiervan is zéér ongewenst en dient uitsluitend in het uiterste geval te worden
toegestaan, en uitsluitend met instemming en besluitvorming op beleidsniveau.
1.1.5

Conclusies tegengaan zoutindringing door schutbeperkingen
Tot slot van deze notitie moet worden stilgestaan bij de bedreiging die uitgaat van
schutbeperkingen ter bestrijding van de zoutindringing bij zeesluizen.
Ten tijde van lage rivierafvoeren en weinig regenval kan het zoutgehalte in bepaalde
watersystemen oplopen. Het zout komt onder andere naar binnen door de operatie
van schutsluizen tussen zout- en zoetwater. Bij iedere schutting komt een
hoeveelheid zoutwater in de vaarweg en verdwijnt er zoetwater naar zee. Als het
zoutgehalte in de vaarweg te hoog oploopt en bepaalde functies in gevaar komen,
kan er besloten worden tot het instellen van schutbeperkingen.
Het is daarbij van belang te beseffen, dat schutbeperkingen niet per sé leiden tot
minder zoutindringing.
Er zijn drie processen die bepalend zijn voor de mate van zoutindringing:
1. Nivelleren met zoutwater (ca. 10% van kolkvolume aan zoutwater): als het
buitenpeil aan de zoute zijde hoger staat dan het binnenpeil, dan wordt
zoutwater ingelaten om het peil te nivelleren; hoe groter het niveauverschil, hoe
meer zoutwater in de kolk komt.
2. Waterverplaatsing door schepen (ca. 10% van kolkvolume aan zoutwater):
wanneer een schip een sluiskolk invaart of uitvaart, treedt een retourstroom op
die qua volume gelijk is aan de waterverplaatsing van het schip. Vaart een schip
vanuit de sluiskolk naar zee, dan stroomt zeewater de sluiskolk in. Vaart een
schip in omgekeerde richting vanuit zee de sluiskolk in, dan stroomt (zoet)water
vanuit de kolk naar zee.
3. Kolkuitwisseling door dichtheidsstroming (80-100% kolkvolume aan zoutwater):
de grootste bijdrage aan de zoutindringing wordt veroorzaakt door zgn.
dichtheidsstroming: zoutwater is aanzienlijk zwaarder dan zoetwater en stroomt
a.g.v. dit dichtheidsverschil over de bodem de sluiskolk in, wanneer deze aan de
zeezijde open staat. Dit blijft doorgaan totdat al het zoete water is verdrongen
en de kolk helemaal zout is.
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Hoe langer de deuren aan de zeezijde open staan, hoe zouter de kolk. Dit is een
snel proces, met (bodem)stroomsnelheden van ca. 0,8 m/s. Na ca. 25 minuten
zijn zelfs de grootste kolken al voor 85% gevuld met zoutwater.
Wanneer vervolgens de deuren aan de zoete kant worden geopend, stroomt het
zoute water over de bodem het zoete watersysteem binnen.
Gezien de ordegrootte van deze drie processen, waarbij de dichtheidsstroming bijna
een factor 10 groter is dan het nivelleren met zoutwater of de waterverplaatsing, is
de conclusie gerechtvaardigd dat het laat openen en snel sluiten van de sluisdeuren
een zeer effectieve maatregel is tegen zoutindringing. Effectiever dan bijvoorbeeld
het aantal schutting beperken. Echter geschiedt in de praktijk het omgekeerd: vaak
wordt bij lage afvoeren het aantal schuttingen beperkt en wordt (van beide zijden)
lang - met open deuren - gewacht totdat de sluiskolk maximaal is gevuld met
schepen. Hierdoor heeft het zoute water maximaal de tijd gehad om van de zeezijde
in te stromen en/of aan de zoete kant over de bodem uit te stromen.
Deze praktijk leidt tot grote zoutindringing én beperkingen voor de scheepvaart. Een
Bewustwording bij de gebruikers en bedienaars en aanpassing van de schutpraktijk
zou de hinder kunnen beperken zowel qua zoutindringing als
scheepvaartbeperkingen. Voor alle zoute sluizen geldt: zout dat niet onnodig binnen
komt, hoeft er ook niet uit.
Suggesties voor verdere verbeteringen per sluizencomplex:









Bij IJmuiden (nieuwe extra grote sluiskolk) wordt binnen enkele jaren een zgn.
selectieve onttrekking aangelegd, waardoor juist het binnengedrongen
zoutwater van vlak boven de kanaalbodem wordt weggepompt richting zee.
Echter kan in de tussentijd al anders geschut worden. Voor IJmuiden zou
kunnen worden onderzocht of het mogelijk is om de kolken minder lang open te
laten staan door gebruik te maken van de reeds beschikbare nauwkeurige
aankomst- en vertrektijden van schepen.
Bij Terneuzen zal het gereedkomen van de nieuwe sluiskolk de zoutproblematiek
verergeren. Aanleg van een drempel en/of bellenscherm kan worden overwogen
om de zoutindringing te beperken. Ook voor Terneuzen moeten de worden
onderzocht in hoeverre de deur-opentijden kunnen worden verkort.
De geplande nieuwe grotere en diepere kolk van sluis Kornwerderzand zal de
zoutindringing naar de IJsselmeer verergeren. Wordt bovendien de vaargeul
vanaf Kornwerderzand richting Lemmer verdiept, dan kan het zout over de
bodem veel verder het IJsselmeer binnendringen. Ook hier zijn maatregelen
zeker geboden.
Bij Farmsum is de oude sluis Delfzijl in het Oude Eemskanaal omgebouwd tot
spuisluis, terwijl de scheepvaart gebruikt maakt van de schutsluis in het meer
oostelijk gelegen nieuwe Eemskanaal. Dit is uit het oogpunt van zoutindringing
een ongelukkige ontwikkeling, want hierdoor vindt richting het nieuwe
Eemskanaal en de zoute schutsluis weinig tot geen doorspoeling met zoet water
meer plaats en kan een traject van ca. 3 kilometer verzilten. Het ware beter om
te spuien nabij of zelfs via de nieuwe schutsluis.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat met de
huidige praktijk van schutten nog veel te winnen valt. En dat recent keuzes zijn
gemaakt, die leiden tot conflicten tussen het zoetwaterbelang en de
scheepvaartfunctie en die vragen om aanvullende maatregelen om de hinder voor
beide functies te verminderen.
Tot slot moet worden stilgestaan bij de effecten van klimaatverandering op de
zoutindringing. Op korte termijn is dit effect gering, maar het is van belang te
realiseren, dat steeds hogere buitenwaterstanden leiden tot snellere zoutindringing
door dichtheidsstroming en tot méér nivelleren met zout water.
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Publicatie

Samenvatting
Naast directe bedreigingen voor de bevaarbaarheid van het watersysteem, zoals hitte,
droogte, hoogwater, zijn er ook zogenaamde indirecte bedreigingen. Het begrip indirecte
bedreiging wordt hier gedefinieerd als een externe ontwikkeling, keuze of gebeurtenis, die
nodig is omwille van andere doelen / ambities / rivierfuncties, maar die een negatief effect
kan hebben op de scheepvaartfunctie. Deze bedreigingen ontstaan doordat maatregelen die
worden genomen voor andere rivierfuncties een effect hebben op de
scheepvaart/bevaarbaarheid. Het is relevant om de potentiële bedreigingen en
compenserende maatregelen in beeld te hebben, om de positie van de scheepvaart te
kunnen beschermen.
In afstemming met Rijkswaterstaat is besloten naar de volgende potentiële toekomstige
bedreigingen te kijken, die kunnen optreden als gevolg van toekomstige klimaat-gerelateerde
keuzes die worden gemaakt, niet omwille van de scheepvaartfunctie maar omwille van
andere rivierfuncties:
•
•
•
•

Maatregelen die de afvoerverdeling beïnvloeden,
Maatregelen die het waterpeil verhogen of verlagen van peilgereguleerde systemen,
Maatregelen met een morfologische respons in de vaargeul (en meer specifiek
nevengeulen),
Maatregelen die invloed hebben op het schutbedrijf tegen zoutindringing.

Voor elk van de bedreigingen is een zogenaamde bow-tie opgesteld, waarmee inzichtelijk
wordt gemaakt wat de oorzaak van de bedreiging is, en wat de gevolgen van die bedreiging
zijn voor de scheepvaart (kwetsbaarheid).
Door een bewust gewijzigde verdeling van de rivierafvoer bij riviersplitsingen of
kanaalaftakkingen, neemt de afvoer in de ene tak af ten gunste van de andere tak. Takken
kunnen een rivier of kanaal zijn. Een hogere afvoer richting een kanaalaftakking, waar zich
doorgaans een schutsluis bevindt, kan zorgen voor hogere stroomsnelheden. Het meest
waarneembaar is dit bij kunstwerken zoals sluiskolken. Een te hoge stroomsnelheid heeft
een negatief effect op de nautische veiligheid en kan leiden tot een stremming van de kolk
voor de scheepvaart om mogelijke incidenten te voorkomen. Een lagere afvoer op de rivier
zorgt voor een afname van de waterdiepte op de rivier benedenstrooms en kan daardoor een
negatieve invloed hebben op de maximale beladingsgraad van passerende schepen.
Veranderingen in de afvoerverdeling zijn in dit rapport regionaal uitgewerkt voor de regio
Noordzeekanaal-Amsterdam-Rijnkanaal en de IJsselkop.
Een hoger peil in een peilgereguleerd systeem kan een risico vormen voor de vlotheid van de
vaarweg doordat de doorvaarthoogte bij bruggen afneemt, er meer golfslag ontstaat en
objecten slechter zichtbaar worden. We beschrijven de oorzaken van een bewuste of
onbewuste peilverhoging en gaan in op de consequenties van een hoger peil op de
scheepvaart. Een lager peil in een peilgereguleerd systeem resulteert erin dat schepen
minder diep kunnen afladen; dit wordt zo veel mogelijk voorkomen door spaarzaam te
schutten, wat tot langere wachttijden leidt.
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Aanzanding in de hoofdgeul ontstaat onder andere door rivierverruimende maatregelen. De
bow-tie laat zien welke ingrepen aanzanding veroorzaken en wat hiervan de consequenties
zijn voor de scheepvaart. De ingreep nevengeul is uitgelicht: aan de hand van literatuur
geven we een indicatie voor de hoeveelheid aanzanding die verwacht kan worden (enkele
decimeters). Naar verwachting worden in de komende jaren meerdere planstudies uitgevoerd
en nevengeulen aangelegd.
In droge periodes kan onvoldoende zoet water beschikbaar zijn om de zoutindringing te
beperken bij zeesluizen. Als gevolg van klimaatverandering zal dit naar verwachting steeds
vaker voorkomen. Een mogelijke maatregel is dan om het aantal schuttingen te beperken,
hetgeen natuurlijk beperkingen met zich meebrengt voor de scheepvaart. Indien dit er toe
leidt dat de sluisdeuren langer open blijven staan, dan zal de kolkuitwisseling door
dichtheidsstroming toenemen, en kan het effect van deze maatregel contraproductief zijn.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
Naast directe bedreigingen voor de bevaarbaarheid van het watersysteem, zoals hitte,
droogte, hoogwater, zijn er ook zogenaamde índirecte bedreigingen.1 Dit rapport gaat in op
deze indirecte bedreigingen. Het begrip indirecte bedreiging wordt hier gedefinieerd als een
externe ontwikkeling, keuze of gebeurtenis, die nodig is omwille van andere doelen / ambities
/ rivierfuncties, maar die een negatief effect kan hebben op de scheepvaartfunctie. Deze
bedreigingen ontstaan doordat maatregelen die worden genomen voor andere rivierfuncties
een effect hebben op de scheepvaart/bevaarbaarheid. Het is relevant om de mogelijke
bedreigingen en compenserende maatregelen in beeld te hebben, om de positie van de
scheepvaart te kunnen beschermen.
Onderscheid kan daarnaast gemaakt worden tussen het huidige (laagwater)beleid en
toekomstige ontwikkelingen. Onder huidig beleid valt bijvoorbeeld de inzet van de
verdringingsreeks en de waterverdeling zoals deze momenteel bij laagwatercondities wordt
toegepast. Daarnaast zijn er geplande, voorziene of mogelijke maatregelen die voor
aanpassingen zullen zorgen van het (laagwater)beleid. In dit onderzoek ligt de focus op het
effect van deze toekomstige maatregelen.
Indirecte bedreigingen voor scheepvaart ontstaan door veranderingen in beleid ten behoeve
van andere taken (dan vlot en veilig scheepvaartverkeer) van Rijkswaterstaat. Voorbeelden
hiervan zijn:
•
•

•

•

Keuzes in waterverdeling ten behoeve van operationeel peilbeheer. Een maatregel is
bijvoorbeeld het beperken van schuttingen.
Het aanpassen van de afvoerverdeling en het opbouwen van zoetwaterbuffers ten
behoeve van zoetwatervoorziening. Maatregelen zijn bijvoorbeeld de herverdeling van
zoetwater/rivierafvoer en het opzetten van peilen.
Het tegengaan van verzilting/zoutindringing ten behoeve van zoetwatervoorziening.
Maatregelen zijn bijvoorbeeld de herverdeling van zoetwater/rivierafvoer (doorspoeling)
en beperken van schuttingen (schutregimes).
Ingrepen ten behoeve van functies hoogwaterveiligheid, natuur, en voor het afremmen
van de bodemerosie. Maatregelen zijn bijvoorbeeld aanleg van nevengeulen,
sedimentsuppleties en oeverontsteningen.

Voor de binnenvaart kunnen dergelijke veranderingen of keuzes onder meer resulteren in de
volgende kwetsbaarheden:
•
•
•
•
•
•
•

Een kleinere waterdiepte op de rivier, doordat de afvoer is afgenomen,
Een kleinere waterdiepte op de rivier, doordat er aanzanding plaatsvindt,
Een kleinere waterdiepte op peilgereguleerde systemen doordat het peil verlaagd is,
Een kleinere doorvaarthoogte op peilgereguleerde systemen doordat het peil is opgezet,
Langere wachttijden bij schutsluizen vanwege gewijzigde schutregimes,
Stremmingen van schutsluizen als deze ingezet worden voor waterbeheersing,
Schade aan kades door scheepsgolven bij hogere peilopzet.

——————————————
1

Directe bedreigingen, zoals vaker en extremer laagwater en de consequenties van doorgaande bodemerosie op de
scheepvaart, komen o.a. aan bod in De Jong & Van der Mark (2021) en De Jong (2020a).
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1.2

Onderzoeksvragen
Door Rijkswaterstaat zijn bij aanvang de volgende onderzoeksvragen aangegeven:
1
2
3
4

1.3

Wat zijn de meest waarschijnlijke indirecte bedreigingen die de scheepvaart negatief
zouden kunnen beïnvloeden?
Wat zijn de verwachte effecten van deze meest waarschijnlijke indirecte bedreigingen
op het hoofdvaarwegensysteem?
Wat zijn de consequenties van deze effecten op de scheepvaart en waar treden ze
op?
Welke compenserende maatregelen zijn er mogelijk?

Aanpak
Maatregelen in het watersysteem kunnen een negatief effect hebben op de scheepvaart.
Deze maatregelen worden opgesteld vanuit vele programma’s (zie nationaal water
programma, zoals DPZW 2, PAGW 3, Natura 2000, etc.). Het opstellen van een volledige lijst
aan geplande maatregelen uit deze programma’s valt buiten de scope van dit project. In
plaats daarvan wordt geredeneerd vanuit verschillende soorten potentiële effecten van
maatregelen, die gevolgen hebben voor de scheepvaart. Pas in tweede instantie wordt
gekeken naar de maatregelen die worden overwogen in de programma’s.
In afstemming met Rijkswaterstaat is besloten naar de volgende potentiële toekomstige
klimaat-gerelateerde bedreigingen te kijken, die kunnen optreden als gevolg van toekomstige
keuzes die worden gemaakt, niet omwille van de scheepvaartfunctie, maar omwille van
andere rivierfuncties:
•
•
•
•

Maatregelen die de afvoerverdeling beïnvloeden,
Maatregelen die het waterpeil verhogen of verlagen van peilgereguleerde systemen,
Maatregelen met een morfologische respons in de vaargeul (en meer specifiek
nevengeulen),
Maatregelen die invloed hebben op het schutbedrijf (zoutindringing en watertekort).

Deze bedreigingen worden in een apart hoofdstuk bij de kop gepakt (Tabel 1-1), en in
verschillende mate van detail uitgewerkt. Voor elk van de bedreigingen wordt een
zogenaamde bow-tie opgesteld (zie §1.4), waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de
oorzaak van de bedreiging is, en wat de gevolgen van die bedreiging zijn voor scheepvaart
(kwetsbaarheid).
De bedreiging watertekort, en het tegengaan hiervan door schutbeperkingen, wordt
uitgewerkt in een apart onderzoek. De bedreigingen zijn vooral beschrijvend en kwalitatief
(en zo mogelijk kwantitatief) van aard.

——————————————
2
3
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Tabel 1-1

1.4

Overzicht van indirecte bedreigingen, die worden verkend in dit rapport.

Hoofdstuk

Bedreiging

Uitwerking

2

Verandering in de verdeling van de
rivierafvoer

Algemeen overzicht, regionale uitwerkingen voor
Noordzeekanaal – Amsterdam-Rijnkanaal en de
IJsselkop

3

Peilopzet van peilgereguleerde
systemen

Overzicht van oorzaken, ingezoomd op het effect op de
doorvaarthoogte.

4

Peilverlaging van peilgereguleerde
systemen

Algemeen overzicht, enkele voorbeelden voor
verschillende oorzaken

5

Aanzanding in de vaarweg

Algemeen overzicht, daarna ingezoomd op
nevengeulen

6

Tegengaan zoutindringing door
schutbeperkingen

Algemeen overzicht, ingezoomd op relevante locaties

Separaat
rapport

Tegengaan watertekort door
schutbeperkingen

Scheepvaartbeperkingen door watertekorten; De Jong
& America (2021)

Bow-tie: overzicht van ‘oorzaak – bedreiging – gevolg’
Om overzicht in oorzaken en gevolgen van een indirecte bedreiging te krijgen is besloten om
het samenspel van ‘oorzaak – bedreiging – gevolg’ door middel van een zogenaamde ‘bowtie’ (een vlinderstrik diagram) te beschrijven.
Een ‘bow-tie’ (Nederlands: vlinderstrik) diagram geeft inzicht in hoe verschillende oorzaken
kunnen leiden tot een zogenaamde ‘top event’ of ‘top-gebeurtenis’. Daarnaast geeft een bowtie ook inzicht in de mogelijke verschillende gevolgen van een dergelijk event. Aan de
linkerkant van het ‘top event’ (de knoop van de vlinderstrik) staan gebeurtenissen (oorzaken)
die direct kunnen leiden tot het top event. Ook die gebeurtenissen kunnen op hun beurt weer
veroorzaakt worden door een voorliggende gebeurtenis. Op dezelfde manier geeft de
rechterkant van de bow-tie weer hoe directe gevolgen (en daarmee verband houdende
indirecte gevolgen) met elkaar samenhangen. Een bow-tie is daarmee eigenlijk een
gekantelde oorzaken-boom, gekoppeld door een hoofd-event, met een gekantelde gevolgenboom.
Tevens geeft de bow-tie inzicht in waar maatregelen genomen kunnen worden. Als ‘Gevolg
X’ niet plaatsvindt door het nemen van ‘maatregel e’ of ‘maatregel f’ dan kan het gevolg erna
ook niet plaatsvinden. Eveneens kan Gevolg Y voorkomen worden door de oorzaken van het
top event weg te nemen. Dit kan echter wel betekenen dat er meerdere maatregelen
genomen moeten worden.
Het voordeel van de bow-tie aanpak is dat naast het overzicht van ‘oorzaken – bedreiging –
gevolgen’ ook beter zichtbaar wordt gemaakt op welke facetten Rijkswaterstaat invloed kan
uitoefenen en welke maatregelen in de scope van bijvoorbeeld een waterschap of provincie
vallen.
In deze rapportage maken we bow-ties, die helemaal links in de oorzakenboom starten met
een klimaat-gerelateerde bedreiging, aangezien deze studie onderdeel is van het project
Klimaatbestendige Netwerken. Aan de gevolgenkant richten we ons alleen op gevolgen voor
de scheepvaart (kwetsbaarheid van scheepvaart).
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2

Bedreiging verandering in de verdeling van de
rivierafvoer bij lage afvoeren

2.1

Inleiding en bow-tie
Tijdens een (aanhoudende) droogte neemt in veel gevallen de vraag naar zoet water toe (zie
Figuur 2.1). Daarnaast komt bij lange perioden van lage afvoer een zouttong steeds verder
landinwaarts waardoor bewust doorspoeling met zoetwater moet worden ingezet. In beide
gevallen kan besloten worden de lokale afvoerverdeling bewust te beïnvloeden. Het water
wordt gestuurd, zodanig dat aan de watervraag elders kan blijven worden voldaan of de
zouttong wordt teruggedrongen. In de toekomst kunnen in de watersturing andere keuzes
gemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van twee regionale uitwerkingen
geïllustreerd hoe sturing in afvoerverdeling de scheepvaart beïnvloedt.
Door een bewust gewijzigde verdeling van de rivierafvoer bij riviersplitsingen of
kanaalaftakkingen, neemt de afvoer in de ene tak af ten gunste van de andere tak. Takken
kunnen een rivier of kanaal zijn. Een hogere afvoer richting een kanaalaftakking, waar zich
doorgaans een schutsluis bevindt, kan zorgen voor hogere stroomsnelheden. Het meest
waarneembaar is de hoge stroomsnelheid bij kunstwerken zoals sluiskolken. Een te hoge
stroomsnelheid heeft een negatief effect op de nautische veiligheid en kan leiden tot een
stremming van de kolk voor de scheepvaart om mogelijke incidenten te voorkomen. Een
lagere afvoer op de rivier door een andere afvoerverdeling zorgt voor een afname van de
waterdiepte op de rivier benedenstrooms en kan een negatieve invloed hebben op de
maximale beladingsgraad van passerende schepen.
Veranderingen in de afvoerverdeling zijn regionaal uitgewerkt voor de regio NoordzeekanaalAmsterdam-Rijnkanaal (ARK) (§2.2) en voor aanpassingen in de verdeling over de IJsselkop
(§2.3).

Figuur 2.1 Bow-tie “Verandering in afvoerverdeling”

2.2

Regionale uitwerking Noordzeekanaal – Amsterdam-Rijnkanaal
Bij een lage waterstand op de Waal (lager dan 3 m+NAP bij Tiel) worden de Prins
Bernhardsluizen geopend4 en daarmee is er de mogelijkheid om water door te voeren vanaf
de Waal naar het noorden. Dit zoete water is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan
de watervraag in de regio en de waterkwaliteit bij drinkwaterinnamepunten.
——————————————
4

De keerdeuren van de Prins Bernhardsluis kunnen slechts één kant op keren en worden daarom bij een negatief
verval (Betuwepand hoger dan de Waal) geopend.
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Een schets van de regio staat weergegeven in Figuur 2.2. In onderstaande paragrafen wordt
eerst ingegaan op de diverse watervragen (de oorzaken) en worden vervolgens diverse
effecten op de scheepvaart (de gevolgen) nader beschouwd.

Figuur 2.2 Schematische weergave van de regio Noordzeekanaal-Amsterdam-Rijnkanaal. Bij geopende
Prins Bernhardsluizen volgt de waterstand in Stuwpand Hagestein en het Betuwepand de waterstand op de
Waal bij Tiel. De Prinses Marijkesluis is enkel in gebruik bij gesloten keersluis Ravenswaaij (bij kanaalpeil
tussen 5,2 en 5,5 m+NAP, een afvoer Lobith tussen 6000 en 7000 m3/s), waardoor Stuwpand Hagestein
doorgaans in open verbinding staat met het Betuwepand. De Prins Bernhardsluizen worden geopend bij een
waterstand Tiel lager dan 3,0 m+NAP (een afvoer Lobith van 1200 m3/s), waarna het voorgenoemde pand
(Betuwepand en stuwpand Hagestein) ook in open verbinding staat met de Waal.

2.2.1

Watervraag tijdens droogte
In deze regio speelt tijdens droogte zowel een toename van de noodzaak om zoutindringing
tegen te gaan met zoet water, als een toename van de watervraag:
•

•

12 van 74

Vanaf afvoeren bij Lobith lager dan 1600 m 3/s wordt de afvoer naar de Nederrijn-Lek
volgens het stuwprogramma gereduceerd naar 30 m 3/s en minder (De Jong, 2020b).
Door de lage rivierafvoer op de (benedenstrooms gelegen) Nieuwe Maas komt de
zouttong landinwaarts en bedreigt dit de drinkwaterinnamepunten bij Bergambacht,
Streefkerk en Krimpen aan de Lek. Om te voorkomen dat de zoutconcentratie te hoog
wordt, wordt een constante afvoer over de Stuw Hagestein ingesteld, die ingeschat wordt
op 10 tot 40 m3/s (Delsman et al., 2020).
Door het schutbedrijf bij IJmuiden komt bij iedere schutting zout in het Noordzeekanaal.
De netto afvoer door het kanaal loopt echter nog van oost naar west en wordt door de
spuisluizen bij IJmuiden terug naar zee gepompt. Als tijdens droogte de watervraag langs
de kanalen hoog is, neemt deze afvoer af en kan de zouttong landinwaarts trekken.
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•

•

Het drinkwaterinnamepunt bij Nieuwersluis (21 km ten zuiden van de monding van het
Amsterdam-Rijnkanaal in het Noorzeekanaal) wordt hierdoor bedreigd, alsmede de
uitwisseling met de Vecht- en Amstelboezem (10 km ten zuiden van de monding van het
Amsterdam-Rijnkanaal in het Noordzeekanaal) (Hydrologic, 2020). Om de zoutindringing
tegen te gaan wordt in de beheerpraktijk een minimaal 5-daags gemiddeld debiet over
Weesp aangehouden van 25 m 3/s (Rijkswaterstaat, 2021b) en blijkt uit de literatuur
spreiding tussen 23 en 35 m3/s (Hydrologic (2021) o.b.v. Hydrologic (2016) en
Verbruggen en Buschman (2020)). Dit geldt als een van de eerste maatregelen die
ingezet wordt bij opkomende verzilting. Andere maatregelen betreffen onder meer het
stremmen van Muidertrekvaart en Small Weesp voor de recreatievaart (Hydrologic,
2020). Door de oplevering van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is er een risico dat –
zonder compenserende maatregelen of stremmingen – de zoutlast verder toeneemt. Bij
IJmuiden wordt een selectieve onttrekking gerealiseerd om de zoutindringing te
beperken. De zoutindringing wordt verder besproken in hoofdstuk 6.
Voor de zoetwatervoorziening van West-Nederland is de “Klimaatbestendige
Wateraanvoer” (KWA) ontwikkeld als alternatieve aanvoer bij een verziltte Hollandse
IJssel. Na capaciteitsuitbreiding wordt tegenwoordig hiernaar verwezen als de KWA+.
Water wordt onttrokken uit de Lek (t.h.v. Lopik) en uit het Amsterdam-Rijnkanaal
(noordpand, t.h.v. Nieuwegein). In totaal gaat deze watervraag om ongeveer 15 m 3/s.
Een verdere uitbreiding tot 24 m 3/s wordt overwogen (Delsman, et al., 2020).
Als onderdeel van de klimaatbestendige zoetwaterstrategie hoofdwatersysteem wordt
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het IJsselmeer (als zoetwaterbuffer) op peil te
houden door aanvoer via het Amsterdam-Rijnkanaal en Markermeer. Dit gaat om
afvoeren van ongeveer 40 m 3/s (Hydrologic, 2019b).

Om te voldoen aan deze watervragen wordt water aangevoerd via het Betuwepand uit de
Waal. De bovenstaande watervragen hebben echter een wisselende regelmaat en vallen
daardoor lang niet altijd samen. In onderzoek van het DPZW is met behulp van
waterverdelingsmodellen een aantal scenario’s doorgerekend die een indicatie geven hoe
vaak dit voorkomt en welke afvoeren dit in het Betuwepand kan geven. In Figuur 2.3 zijn de
resultaten samengevat door de afvoer bij Lobith (Bovenrijn) uit te zetten tegen de afvoer door
het Betuwepand voor het huidige klimaat (links), het toekomstige klimaat met de huidige
zoetwaterstrategie (midden) en het toekomstige klimaat met toekomstige zoetwaterstrategie
(rechts). Uit de drie berekeningen volgen maximale afvoeren van respectievelijk 50 m 3/s,
70 m3/s en 100 m3/s. Daarnaast neemt ook de mediane afvoer toe en neemt het aantal
dagen per jaar dat de afvoer bij Lobith laag is ook toe waardoor de inzet vaker nodig is.
Een maximale afvoer van 50 m3/s door het Betuwepand in het huidige klimaat is overigens
een onderschatting. Tijdens de droogte van 2018 zijn al besluiten genomen om de afvoer
verder te verhogen. Uit ADCP-metingen blijkt een maximale afvoer van 68 m 3/s (zie Figuur
2.4), maar omdat de meeste dagen niet is gemeten zijn er vermoedens dat de afvoer nog
hoger is geweest.
Op basis van de afvoeren bij Lobith kan ook berekend worden hoeveel dagen de Prins
Bernhardsluizen geopend zijn. Dit geeft aan hoe vaak een onttrekking uit de Waal (maximaal)
zou kunnen gebeuren. In het huidige klimaat is dit gemiddeld 6 weken per jaar, door
klimaatverandering in 2050 (W h,dry) kan dit toenemen tot 11 weken per jaar (o.b.v. De Jong,
2019a).
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Figuur 2.3

Onttrekking door het Amsterdam-Rijnkanaal (Betuwepand) voor 3 scenario’s uitgezet tegen de

afvoer bij Lobith. De puntenwolk geeft alle QWAST data. Ieder punt betreft de waterverdeling gedurende een
decade (10 dagen). Per blok van 100 m3/s zijn de mediane en enkele percentielen bepaald. Uit de Jong & te
Nijenhuis (2020).

Figuur 2.4 Gemeten afvoer bij door ARK, rkm70 (Sieben, 2020). De gemeten maximale stroomsnelheid op
deze locatie is 0,6 m/s.

2.2.2

Stremming door hoge stroomsnelheid in Prins Bernhardsluizen

2.2.2.1

Kwetsbaarheid
Ondanks de grote afvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal, blijft bij een afvoer van 100 m 3/s
de stroomsnelheid in het Betuwepand laag (minder dan 0,2 m/s) dankzij het grote
doorstroomoppervlak. In de (geopende) Prins Bernhardsluizen is er een grote vernauwing
van het doorstroomoppervlak waardoor de stroomsnelheden significant toenemen.
Analytische berekeningen uitgevoerd door Tuijnder & Tuin (2017) zijn weergegeven in Figuur
2.5. Bij toenemende afvoer door het Betuwepand neemt de stroomsnelheid toe. Doordat de
waterstand in de sluis de waterstand op de Waal volgt, neemt bij een lagere afvoer bij Lobith
de waterdiepte in de sluis af, waardoor bij lage rivierafvoeren de stroomsnelheden het grootst
zijn. Bij een onttrekking uit de Waal van 100 m 3/s kan de stroomsnelheid in de sluiskolk
toenemen tot ruim 0,6 m/s.
Door Tuijnder & Tuin (2017) zijn inschattingen gemaakt van het effect hiervan op de
nautische veiligheid en werd ingeschat dat vanaf een stroomsnelheid van 0,5 m/s gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan (conform richtlijnen vaarwegen; Rijkswaterstaat, 2020a).
Daarnaast zullen schepen in zuidelijke richting tegen de stroom in moeten varen en kan de
tegenstroming zorgen voor een lage netto vaarsnelheid.
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Enkele resultaten zijn opgenomen in Tabel 2-1. Verondersteld wordt dat bij een netto
vaarsnelheid lager dan 1 km/uur een passage onwaarschijnlijk is en tussen 1 en 2 km/uur
mogelijk ook. Er wordt echter ook aanbevolen deze grenswaarden nader te onderzoeken. De
grenssnelheid5 is berekend op basis van het doorstroomoppervlakte van één kolk, waarbij
geen rekening is gehouden met de interactie tussen twee kolken die in open verbinding met
elkaar staan.
Tijdens de droogte van 2018 is, toen hoge stroomsnelheden verwacht werden, ook in eerste
instantie overgegaan tot een stremming van de sluizen voor de scheepvaart. 6 De stroming
bleek echter geen bezwaar voor de nautische veiligheid waardoor de stremming aan het
einde van de dag al werd opgeheven, maar met de instelling van maximaal één schip tegelijk
in de sluis.7 Het is niet duidelijk welke condities (afvoer en scheepstype) zijn getoetst.
De verwachting is dat door klimaatverandering de droogtes extremer worden en dat de
benodigde wateraanvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal toeneemt. De afvoeren door de
Prins Bernhardsluizen kunnen hierdoor vermoedelijk hoger worden dan 100 m 3/s. Tijdens
deze condities wordt het afgeraden om VIb-schepen (beladen en onbeladen) toe te staan de
sluizen te passeren, omdat de netto vaarsnelheid kleiner wordt dan 2 km/uur. Tijdens deze
condities wordt ook de grenswaarde van 0,5 m/s gepasseerd, waardoor volgens de
Richtlijnen Vaarwegen een onveilige situatie kan ontstaan, onder meer omdat bij hoge
snelheid en relatief klein oppervlak een grote squat (inzinking en trim) ontstaat. Dit dient
nader onderzocht te worden (zie compenserende maatregelen, §2.2.2.2).

Figuur 2.5 Stroomsnelheid door de sluiskolken van de Prins Bernhardsluizen bij drie afvoeren bij Lobith
(600, 800, 1000 m3/s). Door een verschil in de in- en uitstroomweerstand van beide kolken (door verschillende
afmetingen) is er een klein verschil in stroomsnelheid door de kolk. De stroomsnelheid u max is een
aangenomen maximaal toelaatbare stroomsnelheid volgens de richtlijnen vaarwegen. Bron: Tuijnder & Tuin
(2017).

——————————————
5

De grenssnelheid is de maximale fysische vaarsnelheid. Dit is afhankelijk van de verhouding tussen de grootte en
vorm van het schip en de grootte van het kanaal. Een groter schip of een kleiner kanaal geeft een lagere
grenssnelheid. Omdat het benodigde motorvermogen sterk toeneemt als de snelheid van een schip in de buurt van
de grenssnelheid komt, wordt standaard gerekend met een percentage ten opzichte van deze grenssnelheid.
6
Artikel en video van de stremming: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/08/prins-bernhardsluizen-gestremd-omverzilting-westen-tegen-te-gaan/
7
Artikel: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/08/prins-bernardsluizen-tiel-weer-open-met-beperkingen/
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Tabel 2-1 Berekende bruto vaarsnelheid (km/u) door de westkolk8 van de Prins Bernhardsluizen uitgaande
van 75% van de grenssnelheid voor geladen schepen en 90% van de grenssnelheid bij ongeladen schepen.
De netto vaarsnelheid is bepaald voor zuidgaande schepen door aftrek van de stroomsnelheid zoals gegeven
in Figuur 2.5. Bij netto vaarsnelheden lager dan 1 km/uur is passeerbaarheid vermoedelijk onwaarschijnlijk
(rood gemarkeerd), en bij een vaarsnelheid tussen 1 en 2 km/uur mogelijk ook (oranje gemarkeerd). Data
afkomstig uit Tuijnder & Tuin (2017).
Afvoer
ARK
(m3/s)

VIb
geladen

VIb
ongeladen

Vb
geladen

Vb
ongeladen

Bruto vaarsnelheid

1.7

3.5

5.3

7.6

Netto
vaarsnelheid
bij afvoer
Lobith van 600
m3/s

25

1.1

2.9

4.7

7.0

50

0.5

2.3

4.1

6.4

75

-0.1

1.7

3.5

5.2

100

-0.7

1.1

2.9

5.2

Een hoge stroomsnelheid in combinatie met de retourstroming van een (zuidgaande)
scheepspassage zorgt voor een hoge momentane stromingsbelasting van ruim 3 m/s. Door
Tuijnder & Tuin (2017) wordt dit als risico genoemd voor de stabiliteit van de
bodembescherming direct na de sluisdrempel (m.n. de Waalzijde).
2.2.2.2

Compenserende maatregelen
Voordat onderzoek gedaan kan worden naar compenserende maatregelen dient eerst
onderzoek te gebeuren naar welke condities nog als veilig gelden en bij welke condities de
hoge afvoer een risico vormt voor de nautische veiligheid. In zo’n onderzoek naar de
manoeuvreerbaarheid is het belangrijk rekening te houden met het complexe stroombeeld en
de interactie tussen vaarweg en schip (en andere schepen).
Als deze condities overschreden dreigen te worden bij operationeel watermanagement en
hierdoor stremmingen ontstaan, dan lijkt het logisch in eerste instantie de afvoervraag te
laten variëren over de dag of week, waardoor de stremmingen op de minst hinderlijke
momenten kunnen worden ingesteld (bijvoorbeeld ’s nachts). Mocht dit niet voldoende zijn
om aan de watervraag te voldoen dan dient de doorstroming vergroot te worden, bijvoorbeeld
door de aanleg van omloopriolen (of een bypass, zie ook Irenesluizen in sectie 2.2.3.2).

2.2.3

Stremming Prinses Irenesluizen

2.2.3.1

Kwetsbaarheid
De aanvoer van het Betuwepand naar het Noordpand van het Amsterdam-Rijnkanaal gaat
via de Prinses Irenesluizen. Zoals aangegeven in Figuur 2.2 is de waterstand in het
Noordpand lager dan in het Betuwepand. Hoewel de waterstand in het Betuwepand daalt met
afnemende afvoer (1,8 m+NAP bij een afvoer Lobith van 700 m 3/s) is dit verval altijd dezelfde
kant op. Door het schutten van schepen komt er hierdoor gemiddeld 10 m 3/s op het
Noordpand van het kanaal. Voor hogere afvoeren wordt via het waterinlaatsysteem (WIS; dit
zijn rinketten die geopend kunnen worden in de sluisdeur) per kolk maximaal 30 m 3/s extra
ingelaten. Als de kolk gebruikt wordt voor het schutten van scheepvaart wordt het WIS
tijdelijk stopgezet.

——————————————
8
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In perioden van droogte kan de sluis worden opengezet waarmee de afvoer wordt verhoogd
tot 60 m3/s, maar op dat moment is er geen scheepvaart meer mogelijk door de kolk en wordt
deze gestremd (Rijkswaterstaat, 2020b). De andere kolk kan op dat moment nog wel gebruikt
worden. De oostelijke kolk (de duwvaartkolk) is de grootste kolk; daarom wordt de oudere
westkolk doorgaans ingezet voor het inlaten van het water.
Bij de verwachte watervraag voor de doorspoeling van het Amsterdam-Rijnkanaal en de
aanvoer naar KWA+ zal de afvoervraag door de Irenesluizen behoorlijk toenemen. Een
afvoer groter dan 30 m3/s zal vaker voorkomen en resulteren in stremmingen (m.n. de
westkolk). Een afvoervraag groter dan 60 m 3/s wordt zelfs bij snelle klimaatverandering niet
verwacht, waardoor een stremming van beide kolken niet waarschijnlijk is.
2.2.3.2

Compenserende maatregelen
Om bij gelijke watervraag stremmingen te voorkomen kan een omloopriool (ook wel bypass)
worden aangelegd waarmee water uit de Nederrijn naar het Noordpand kan worden gespuid
zonder dat de sluis gestremd wordt. Deze maatregel is reeds onderzocht door HydroLogic
(2016) en Witteveen en Bos (2017).

2.2.4

Kleinere waterdiepte Waal

2.2.4.1

Kwetsbaarheid
Door de onttrekking via het Betuwepand uit de Waal neemt de afvoer benedenstrooms van
Tiel af. In Figuur 2.6 is het effect van deze afvoerdaling op de waterstand in de rivieras
weergegeven.
Benedenstrooms van Tiel daalt de waterstand ten gevolge van deze lagere afvoer, maar
wordt deze waterstandsdaling steeds minder doordat de opstuwing vanaf de monding (de
‘zee-invloed’) steeds dominanter wordt. Deze waterstandsdaling is maar beperkt afhankelijk
van de afvoer bij Lobith en tussen Tiel en St. Andries ongeveer gelijk aan 2 à 3 mm per m 3/s.
Direct bovenstrooms van Tiel ontstaat ten gevolge van deze waterstandsdaling een (M2)
stuwkromme en wordt de waterstandsdaling geleidelijk minder. Ter hoogte van Nijmegen is
de waterstandsdaling nog minder dan 10% van de daling bij Tiel.

Figuur 2.6 Waterstandsdaling (dZw) ten gevolge van een onttrekking door het ARK (O 25, 50, 75 of 100
m3/s) bij een afvoer Lobith Q van 600, 800 of 1000 m3/s. Bron: Tuijnder & Tuin (2017).
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Om deze waterstandsdaling te toetsen met metingen, is in Figuur 2.7 weergegeven hoe de
afvoer-waterstandsrelatie bij Tiel wordt beïnvloed door de onttrekking door het ARK. Omdat
de afvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal slechts incidenteel gemeten is, is enkel bij
sommige punten in de figuur de afvoer bekend. Uit de data blijkt dat de metingen met hogere
afvoeren door ARK (tot 68 m3/s) corresponderen met de lagere punten in de puntenwolk, en
dat de lagere afvoeren door het ARK (orde 10 m 3/s) corresponderen met de hogere punten in
de puntenwolk. Het verschil in waterstand hiertussen is ongeveer 20 cm, wat overeenkomt
met 3 mm per m 3/s.
De grootste ondieptes (MGD) op de hoofdtransportas naar Duitsland bevinden zich ter
hoogte van de Nijmegen en Erlecom en worden nauwelijks beïnvloed door de onttrekking bij
Tiel. Pas bij een onttrekking van ongeveer 150 m 3/s wordt verwacht dat de onttrekking de
MGD op de corridor naar Duitsland zal beïnvloeden. Op basis van de literatuur (sectie 2.2.1)
wordt niet verwacht dat deze onttrekkingen voor zullen komen. Dit kan echter niet met
zekerheid worden geconcludeerd omdat de toekomstige zoetwaterstrategie nog niet vast
staat. Voor nadere detaillering hiervan is het vooral nodig de mogelijkheid tot verdergaand
baggeronderhoud te onderzoeken (zie sectie 2.2.4.2).
Bij onttrekkingen kleiner dan 150 m3/s wordt enkel de binnenvaart beïnvloed die de
aflaaddiepte bepaalt op de Waal benedenstrooms van Tiel. Dit betreft 5 à 10% van de
passerende schepen. Bij een afvoer op de Waal van 1000 m3/s zijn hierdoor de extra
transportkosten ongeveer €10.000 per dag, bij een afvoer van 600 m 3/s neemt dit toe tot
€100.000 per dag (De Jong & te Nijenhuis, 2020).
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Figuur 2.7 Relatie tussen daggemiddelde afvoer bij Lobith en waterstand bij Tiel (met tijdscorrectie van x uur
vertraging om te corrigeren voor hysterese en looptijd) voor 2018. Aangetekend zijn alle dagen waarop de
afvoer door het ARK is gemeten met ADCP. Een hogere afvoer door het ARK zorgt voor een lagere
waterstand op de benedenstroomse Waal. Opgemerkt wordt dat de nauwkeurigheid van de ADCP-metingen
beperkt is: over verschillende runs is er een standaarddeviatie variërend tussen 10 en 37 m3/s. Bron: De
Jong, Chavarrias & Ottevanger (2021).

2.2.4.2

Compenserende maatregelen
Hoewel over een langer traject de waterdiepte afneemt hoeven alleen die locaties
gecorrigeerd te worden waar de waterdiepte maatgevend wordt voor een langere corridor. De
MGD locatie bij de alluviale bank bij St. Andries (rkm 928) lijkt meestal de grootste ondiepte
te vormen in de vaarweg, gevolgd door Zaltbommel (rkm 936) en Ophemert (rkm 920). De
waterdiepte op de vaste laag St. Andries is ongeveer 1 meter groter en daardoor niet
beperkend als MGD.
Voortkomend uit het Deltaprogramma Zoetwater is onderzoek gedaan naar mogelijkheden
om de waterstandsdaling te compenseren (De Jong & te Nijenhuis, 2020). Hierbij is onder
meer gekeken naar verbeteringen in infrastructurele aanpassingen, zoals aanpassingen aan
de vaste laag of aan de benedenstrooms-gelegen erosiekuil. Ook zijn de ondiepten bij
alluviale banken te verdiepen met beter baggeronderhoud als hierdoor geen leidingen
worden blootgelegd.
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Voor veel van de maatregelen is het effect zonder aanvullend onderzoek slecht te
beoordelen, maar verwacht wordt dat hiermee enkele decimeters extra waterdiepte zijn te
winnen.

2.3

Regionale uitwerking IJsselkop
Bij de IJsselkop wordt het water verdeeld over de IJssel en de Nederrijn-Lek (zie Figuur 2.8).
Deze afvoerverdeling wordt primair geregeld door stuw Driel. Bij stuw Driel wordt de afvoer
naar de Nederrijn en IJssel gestuurd door de hoogte van de vizierschuif en het inzetten van
de omloopriolen. Bij toenemende rivierafvoer neemt ook de gewenste afvoer naar de
Nederrijn toe. Bij een afvoer hoger dan 2600 m3/s bij Lobith is de stuw maximaal geopend en
is er sprake van het ongestuwde regime. Bij afnemende rivierafvoer neemt het verval over
stuw Driel af (hierover later meer), waardoor bij afvoeren lager dan 700 m3/s bij Lobith stuw
Driel ook wordt getrokken (volledig wordt geopend) en de sturing van de afvoer wordt
overgenomen door stuw Amerongen. In het operationele stuwprogramma wordt gestreefd
naar: zo lang mogelijk een afvoer van 285 m 3/s naar de IJssel, en te allen tijde een afvoer
van 20 à 30 m3/s naar de Nederrijn-Lek (Rijkswaterstaat, 2016).
Er worden echter regelmatig maatregelen overwogen om deze verdeling aan te passen (zie
sectie 2.3.1). In deze regionale uitwerking wordt beschouwd wat het effect van een
verandering in de afvoerverdeling is op de waterdiepte in de Rijntakken (sectie 2.3.2).

Figuur 2.8 Schematische weergave van de splitsingspunten van de bovenrivieren.

2.3.1

Argumenten voor aanpassingen in de afvoerverdeling
De afvoerverdeling van de Rijntakken is een beleidsbeslissing binnen de fysische
mogelijkheden van het riviersysteem. In discussies worden de onderstaande argumenten
genoemd voor het aanpassen van de afvoerverdeling bij lage afvoeren:
•
•
•
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Een grotere afvoer naar Nederrijn-Lek om te voldoen aan de grotere watervraag rondom
het Amsterdam-Rijnkanaal (zie sectie 2.2).
Een grotere afvoer naar de IJssel om te voldoen aan de grotere vraag naar (en buffering
van) zoetwater in het IJsselmeer.
Een grotere afvoer naar de IJssel ter bevordering van de bevaarbaarheid van de IJssel.
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Een vergroting in de afvoer naar de IJssel wordt verkregen door een verkleining van de
afvoer naar de Nederrijn bij stuw Driel. In onderstaande analyse wordt daarom de analyse
beschreven vanuit de relatie tot de afvoer naar de Nederrijn.
Voor zover bekend is er momenteel geen lopend onderzoek naar het aanpassen van de
afvoerverdeling.
2.3.2

Effect van verandering in afvoerverdeling op de waterstand in de Rijntakken
Een verandering in de afvoerverdeling heeft zowel een lokaal effect op de waterstanden bij
de IJsselkop als een effect op de waterstanden doordat de afvoerverdeling op alle
riviertakken verandert. In deze sectie wordt eerst ingegaan op de mogelijkheden in
aanpassingen aan de afvoerverdeling en daarna wordt de lokale werking van
stuwaanpassingen rondom de IJsselkop beschreven.
In deze paragraaf worden enkele hypothetische afvoerveranderingen beschreven met het
effect hiervan op de gehele Rijntakken. Alle gegevens zijn afkomstig uit eerder onderzoek uit
het deltaprogramma Zoetwater (De Jong, 2019).
Effect van veranderingen in de afvoerverdeling
Een verhoging van de afvoer naar de Nederrijn zorgt voor een lagere afvoer op de Waal en
IJssel. Uit modelsimulaties is gebleken dat voor iedere 1 m 3/s extra naar de Nederrijn, er
ongeveer ⅓ m3/s minder naar de IJssel gaat en ongeveer ⅔ m3/s minder naar de Waal (zie
ook Figuur 2.9). Deze verandering is vrijwel onafhankelijk van de referentiesituatie (zowel
onafhankelijk van de afvoer bij Lobith als de afvoerverdeling in de referentie). Op zowel de
(Boven-)Waal als de IJssel daalt hierdoor de waterstand. Uitgegaan kan worden van de
benadering dat bij lage afvoer de Boven-Waal een waterstandsafhankelijkheid heeft van
0,3 cm per m3/s en de IJssel ongeveer 1 cm per m3/s. De waterstand op de Nederrijn
(benedenstrooms stuw Driel) is gestuwd en wordt daarom nauwelijks beïnvloed.
Bij een toename in de afvoer naar de Nederrijn van 10 m 3/s (de orde grootte waar discussies
over gaan), zou dit resulteren in een waterstandsdaling van ongeveer 2 cm op de Waal en 3
cm op de IJssel.

Figuur 2.9 Effect van verandering in de afvoerverdeling naar de Nederrijn op de afvoerverdeling over de
Rijntakken. Bron: De Jong (2019).
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Lokale waterstandsveranderingen rondom de IJsselkop
Bij lage afvoeren is het verval over het eerste deel van de Nederrijn (tussen de IJsselkop en
stuw Driel) verwaarloosbaar en wordt de waterstand grotendeels bepaald door de waterstand
op de bovenloop van de IJssel. Bij een afname in de afvoer naar de IJssel neemt hierdoor de
waterstand op de IJssel, Nederrijn (tot stuw Driel) en Pannerdensch Kanaal af. De
waterstandsdaling op het Pannerdensch Kanaal loopt door tot de Pannerdensche Kop
waardoor ook de afvoerverdeling tussen Pannerdensch Kanaal en Waal wordt beïnvloed (zie
ook voorgaande paragraaf).
Zoals eerder genoemd gaat bij iedere 1 m 3/s extra naar de Nederrijn ongeveer ⅓ m3/s minder
naar de IJssel. Dit zorgt voor een daling van de waterstand bovenstrooms van stuw Driel.
Met behulp van modelsimulaties is berekend hoeveel de waterstanden op de hele rivier
veranderen bij een aanpassing in de afvoerverdeling. De waterstanden bij enkele stations
voor verschillende afvoer bij Lobith zijn gegeven in Figuur 2.10. Iedere lijn in deze figuur geeft
een andere afvoer naar de Nederrijn-Lek weer en staat daardoor voor verschillende
beleidsbeslissingen. In de onderste figuren is de verandering in waterstand door verandering
in de afvoerverdeling weergegeven door dit af te zetten tegen het scenario dat de afvoer naar
de Nederrijn-Lek volledig wordt afgesloten (0 m 3/s).
Bij alle stations zorgt een hogere afvoer naar de Nederrijn-Lek (NRLK) voor een daling van
de waterstanden. De waterstandsdaling is het grootst bij Driel Boven en bij de IJsselkop: bij
een Lobith-afvoer van 1000 m3/s is dit bij beide stations ongeveer 4 cm per 10 m 3/s meer
afvoer naar de NRLK. Bij Nijmegen ontstaat bij deze condities een waterstandsdaling van
ongeveer 2 cm ten gevolge van de lagere afvoer naar de Waal (zie ook voorgaande
paragraaf). Bij Lobith wordt de afvoer niet beïnvloed, maar wordt de waterstand wel omlaag
getrokken door de lagere waterstanden op zowel de Waal als op het Pannerdens Kanaal,
resulterend in een daling van ongeveer 2 cm per 10 m3/s meer afvoer naar de NRLK.
Bij een lagere afvoer bij Lobith wordt het waterstandseffect ten gevolge van een hogere
afvoer naar de NRLK steeds groter op alle getoonde stations in Figuur 2.10. Bij een zeer lage
Lobith-afvoer en een hoge afvoer naar de NRLK, ontstaat er wel een klein verhang over het
stuwpand tussen stuw Driel en de IJsselkop, waardoor de waterstand bij Driel nog verder
daalt.
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Figuur 2.10 (boven) Waterstand en (onder) verandering in waterstand ten opzichte van 0 m3/s naar de
Nederrijn-Lek. Bron: De Jong (2019).

2.4

Conclusies
Op basis van de analyses in dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de indirecte bedreiging
“wijziging afvoerverdeling” risico’s kan geven voor de scheepvaart. Door de toenemende
watervraag bij droogte voor de functies drinkwater en het tegengaan van verzilting, worden
op meerdere plekken maatregelen overwogen om het rivierwater anders in te zetten ten tijde
van droogte.
Voor de regio van het Noordzeekanaal – Amsterdam-Rijnkanaal wordt reeds een grote
afvoer uit de Waal onttrokken ten tijde van droogte en worden maatregelen overwogen
(“klimaatbestendige zoetwatervoorziening") om deze afvoeronttrekking toe te laten nemen.
•

•
•
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Het grootste risico hiervan is dat de stroomsnelheden in de Prins Bernhardsluizen
dusdanig hoog worden dat de sluizen gestremd moeten worden ten behoeve van de
nautische veiligheid. Bij welke stroomsnelheden (en afvoer) dit moment wordt bereikt is
echter niet bekend en dient nader onderzocht te worden. Op basis van eerdere
onderzoeken lijkt het reëel dat dit moment bereikt gaat worden tijdens extreme droogte.
Bij de Princes Irenesluizen wordt mogelijk ook vaker één kolk gestremd, maar blijft de
andere kolk in gebruik, waardoor de impact beperkt is.
Op de Waal zorgt iedere onttrekking benedenstrooms van die onttrekking voor een
kleinere waterdiepte (meest significant tussen St. Andries en Tiel). Dit zorgt voor een
lagere beladingsgraad voor scheepvaart die niet langs de Boven-Waal komt. Het
maatgevende knelpunt op de corridor naar Duitsland blijft echter op de Boven-Waal
waardoor de onttrekking impact heeft voor 5 à 10% van de passerende schepen.
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Een verandering in de afvoerverdeling over de Rijntakken kan verkregen worden door
veranderingen in het stuwprogramma (met name bij Stuw Driel). Een verhoging van de
afvoer naar de Nederrijn heeft een nadelig effect voor de scheepvaart op de hele Rijntakken
(Waal, IJssel en de Nederrijn bovenstrooms van stuw Driel), doordat dit zorgt van een
verlaging van de waterstanden. Concrete plannen om de afvoerverdeling bij laagwater aan te
passen zijn echter niet bekend.
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3

Bedreiging peilopzet peilgereguleerde systemen

3.1

Inleiding en bow-tie
Een groot deel van de vaarwegen in Nederland zijn peilgereguleerde wateren (zie Figuur
3.1). Het peil op deze wateren wordt gestuurd door in- en uitstroming van water te reguleren
met kunstwerken zoals stuwen, spuisluizen, pompen, riolen. Hierbij wordt veelal gestuurd op
een vast of seizoensafhankelijk streefpeil, of zijn meerdere sturingsregels opgesteld bij
ingewikkeldere systemen of als dit onderhevig is aan veranderende forcering. Enkele
voorbeelden van dit laatste:
•

•
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Bij Stuw Grave wordt in eerste instantie gestuurd op het peil bij Mook zo lang mogelijk
constant houden op 7,91 m+NAP. Omdat meetstation Mook halverwege het stuwpand
ligt, zorgt een toenemende afvoer ervoor dat de waterstand direct bovenstrooms van de
stuw daalt (meetstation Grave Boven), omdat het verhang over het stuwpand toeneemt.
Als de waterstand bij Grave Boven is gedaald van 7,91 m+NAP naar 7,25 m+NAP, dan
wordt overgestapt naar een nieuwe stuurregel om het peil bij Grave Boven gelijk te
houden op 7,25 m+NAP.
Bij Stuw Hagestein wordt in eerste instantie gestuurd op een peil van 3,0 m+NAP. Omdat
bij lage afvoeren de Prins Bernhardsluizen worden geopend en het stuwpand in
verbinding staat met de Waal, vervalt dan de sturing op waterstand. De waterstand daalt
dan mee bij een afnemende afvoer op de Waal.
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Figuur 3.1 Overzicht van peilgereguleerde wateren (vaarwegen) in Nederland. Data afkomstig van
Vaarweginformatie9. Sommige wateren ontbreken helaas in dit overzicht (zoals trajecten van de Brabantse
Kanalen, of de Delftse Schie), maar het algemeen beeld klopt.

Er kunnen situaties optreden waarbij niet aan de streefpeilen kan worden voldaan, of dat
bewust wordt gekozen om hiervan af te wijken. Een hoger peil kan een risico vormen voor de
vlotheid van de scheepvaart doordat de doorvaarthoogte bij bruggen afneemt, er meer
golfslag ontstaat en objecten slechter zichtbaar worden (Figuur 3.2).
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de oorzaken van de peilverhoging en wordt
vervolgens ingegaan op de consequenties van een hoger peil op de scheepvaart. In deze
uitwerking worden alle regio’s meegenomen, maar is de mate van detail afhankelijk van de
beschikbaar gestelde literatuur en informatie.

——————————————
9
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https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog.search;jsessionid=1FE6DBB97A1B225D1D80B45BB241C7C8#/metadata/9415e26f-6254-4fee-aba0-432d8ac0169e
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Figuur 3.2 Bow-tie “Peilopzet in peilgereguleerde systemen”

3.2

Oorzaken peilopzet

3.2.1

Reguliere peilvariatie
Voor ieder peilgereguleerd water wordt gestreefd naar het handhaven van een gegeven
streefpeil. Over de dag kan er enige waterstandsvariatie zijn ten opzichte van dit streefpeil.
Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat sommige lozingen of onttrekkingen niet constant zijn
over de dag maar een variatie over de dag en week vertonen, maar wordt ook
geïntroduceerd door windopzet binnen het peilgereguleerde water.
De mate van windopzet is afhankelijk van de lengte van een waterlichaam en de component
van de windsnelheid in deze richting. Het kan worden uitgerekend met onderstaande formule
(Zagonjolli, 2018; Molenaar et al., 2008):
Δ𝐻 =

2
𝐿 𝐶2 ⋅ 𝑢10
⋅
2 𝑔⋅ℎ

Met hierin de (strijk)lengte (L), een coëfficiënt (C2), de windsnelheid op 10 meter hoogte (u10),
de zwaartekracht (g) en de waterdiepte (h). De coëfficiënt C2 verschilt en varieert, afhankelijk
van de literatuur, tussen 2,5 en 4 ⋅ 10−6 . In de formule is uitgegaan van een symmetrisch
waterlichaam.
Een inschatting van de peilopzet wordt gemaakt voor de dimensies van het AmsterdamRijnkanaal en Noordzeekanaal. Voor een kanaallengte van 30 km, diepte van 5 m,
windsnelheid van 20 m/s (Bft. 8), resulteert dit in 0,3 tot 0,5 m windopzet en windafwaaiing
aan beide uiteinden van het kanaal als de windrichting precies overeenkomt met de richting
van het kanaal. Een windsnelheid van 20 m/s komt gemiddeld elk jaar voor, maar voor een
specifieke richting is de jaarlijks terugkerende windsnelheid 20% tot 40% lager (inschatting
gebaseerd op Chbab, 2017).
Voor ieder watersysteem kan de distributie van de windkracht en -richting (en de
bijbehorende terugkeertijd) gebruikt worden om de reguliere peilvariatie ten gevolge van wind
te berekenen. De uitvoering van deze berekeningen vormt echter geen onderdeel van deze
studie. Daarnaast kunnen gemeten waterstanden van deze watersystemen gebruikt worden
om deze peilvariatie te valideren.
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3.2.2

Zoetwaterbuffers
In het Deltaprogramma (Ministerie I&W, 2020) is de strategie Klimaatbestendige
zoetwaterstrategie hoofdwatersysteem 10 opgesteld voor slimmer watermanagement van het
beschikbare water tijdens droogtes. De nadruk van deze strategie ligt op het zoet houden van
delen van de benedenrivieren en het langer op peil houden van het IJsselmeerpeil. Dit is
nieuw beleid waar de gevolgen voor de scheepvaart in meegenomen zouden moeten
worden. De verdere uitwerking van de principes vindt plaats tussen 2022 en 2027 en de
definitieve besluitvorming is eind 2027.
Onderdeel hiervan is ook het aanwijzen van nieuwe strategische zoetwaterbuffers. In Figuur
3.3 zijn deze gebieden aangegeven, waaronder het Noordpand van het AmsterdamRijnkanaal. De terminologie ‘buffer’ kan hier echter verwarrend werken. In de bestaande
onderzoeken (Hydrologic 2019a; 2019b) wordt namelijk niet gesproken over het verhogen
van het peil van deze buffers. Binnen de strategie wordt verzilting van deze waterlichamen
voorkomen en kan dit als doorvoer van zoetwater gebruikt worden (naar de buffer
IJsselmeer, of naar drinkwaterinnamepunten op het Amsterdam-Rijnkanaal).

Figuur 3.3 Strategie klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem. Bron: Nationaal
Deltaprogramma 2021 ( Ministerie I&W, 2020).

3.2.3

Toegenomen peil door spuibeperkingen
Peilgereguleerde wateren worden op peil gehouden door regulering van inkomende en
uitgaande afvoeren. Voor de uitgaande afvoer wordt gebruik gemaakt van spuien onder vrij
verval (via spuisluizen, maar ook via schutsluizen) en door inzet van pompen.
——————————————
10
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In eerdere stadia van dit onderzoek werd naar deze strategie verwezen als het Stuurbaar Buffer Netwerk.
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Beiden zijn afhankelijk van het verval, waardoor bij stormopzet of hoge rivierafvoeren het
spuidebiet dat gerealiseerd wordt kan verminderen. De afhankelijkheid van de afvoer (Q) met
het verval (Δ𝐻) is als volgt:

H
ee rivier

Kanaal

H
ee rivier

Kanaal

𝑄𝑠𝑝𝑢𝑖𝑑𝑒𝑏𝑖𝑒𝑡 ~ √Δ𝐻
H

𝑄𝑝𝑜𝑚𝑝𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 ~(Δ𝐻)−1
H

Of een reductie in het spui- of pompdebiet ook resulteert in een verhoging van het peil, is
afhankelijk van de duur van deze beperkingen, maar ook van de andere ‘draaiknoppen’ die
beschikbaar zijn om het peil te reguleren, zoals een reductie in lozingen of spuimogelijkheden
elders.
Er zijn meerdere watersystemen waar de lozing naar zee noodzakelijk is om het peil te
handhaven (bijv. Friese boezem en Noordzeekanaal). Ieder van deze systemen wordt in
theorie kwetsbaarder door verminderde lozingscapaciteit ten gevolge van zeespiegelstijging.
Op basis van de beschikbare literatuur is echter geen watersysteem bekend waar de spui- of
pompcapaciteit onvoldoende is en daardoor het peil op zal lopen.
3.2.4

Inzet peilgereguleerde wateren als hoogwaterbuffer
Tijdens hoge rivierafvoer of stormopzet kunnen peilgereguleerde wateren ingezet worden om
een deel van dit water te bergen waardoor waterstanden elders in het watersysteem minder
hoog worden. Langs de bovenrivieren zijn de bergingsmogelijkheden voor hoge rivierafvoer
beperkt door het kleine oppervlak van de peilgereguleerde wateren en de lage keringen
rondom. De effectiviteit van berging tijdens stormopzet is ook beperkt omdat de hoeveelheid
water die door storm worden aangevoerd zo groot is dat het waterstandsverlagende effect
verwaarloosbaar zou zijn.
De conditie dat stormopzet en hoge rivierafvoer tegelijk optreden is echter wel een casus
waarbij het Volkerak-Zoommeer als waterberging wordt ingezet. Doordat tijdens storm de
afvoer van de rivier via de Nieuwe Maas wordt verhinderd door sluiting van de
Maeslantkering en de afvoer via de Haringvliet wordt verhinderd door een negatief verval
(hogere zeewaterstand), dient het rivierwater gedurende het hoogwater tijdelijk opgeslagen te
worden binnen de benedenrivieren. De waterberging Volkerak-Zoommeer is ontworpen om
deze bergingsmogelijkheden te vergroten als verwacht wordt dat de waterstand bij Rak
Noord (ter hoogte van de Volkeraksluizen) hoger wordt dan 2,6 m+NAP (Rijkswaterstaat,
2015). De waterstand in het Volkerak-Zoommeer kan toenemen tot 2,3 m+NAP (zie Figuur
3.4). De beroepsvaart wordt bij inzet van de berging niet gestremd, maar ervaart wel een
significante reductie in doorvaarthoogte waardoor het aantal mogelijke containerlagen
afneemt van 4 naar 3 (Rijkswaterstaat, 2015). Omdat de inzet van het Volkerak-Zoommeer
enkel optreedt bij zeer hoge stormopzet van zee en tegelijk met een hoge rivierafvoer, zullen
stremmingen elders in het systeem zorgen voor een lagere scheepvaartintensiteit. De
terugkeertijd van deze condities heeft echter een dusdanig kleine kans (1/1430 per jaar) dat
deze hinder maar zeer beperkt is.
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Figuur 3.4 Principeschets Waterberging Volkerak-Zoommeer. Zonder deze maatregel zou de waterstand ten
noorden van de Volkeraksluizen, in de Rijn-Maasmonding, hoger kunnen stijgen dan het niveau waar de
dijken op zijn ontworpen. Met de inzet van de waterberging blijft de waterstand daaronder. Bron:
Rijkswaterstaat (2015).

Kanalen kunnen daarnaast ook een functie hebben om water te bergen tijdens heftige
neerslag. In het programma Toekomstbestendig Watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal (TB)11
wordt momenteel onderzoek gedaan naar het verhogen van het calamiteitenpeil van 0,0
m+NAP naar 0,2 m+NAP ten behoeve van het beperken van de wateroverlast en te voorzien
in extra waterberging (de Rooij, 2021). Dit verkennende onderzoek betreft een deskstudie ter
ondersteuning van besluitvorming. De risico’s voor de scheepvaart worden hierin
meegenomen.

3.3

Effect op de doorvaarthoogte
De scheepvaart ondervindt de meest directe consequenties van een hoger peil door de
afname van de doorvaarthoogte. In dit hoofdstuk wordt informatie geboden waarmee
beoordeeld kan worden wat de consequenties zijn als in een (deel)traject van een
peilgereguleerd waterlichaam de waterstand wordt opgezet. Hiertoe is eerst een overzicht
gegeven van de beschikbare doorvaarthoogte op ieder deeltraject (sectie 3.3.1) en zijn
criteria gegeven voor de gewenste doorvaarthoogte (sectie 3.3.2). Ten slotte volgt een
discussie over mogelijkheden en consequenties van peilopzet (sectie 3.3.3).

3.3.1

Dataverzameling
Als onderdeel van het project is door Rijkswaterstaat (RWS) een dataverzameling uitgevoerd
van de niet-beweegbare bruggen op alle peilgereguleerde wateren die eigendom zijn van
RWS. De focus ligt hierbij op de kanalen en rivieren bij gestuwde condities (Maas en
Nederrijn-Lek). Op basis van diverse bronnen is voor ieder deeltraject de laagste (en op het
traject dus meest beperkende) niet-beweegbare brug afgeleid in Tabel 3-1 (kanalen) en
Tabel 3-2 (gestuwde rivieren).12 In de meetrapporten zijn vaak meerdere hoogtes van een
brug gegeven. Het hoogste punt zit doorgaans in het midden van de vaarweg, met lagere
delen aan de zijkanten. Conform de hoogtes die gecommuniceerd worden naar de
scheepvaart, wordt hier telkens het laagst gemeten punt binnen de vaargeul genoemd.

——————————————
11

Meer informatie is te vinden op: https://www.slimwatermanagement.nl/regio/regio-amsterdam-rijnkanaalnoordzeekanaal/toekomstbestendig-watersysteem/
12
In Vreeker (2019) is een overzicht opgenomen van de doorvaarthoogte van de bruggen in 2100. Opgemerkt wordt
dat hier vaak andere hoogtes genoemd worden dan in onderstaande tabel, en dat ook andere bronnen als kritiek
worden aangemerkt. Een vergelijking van deze databronnen is geen onderdeel geweest van deze studie.
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Door te selecteren naar niet-beweegbare bruggen wordt ervan uitgegaan dat alle
beweegbare bruggen geopend kunnen worden. Uit de stresstest hitte is gebleken dat veel
beweegbare bruggen hittegevoelig zijn en niet geopend kunnen worden onder extreme
omstandigheden (Rijkswaterstaat, 2021c). In deze analyse is dit risico buiten beschouwing
gelaten.

31 van 74

Stresstest "indirecte bedreigingen"
11206832-004-GEO-0006, 11 november 2021

Traject

Deeltraject

kanaal

Wilhelmina-

Twentekanalen Eefde – Delden

Maatgevende Brug

Zuidwillemsvaart

MHW-peil

bij kanaalpeil (m)

16,3

10,0

6,3

Onb.

[1]

16,4

10,0

6,4

Onb.

Delden – Hengelo

Vossenbrinkbrug (4)

[1]

22,4

16,0

6,4

Onb.

Hengelo – Enschede

Lonnekerbrug

[1]

31,5

25,0

6,5

Onb.

Amertak tot sluis I (105)

Weststadbrug

[2]

Onb.

0.3 / 0.65 (1)

7.25

Onb.

Sluis I tot sluis II (106)

Vaartdijkbrug (Vierbundersweg)

[2]

10.75

5.15

5.60

5.40

Sluis II tot sluis III

Fietsbrug Poseidonpad

[2]

13.20

7.70

5.50

7.90

Sluis III tot Best

Spoorbrug Tilburg

[2]

17.94

12.55

5.39

12.85

Best tot Zuid-Willemsvaart

Wilhelminabrug

[2]

20.28

15.00

5.28

15.15

Maximakanaal

Spoorbrug Lang Hei

[2]

8.94

2.00

6.94

2.10

Nijvelaar tot sluis Schijndel

Milrooisebrug (Molendijk)

[2]

11.70

4.70

7.00

4.90

Sluis Schijndel tot sluis 4

Spoorbrug Veghel

[2]

13.72

8.52

5.20

8.82

Sluis 4 tot Sluis 5

Maxwell Taylorbrug (Corridor)

[2]

16.47

10.57

5.90

10.87

Sluis 6 tot Helmond

Fietsbrug sluis Helmond

[2]

20.65

15.00

5.65

15.15

Sluis Helmond tot Sluis 10

Brug 14 (Winnerstraat)

[2]

33.95

28.65

5.30

28.74

Sluis 10 tot Sluis 11

Brug Someren (Provinciale

[2]

5.72

22.78

6.00

25.28

Wielputbrug (Kwart voor

28.30
[2]

Twaalf)

Nederweert

Wessem-

Brabantse Kanalen

Doorvaarthoogte

[1]

Cottwicherbrug

Sluis 11 tot Sluis 12

31.08

22.58
25.08

Sluis 12 tot Sluis 13

(geen bruggen)

[2]

-

-

-

-

Sluis 13 tot Sluis 15

Brug Sluis 15 (Molenberg)

[2]

33.93

28.65

5.28

28.74

Sluis 15 tot Sluis 16

Brug Sluis 16

[2]

38.84

33.61

5.23

33.76

Nederweert tot Panheel

Kelperbrug

[2]

33.52

28.65

4.87

28.74

Panheel tot Wessem

Polbrug

[2]

27.59

20.85 (5)

6.74

Onb.

Prinses Margrietkanaal

(geen niet-beweegbare

[3]

-

-

-

-

LemmerDelfzijl13

(m+NAP)

Dorrebrug

Zijtak Almelo

weg)

Vaarweg

(m+NAP)

Bron (3)

Kanaalpeil

Overzicht maatgevende doorvaarthoogte per peilgereguleerd water (niet-beweegbare bruggen)

Hoogte brug

Tabel 3-1

bruggen)
Van Starkenborghkanaal

Gerrit Krolfietsbrug

[3]

6.21

-0.93

7.14

-0.70

Eemskanaal

(geen niet-beweegbare

[3]

-

-

-

-

bruggen)
Schelde-Rijn

Volkerak-Zoommeer

Tholense Brug

[4]

9.85

-0.1 / 0.15 (2)

9.60

Onb.

Amsterdam-Rijnkanaal,

Jutphase Trambrug

[5]

9.04

-0.4

9.44

-0.2

Houtensebrug

[5]

9.12

-0.4

9.52

-0.2

Beatrixsluis

[6]

8.39

-0.4

8.79

-0.2

[5]

13.46

3.0

10.46

-0.2

kanaal
ARK-NZK

Noordpand (noord van Plofsluis)
Amsterdam-Rijnkanaal,
Noordpand (zuid van Plofsluis)
Lekkanaal

(brug over benedenhoofd)

Maas-

Amsterdam-Rijnkanaal,

Prins Bernhardsluis,

Betuwepand

brug in de A-15

Merwedekanaal

Onb.

Noordzeekanaal

Geen bruggen

-

Graafse brug (4)

Pand Maasbracht

Brug bij benedenhoofd sluis

[5]

-

-0.4

-

0

17.40

7.90

9.5

Onb.

40.1

32.70

7.4

Onb.

Waalkanaal
Julianakanaal

[6]

Born
Pand Born
Scharbergbrug (in A76)
[6]
51.35
44.15
7.2
Onb.
Onb. = Onbekend
(1) Waterstanden zijn een gemiddeld laagwater / hoogwater
(2) Maximale grenzen peilvariatie. Ten behoeve van broedvogels is dit variabel over het jaar.
(3) Bronnen: [1] Brughoogtes ON4.xlsx; [2] Brabantse kanalen peilen en doorvaarthoogte - KBN.xlsx; [3] Profielen HLD 1 november 2020.xls;
[4] Rijkswaterstaat (2008). Verkenning doorvaartprofiel Schelde Rijn corridor in relatie tot variabele waterstanden; [5] SVM Meetrapportages;
[6] Vaarweginformatie / FIS
(4) Meerdere bruggen op dit traject hebben dezelfde hoogte
(5) Bij lage en gemiddelde afvoer op de Maas

——————————————
13

Acht bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl worden vervangen of verhoogd naar nautisch veilige hoogtes
(Nieuwenhuizen Wijbenga, 2021a) in de periode tussen 2019 en 2026 (Rijkswaterstaat, 2021a).
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Tabel 3-2 Overzicht maatgevende doorvaarthoogte op peilgereguleerde trajecten van de grote rivieren. De
brughoogten zijn afkomstig uit Van der Wijk & De Jong (2021). De peilen zijn bij zeer lage rivierafvoer,
wanneer de doorvaarthoogte het grootst is. In stuwpand Hagestein daalt de waterstand nog verder als de
Prins Bernhardsluis geopend wordt, maar is het peil gekozen bij condities dat dit nog niet het geval is. In een
deel van stuwpand Grave daalt de waterstand bij toenemende afvoer ten gevolge van de stuwsturing op
station Mook.
Traject

Deeltraject

Maatgevende brug

Maas

Stuwpand Borgharen

St. Servaasbrug

Stuwpand Linne
Stuwpand Roermond

Nederrijn-Lek

3.3.2

Hoogte brug
(m+NAP)

Peil bij lage afvoer
(m+NAP)

Doorvaarthoogte
(m)

50.45

44.15

6.30

Wessem (A2)

30.67

20.85

9.82

Louis Raemaekersbrug

25.53

16.85

8.68

Stuwpand Belfeld

Spoorbrug Buggenum

24.80

14.15

10.65

Stuwpand Sambeek

Koninginnebrug, Well

22.58

11.1

11.48

Stuwpand Grave

Heumen, brug in de A-73

17.88

7.91

9.97

Stuwpand Lith

Ravenstein, spoorbrug

13.87

4.90

8.97

Stuwpand Amerongen

Verkeersbrug Rhenen
provinciale weg N233

20.13

6.00

14.13

Stuwpand Hagestein

Spoorbrug Culemborg

15.99

3.00

12.99

Gewenste doorvaarthoogte
De gewenste doorvaarthoogte om containertransport van 2, 3 of 4 lagen uit te voeren
verschilt in diverse richtlijnen. Dit komt doordat de hoogte van een schip enerzijds afhankelijk
is van de inzinking (een leeg schip is daardoor hoger), en anderzijds door het onderscheid
tussen standaard en highcube containers. In Tabel 3-3 zijn bij ieder aantal containerlagen
zowel de formele doorvaarthoogte, alsook praktijkmetingen en indicatieve waarden zoals
toegepast bij onderzoek naar de doorvaarthoogte op rivieren (Van der Wijk & De Jong, 2021)
gegeven.
Het streefbeeld is om op alle hoofdtransportassen (verbinding van zeehavens met
achterland) en de nationale hoofdvaarwegen minimaal 4-laags containervaart mogelijk te
maken en op de overige vaarwegen 3-laags containervaart (Rijkswaterstaat, 2017). De
huidige infrastructuur heeft hiervoor op veel (kleinere) vaarwegen nog onvoldoende hoogte.
Het gewenste aantal containerlagen en de gewenste doorvaarthoogte zijn niet vastgelegd per
vaarwegtraject. De toegestane hoogte staat wel vastgesteld, maar lijkt gelijk gesteld aan de
beschikbare hoogte (Rijkswaterstaat, 2021d). De gewenste hoogte wordt daarom ingeschat
op basis van de beschikbare hoogte, in relatie tot de beschikbare hoogte van omliggende
deeltrajecten. In sectie 3.3.3 wordt de beschikbare hoogte afgezet tegen de gewenste
hoogte.
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Tabel 3-3 De formele eisen komen voort uit afspraken van het European Conference of Ministers of
Transport (CEMT) en komt terug in de richtlijnen vaarwegen (Rijkswaterstaat, 2020a). De praktijkmetingen
zijn de gemeten scheepshoogte van passerende schepen bij Millingen met een correctie voor de squat14
zodat dit geïnterpreteerd kan worden als de hoogte van stilliggende schepen bij het gegeven percentage
onderschrijding en inclusief de veiligheidsmarge van 0,30 m (Brolsma, 2015). De indicatieve hoogte is de
hoogte waarbij de hoogste schepen binnen de klasse al beperkingen ondervinden. Dit is gebruikt als
streefwaarde voor de bruggen op de rivieren door Van der Wijk & De Jong (2021).
Aantal
containerlagen

Formele
eisen (m)

Praktijkmetingen (m)

2

5,25

5,25

5,80

6,00

-

3

7,00

7,70

8,50

8,65

8,65

4

9,10

10,00

11,05

11,2

11,35 (1)

50%

90%

95%

Indicatieve
hoogte (m)

(1) Deze hoogte is ook genoemd in de kamerbrief over de dimensies bij gebruik van highcube containers (Nieuwenhuizen Wijbenga,
2019)

3.3.3

Consequenties peilvariatie
Voor ieder van de trajecten uit Tabel 3-1 en Tabel 3-2 wordt in deze sectie de beschikbare
doorvaarthoogte (Tabel 3-1) uitgezet tegen de gewenste (of vereiste) doorvaarthoogte (Tabel
3-3). Hierbij wordt niet gekeken naar het aantal bruggen dat opgehoogd moet worden om aan
de eisen te voldoen (dat wordt reeds onderzocht in de Nationale Markt- en
Capaciteitsanalyse; Rijkswaterstaat, 2017). In deze studie wordt gekeken wat de marge tot
de eisen is bij de nu aanwezige infrastructuur en een schatting gegeven van mogelijke
consequenties van peilvariatie op de containervaart.
•

•

•

Op de Twentekanalen is de beschikbare doorvaarthoogte bij regulier kanaalpeil tussen
6,3 tot 6,5 m. Dit is onvoldoende voor de 3-laags containervaart (7,0 m) en daarom enkel
geschikt voor 2-laags containervaart. Voor 2-laags containervaart is voor 95% van de
schepen een maximaal benodigde doorvaarthoogte van 6,0 m voldoende. Voor de
verschillende deeltrajecten is daarom een peilopzet of -peilvariatie tussen 0,3 en 0,5 m
beschikbaar zonder dat dit direct problemen geeft voor de scheepvaart.
De Brabantse Kanalen zijn met een doorvaarthoogte lager dan 6 m enkel geschikt voor
2-laags containervaart. Op de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal is de
beschikbare doorvaarthoogte bij kanaalpeil het laagst op het deeltraject tussen sluis
Schijndel en Sluis 4 (5,2 m). De meeste deeltrajecten hebben een vergelijkbare hoogte
(tot 5,6 m) met enkele uitzonderingen waar nog meer hoogte beschikbaar is. Op het
kanaal Wessem-Nederweert is de hoogte lager (4,87 m). Al deze hoogtes voldoen maar
net, of net niet aan de formele eis (5,25 m), waardoor highcube containervaart op de
Brabantse kanalen niet mogelijk is. Een peilopzet op de kritieke trajecten heeft directe
consequenties op de containervaart.
De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit drie deeltrajecten (Prinses Margrietkanaal,
Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal). Vrijwel alle bruggen op dit traject kunnen
geopend worden. De uitzondering hierop zijn de fietsersbruggen naast de (beweegbare)
Gerrit Krolbrug op het Van Starkenborghkanaal bij de stad Groningen met een
doorvaarthoogte van maximaal 7,14 m.15

——————————————
14

De correctie van de squat is opgenomen in Bijlage 6 van Brolsma (2015) en hij berekent dit als functie van diverse
invoer waaronder de vaarsnelheid. Op basis van de aldaar gegeven figuur geldt de volgende squat bij een
vaarsnelheid van respectievelijk 10, 15 en 20 km/uur: 0,06, 0,20 en 0,50 m.
15
De recente aanvaring op 15 mei 2021 was tegen de beweegbare Gerrit Krolbrug.
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•

•

•

•

Met deze hoogte wordt voldaan aan de richtlijn voor 3-laags containervaart (7,0 m), maar
er is weinig ruimte beschikbaar voor highcube-containers of voor lichter (of leeg) beladen
containers (de benodigde hoogte neemt dan toe tot 8,65 m).16 Voor het Van
Starkenborghkanaal heeft peilopzet daardoor direct consequenties op de belading van de
containervaart. Voor het Prinses Margrietkanaal en het Eemskanaal is peilopzet niet
limiterend voor de containervaart. Er is daardoor vrijheid om het Friese Boezemwater
(waar het Prinses Margrietkanaal onderdeel van is) in peil te variëren ten behoeve van de
functie waterhuishouding.
Op de Schelde-Rijncorridor is over het Volkerak-Zoommeer de Tholensebrug de
maatgevende brug (9,6 m). Hoewel aan de formele eis voor 4-laags containervaart wordt
voldaan (9,1 m), zijn in de praktijk veel schepen hoger (mediane hoogte: 10,00 m). Deze
hoge schepen nemen de alternatieve route via (o.m.) het kanaal van Zuid-Beveland.
Hierdoor zijn consequenties in peilbeheer van beperkte invloed op de containervaart.
Over het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) liggen vele niet-beweegbare bruggen. Op de
route naar Amsterdam bevindt zich de beperkende hoogte op het Lekkanaal ter hoogte
van de Beatrixsluis (8,79 m) en voor de route over het ARK (via de Prinses Irenesluis) bij
de Jutphase Trambrug (9,44 m).
– Via het ARK is 4-laags containervaart mogelijk, maar is de ruimte ten opzichte van de
formele eis (9,1 m) beperkt. In de praktijk blijkt de 4-laags containervaart vaak hoger
beladen (mediane hoogte: 10,0 m). Deze hoogte is niet beschikbaar op het ARK,
waardoor de huidige hoogte al als belemmering zal worden ervaren. Elke extra
peilvariatie of -opzet zal daardoor voor de 4-laags containervaart direct als extra
beperking worden ervaren en dient daarom beperkt te worden.
– De lagere brughoogte op het Lekkanaal zorgt dat deze route niet gebruikt kan worden
voor de 4-laags containervaart. De beschikbare hoogte (8,79 m) is echter voldoende
voor de hoogste 3-laags containervaart (95% is 8,65 m). Op het Lekkanaal zijn
daarom de beperkingen door peilvariatie of -opzet beperkt voor 3-laags. Doordat het
Lekkanaal in open verbinding staat met de rest van het ARK, is peilvariatie af te
raden omwille van de 4-laags containervaart in het overige deel.
Op de Maasroute (inclusief Maas-Waalkanaal en Julianakanaal, exclusief stuwpanden
Roermond, Borgharen, Lith) is de meest beperkende hoogte 9,5 m in het MaasWaalkanaal. De doorvaarthoogte is groter in de zuidelijk gelegen panden, oplopend tot
11,48 m in pand Sambeek. Voor de scheepvaart is deze grotere hoogte maar zeer
beperkt bruikbaar door de beperkingen in hoogte elders op de route. Een grote opzet
(diverse meters) van het stuwpand is daardoor (tijdens lage rivierafvoer) mogelijk in de
panden Sambeek en Belfeld, en in mindere mate (enkele decimeters) in pand Grave en
Linne. Ten zuiden van het Julianakanaal wordt de beschikbare doorvaarthoogte sterk
beperkt door de St. Servaasbrug (slechts 6,5 m).
In de gestuwde panden van de Nederrijn-Lek (Amerongen en Hagestein) is een zeer
grote doorvaarthoogte beschikbaar (12,99 m). Door de beperktere hoogte op
vervolgroutes over het ARK Betuwepand (10,46 m), het ARK Noordpand (9,52 m) is deze
hoogte beperkt bruikbaar. Enkel de scheepvaart over Driel kan van de hoogte profiteren,
daar is bij lage rivierafvoer de minimale doorvaarthoogte (bij brug Oosterbeek) nog altijd
ruim 14 m.

——————————————
16

In het verleden is ook gesproken over een opwaardering naar 4-laagscontainervaart. Uit de MKBA (Vreeker, 2019)
is gebleken dat de kosten-batenverhouding kleiner is dan 0,01.
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3.4

Effect op scheepsgolven en op nautische veiligheid
Een hoger peil geeft ook risico’s met betrekking tot scheepsgolven. Enerzijds komt dit door
een kleine toename in de golfhoogte, omdat met hetzelfde vermogen harder gevaren kan
worden.17 Dit is echter verwaarloosbaar bij een peilopzet van maximaal enkele decimeters.
Anderzijds zorgt het hogere peil ervoor dat de golven sneller overslaan over kades. Dit kan
schade geven aan de kade en constructies op de kade, en kan hinder geven aan
bedrijvigheid op de kade. De mate waarin golven deze schade veroorzaken hangt zeer sterk
af van het lokale kadeontwerp en valt met een algemene beschouwing niet te beoordelen.
Ditzelfde geldt ook voor het effect op nautische veiligheid. De situatie is denkbaar dat door
peilopzet oriëntatiepunten voor een veilige vaart minder herkenbaar worden, waardoor
onveilige situaties ontstaan. Verwacht wordt dat dergelijke situaties met goede bebakening
altijd kunnen worden voorkomen.

3.5

Conclusies
Op basis van dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat het risico van peilopzet voor de
scheepvaart beperkt is en dat dit maar beperkt zal veranderen door klimaatverandering.
Peilverhoging voor het vergroten van de zoetwaterbuffer wordt weinig overwogen voor de (in
oppervlakte beperkte) kanalen. Bij waterlichamen die verbonden zijn met grotere
waterlichamen kan peilopzet een bijdrage leveren aan de zoetwatercapaciteit, zoals bij het
Prinses Margrietkanaal (met Friese boezem) en het Volkerak-Zoommeer.
Ook de inzet als hoogwaterbuffer is door het kleine oppervlakte niet effectief. De uitzondering
is de inzet van het Volkerak-Zoommeer als buffer bij sluiting van de Maeslantkering, maar dit
heeft slechts een kans van 1/1430 per jaar.
Bij het Amsterdam-Rijnkanaal wordt overwogen het calamiteitenpeil te verhogen om
regionale wateroverlast te voorkomen. Hoewel onbekend is hoe vaak deze verhoging plaats
zal vinden (nu en ten gevolge van klimaatverandering), zijn dit slechts incidentele situaties
die daardoor een beperkt effect hebben op de scheepvaart.
Toename van het peil door spui- of pompbeperkingen zou toe kunnen nemen ten gevolge
van klimaatverandering, maar wordt in de (regionale) literatuur niet vermeld.
De reguliere peilvariatie is afhankelijk van de wind, maar wordt niet verwacht significant te
veranderen ten gevolge van klimaatverandering.
De grootste kwetsbaarheid voor de scheepvaart bij een hoger peil, is de beperking in
doorvaarthoogte. Uit het onderzoek naar de beschikbare doorvaarthoogte blijkt de volgende
gevoeligheid voor peilvariatie per traject:
•
•

Op de Twentekanalen is 0,3 tot 0,5 m beschikbaar voor peilvariatie ten opzichte van het
gemiddelde peil, zonder dat dit hinderlijk is voor de 2-laags containervaart.
Op de Brabantse Kanalen zijn de doorvaarthoogtes laag en is de 2-laags containervaart
sterk in hoogte gelimiteerd. Doordat deze regio uit veel kleine panden bestaat, kan in
individuele panden wel enige opzet worden ingesteld zonder dat de maatgevende
doorvaarthoogte op de corridor hiermee wordt beïnvloed.

——————————————
17

Opgemerkt wordt dat een grotere waterdiepte niet per definitie hogere scheepsgolven geeft. Bij een gelijke
vaarsnelheid zal de retourstroming afnemen, resulterend in een kleinere waterstandsdaling. Dit resulteert ook in
lagere boeg- en hekgolven (CIRIA, CUR & CETMEF, 2007).
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•

•

•
•

•
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Op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zijn op het Prinses Margrietkanaal en Eemskanaal
alle bruggen beweegbaar en is peilvariatie mogelijk. Op het Van Starkenborghkanaal is
de beschikbare hoogte al beperkend voor 3-laags containervaart en is peilvariatie
daarom niet mogelijk.
Op de Schelde-Rijncorridor is de hoogte op het Volkerak-Zoommeer beperkend voor 4laags containervaart en dient daarom peilvariatie beperkt te worden gehouden. Bij
onvoldoende hoogte kunnen schepen echter kiezen de alternatieve route via het Kanaal
van Zuid-Beveland te nemen, waar de doorvaarthoogte niet gelimiteerd is.
Op het Amsterdam-Rijnkanaal is de hoogte beperkend voor 4-laags containervaart en
dient peilvariatie beperkt te worden gehouden.
Op de Maasroute kan bij lage rivierafvoer in specifieke stuw- en sluispanden de
waterstand worden opgezet met decimeters tot meters, zonder dat dit de
doorvaarthoogte op de corridor beïnvloedt (beperkt door het Maas-Waalkanaal).
Op de Nederrijn-Lek is de beschikbare hoogte groter dan op het Amsterdam-Rijnkanaal
en is peilopzet mogelijk. Dit is dan wel beperkend voor scheepvaart met een bestemming
op de Nederrijn-Lek.
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4

Bedreiging peilverlaging peilgereguleerde
systemen

4.1

Inleiding en bow-tie
Er is een bow-tie gemaakt voor de gebeurtenis dat het peil lager staat dan het streefpeil in
een peilgereguleerd systeem (met focus op kanalen), waardoor transport over water
gehinderd wordt (Figuur 4.1).
Voor kanalen is een streefpeil vastgesteld (soms wordt een winter- en zomerpeil
onderscheiden), dit houdt in dat er wordt gestreefd dit peil altijd te handhaven, zie ook het
vorige hoofdstuk. Er kan zich echter een situatie voordoen dat het (a) tijdelijk niet lukt het peil
te handhaven, (b) tijdelijk bewust het peil wordt verlaagd, of (c) permanent gekozen wordt tot
verlaging van het streefpeil.
Dergelijke problematiek doet zich voor of kan zich in principe voor gaan doen bij de
Brabantse kanalen, Lateraalkanaal en Julianakanaal, Twentekanalen, Merwedekanaal
(peilbeheer valt niet onder Rijkswaterstaat, beheer van het areaal wel). Ook in meren wordt
het waterniveau gehandhaafd op een vastgesteld streefpeil, zodat dit in principe ook
betrekking kan hebben op de vaargeulen in meren.
In de literatuur zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat peilverlaging een bedreiging
vormt voor scheepvaart op de hierboven genoemde kanalen. We menen dat het toch goed is
dit hoofdstuk op te nemen, omdat uit niet-formele literatuur blijkt dat deze problematiek
speelt, in ieder geval bij niet door Rijkswaterstaat beheerde systemen (zie §4.2), en mogelijk
in de toekomst ook elders. In vervolg-dialogen kan besproken worden hoe realistisch deze
bedreiging is. Mogelijk dat in die dialogen ook relevante literatuur of cases naar voren komen
waar we nu geen weet van hebben.
Er wordt verder opgemerkt dat er raakvlak is met Hoofdstuk 2, waarin de verandering van de
afvoerverdeling wordt behandeld. In Hoofdstuk 2 gaat het om een bewuste sturing of keuze
waardoor de waterstand op de rivier afneemt. In dit hoofdstuk gaat het om
waterstandsverlaging in peilgereguleerde systemen (kanaal, meer), wat ook het resultaat van
een bewuste keuze kan zijn; in de bow-tie ligt de nadruk in dit hoofdstuk op andere aspecten
dan in Hoofdstuk 2.

Figuur 4.1 Bow-tie “peilverlaging in peilgereguleerde systemen”.
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4.1.1

Oorzaken kant bow-tie
Verschillende oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een peilverlaging in een kanaal. De
bow-tie (Figuur 4.1) geeft er drie, die hieronder worden toegelicht. Bij verschillende oorzaken
zijn er soms ook andere gevolgen en andere maatregelen/oplossingsrichtingen. Alvast
vooruitlopend ter illustratie, oplopende wachttijden door spaarzaam schutten is geen gevolg
van preventieve peilverlaging bij verwachte buien. In die zin is een bow-tie hier misschien niet
het meest geschikte diagram.
Kanalen worden veelal gevoed met water uit de omliggende rivier(en). Als het water in de
rivier hoger staat dan het streefpeil in het kanaal, zal er door het schutten water het kanaal in
komen.18 Als de waterstand op de rivier echter lager is dan het peil in het kanaal, zal er water
vanuit het kanaal de rivier ingaan. De eerste oorzaak (bow-tie) die kan leiden tot een situatie
dat er tijdelijk te weinig water in een kanaal staat, is dat de waterstand in de rivier voor
langere tijd lager is dan in het kanaal (schutverlies richting rivier). Door klimaatverandering
kan dit vaker optreden bij kanaalsystemen die gevoed worden door rivieren en die (een deel
van de tijd) hoger liggen dan de rivier. Hoeveel vaker is in zijn algemeenheid niet te zeggen,
dit is sterk locatieafhankelijk. Schutbeperkingen door lage waterstand op de rivier ten
behoeve van peilhandhaving kan wel weken aanhouden. Bij het noordelijk deel van het
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) treedt een schutverlies richting rivier niet op, dit systeem ligt
altijd lager dan het rivierpand (streefpeil Noordpand is -0,40 m+NAP, terwijl het streefpeil in
stuwpand Amerongen-Hagestein bij zeer lage afvoer 3,00 m+NAP is).
Er wordt opgemerkt dat dit hoofdstuk de gebeurtenis adresseert waarin de waterstand
afneemt in een kanaal, met gevolgen voor de scheepvaart. Dit heeft raakvlak met het
onderzoek naar schutbeperkingen door watertekorten, behandeld in Van der Mark & De Jong
(2020) voor de Maas en in De Jong & America (2021) voor andere systemen.
Een tweede reden voor te weinig water in een kanaal kan zijn dat preventief het peil verlaagd
wordt als veel neerslag verwacht wordt. Dit zal voor een duur van hooguit een paar dagen
voorafgaand aan de neerslag zijn. Neerslagvoorspellingen langer vooruit zullen niet
nauwkeurig genoeg zijn.
Een mogelijke toekomstige permanente verlaging van een streefpeil kan om allerlei redenen
gedaan worden. Als het continue moeite kost het peil te handhaven, kan worden besloten het
streefpeil te verlagen, of als om redenen de functie van kanaal wijzigt. Er wordt bijvoorbeeld
momenteel verkend of het peil permanent kan worden verlaagd in het Kanaal Almelo-De
Haandrik vanwege de verzakkingsproblemen aldaar.

4.1.2

Gevolgen kant bow-tie
Als in een kanaal te weinig water staat, heeft dat gevolgen voor de scheepvaart. Indien niets
wordt gedaan, leidt een te laag peil tot onvoldoende waterdiepte en zullen schepen minder
diep kunnen afladen. Dit kan afname in waterdiepte in de vaarweg betreffen, maar ook boven
de sluisdrempels. Vaker varen (en daarmee hogere vaarkosten) is dan nodig om dezelfde
hoeveelheid lading te vervoeren, met grotere drukte ook bij binnenhavens en risico op
onveilige situaties tot gevolg. Bereikbaarheid van de binnenhavens kan onder druk komen te
staan als er te weinig ruimte aan de kade is voor een groter aantal schepen.
Een gebruikelijke maatregel die wordt getroffen bij een te laag waterpeil door laagwater op de
rivier, is om ervoor te zorgen zo min mogelijk water te verliezen bij de sluizen door
“spaarzaam” te schutten (bijvoorbeeld het Merwedekanaal).
——————————————
18
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Bij iedere schutting verplaatst water van het hogere deel naar het lagere deel (“schutverlies” of “schutdebiet”).
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Spaarzaam schutten houdt in dat minder keren per dag wordt geschut, zo veel mogelijk met
een sluiskolk vol met schepen, en dat er niet wordt geschut voor één enkel pleziervaartuigje.
Ondanks dat dit een maatregel is, is deze toch opgenomen in de bow-tie als zijnde een
consequentie, omdat dit een maatregel is waarvan bekend is dat die al regelmatig genomen
wordt, en waar daadwerkelijk negatieve consequenties aan verbonden zijn. Het gevolg van
spaarzaam schutten is dat wachttijden oplopen voor de scheepvaart (zowel plezier- als
beroepsvaart); nautisch kan dit vervolgens tot onveiliger situaties leiden nabij de sluizen of tot
gebrek aan voldoende wachtplaatsen. Afhankelijk van het type contract kan een schipper te
maken krijgen met financiële schade door het langer wachten. Gevolg van spaarzaam
schutten is dat lading later / te laat aankomt op de bestemming, met mogelijk
maatschappelijke schade als gevolg. Denk hierbij aan bouwprojecten die niet op tijd voorzien
kunnen worden van materiaal/materieel.
Het is te verwachten dat er sneller schade optreedt aan kades of bodem als er gedurende
lange tijd minder water in een kanaal staat. Dit kan veroorzaakt worden doordat oevers
uitdrogen of doordat er te weinig waterdruk is bij de oevers. Kleinere kielspeling,
schroefstralen (boegschroef of hoofdschroef) of retourstroom in ondieper water kunnen tot
sterkere erosie (bodem of oever) leiden, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot instabiliteit van
een kade of oever. Extra monitoring en onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat geen
schade optreedt.
Maatregelen
In theorie is het mogelijk om op iedere pijl in de bow-tie een of meerdere maatregelen te
bedenken, die ofwel de oorzaak wegnemen ofwel het gevolg voorkomen (zie Tabel 4-1). “In
theorie”, aangezien maatregelen in de praktijk vaak lastig realiseerbaar/uitvoerbaar zijn,
onrealistisch, onwenselijk, te kostbaar en vaak een probleem verplaatsen naar elders.
Vandaar dat deze tabel niet in detail is uitgewerkt, maar vooral is opgenomen om te
illustreren hoe op iedere pijl een maatregel kan worden genomen. De maatregelen zijn
aangegeven met letters, om te kunnen weergeven waar ze zich bevinden in de bow-tie.
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Tabel 4-1 Overzicht maatregelen voor beperken en voorkomen van de gevolgen van een (tijdelijke)
verlaging. De letters verwijzen naar de markeringen in Figuur 4.1. Sommige maatregelen zijn lastig
realiseerbaar/uitvoerbaar, onrealistisch, onwenselijk, te kostbaar of verplaatsen een probleem naar elders.

4.2

Letter:

Maatregel:

a

Vergroten van de afvoer / waterstand op de rivier ten tijde van laagwater (langsdammen).

b

Neerslag afvangen (bekkens?)

b

Niet preventief verlagen als men neerslag ziet aankomen, accepteren peilverhoging (in geval van
oorzaak ‘wateroverlast’).

c/d/e

Accepteren van verlaging waterpeil.

f/g/h

Peil preventief verhogen als men droogte ziet aankomen (in geval van oorzaak ‘watertekort’).

g

Waterbesparende maatregelen bij sluizen om schutverlies richting rivier te verkleinen.

f/h

Varen met minder diep stekende of bredere of kleinere schepen.

h

Vaarsnelheid aanpassen.

k

Slimme inspectietechnieken toepassen.

m

Verkeersmanagement.

g/h

Maatregelen waardoor het minder druk is in het betreffende kanaal, zodat spaarzaam schutten niet /
beperkt nodig is en minder snel schade optreedt aan oever / kanaal, bijvoorbeeld:
Alleen beroepsvaart toestaan met bestemming in het betreffende kanaal
Stremming voor recreatievaart
Stremming voor beroepsvaart
Omvaren via alternatieve vaarroutes (niet altijd mogelijk)
Inzet van andere modaliteit (onwenselijk)
Verplaatsen terminals / verhuizen van bedrijven naar beter bereikbare locaties

Regionale uitwerking
Zoals ook vermeld in de inleiding, zijn er geen rapporten of concrete aanwijzingen gevonden
dat een verlaging van het peil wordt toegepast op de peilgereguleerde wateren onder beheer
van Rijkswaterstaat. Uit gesprek met Rijkswaterstaat kwam wel naar voren dat dit mogelijk
een bedreiging vormt vanuit de Brabantse Kanalen (hoosbuien). Mocht informatie
beschikbaar komen over deze bedreiging, dan kan dit in later stadium als casus worden
uitgewerkt.
Er zijn wel enkele cases bekend, die hieronder kort besproken worden. Deze cases gaan
over systemen die niet onder beheer van Rijkswaterstaat vallen, maar ze kunnen model
staan (herkend worden) voor problematiek elders en helpen mogelijk bij de dialoog hierover.

4.2.1
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Oorzaak ‘grote hoeveelheid neerslag’
Uit een rondgang op internet blijkt dat preventief het peil verlagen om komende hoosbuien op
te vangen geregeld en op veel plaatsen wordt toegepast. Het zijn vooral de waterschappen
die hiermee in het nieuws komen. Het gaat vaak over het waterpeil in de polder
(grondwaterstand), maar ook peilen in kanalen worden preventief verlaagd. Een paar
voorbeelden:
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•

•

In de Beleidsnota Peilbeheer van het Hoogheemraadschap van Delfland (2017) wordt
vermeld dat adaptief peilbeheer wordt toegepast: “Bij hevige neerslag is het peilbeheer
gericht op het voorkomen of beperken van wateroverlast. Door voor te malen kunnen we
het peil tijdelijk verlagen, zodat er extra ruimte in het watersysteem ontstaat.” In Delfland
bevinden zich vaarwegen in het boezemsysteem die gebruikt worden voor recreatievaart
en beroepsvaart. Er wordt gesteld: “Bij een peilafweging zullen het vaarprofiel, de
brughoogtes en de drempelhoogtes van sluizen voor een veilige en vlotte doorvaart
worden meegewogen naast de overige belangen.”
Naar verwachting hebben alle waterschappen vergelijkbare nota’s en afgeleide
protocollen voor situaties van hevige neerslag. Een paar concrete voorbeelden:
– Een tweet van Waterschap Rivierenland d.d. 29 mei 2018: “Sinds vanmorgen
verlagen wij preventief de peilen in ons beheergebied.”
– Augustus 2014: Delfland en Rijnland verlagen waterpeil.19 Het hoogheemraadschap
van Delfland en van Rijnland hebben vrijdag de gemalen aangezet in een aantal
polders in onze regio. Er wordt namelijk vanaf vrijdagmiddag een flinke hoeveelheid
regen verwacht. 'Volgens de weersverwachtingen gaat er tussen 15.00 en 6.00 uur
zaterdagochtend 20 tot 40 millimeter vallen', aldus een woordvoerster van het
hoogheemraadschap van Delfland. 'Uit voorzorg gaan we daarom op een aantal
plekken het waterpeil verlagen, zodat het wateroverlast minimaal blijft.' Zo wordt
bijvoorbeeld het waterpeil verlaagd in het Verversingskanaal in Den Haag en de
trekvaart tussen Den Haag en Leiden.
– December 2017: Hoogheemraadschap verlaagt waterpeil vanwege aankomend
winterweer.20 Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat preventief water afvoeren
en het waterpeil in de polders tijdelijk verlagen. Het hoogheemraadschap neemt de
maatregelen omdat het wisselvallige weer van de afgelopen dagen ook in het
weekend aan lijkt te houden. Bovendien krijgt onze regio in het weekend te maken
met sneeuw. Met verlagen van het waterpeil ontstaat een extra buffer om de neerslag
op te kunnen vangen. Het hoogheemraadschap houdt de weersverwachting de
komende dagen nauwgezet in de gaten om het waterpeil in de regio te beheersen.

Uit de voorbeelden blijkt dat beslissingen tot preventieve peilverlaging genomen worden in de
dagen voor de voorspelde neerslag. Tijdens de neerslag komt het peil weer op het normale
niveau. Wisselvallig weer kan wel dagen of weken aanhouden.
4.2.2

Oorzaak ‘lagere waterstand op de rivier dan kanaal’
Watertekort met als gevolg een lage waterstand of afvoer op de rivier kan leiden tot de
beslissing om minder vaak of niet meer te schutten, zodat een watersysteem zo veel mogelijk
op peil gehouden wordt. Hiertoe kan worden besloten omwille van bijvoorbeeld
grondwaterstanden en landbouw. o’n keuze resulteert in beperkingen voor de scheepvaart.
Een studie naar watertekorten bij sluizen is reeds uitgevoerd voor de Maas (Van der Mark &
De Jong, 2020). In De Jong & America (2021) wordt in navolging van de Maas nader
ingegaan op schutbeperkingen als gevolg van watertekort voor andere belangrijke
watersystemen. In aanvulling daarop wordt hieronder ter illustratie van genoemde oorzaak
een regionaal voorbeeld gegeven van het Merwedekanaal waarvan bekend is dat
peilhandhaving moeite kost wanneer het kanaalpeil hoger ligt dan dat van de rivieren.
Uit de klimaatstresstest voor de Provincie Zuid-Holland (Nelen & Schuurmans, 2018) is naar
voren gekomen dat het Merwedekanaal gevoelig is voor hinder voor het scheepvaartverkeer
bij droogte/watertekort. Volgens de klimaatstresstest wordt bij waterstanden lager dan
0,70 m+NAP op de Lek of 0,30 m+NAP op de Boven Merwede niet meer geschut. Gegevens
over hoe vaak tot spaarzaam of niet schutten wordt overgegaan is niet voorhanden.
——————————————
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https://www.omroepwest.nl/nieuws/2626292/hoosbuien-op-komst-delfland-en-rijnland-verlagen-waterpeil

20

https://www.ad.nl/groene-hart/hoogheemraadschap-verlaagt-waterpeil-vanwege-aankomend-winterweer~a4a27950/
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Er is in ieder geval bekend (pers. comm. Provincie Zuid-Holland, 2019) dat in 2018 en 2019
de sluizen bij Vianen en Gorinchem spaarzaam bediend zijn in verband met de lage
waterstanden op de rivieren (ook Linge). Dit betekende dat er zo veel als mogelijk werd
geschut met een volle sluiskolk of één keer per half uur. Schutten met één (plezier)vaartuigje
apart werd voorkomen. De schutverliezen naar de Lek en Merwede (met name tijdens eb)
hebben een nadelig effect op de waterstand van de Linge (traject Geldermalsen-Gorinchem)
en het Merwedekanaal (traject Gorinchem-Vianen). Het waterschap moest alle middelen
inzetten om het Beneden Linge systeem op peil (0,80 m + NAP) te houden.
Uit een snelle beschouwing (Woning & Van der Mark, 2020) volgt dat de genoemde
rivierwaterstanden op de Lek en Merwede in de toekomst (met klimaatverandering) minder
vaak onderschreden zullen worden door zeespiegelstijging, waardoor stremming op deze
specifieke locatie in de toekomst minder vaak zal optreden.
4.2.3

Oorzaak ‘verzakking’
Voor het Kanaal Almelo-De Haandrik wordt momenteel verkend wat de consequenties zijn
van een permanente peilverlaging op scheepvaart, en ook op andere aspecten. Een eerste
snelle scan (geen openbare rapportage beschikbaar) leert dat het kanaal in dat geval zou
terugvallen van CEMT II naar CEMT I, kijkend naar de nieuwe waterdiepte, maar zelfs een
volgeladen CEMT I schip zou een te grote diepgang hebben. Een verdubbeling van het
aantal scheepsbewegingen zou nodig zijn als schepen maar deels kunnen worden
afgeladen. Dit geeft problemen en vertraging met laden en lossen. Het kanaal is op een groot
aantal trajecten enkelstrooks, en het gebruik van wachtplaatsen is aan de orde waar schepen
elkaar kunnen passeren. Dit ingespeelde proces van elkaar op bepaalde tijden passeren
wordt bemoeilijkt als het aantal scheepsbewegingen toeneemt. Over het kanaal bevindt zich
een aantal beweegbare bruggen, meer intensieve bediening van de bruggen leidt tot extra
werk voor de beheerder en langere wachttijden voor het wegverkeer. Sluis de Haandrik staat
in de huidige situatie in principe altijd open, maar zou bij verlaagd kanaalpeil bediend moeten
gaan worden, met extra reistijd voor passerende schepen tot gevolg. De waterdiepte boven
de drempel van de sluizen Aadorp en De Haandrik wordt door kanaalpeilverlaging zodanig
verkleind dat voor passage van volbeladen schepen in klasse CEMT II een te geringe ruimte
aanwezig is.

4.3

Conclusies
•

•

•

•
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Een peilverlaging in een kanaal (of meer) kan om meerdere redenen plaatsvinden. Bij
verwachte wateroverlast (hevige neerslag) kan preventief het peil worden verlaagd, bij
watertekort kan het streefpeil soms niet gehandhaafd worden, bijvoorbeeld door
schutverliezen. Doordat deze gebeurtenis zowel door watertekort als -overlast kan
worden veroorzaakt, zijn de maatregelen om die oorzaken weg te nemen (linkerkant bowtie) verschillend (en lijken strijdig). Een bow-tie visualisatie is hier wellicht minder
geschikt.
Een preventieve verlaging om hevige neerslag op te vangen gebeurt maximaal enkele
dagen voorafgaand aan de verwachte neerslag. Laagwater op de rivier, waardoor het
hogere kanaalpeil niet gehandhaafd kan blijven, kan dagen tot weken aanhouden.
Schutbeperkingen door watertekort, in navolging van de studie voor de Maas, worden
behandeld in De Jong & America (2021), en zijn een reëel risico voor scheepvaart. Hier is
een specifiek voorbeeld gegeven (anders dan de Maas) van een situatie dat het
kanaalpeil tijdens droogte hoger ligt dan de rivier (Merwedekanaal), en dat
schutbeperkingen nodig zijn om het kanaal op peil te houden.
Op basis van het gegeven dat geen literatuur gevonden is waarin concrete cases worden
benoemd die deze problematiek behandelen voor watersystemen in beheer van
Rijkswaterstaat en het feit dat de problematiek niet over lange periodes optreedt, wordt
op dit moment gesteld dat het risico van peilverlaging voor de scheepvaart beperkt is.
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Enkele concrete regionale cases voor systemen die niet onder het beheer van
Rijkswaterstaat vallen, zijn benoemd. Deze kunnen als voorbeeld dienen en als input
voor (risico-)dialogen om met elkaar het gesprek aan te gaan over waar dit een rol speelt
en hoe relevant dit is.

Stresstest "indirecte bedreigingen"
11206832-004-GEO-0006, 11 november 2021

5

Bedreiging aanzanding in vaarweg

5.1

Nieuw beleid met betrekking tot beoordeling aanzanding
Er worden geregeld ingrepen gedaan op allerlei plekken in de rivier, met name om te
beschermen tegen hoogwater. In principe zullen de meeste rivierverruimende ingrepen leiden
tot relatieve aanzanding van de rivier. Relatief wil hier zeggen dat wordt vergeleken met de
situatie zonder ingreep. Relatief gezien vindt dan aanzanding plaats, in absolute zin kan er
nog steeds sprake zijn van erosie. Relatieve aanzanding ontstaat bij rivierverruimende
ingrepen, omdat door rivierverruiming (nevengeul, uiterwaardverlaging, verwijderen
obstakels, zomerbedverdieping, kribverlaging, etc) de stroomsnelheid in de hoofdgeul
vertraagt.
Sinds juli 2021 is er nieuw beleid actief, waarin wordt bepaald of een aanzanding negatief is
voor de scheepvaart. Kortgezegd komt het beleid neer op de volgende drie kernpunten
(Rijkswaterstaat, 2021e):
1

2
3

Niet elke aanzanding is negatief. Sedimentsuppleties zijn bedoeld om in te grijpen
tegen de bodemerosie, en dienen daarmee ook het functioneren van het
hoofdwatersysteem en het hoofdvaarwegennet. Aanzanding door rivierverruiming is
niet negatief voor scheepvaart als het plaatsvindt in de diepere delen van de vaarweg.
Aanzanding in ondiepe delen van de vaarweg en op MGD-locaties zijn negatief voor
de scheepvaart.
Onderscheid tussen diepe en ondiepe delen van de vaargeul wordt gemaakt op basis
van actuele areaalinformatie. De meest ondiepe delen van de vaarweg (MODV) zijn
afgeleid van waterdieptekaarten en opgenomen in het beleid.

Aanzanding in diepe delen, is in feite dus geen probleem. Aanzanding is wel een probleem in
de meest ondiepe delen van de vaargeul in de rivier, of in een zone waar niet gebaggerd
mag worden, of als verwacht wordt dat een aanzanding naar benedenstrooms verplaatst en
daar een probleem vormt. Ten behoeve van de beoordeling van ingrepen zijn in
Rijkswaterstaat (2021e) de meest ondiepe delen van de vaargeul bepaald als
hectometervakken. Een hectometervak wordt bestempeld als MODV indien ofwel a) er in het
vak in het recente verleden minimaal één MGD is geregistreerd, ofwel b) het vak behoort tot
de 20% met de minste kielspeling, ofwel c) er in het vak 5% of meer oppervlakte niet voldoet
aan de norm21 voor de minimale waterdiepte in de vaargeul. Nadere toelichtingen zijn te
vinden in Rijkswaterstaat (2021e).

5.2

Beschrijving bow-tie
Oorzaken kant bow-tie
Er is een bow-tie gemaakt voor de gebeurtenis dat er relatieve aanzanding optreedt in de
vaargeul (Figuur 5.1). Oorzaken van relatieve aanzanding zijn actieve sedimentsuppleties ten
behoeve van het tegengaan van bodemerosie of rivierverruimende ingrepen, die om
meerdere redenen geïmplementeerd kunnen worden. Zo worden ingrepen gedaan ten
behoeve van hoogwaterveiligheid, verbeteren van de ecologische kwaliteit (bijvoorbeeld
KRW) of het tegengaan van de bodemerosie.
——————————————
21

De normdiepte is de minimale diepte die beschikbaar dient te zijn bij OLA, de Overeengekomen Lage Afvoer van
1020 m3/s bij Lobith. Voor de verschillende hoofdvaarwegen gelden verschillende normdieptes. Voor de Boven-Rijn
en Waal geldt bijvoorbeeld een normdiepte van OLR minus 2,8 m.
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De relatie met klimaatverandering is te maken voor hoogwaterveiligheid; de prognoses zijn
dat hoogwaters hoger worden en vaker gaan voorkomen, en om die reden worden
rivierverruimende ingrepen gepland.
Voor de volledigheid benoemen we hier aanzanding in de voorhavens. De bodem van
voorhavens ligt nu al vaak hoger dan de drempels van sluizen (zie ook De Jong & Van der
Mark, 2021), bijvoorbeeld door een niet goed functionerend Ei van Thijsse of door
onvoldoende onderhoud. Deze problematiek speelt nu al, en wordt op enkele locaties
verergerd door de bodemerosie op de aangrenzende rivier, maar wordt niet veroorzaakt door
een externe ingreep, keuze of gebeurtenis, die nodig is omwille van andere doelen / ambities
/ rivierfuncties. Deze aanzanding is daarom volgens de gekozen definitie geen indirecte
bedreiging (zoals rivierverruimingen t.b.v. andere functies dat wel zijn).
Gevolgen kant bow-tie
De gevolgen van relatieve aanzanding voor scheepvaart zijn weergegeven aan de
rechterzijde van de bow-tie. Relatieve aanzanding in de vaarweg (op plaatsen waar de diepte
kritiek is), leidt tot een afname in de waterdiepte en mogelijk een afname in de beschikbare
breedte. De aanzanding zal altijd het sterkst zijn aan de zijde van de rivier waar de ingreep is
gedaan, dat wil zeggen dat aanzanding veelal excentrisch zal optreden aan de linker- of
rechterzijde van de rivier, met mogelijk een breedtebeperking als gevolg.
Schepen worden afgeladen op het ondiepste punt op het traject; in de Boven-Rijn – Waal
bevinden zich de ondiepste punten vaak op dezelfde locaties, de MGD-locaties, zoals
Nijmegen. Een rivierverruiming met aanzanding ergens langs de Waal zal meestal niet direct
leiden tot minder lading per schip (zoals ingetekend in de bow-tie), omdat immers een andere
locatie vaak nog steeds kritischer (ondieper) is (zoals Nijmegen, Erlecom). Toch kan
aanzanding ergens minder lading per schip tot gevolg hebben, omdat niet alle schepen langs
Nijmegen varen, en zo’n locatie kan het nieuwe kritische punt worden voor een deeltraject.
Zo zijn er op het langsdammen traject bijvoorbeeld enkele hectometervakken bestempeld tot
“meest ondiepe delen van de vaarweg”; dit kan het kritische punt zijn voor schepen die niet
doorvaren langs Nijmegen (bijvoorbeeld bestemming Tiel of ARK).
Aanzanding leidt tot een toename van het vaargeulonderhoud als het een locatie betreft die
kritisch is/wordt qua diepte, en leidt daarmee tot meer hinder voor scheepvaart
(baggerschepen liggen in de weg), meer CO2 uitstoot, meer werk, meer kosten.
Hierna wordt nader ingezoomd op de ingreep “nevengeul”, aangezien deze maatregel in de
komende tijd naar verwachting op diverse plaatsen gekozen wordt. Aan bod komt hoe een
nevengeul werkt en hoeveel aanzanding verwacht kan worden, en waar nevengeulen in de
toekomst worden voorzien.
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Figuur 5.1 Bow-tie “Relatieve aanzanding in de vaarweg”.

5.3

Aanzanding door nevengeulen

5.3.1

Globaal morfologisch effect nevengeul 22
De morfologische effecten van de aanleg van een nevengeul worden in Figuur 5.2
geïllustreerd (Mosselman, 2007). De nevengeul wordt geschematiseerd door een deel van de
hoogwaterafvoer bovenstrooms aan het zomerbed te onttrekken en benedenstrooms weer
aan het zomerbed toe te voeren. Het lengteprofiel bovenin de figuur laat zien hoe dan bij
hoogwater de waterstanden dalen en de waterdieptes afnemen. Door de afnemende
waterdiepte juist bovenstrooms van de onttrekking convergeren de stroomlijnen en versnelt
de stroming met erosie als gevolg. Onmiddellijk beneden de onttrekking daalt de
stroomsnelheid abrupt. Dat veroorzaakt sedimentatie die met een steil front stroomafwaarts
het verruimde traject in trekt. Verderop neemt de waterdiepte binnen het verruimde traject
toe, zodat de stroming nog verder vertraagt. Ook dit veroorzaakt aanzanding in het verruimde
traject. Daar waar het water weer terug in de rivier komt, stijgt de stroomsnelheid abrupt. Dat
veroorzaakt een erosiegolf die zich geleidelijk stroomafwaarts uitbreidt. In tegenstelling tot
het steil blijvende sedimentatiefront bovenstrooms, wordt het front van deze erosiegolf
geleidelijk flauwer. Als de nevengeul bij lagere afvoeren niet meer meestroomt, gaan de
gevormde uitschuringen en aanzandingen lopen. De stroming verplaatst ze langzaam
stroomafwaarts en vlakt ze geleidelijk uit. Dat betekent dat erosie en sedimentatie ook
optreden op locaties die niet in de figuur zijn aangegeven. Ondanks de uitvlakking blijft een
resteffect behouden waardoor de bodem op lange termijn stijgt volgens het lengteprofiel
onderin de figuur.
Voor de scheepvaart is vooral de aanzanding met het steile front vlak achter de inlaat van de
nevengeul maatgevend, omdat deze het grootst is, en in potentie de grootste ondiepte kan
vormen in het traject van de nevengeul. Deze hoeft echter niet over de gehele breedte van
de rivier op te treden, maar kan zich tot een deel van het dwarsprofiel beperken als de rivier
voldoende breed is. Van belang is dus de vraag of deze aanzanding binnen of buiten de
vaargeul optreedt en, indien dat binnen de vaargeul is, of deze aanzanding kan worden
opgevangen door een ter plaatse aanwezige overdiepte. Het gaat daarbij niet alleen om de
situatie onmiddellijk na een hoogwater, maar ook om latere situaties met lagere waterstanden
waarin de aanzanding zich stroomafwaarts heeft verplaatst en nog niet volledig is uitgevlakt.
——————————————
22
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Deze paragraaf is ontleend aan Van der Mark et al. (2011).
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Via morfologische berekeningen met Delft3D kan een ruimtelijk beeld verkregen worden
(voorgeschreven volgens Rijkswaterstaat (2019) als het effect groot lijkt).
Op de lange termijn ontstaat uiteindelijk een nieuw evenwicht waarbij de rivierbodem in het
verruimde traject steiler en hoger is. Het steilere verhang maakt dat stroomopwaarts de hele
rivier hoger komt te liggen. In de context van de Rijntakken kan het echter ook betekenen dat
een deel van de autonome bodemerosie teniet wordt gedaan. Dat is gunstig voor de
scheepvaart, want de autonome bodemerosie leidt tot problemen bij erosiebestendige
ondieptes en de aansluiting op niet meezakkende havenfaciliteiten, sluizen en het overige
vaarwegennet.
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Figuur 5.2 Morfologische reactie op korte (t = 0) en lange (t = ) termijn als gevolg van de aanleg van een
nevengeul (Mosselman, 2007).
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5.3.2

Verschillende soorten nevengeulen
Nevengeulen worden aangelegd om de hoogwaterveiligheid of karakteristieke natuurwaarden
van rivieren te verbeteren (e.g. Schoor et al., 2011). Meestromende nevengeulen vergroten
de hoogwaterveiligheid, maar het doorstroomprofiel van de geul zal in de loop der tijd kleiner
worden door sedimentatie en met name vegetatieontwikkeling, waardoor de geul niet meer
het vereiste effect heeft. Hinderlijke ondieptes voor scheepvaart kunnen geminimaliseerd
worden door de in- en uitstroomopeningen slim te ontwerpen (locatie, wijze van aantakking,
meestroomfrequentie).
Afhankelijk van het doel van de nevengeul, kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van
het ontwerp. Een hoogwatergeul dient primair ervoor te zorgen dat tijdens de hoge afvoeren
de rivier een ruimer doorstroomprofiel heeft; een geul of strang ten behoeve van het
vergroten van ecologische waarden heeft in praktijk andere afmetingen en aantakking dan
hoogwatergeulen, en kan onder andere afvoercondities meestromen, zodanig dat
bijvoorbeeld de stroomsnelheid in de geul gedurende een groot deel van het jaar geschikt is
voor vis, macrofauna of waterplanten. Een regelwerk kan regelen hoeveel water en sediment
(en wanneer) de nevengeul instroomt.
Bij het ontwerpen van een nevengeul wordt altijd gestreefd naar een goede balans tussen de
verschillende effecten.
Het doel en ontwerp van de nevengeul bepaalt op die manier dus ook de mate van
aanzanding in de hoofdgeul. Een geul die alleen mee gaat stromen bij zeer of extreem
hoogwater (en dus niet meestroomt in normale omstandigheden), zal minder vaak
sedimentatie veroorzaken dan een geul die in normale omstandigheden altijd meestroomt. Zo
beschouwd heeft een hoogwatergeul voor scheepvaart minder negatief effect dan
ecologische geulen, die ook bij lagere afvoeren meestromen.

5.3.3

Ordegrootte van de aanzanding
Om gevoel te krijgen voor ordegrootte volgt hieronder een overzicht van aanzanding door
nevengeulen uit literatuur, zowel volgens meting als model.
Metingen geven een goede indicatie van de relatieve aanzanding als gevolg van de aanleg
van nevengeulen. Dit vraagt een vergelijking tussen de situatie vóór en na aanleg. Een aantal
aspecten bemoeilijkt echter deze data-bewerking, waardoor het lastig is een betrouwbare
indicatie aan de hand van metingen af te geven. Zo speelt onder andere een rol dat het tijd
kost voor een rivierbodem om zich aan te passen aan de nieuwe situatie: een vergelijking
tussen vóór en na aanleg moet gedaan worden over een langere periode. Maar in die
periode kunnen ook andere ingrepen gedaan zijn die de bodemligging en waterstand
beïnvloeden en gaat de doorgaande bodemerosie ook door. Ook baggerwerkzaamheden en
variabiliteit in afvoeren (bijvoorbeeld 3 jaar op rij laagwater werkt anders door dan 3 natte
jaren) kan ervoor zorgen dat de werkelijkheid afwijkt van wat op voorhand werd ingeschat. Er
zijn verschillende typen nevengeulen die tijdens andere afvoeren beginnen mee te stromen,
nevengeulen zijn aanwezig op verschillende locaties met andere (sediment)eigenschappen
en rivierkarakteristieken (gestuwd/vrij-stromend), zodat het niet mogelijk is om te stellen dat
opgetreden aanzanding bij één nevengeul overal geldig is.
Om genoemde redenen voegen we daarom ook gemodelleerde aanzanding toe uit
morfologische modelstudies. Het voordeel van numerieke simulaties is dat het geïsoleerde
effect van puur een nevengeul onderzocht kan worden, zonder dat andere effecten zoals
andere (toekomstige) ingrepen of variabiliteit in afvoer of andere variabelen het beeld
verstoren. De situatie met en zonder nevengeul kan gemodelleerd worden ver in de
toekomst, waarbij alle andere condities gelijk blijven.
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Uiteraard heeft een rekenmodel ook beperkingen, en is het gebruikelijk om vooral naar
verschillen tussen simulaties te kijken en niet naar absolute rekenresultaten.
In de Gamerensche Waard zijn in de periode 1995-1999 drie nevengeulen aangelegd. In de
jaren erna tot 2002 heeft een vrij uitgebreide monitoring plaatsgevonden. In Rijkswaterstaat
(2004; 2010) wordt vermeld dat de verwachte aanzanding in het zomerbed ter hoogte van de
Gamerensche Waard inderdaad is opgetreden, maar dat deze moeilijk traceerbaar bleek
vanwege langzaam langstrekkende zandgolven/duinen over de bodem van de Waal. De
mate van aanzanding bevindt zich in dezelfde orde van grootte als de meetruis in combinatie
met de autonome ontwikkelingen in het rivierbed. Op basis van theoretische
modelberekeningen werd verwacht dat er aanzanding van het zomerbed zou optreden in de
orde van 0,2 m. De aanzanding bleek echter minimaal te zijn (gemiddeld over de breedte
minder dan 0,1 m over zes jaar). Nadere analyse (Sieben, 2003) met behulp van
dieptegegevens elders in de Waal wees uit dat bodemerosiegolven het gebied passeerden
die mogelijk de aanzanding als gevolg van de nevengeulen hebben genivelleerd. Dat zou
betekenen dat grotere aanzanding dan waargenomen kan optreden. Pepijn van Denderen
(Denderen et al., 2020) heeft een Wavelet-techniek ontwikkeld waarmee morfologische
processen op verschillende tijd- en ruimteschalen van elkaar kunnen worden onderscheiden.
Gemeten bodemliggingen van het zomerbed over meerdere jaren kunnen zo gefilterd
worden, zodat puur het effect van een specifieke ingreep kan worden bepaald. De
verwachting is dat na lange tijd de bodem over de gehele lengte van nevengeul Hurwenen
zo’n 15 cm omhoog komt (Paarlberg et al., 2020).
Ten behoeve van een onderzoek voor het Rivierkundig Beoordelingskader
(veroorzakersprincipe) zijn de geulen bij Gameren ook morfologisch doorgerekend met een
numeriek rekenmodel (zowel Delft3D als WAQmorf), evenals geulen bij Gendt en Rijswaard,
alle drie in de Waal (Ottevanger et al., 2016). Deze studie is vermeldenswaardig omdat hier
onderscheid gemaakt is in een ecologische nevengeul en een hoogwatergeul. De nevengeul
stroomt het hele jaar mee, de hoogwatergeul pas als de afvoer bij Lobith vrij hoog wordt (in
de studie 4717 m3/s). De aanzanding is minder groot in het geval van de hoogwatergeul; de
figuren in Ottevanger et al (2016) laten zien dat bij nevengeulen de aanzanding grofweg
0,5 m kan bedragen en bij hoogwatergeulen 0,25 m.23
In 2011 is een modelstudie uitgevoerd naar de morfologische effecten van KRW-maatregelen
in de IJssel. In 2015 moest in de IJssel de volgende opgave gerealiseerd zijn, verspreid
tussen Dieren en Kampen: 35 km oeveroptimalisatie (ontstening), 7,5 km aanleg
meestromende nevengeul, 1,3 km aanleg eenzijdig aangetakte nevengeul. In de jaren erna
zouden nog meer ingrepen worden uitgevoerd om aan de Kaderrichtlijn Water richtlijn te
voldoen. De berekende lokale relatieve aanzanding als gevolg van nevengeulen bedraagt
ordegrootte 0,1 m met pieken tot 0,2 m. De geulen stromen in de berekeningen het hele jaar
mee.
Voor de Lek is eveneens een modelstudie uitgevoerd naar de morfologische effecten in het
zomerbed als gevolg van de Ruimte voor de Riviermaatregel bij Vianen (Van der Mark en
Paarlberg, 2010). Het doorgerekende ontwerp bestond uit de aanleg van geulen in de
Waalse Waard, Bossenwaard, Pontwaard, Vianense uiterwaarden. Hier is berekend dat een
relatieve aanzanding te verwachten is ten opzichte van de referentiesituatie van enkele
decimeters (ordegrootte 0,25 m) ter hoogte van de Waalse Waard en de Bossenwaard. Ook
deze geulen stroomden het hele jaar mee.

——————————————
23

De studie presenteert aanzandingvolumes (aanzanding over de lengte en breedte van de rivier) in plaats van
aanzanding hoogte, we hebben deze waarden afgelezen uit de figuren.
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5.4

Toekomstige plannen nevengeulen
In de toekomst zullen nevengeulen of hoogwatergeulen aangelegd worden. Waar de
nevengeulen zullen komen en hoeveel het er zullen worden is nu niet te zeggen. Er lopen
verschillende planstudies en onderzoeken, waaronder:
•

•

•

•

•

Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV
Lijn in Water werken de komende vier jaar (2020-2024) aan plannen voor verbetering van
de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn/Lek in de
planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland. Deze opdracht voor de planfase komt
van Rijkswaterstaat en heeft een omvang van ongeveer 20 miljoen euro. Bij deze
omvangrijke klus gaat het om een scala aan plannen om de ecologie van de rivieren te
verbeteren. Denk daarbij aan geulen, strangen, natuurvriendelijke oevers,
uiterwaardverlagingen en het aanpassen van beekmondingen. 24
Natuurorganisaties (WNF en vijf andere organisaties) hebben eind 2019 het plan Ruimte
voor Levende Rivieren gelanceerd.25 Het plan behelst het natuurlijker inrichten van de
rivieren met nevengeulen en periodiek overstromende uiterwaarden. Het plan is
uitgewerkt met andere partijen, waaronder de binnenvaart, recreatie en landbouw. Er
wordt gesteld dat het plan helpt voorkomen dat de binnenvaart bij toekomstige
frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt.
Het project Meanderende Maas, projectgebied Ravenstein-Lith, onderdeel van
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT). Realisatie gereed in 2028. Het huidige plan op hoofdlijnen
bevat de aanleg van geulen.
Uit het Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027:
– Voor de periode 2015-2021:
o Rijn: 27 km gerealiseerd, 51% uitgevoerd.
– Voor de periode 2022-2027:
o Rijn: 68 km
o Maas: 80 km
Uit het MIRT overzicht 2021:
– Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Aanleg van twee hoogwatergeulen. In
uitvoering, gereed in 2023.

Concluderend, er liggen concrete opgaven om in de komende jaren nevengeulen aan te
leggen in alle riviertakken.

5.5

Gevolgen van nevengeulen op scheepvaart
Zoals in de vorige paragrafen is vermeld, is de exacte grootte van de aanzanding lastig te
voorspellen (orde enkele decimeters) en een aanzanding ergens in de rivier hoeft ook niet
altijd tot hinder voor scheepvaart te leiden. Het is dus niet mogelijk om een generieke
uitspraak te doen in de trant van “een nevengeul zorgt voor X cm aanzanding en daardoor
kan Y ton minder lading worden meegenomen of Z cm minder diep afgeladen worden”.
Grofweg geldt dat 10 cm meer diepgang op de Waal betekent dat er per dag voor circa
€200.000,- meer lading kan worden meegenomen (“regel van IJmker”). Met een aanzanding
in de ordegrootte van één tot enkele decimeters is de bedreiging van aanzanding door
nevengeulen dus van belang, en de keuze voor de locaties van aanleg zeer relevant.

——————————————
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https://www.arcadis.com/nl-nl/nieuws/europe/netherlands/2020/5/arcadis-en-antea-group-verbeteren-riviernatuur-in-oost-nederland

25

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/natuurontwikkeling-rivieren
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Bovendien, waar de indirecte bedreigingen uit de voorgaande hoofdstukken gedurende
slechts enkele dagen per jaar of zelfs niet eens ieder jaar als maatregel worden ingezet ten
tijde van extreme gebeurtenissen als droogte, hoosbui of hoogwater (peilopzet t.b.v. bufferen,
peilverlaging om een extreme bui op te vangen, afvoerverdeling sturen om zoutindringing
tegen te gaan), zorgt aanzanding door een ecologische nevengeul die het hele jaar
meestroomt voor een nagenoeg permanente verondieping (meestroomfrequentie bepalend).
De volgende effecten van nevengeulen op de scheepvaart kunnen worden benoemd:
•
•

•

•

•

•

5.6

Aanzanding in de vaarweg leidt tot een ongeveer even grote verondieping en mogelijk
een afname in de beschikbare breedte (of meer nautisch baggeronderhoud).
Er kan een nieuwe ondiepte in de vaargeul ontstaan ter hoogte van een nevengeul, die
de MGD in de netwerkschakel26 kan vormen of de meest bepalende ondiepte in een
deeltraject van de netwerkschakel.
De grootste aanzanding bij een nevengeul treedt op ter hoogte van de instroom. Als de
nevengeul bij lagere afvoeren niet meer meestroomt, verplaatst de aanzanding langzaam
vanaf de instroomlocatie stroomafwaarts en vlakt geleidelijk uit. Het is dus zaak om de
locatie van nevengeulen en de instroomopening verstandig te kiezen, dat wil zeggen niet
ter hoogte van of net bovenstrooms van de meest ondiepe delen van de vaarweg of nietbaggerlocaties. Het nieuwe beleid geeft een stapsgewijze beoordeling van het
aanzandingseffect door een rivierkundige ingreep.
Zoals eerder ook gesteld, als de meest kritische diepte op de reis zich nog steeds elders
bevindt, zal een schip niet minder hoeven afladen. Wel kan een schip bemerken bij het
manoeuvreren, aan de inzinking of brandstofverbruik, dat het ondieper is ter hoogte van
de nevengeul. Schippers ervaren een rivier met afwisselend diepere en ondiepe stukken
als lastiger varen (bijv. Belevingsmonitor Binnenvaart).
Als de diepte bij een aangelegde nevengeul zodanig afneemt (en er niet wordt
gebaggerd) dat dit de kritische diepte op de reis wordt, zal een schip minder kunnen
afladen. Dit heeft weer tot gevolg dat meer scheepsbewegingen nodig zijn om dezelfde
hoeveelheid lading te transporteren, wat weer doorwerkt op de nautische veiligheid en
kosten.
Aanzanding leidt tot een toename van het vaargeulonderhoud (en CO2 uitstoot) als het
een locatie betreft die al kritisch is qua diepte, en daarmee tot meer hinder door de
aanwezige baggerschepen.

Conclusies
•

•

•

Rivierverruimende ingrepen die genomen worden ten behoeve van andere rivierfuncties
(hoogwaterveiligheid en ecologie) kunnen een negatief effect hebben op de functie
scheepvaart.
Suppletieactiviteiten ten behoeve van het tegengaan van de effecten van bodemerosie
helpen het hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegensysteem in stand te houden. Deze
activiteiten zorgen voor een hoger liggende rivierbodem, wat ook gewenst is.
Rivierverruimende ingrepen leiden tot aanzanding en daarmee een verondieping van de
rivier en mogelijk ook verminderde vaarbreedte. Bij nevengeulen gaat het om aanzanding
in de ordegrootte van enkele decimeters.

——————————————
26

Een netwerkschakel is een onderdeel van het hoofdvaarwegennetwerk, de schakels zijn gedefinieerd in
Rijkswaterstaat (2021e).
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•

•

•

•

•
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Er is onderscheid te maken in het aanzandingseffect van ecologische geulen en
hoogwatergeulen. Hoogwatergeulen stromen zelden mee terwijl ecologische geulen,
vanwege het doel ervan, hoogfrequent meestromen. Door het hoogfrequente
meestroomgedrag van ecologische geulen zorgen deze per saldo voor meer aanzanding
dan hoogwatergeulen. Aanzanding door een ecologische nevengeul die het hele jaar
meestroomt zorgt voor een nagenoeg permanente verondieping; vooral tijdens lagere
afvoeren geeft dit hinder; als de aanzanding weggebaggerd wordt geeft dit frequent
hinder.
De aanleg van nevengeulen hoeft er niet direct toe te leiden dat een schip minder lading
kan meenemen. Dit is alleen het geval als de ontstane aanzanding bij de nevengeul de
meest kritische diepte op de reis is en als deze ondiepte niet wordt weggebaggerd.
Schippers kunnen hinder ondervinden van vermeerderd vaargeulonderhoud, en lokale
verondiepingen bemoeilijken mogelijk het manoeuvreren en verhogen het
brandstofverbruik.
Aanzandingen in de meest ondiepe delen van de vaargeul zullen zorgen voor extra
beheerinspanning, wat zorgt voor extra beheerkosten en extra emissie van CO 2 en
afvalstoffen door de baggervloot.
Op basis van bovenstaande conclusies wordt op dit moment gesteld dat het risico van
aanzanding door nevengeulen voor de scheepvaart reëel is, omdat er veel nevengeulen
gepland zijn, de ordegrootte van de aanzanding significant is, en nevengeulen niet alleen
tijdens extreme situaties effect hebben op de scheepvaart, maar ook tijdens minder
extreme.
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6

Bedreiging tegengaan zoutindringing door
schutbeperkingen

6.1

Inleiding
In tijden van lage afvoeren en weinig regenval kan het zoutgehalte in bepaalde
watersystemen oplopen. Het zout komt onder andere naar binnen door de operatie van
schutsluizen tussen zout- en zoetwater. Met name door kolkuitwisseling, een gevolg van het
verschil in dichtheid tussen zout- en zoetwater, komt er bij iedere schutting een hoeveelheid
zoutwater in de vaarweg en verdwijnt er zoetwater naar zee. Bij voldoende neerslag (lozing
poldergemalen) en bij voldoende rivierafvoer (in te laten op een kanaal) is er voldoende
doorspoeling om het oplopen van het zoutgehalte tegen te gaan. Tijdens perioden van weinig
neerslag en lage rivierafvoer is dit minder goed mogelijk. Als het zoutgehalte in de vaarweg
te hoog oploopt en bepaalde functies in gevaar komen kan er besloten worden tot het
instellen van schutbeperkingen. Dit is het onderwerp van dit hoofdstuk.
Het instellen van schutbeperkingen bij een sluis tussen zout- en zoetwater lijkt misschien op
de situatie bij een sluis in een kanaal of gestuwde rivier. Daar geldt: minder schuttingen leidt
tot minder schutverlies. Maar zo eenvoudig is het bij zoutindringing niet: minder schuttingen
leidt niet perse tot minder zoutindringing.
In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan bod:
•
•
•

een kort overzicht van recente projecten op het gebied van zoutindringing bij
schutsluizen; dit overzicht vormt een aanvulling op het overzicht uit 2017 (Weiler, 2018a);
een korte beschrijving van de processen die bepalend zijn voor zoutindringing bij
schutsluizen;
voor enkele locaties (IJmuiden, Terneuzen, Afsluitdijk, Farmsum) een (hoofdzakelijk
kwalitatieve) beschrijving van de situatie, de ontwikkelingen daar (o.a. de bouw van
nieuwe sluizen), de effecten daarvan op zoutindringing, de maatregelen die daartegen
worden ondernomen, de lopende (onderzoeks-)projecten op die locaties, en de te
verwachten rol van klimaatverandering.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met (generieke) conclusies die antwoord geven op vragen
van Rijkswaterstaat, specifiek gericht op zoutindringing:
1
2
3

Welke maatregelen worden genomen en wat zijn de consequenties voor de scheepvaart?
Onder welke condities zijn deze maatregelen nodig en hoe vaak komen deze condities
voor?
Hoeveel neemt dit toe door klimaatverandering (zeespiegelstijging en toenemende
droogte), en aanpassingen aan de infrastructuur?

Voor de bedreiging ‘Tegengaan zoutindringing door schutbeperking’ is in Figuur 6.1 een
‘bow-tie’ opgesteld. De verschillende onderdelen van deze bow-tie komen aan de orde in
volgende paragrafen.
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Figuur 6.1 Bow-tie “Tegengaan zoutindringing door schutbeperking”.

6.2

Overzicht recente projecten, ontwikkeling en toepassing
Zeesluisformulering
In 2017 is een overzicht opgesteld (Weiler, 2018a) van de projecten inzake zoutindringing
door schutsluizen die tot op dat moment waren uitgevoerd, wat daarin geleerd was, en welke
ontwikkelingen destijds werden voorzien. Sinds die tijd zijn allerlei nieuwe projecten
uitgevoerd op het gebied van de zoutindringing door schutsluizen. De aanvullende kennis en
ervaring uit de recente projecten wordt in het onderstaande kort besproken.
Het genoemde document (Weiler 2018a) vormde ook het startpunt voor de ontwikkeling van
de Zeesluisformulering (ZSF). Deze Zeesluisformulering is ontwikkeld in het kader van het
Kennisprogramma Natte Kunstwerken in de periode 2017 – 2020. Deze formulering berekent
het transport van zout door schutsluizen. Het zouttransport wordt hierbij bepaald door de
afmetingen van de sluis, de randvoorwaarden aan weerskanten van de sluis (waterstanden
en zoutgehalten) en, van groot belang, de schutoperatie. Ook kunnen maatregelen tegen de
zoutindringing worden beschouwd, waaronder de toepassing van bellenschermen, drempels
en het spoelen van water door de schutsluis. De ZSF is inmiddels in een reeks van projecten
toegepast, en in die projecten ook steeds verder ontwikkeld.
De ZSF is gevalideerd door vergelijking met het eerder ontwikkelde rekenmodel WANDALocks (Weiler, 2018b) dat gevalideerd is tegen de veldproef op de Stevinsluis (Uittenbogaard
en Cornelisse, 2011), zoals uitgevoerd in het kader van het project rondom een zout
Volkerak-Zoommeer. Met behulp van studenten van de TU Delft en TU Eindhoven wordt
gewerkt aan verkenningen van mogelijke verbeteringen op onderdelen van de ZSF.
Sinds het rapport uit 2018 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
•
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2018: “Nieuwe Sluis Kornwerderzand, Evaluatie maatregelen tegen zoutindringing” (O.M.
Weiler en E.F.W. Ruijgh, 11203085): berekening aan effectiviteit van bellenschermen en
verkenning alternatieve maatregelen.
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•

•
•

•

•
•

2019: “Verkenning noodmaatregelen verzilting IJsselmeer, Schutoperatie en
bellenschermen” (O.M. Weiler, 11203735-005-ZWS-0002-v2.0): een analyse van de
effectiviteit van de gedurende de droge zomer van 2018 getroffen noodmaatregelen.
2019: “Evaluatie bellenschermen Noordersluis IJmuiden, Noodmaatregel tijdens de
droogte van 2018” (Otto Weiler en Arnout Bijlsma, 11203735-006-ZWS-0004).
2019: “ eesluizen Farmsum: zoutlast op het Eemskanaal” (O. Weiler, T. Vreeken,
11203735-012-ZWS-0003-v0.1): het berekenen van randvoorwaarden voor de
zoutindringing door de schutsluizen t.b.v. een 3D-verspreidingsmodel opgezet door
Arcadis; in aanvulling hierop is voor het Deltaprogramma Zoetwater in 2020 een kleine
analyse gedaan van het effect van zeespiegelstijging op de behoefte aan water voor het
doorspoelen van het Eemskanaal.
2020: “Klimaatrobuustheid van het waterbeheer van het Volkerak- oommeer” (Arno
Nolte et al., 11203741-001), inschatting van het effect van zeespiegelstijging op o.a. de
zoutindringing bij de Krammersluizen en daarmee op het zoutgehalte van het VolkerakZoommeer (VZM).
2021 (gaande): de zoutindringing door de Parksluizen te Rotterdam (onder KPP Slim
Watermanagement).
2021 (gaande): IJmuiden, waar de nieuwe zeesluis in gebruik genomen wordt: met
behulp van de ZSF worden registraties van de operatie van de Noordersluis en de
nieuwe sluis omgerekend naar de resulterende zoutindringing naar het Noordzeekanaal
(NZK); daarmee houdt RWS een vinger aan de pols van het zoutgehalte op het
Noordzeekanaal-Amsterdam-Rijnkanaal (NZK-ARK) in de huidige overgangssituatie. In
de nabije toekomst zullen met de ZSF ook schutregimes worden verkend waarmee de
zoutindringing wordt beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Daarnaast heeft Deltares de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de PIANC Working
Group 198 ‘Saltwater intrusion mitigation in inland waterways’ (PIANC, 2021). Dit rapport
behandelt de zoutindringing in zowel open estuaria als gesloten watersystemen met
schutsluizen. Het gaat in op meten, modelleren en mitigeren van zoutindringing. In de
werkgroep, onder voorzitterschap van Tom O’Mahoney (Deltares) is samengewerkt met
experts van Rijkswaterstaat en met een internationaal netwerk van experts uit de VS, China,
Panama, Frankrijk, Duitsland, en Spanje.
Een belangrijk toepassingsgebied voor de ZSF ligt in het beheer van watersystemen op het
zoutgehalte. Daartoe wordt, onder IWP (Instrument voor waterbeheer van peilgereguleerde
watersystemen), gewerkt aan een beslissingsondersteunend systeem voor het VolkerakZoommeer (BOS-VZM) en voor het Kanaal Gent-Terneuzen (BOS-KGT), waar de ZSF een
onderdeel van zal gaan vormen. Ook is de inzet van de ZSF te verwachten in het
kennisprogramma Zeespiegelstijging, met name waar het gaat over de
Systeemverkenningen Zoetwater.
In de loop van dit jaar (2021) wordt een begin gemaakt van het inbouwen van de ZSF in DHYDRO: hiervoor is de ZSF ook ontwikkeld. Daarmee kunnen dan de transporten over de
sluis (uitwisseling van zout en zoetwater) en de verspreiding van zout in het binnenwater in
één en hetzelfde model worden beschouwd, inclusief de wisselwerking tussen de
zoutgehaltes bij de sluis en transporten door de sluis.

6.3

Principes van zoutindringing door de schutoperatie
De principes van zoutindringing bij zeesluizen worden in de literatuur in detail beschreven
(zoals bijvoorbeeld in Kerstma et al, 1994 en het eindrapport van de PIANC Working
Group 198 (in druk)). Het is niet de bedoeling om op deze plaats een volledige beschrijving te
geven van alle processen en alle details; onderstaand worden wel de belangrijkste principes
toegelicht.
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6.3.1

Nivelleren
Bij het nivelleren wordt het waterpeil in de sluiskolk gelijk gesteld aan het waterpeil buiten de
kolk, zodat de sluisdeuren geopend kunnen worden en schepen in- of uit kunnen varen. In
het binnenwater van Nederland gaat het in de regel om vrij geringe peilverschillen. Bij
zeesluizen bepaalt het getij het peilverschil.
Zo is het waterpeil van het Noordzeekanaal -0,40m + NAP en varieert de zeewaterstand bij
IJmuiden globaal tussen -0,70m en +1,0m + NAP. Bij hoogwater op zee is de waterstand op
zee 1,4 m hoger dan op het kanaal; bij het nivelleren richting zee wordt zeewater ingelaten
om het waterpeil in de kolk gelijk te maken aan de buitenwaterstand. Er komt bij hoogwater
dus een 1,4 m dikke schijf met zeewater in de kolk, hetgeen overeenkomt met orde grootte
10% van het kolkvolume (de kolk van de Noordersluis is 15m diep). Bij het nivelleren naar het
kanaalpeil wordt het waterpeil in de kolk verlaagd tot het kanaalpeil; dan stroomt orde 10%
van het kolkvolume naar het kanaal.
Bij laag water op zee is de waterstand op zee orde 0,30 m lager dan in de kolk en stroomt er
door het nivelleren water vanuit het kanaal via de kolk naar zee. Uitgaande van een
kolkdiepte van 15 m gaat het dan om 2% van het kolkvolume. Gemiddeld over de tijd stroomt
er door nivelleren bij IJmuiden dus per schutcyclus netto orde grootte (0,5*(10-2) =) 4% van
het kolkvolume richting het kanaal. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het (bruto) debiet
van water richting het kanaal veel zouter is dan het debiet van het kanaal richting zee.
Het peil van het Kanaal Gent-Terneuzen bedraagt +2 m + NAP en het waterpeil op de
Westerschelde varieert tussen (globaal) +2 m en -2 m. Bij het nivelleren stroomt er dus water
vanuit het kanaalpand naar de sluiskolk, en vanuit de sluiskolk naar de Westerschelde.
Onder normale condities is het debiet door het nivelleren dus steeds richting zee, waardoor
dat debiet geen zout naar het kanaal transporteert. Alleen bij zeer hoog water op zee (of bij
een zeer laag kanaalpeil) wordt middels het nivelleren zout water vanuit de Westerschelde
ingelaten op het kanaal.
De waterstand op de Waddenzee bij Kornwerderzand varieert grofweg tussen -1,0 m en
+1,0 m + NAP, terwijl het IJsselmeer (in de zomer) een peil heeft van -0,2 m + NAP. Bekend
is dat de scheepvaart bij voorkeur bij hoogwater de sluis passeert (om de eb – vloed stroom
te kunnen gebruiken), en daardoor zijn er meer schuttingen bij hoogwater dan bij laagwater.
Gaan we uit van een (gewogen) gemiddeld peilverschil van 0,5 m tussen de Waddenzee en
het IJsselmeer, en een kolkdiepte 5 m, dan zou dus per schutting orde 10% van het zout in
de sluiskolk als gevolg van het nivelleren in het IJsselmeer komen.

6.3.2

Waterverplaatsing scheepvaart
Wanneer een schip de sluiskolk invaart of uitvaart, treedt een retourstroom op die qua
volume gelijk is aan de waterverplaatsing van het schip. Vaart een schip vanuit de sluiskolk
naar zee, dan stroomt zeewater de sluiskolk in. Vaart een schip in omgekeerde richting
vanuit zee de sluiskolk in, dan stroomt water vanuit de kolk naar zee.
Het volume van het schip onder de waterlijn (de waterverplaatsing of deplacement) bepaalt
de grootte van het verplaatste volume water. De waterverplaatsing van een schip ten
opzichte van het kolkvolume varieert globaal tussen orde 5% en 15%. Met andere woorden:
als een schip de sluiskolk passeert vanuit de kanaalzijde, verplaatst zich, bij invaren, orde 5
tot 15% van het kolkvolume van kolk naar kanaal en bij uitvaren en gelijk volume van zee
naar de kolk. Vaart bij een volgende schutting een schip vanuit zee naar het kanaal, dan
treden deze verplaatsingen op in de tegengestelde richting.

57 van 74

Stresstest "indirecte bedreigingen"
11206832-004-GEO-0006, 11 november 2021

Omdat in de praktijk evenveel schepen vanaf zee naar het kanaal varen als omgekeerd,
compenseren deze stromingen elkaar ongeveer qua volume (dit is afgezien van de diepgang
van de schepen: als er vooral lading naar binnen wordt gebracht en de schepen leeg weer
naar buiten gaan dan gaat er meer water door de sluis naar buiten dan er weer naar
binnenkomt). Er kan echter een netto zoutindringing ontstaan omdat het zoutgehalte van het
water dat vanuit zee via de kolk naar het kanaal stroomt zouter is dan het water dat vanuit
het kanaal via de kolk naar zee stroomt. Als ruwe schatting van de zoutindringing per
schutting door het deplacement van de passerende schepen lijkt een waarde van globaal
10% van het zout in de kolk dus reëel.
6.3.3

Kolkuitwisseling door dichtheidsstroming
Naast het nivelleren en de waterverplaatsing van schepen draagt ook de kolkuitwisseling
door dichtheidsstroming bij aan de zoutindringing vanuit zee naar het kanaal. Meestal is dit
de dominante bijdrage in de totale zoutindringing.
Dichtheidsstroming ontstaat door een verschil in dichtheid (als gevolg van een verschil in
zoutgehalte – of temperatuur) tussen het water in de sluiskolk en het water daarbuiten. Als de
sluis open staat naar de zeezijde zal deze zich vullen met het (zwaardere) zoute zeewater
terwijl het (lichtere) zoetere water in de kolk uitstroomt naar zee. Het zoutgehalte in de kolk
wordt hoger. Dit proces is mooi zichtbaar op onderstaande (wat oudere) foto van de
Noordersluis IJmuiden: de deur van het buitenhoofd is net open gegaan, het schip begint uit
te varen. In de voorhaven is het front te zien van de kolkuitwisseling: de overgang in kleur
van het water laat zien tot hoe ver het zoete water uit de kolk inmiddels gekomen is.

Figuur 6.2 Noordersluis IJmuiden, oktober 2013: kolkuitwisseling aan het buitenhoofd (Bron: Google Earth)

Zoet water

Zout water

Figuur 6.3 Kolkuitwisseling in een schaalmodel: de (rode) zwaardere zouttong beweegt naar rechts over de
bodem, minder zichtbaar is de retourstroming van lichter zoetwater naar links boven de instromende
zouttong, veroorzaakt door het open van de sluisdeur aan de zoute kant.
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Gesloten sluisdeur

Geopende sluisdeur

In een verticale doorsnede ziet het er uit als in de foto hieronder: vanaf links komt er
zoutwater de kolk in, terwijl er zoet water de kolk uitstroomt.

Als de deuren aan de zeezijde gesloten zijn wordt er genivelleerd naar de kanaalzijde en
daarna gaan de deuren aan de kanaalzijde open. Zodra die deuren zijn geopend stroomt het
zwaardere zoute kolkwater over de onderste helft van de waterkolom de sluiskolk uit naar het
kanaal en stroomt zoet water in de bovenste helft van de waterkolom vanuit het kanaal de
sluis in. Het zoutgehalte in het kanaal neemt dus toe en het zoutgehalte in de kolk neemt
weer af.
Op deze manier zal in iedere schutcyclus de kolk zout ‘ophalen’ aan de zeezijde en weer
‘loslaten’ aan de kanaalzijde, met een gelijk transport van zoetwater naar de zee. Dit gebeurt
dus ook als er geen niveauverschil is, en ook als er geen scheepvaart is. Als de deuren lang
genoeg open staan wordt steeds het hele kolkvolume uitgewisseld. We hebben het dus over
potentieel 100% van het kolkvolume, tegenover orde 10% voor beide andere bijdragen.
De bijdrage van de kolkuitwisseling wordt bepaald door hoe lang de deuren open staan in
verhouding tot de tijd die nodig is voor de kolkuitwisseling.
De snelheid van de dichtheidsstroming is een functie van het dichtheidsverschil en de diepte,
volgens de onderstaande formule:

u = 0.5  g 


H


waarin:
u : snelheid dichtheidsgolf (m/s)
g : zwaartekrachtversnelling (m/s2)
δρ: dichtheidsverschil (kg/m 3)
ρ : gemiddelde dichtheid (kg/m 3)
H : diepte (m)
Voor de Nieuwe Zeesluis bij IJmuiden betekent dit grofweg, dat bij een diepte van 18 m, een
dichtheidsverschil van 15 kg/m3 bij een gemiddelde dichtheid van 1015 kg/m3 en een
zwaartekrachtversnelling van 9,81 m/s2, dat de snelheid van de dichtheidsgolf ongeveer
0,8 m/s bedraagt. De Nieuwe Zeesluis van IJmuiden wordt 545 meter lang, en dat betekent
dat na ruim 10 minuten de helft van het kolkvolume is uitgewisseld. De (zoete) dichtheidsgolf
reflecteert dan tegen de gesloten deur en loopt in tegengestelde richting terug. De snelheid
neemt ondertussen iets af en na ongeveer 25 minuten is 85% van het kolkvolume
uitgewisseld.
Hoewel bovenstaande berekening natuurlijk maar een ruwe indicatie geeft van de
zoutindringing als gevolg van de dichtheidsstroming kunnen wel twee conclusies worden
getrokken. In de eerste plaats is duidelijk dat naarmate de sluisdeuren langer open blijven
staan, de zoutindringing toeneemt. Om de zoutindringing te beperken is het dus van
essentieel belang om de sluisdeuren zo laat mogelijk te openen en zo snel mogelijk te
sluiten.
Ook blijkt uit de bovenstaande berekening dat de zoutindringing als gevolg van
kolkuitwisseling bijna een orde groter kan zijn (85% van het kolkvolume of meer) dan de
zoutindringing als gevolg van het nivelleren en het deplacement (elk maximaal orde 10%).
Om de zoutindringing te beperken is het reduceren van het aantal schuttingen (om de
zoutindringing als gevolg van nivelleren te beperken) dus alleen effectief, wanneer de
sluisdeuren niet langer geopend blijven.
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Maar helaas blijkt in de praktijk het tegenovergestelde vaak het geval: de sluis blijft wachten,
met de deuren open, totdat er meer schepen in de kolk zijn. De totale bijdrage aan de
zoutindringing door kolkuitwisseling wordt voor een groot deel bepaald door de totale tijd dat
er, aan de ene of de andere klant, deuren open staan. En die tijd wordt eerder langer dan
korter als er minder schuttingen worden gedaan.
Veruit de meest effectieve maatregel om de zoutindringing via zeesluizen te beperken is om
de sluisdeuren zo veel mogelijk dicht te houden: zo laat mogelijk te openen en zo snel
mogelijk te sluiten.
Een van de manieren om dit te bewerkstelligen is de deuren te sluiten direct na het uitvaren
van schepen. De kolk gaat dan pas weer open als alle schepen die meegaan in de
eerstvolgende schutting zich hebben verzameld buiten de sluis: op wachtplaatsen of nog
(langzaam) varend op het kanaal. Dit is aan de kanaalzijde (met een vast peil en beschut
water) makkelijker te realiseren dan aan de zeezijde. Voor meerdere locaties is deze
werkwijze al geadviseerd.

6.4

Korte uitwerking van enkele geselecteerde locaties

6.4.1

IJmuiden
De “Nieuwe eesluis” vormt een onderdeel van het sluiscomplex van IJmuiden en is bedoeld
ter vervanging van de Noordersluis. Naar verwachting zal de Nieuwe Zeesluis begin 2022 in
gebruik worden genomen (zie Kamerbrief 30 juni 2021, Zeesluis IJmuiden en selectieve
onttrekking). Op dit moment is de toekomst van de Noordersluis nog niet vastgesteld. De foto
hieronder toont een overzicht van de situatie: links de spuisluizen met daarnaast (net buiten
beeld) het gemaal, dan de Noordersluis en de Nieuwe Zeesluis, dan de Middensluis (het
binnenhoofd is zichtbaar) en rechtsonder de aanloop naar de Zuidersluis en de Kleine Sluis.

Figuur 6.4 Overzichtsfoto IJmuiden, vanaf zeezijde. Het midden van de foto toont de Noordersluis (links) en
de nieuwe Zeesluis (rechts). (Bron: RWS)

Op dit moment zijn er gemiddeld zo’n 10 à 11 schutcycli per dag in de Noordersluis. Bij een
maximale bezetting groeit dat (volgens het scenario Autonome Ontwikkeling (Groenveld 2008
en 2009) naar ca. 14 schutcycli.
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De Nieuwe Zeesluis is 545m lang, 70 m breed en ca. 18 m diep. Daarmee is de Nieuwe
Zeesluis een stuk groter dan de Noordersluis (400 * 50 * 15m), en qua dimensies de grootste
sluiskolk ter wereld. Als gevolg van de grotere dimensies van de Nieuwe Zeesluis zal de
zoutindringing naar het Noordzeekanaal-Amsterdam Rijnkanaal toenemen (zie ook §2.2.1).
Om deze extra zoutindringing via de Nieuwe Zeesluis (in vergelijking tot de Noordersluis, bij
Autonome Ontwikkeling) te compenseren wordt een selectieve onttrekking aangelegd in het
Binnenspuikanaal, tussen het Noordzeekanaal en de Spuisluizen cq. het Gemaal. Het
principe van de werking van deze selectieve onttrekking is weergegeven in de figuur
hieronder, en is gebaseerd op het gegeven dat het zoutgehalte onderin de waterkolom van
het Noordzeekanaal groter is dan bovenin de waterkolom. Door de opening onderin de
constructie stroomt water met een relatief hoog zoutgehalte naar het Binnenspuikanaal en
vervolgens naar de Noordzee. Op deze manier kan de extra zoutindringing die via de Nieuwe
Zeesluis in het Noordzeekanaal terecht komt, worden gecompenseerd door de afvoer via de
Spuisluizen cq. het Gemaal van water met een hoger zoutgehalte in de onderste lagen van
de waterkolom.

Figuur 6.5 Principe van de werking van de Selectieve Onttrekking

De Selectieve Onttrekking is (naar verwachting) in 2024 gereed, terwijl de Nieuwe Zeesluis
begin 2022 in gebruik zal worden genomen. Dat betekent dat gedurende 3 jaar een manier
gevonden moet worden om een toename van zoutindringing te voorkomen of ten minste te
beperken. Een grotere zoutindringing is in principe te compenseren met een groter debiet
door het kanaal, maar daar is juist in droge tijden een tekort aan.
Andere te overwegen maatregelen gaan over het beperken van het aantal schuttingen met
zowel de Noordersluis als de nieuwe sluis. Daarbij zal dan echter voorkomen moeten worden
dat de sluisdeuren langer open blijven staan dan nodig is voor veilig in- en uitvaren. Hoe het
schutregime eruit komt te zien is nog niet bepaald. Ook in de kamerbrief van juni 2021
(Nieuwenhuizen Wijbenga, 2021b) wordt als tijdelijke oplossing genoemd om de Noordersluis
langer in gebruik te houden (ten koste van de nieuwe zeesluis).
Ten slotte nog een korte opmerking over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.
Voor de zoutindringing bij IJmuiden zijn daarbij twee aspecten van belang, namelijk de
stijging van de zeespiegel en de afname van de afvoer van het Noordzeekanaal in de zomer.
Beide aspecten zullen op termijn leiden tot een toename van de zoutindringing bij IJmuiden.
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6.4.2

Terneuzen
Het sluiscomplex bij Terneuzen verbindt het Kanaal Gent-Terneuzen met de Westerschelde.
Het waterpeil in het Kanaal Gent-Terneuzen ligt 2,10 m boven NAP. Alleen bij hoog water op
de Westerschelde is de buitenwaterstand hoger dan het kanaalpeil; in de regel is de
buitenwaterstand lager en dus is er een netto schutverlies vanuit het kanaal naar de
Westerschelde.
De waterafvoer via het Kanaal Gent-Terneuzen is volgens het waterverdrag tussen
Nederland en België vastgesteld op minimaal 13 m 3/s, gemeten over een tijdsbestek van
twee maanden (“Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België
betreffende [...], Brussel, 20-06-1960, Artikel 32). In de praktijk blijkt dat het in de
zomermaanden soms moeilijk is om voldoende afvoer op het kanaal te zetten omdat er
onvoldoende wateraanvoer via de Schelde in België beschikbaar is. Dit leidt ertoe dat, in
droge periodes, het handhaven van het waterpeil in het Kanaal Gent-Terneuzen
problematisch kan zijn door de combinatie van een beperkte water aanvoer vanuit België en
het netto schutverlies bij de sluizen van Terneuzen.
In de droge zomer van 2018 zakte het waterpeil in het Kanaal Gent Terneuzen inderdaad
door deze combinatie. Hierdoor werd een stremming van de sluis bij laagwater op de
Westerschelde ingesteld. Immers, bij laagwater op de Westerschelde is het schutverlies van
de sluis groter dan bij hoogwater. Bij een hoge waterstand op de Westerschelde werd er wel
geschut, maar dat leidde tot een grotere zoutindringing in het Kanaal Gent-Terneuzen: de
kolkuitwisseling aan de zeezijde gaat sneller door de hogere waterstand, en er wordt geen of
minder kanaalwater in de kolk gebracht voor het nivelleren, waardoor het zoutgehalte in de
kolk ook niet of minder wordt verlaagd.
Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen, die op de plaats
van de huidige Middensluis zal komen. De Middensluis blijft tot het najaar 2021 in gebruik;
volgens de planning zal in 2023 de Nieuwe Sluis beschikbaar zijn.
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Figuur 6.6 Overzicht sluiscomplex Terneuzen na de bouw van de nieuwe sluis. Van links naar rechts de
Oostsluis, de nieuwe sluis en de Westsluis. In de donkere kleuren is de oude situatie te zien met de
Middensluis.

De dimensies van de Nieuwe Sluis (427 m lang, 55 m breed en 16,44 m diep) zijn
vergelijkbaar met de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden. De Nieuwe Sluis wordt groter dan de
Middensluis (140 m * 18 m * 7,2 m) en de Westsluis van Terneuzen (290 m * 40 m * 12,5 m).
Het schutverlies van de Nieuwe Sluis zal dus ook groter zijn dan het huidige schutverlies, en
daarmee zullen in de toekomst naar verwachting dus vaker problemen optreden met het
waterpeil van het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze problemen nemen in de toekomst
waarschijnlijk nog extra toe omdat door klimaatverandering langere droge periodes worden
verwacht.
De grotere dimensies van de Nieuwe Sluis leiden, naast een toename van het schutverlies,
naar verwachting ook tot een grotere zoutindringing en een toename van het zoutgehalte van
het Kanaal Gent-Terneuzen. Er bestaat een norm vanuit de Kaderrichtlijn water voor het
zoutgehalte bij Sas van Gent (maximaal 3000 mg/l Cl, gemiddeld over 3 zomers). In de
huidige situatie blijkt het al lastig om aan deze norm te voldoen in een droge periode, en naar
verwachting zal dit in de toekomst met de Nieuwe Sluis nog moeilijker worden. Daarbij geldt
dat, om verschillende redenen, het handhaven van het peil belangrijker wordt gevonden dan
het beperken van de zoutindringing. Dat kan dus aanleiding geven tot stremmingen rond laag
water, net als nu al gebeurt, waarbij de toename van het zoutgehalte voor lief wordt
genomen. De grotere afmetingen van de nieuwe sluis kunnen dus aanleiding geven tot meer
stremmingen, als de aanvoer over het kanaal beperkt is: met dezelfde aanvoer kunnen
minder schuttingen worden gedaan.
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De verwachting is dat het handhaven van het peil en zoutgehalte in het Kanaal GentTerneuzen in de toekomst (nog) moeilijker zal worden. Afhankelijk van de nieuwe situatie zal
dan besloten worden of (en zo ja, welke) aanvullende maatregelen genomen moeten worden,
zoals de aanleg van een drempel of bellenscherm om de zoutindringing te beperken.
Overigens zal ook bij Terneuzen het direct sluiten van de sluisdeuren zodra de schepen zijn
gepasseerd (dus het verkorten van de deur-opentijden) bijdragen aan het beperken van de
zoutindringing.
Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Beslissing Ondersteunend Systeem
Kanaal Gent-Terneuzen (BOS-KGT), ter ondersteuning van de sluisoperatie gericht op het
handhaven van het kanaalpeil en het beperken van de zoutindringing.
6.4.3

Afsluitdijk
De schutsluizen van Kornwerderzand (en ook die bij Den Oever) worden gebruikt door zowel
de beroepsvaart als de recreatievaart. Het aantal schutcycli per dag is in de zomer groter (ca.
12 cycli per dag) dan in de winter (ca. 7 cycli per dag) als gevolg van de recreatievaart. Het
verschil in het aantal schutcycli is dus kleiner dan in het aantal schepen (zie Figuur 6.7). Wel
is er voor het uitvaren en vooral voor het invaren van een groot aantal jachten relatief veel tijd
nodig, waardoor de deuren lang open zullen staan. Voor de zoutindringing naar het
IJsselmeer in de zomer is het dus belangrijk om rekening te houden met de recreatievaart.
Naar aanleiding van de droogte in 2018 is in Weiler (2019) een verkenning gedaan naar hoe
het aanpassen van de operatie zou kunnen bijdragen aan het beperken van de
zoutindringing. In aansluiting op wat is beschreven in Paragraaf 6.3 is een schutregime
uitgewerkt waarbij de deuren aan de IJsselmeerkant worden gesloten na het uitvaren om
daarna enige tijd te wachten met het invaren. Daarbij is uitgegaan van één schutcyclus per
uur: als er weinig scheepvaart is, staan de deuren een groot deel van de tijd dicht en dat
beperkt de zoutindringing. Met andere woorden: deuren sluiten beperkt de zoutindringing.

Figuur 6.7 Aantal gepasseerde schepen per maand bij Kornwerderzand. Overgenomen uit Witteveen en Bos
(2015).

Bij de sluizen in de Afsluitdijk is het tussentijds sluiten aan de IJsselmeerzijde ook de meest
logische zijde omdat de opening aan de zeezijde samenhangt met de bediening van de
verkeersbruggen: deze hoeven dan maar één keer open per schutcyclus, net zoals nu het
geval is.
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Bij de Afsluitdijk lopen momenteel – naast de renovatie van de Afsluitdijk zelf – diverse
projecten, zoals de renovatie en uitbreiding van de spuisluizen, de aanleg van de
vismigratierivier, en op termijn de bouw van een nieuwe sluis bij Kornwerderzand.
De sluis van Kornwerderzand zal worden verbreed zodat het mogelijk wordt om (zeer grote,
luxe) plezierjachten te laten passeren ten behoeve van onderhoud bij gespecialiseerde
werven rond het IJsselmeer (Weiler en Ruijgh, 2018). De verbreding van de sluiskolk zal
leiden tot een toename van het kolkvolume, en daarmee tot een groter volume aan
kolkuitwisseling (aan beide zijden) en dus tot een grotere zoutbelasting van het IJsselmeer.
Bovendien ligt het voor de hand om aan te nemen dat bij een grotere kolk de tijd dat de
sluisdeuren zijn geopend eerder zal toenemen dan afnemen, hetgeen ook leidt tot extra
zoutindringing. In verband met de nieuwe sluis zullen ook de vaargeulen vanaf de sluizen
over het IJsselmeer worden verdiept. Deze verdieping van de vaargeulen zal de verspreiding
van het zout naar het IJsselmeer versnellen. Zeer waarschijnlijk zijn dus aanvullende
maatregelen nodig om de toename van de zoutbelasting van het IJsselmeer bij de nieuwe
sluis van Kornwerderzand te beperken.
6.4.4

Farmsum

Via de sluizen bij Farmsum staat de haven van Delfzijl in verbinding met het Eemskanaal. De
oude schutsluis bij Delfzijl is omgebouwd tot spuisluis.
In de droge zomer van 2018 is er orde 1 m 3/s aan doorspoeldebiet nodig geweest om te
voorkomen dat het zout te ver het binnenland in trok. Dit water moest worden opgepompt
vanuit het IJsselmeer en moest dus een lange weg afleggen. Of er in 2018 stremmingen voor
de scheepvaart zijn geweest is bij de auteurs niet bekend.

Oude schutsluis,
nu spuisluis
Schutsluizen

Eemskanaal

Figuur 6.8 Overzicht schutsluizen Farmsum, Delfzijl en Eemskanaal.

Om water en kosten te sparen wordt er dus nagedacht over mogelijkheden om de situatie te
verbeteren (zie ook wat er over deze locatie is genoemd in Paragraaf 6.2). Tegelijkertijd zijn
er plannen om de oude schutsluis weer geschikt te maken voor zijn oude functie om daarmee
het toerisme te stimuleren.
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Bij het bestrijden van de zoutindringing middels doorspoelen is het streven om per m 3 water
zoveel mogelijk zout af te voeren. Het zoutgehalte zal het hoogst zijn bij de bron, de
schutsluizen. Het is dus te overwegen om niet via de oude schutsluis te spuien, maar dat bij,
of zelfs via de huidige schutsluizen te doen.
Het kanaalpeil staat op 0,52 m + NAP, en dus hoger dan gemiddeld zeeniveau. Daarmee is
het een groot deel van de dag mogelijk om met een klein debiet te spoelen via de
schutkolken: daarmee wordt het zoutste water afgevoerd, nog voor het vanuit de schutkolk
het kanaal bereikt. Dit kan gedaan worden tijdens de schutoperatie. Deze procedure gaat ook
onderdeel uitmaken van de operatie van de Krammersluizen na ombouw, waar dit
gecombineerd wordt met bellenschermen. (Overigens is er ook bij de Krammersluizen veel
aandacht voor het zoveel mogelijk beperken van de deur-opentijden.)

6.5

Conclusies
In de aanloop naar dit project zijn de volgende vragen gesteld door Rijkswaterstaat met
betrekking tot zoutindringing. Op basis van het bovenstaande worden deze hier (in algemene
zin) beantwoord.
Welke maatregelen worden genomen en wat zijn de consequenties voor de
scheepvaart?
In 2018 zijn schutbeperkingen opgelegd bij de sluizen in de Afsluitdijk, in IJmuiden en
Terneuzen. Bij Terneuzen waren deze primair gericht op het beperken van het schutverlies
t.b.v. de handhaving van het peil op het Kanaal Gent-Terneuzen. Op de andere locaties
waren de maatregelen vooral gericht op het beperken van de zoutindringing. De maatregelen
bestonden uit het verminderen van het aantal schuttingen (in Terneuzen vooral rond laag
water op de Westerschelde), en dat heeft als consequentie voor de scheepvaart een langere
wachttijd (deze wachttijd is in deze studie niet gekwantificeerd).
Of daarbij ook aandacht is besteed aan het beperkt houden van de deur-opentijd is niet
bekend; daarvan bestaan helaas geen registraties. De effectiviteit van de maatregelen, in de
zin van de bereikte beperking van de zoutindringing, is daarmee niet vast te stellen. Als een
beperking van het aantal schuttingen samengaat met langere deur-opentijden, en dat is
eigenlijk wel te verwachten, kan dat laatste het effect van het eerste teniet doen. Het effect
van schutbeperking op de zoutindringing is dan beperkt, of mogelijk zelfs negatief.
Naast de beperking van het aantal schuttingen en de tijd dat de deuren geopend blijven, zijn
nog andere maatregelen mogelijk om de zoutindringing te beperken, zoals het gebruik van
een bellenscherm of de aanleg van een selectieve onttrekking. Deze maatregelen hebben
geen direct effect op de scheepvaart (in de zin dat ze de scheepvaart beperken). Het
indirecte effect van deze maatregelen op de scheepvaart kan juist positief zijn omdat deze
maatregelen de zoutindringing beperken.
Onder welke condities zijn deze maatregelen nodig en hoe vaak komen deze condities
voor?
In de huidige situatie vormt (mede door de aanpassingen in de infrastructuur) de
zoutindringing in het Noordzeekanaal – Amsterdam-Rijnkanaal en het Kanaal Gent –
Terneuzen reeds een punt van zorg in situaties van een tekort aan afvoer. Het IJsselmeer
speelt in situaties van droogte een steeds belangrijker rol als zoetwater-voorraad.
Maatregelen gericht op de beperking van de zoutindringing naar het IJsselmeer zijn daarmee
in de huidige situatie al relevant.
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Ook een onttrekking ter doorspoeling van het Eemskanaal wordt daarom kritisch bekeken.
Door klimaatverandering zal deze druk nog verder toenemen, omdat langere droge periodes
worden verwacht.
Daardoor is er dus, op alle locaties, ook onder de huidige klimaatcondities, steeds meer
reden om de zoutindringing door schutsluizen te beperken. Het reduceren van het aantal
schuttingen kan nuttig zijn, maar alleen als ook de tijd dat de deuren open staan beperkt
wordt gehouden. Als gevolg van de klimaatsverandering zal op termijn de inzet van
maatregelen steeds vaker nodig zijn.
Hoeveel neemt dit toe door klimaatverandering (zeespiegelstijging en toenemende
droogte), en aanpassingen aan de infrastructuur?
Het effect van zeespiegelstijging op de zoutindringing is op de korte termijn beperkt: die werkt
primair door op het nivelleren, maar dat is maar een beperkt deel van de oorzaak van
zoutindringing. Op langere termijn neemt het effect van de zeespiegelstijging op het
nivelleren – en daarmee op de zoutindringing – toe. Het effect van de kolkuitwisseling (lees:
deur-opentijden) blijft echter ook op de langere termijn belangrijker dan van het nivelleren.
De toename van het aantal en de duur van droge periodes is in de afgelopen jaren al
merkbaar geworden, en daarmee verzwakt het belangrijkste wapen tegen de zoutindringing:
het doorspoelen van de zoete watersystemen. Verwacht mag worden dat het effect van
dergelijke droogtes op de zoutindringing zal toenemen.
In IJmuiden en Terneuzen, en op termijn mogelijk ook bij Kornwerderzand, zijn (of worden)
nieuwe grote sluizen gebouwd ten behoeve van de scheepvaart. Deze vormen de grootste
bedreiging voor de zoutindringing, en deze bedreiging slaat terug op de scheepvaart zelf.
De normen voor het zoutgehalte in de achterliggende zoetwatersystemen zullen immers, in
tijden van droogte, een grens stellen aan het gebruik van de grote nieuwe sluizen. Binnen de
toelaatbare zoutindringing, of bij Terneuzen, binnen het toelaatbare schutverlies, mag een
grotere kolk minder vaak schutten dan een kleinere kolk. In IJmuiden wordt de bouw van de
nieuwe zeesluis gecompenseerd met de bouw van een Selectieve Onttrekking, maar deze
zal pas over enkele jaren gereed zijn.
Het beschikbaar komen van een sluis voor grotere schepen, kan dus ten koste gaan van de
beschikbaarheid (in aantal schuttingen) van de sluizen op die locatie voor de bestaande
schepen.
De belangrijkste constatering in dit hoofdstuk is dat er nog weinig bekend is over of en hoe
ingrepen in de schutoperatie op een effectieve manier bijdragen aan de beperking van de
zoutindringing: het reduceren van het aantal schuttingen kan contraproductief zijn. Om de
zoutindringing te beperken is het vooral van belang om de deuren zoveel mogelijk gesloten te
houden. Dit kan worden gerealiseerd door deze (aan één of beide zijden van de sluis) te
sluiten na het uitvaren en dan te wachten (met gesloten deuren) tot er een aantal schepen
gereed is om kort na elkaar in te varen. De uitwerking hiervan naar de praktijk zal vragen om
overleg met de sluismeesters en beheerders en met vertegenwoordigers van de
scheepvaart. Mogelijk zullen er dan lokaal ook voorzieningen moeten worden getroffen zoals
het aanleggen of uitbreiden van wachtplaatsen.
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Geadviseerd wordt om de mogelijke effecten van klimaatverandering en scheepsbewegingen
cq. sluisoperatie (aantal schuttingen en deur-opentijden) op de zoutindringing voor de
verschillende relevante locaties (IJmuiden, Terneuzen, Afsluitdijk, Farmsum) kwantitatief in
beeld te brengen. Op basis van die informatie kan dan met alle betrokkenen besproken
worden welke maatregelen genomen zouden kunnen worden.
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7

Conclusies
Het begrip “indirecte bedreiging” is in voorliggend rapport gedefinieerd als een externe
ontwikkeling, keuze of gebeurtenis, die nodig is omwille van andere doelen / ambities /
rivierfuncties, maar die een negatief effect kan hebben op de scheepvaartfunctie. Deze
bedreigingen ontstaan doordat maatregelen die worden genomen voor andere rivierfuncties
een effect hebben op de scheepvaart/bevaarbaarheid. In dit rapport zijn vijf indirecte
bedreigingen nader uitgewerkt, namelijk verandering in de rivierafvoerverdeling, peilopzet en
peilverlaging van peilgereguleerde systemen, aanzanding in de vaarweg, en het tegengaan
van zoutindringing door schutbeperkingen. De mate van uitwerking verschilt per bedreiging.
In een aparte rapportage wordt de bedreiging tegengaan van watertekort door
schutbeperkingen behandeld (De Jong & America, 2021).
Voor elke bedreiging zijn conclusies getrokken in de betreffende hoofdstukken. We
benoemen hier enkel de belangrijkste consequenties.
•

•

•

•

•
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De indirecte bedreiging ‘verandering in afvoerverdeling’ kan risico’s geven voor de
scheepvaart. Door de toenemende watervraag bij droogte voor de functies drinkwater en
het tegengaan van verzilting, worden op meerdere plekken maatregelen overwogen om
het rivierwater anders in te zetten met negatieve consequenties voor de functie
scheepvaart. De meest concrete en reële consequenties van het sturen van meer afvoer
richting het Amsterdam-Rijnkanaal ten tijde van droogte zijn hogere stroomsnelheden in
de Prins Bernhardsluizen en een kleinere waterdiepte met name tussen St. Andries en
Tiel. Juist bij laagwater heeft een verdere afname in waterdiepte hier gevolgen voor de
beladingsgraad (voor scheepvaart dat niet naar Duitsland vaart).
De grootste kwetsbaarheid voor de scheepvaart bij een hoger peil, is de beperking in
doorvaarthoogte. Het risico van de indirecte bedreiging ‘peilopzet van peilgereguleerde
systemen’ is voor de scheepvaart beperkt en door klimaatverandering wijzigt dit maar
weinig.
Met betrekking tot de indirecte bedreiging ‘peilverlaging van peilgereguleerde systemen’
is er reëel risico voor de scheepvaart. Streefpeilen kunnen in tijden van droogte niet altijd
gehandhaafd worden als er geen aanpassingen worden gedaan aan het schutbeleid. Dit
leidt tot kleinere waterdiepte of langere wachttijden. Afhankelijk van de beschouwde
regio, kan dit door klimaatverandering vaker optreden. Voor de gebeurtenis dat het peil
preventief wordt verlaagd om hoosbuien op te vangen schatten we in dat het risico op de
scheepvaart beperkt is; dit gaat om hooguit enkele dagen voorafgaand aan de bui.
Er is een reëel risico voor scheepvaart van de indirecte bedreiging ‘aanzanding in de
vaarweg als gevolg van rivierverruimende ingrepen (nevengeulen)’. Dit concluderen we
aangezien er in de komende jaren meerdere nevengeulen aangelegd zullen worden in
alle riviertakken”. De verondieping is significant en werkt door niet alleen tijdens extreme
omstandigheden. De aanzandingen bij nevengeulen zullen niet altijd leiden tot
verminderde beladingsgraad, omdat de meest kritieke diepte zich elders op de reis kan
bevinden (in Nederland vaak Nijmegen). Verondiepingen leiden tot hinder door een
toename in vaargeulonderhoud waar de diepte kritisch wordt en beïnvloeden mogelijk het
manoeuvreren en brandstofverbruik.
De indirecte bedreiging ‘tegengaan zoutindringing door schutbeperkingen’ geeft risico’s
voor de scheepvaart. De wachttijden bij de sluizen lopen op. Als gevolg van
klimaatverandering zal op termijn de inzet van maatregelen om zoutindringing tegen te
gaan steeds vaker nodig zijn. Er is aanbevolen de deur-open-tijden te onderzoeken,
omdat minder vaak schutten maar deuren langer open ervoor kan zorgen dat de
maatregel niet effectief is voor het tegengaan van zoutindringing.
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