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KPP rivierkundig onderzoek
Binnen het KPP project rivierkundig onderzoek worden
jaarlijks onderzoeken uitgevoerd die zijn gericht op een
kortere termijn (binnen drie jaar) beantwoording van
vragen van RWS-rivierbeheerders. De prioritering van
deze vragen vindt plaats in het Programma Overleg
Rivieren (POR). Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van
activiteiten die in 2019 en 2020 zijn uitgevoerd, met een
beschrijving van enkele aansprekende resultaten. We willen
hiermee Rijkswaterstaters en anderen informeren over de
ontwikkelingen, zodat het rivierbeheer kan profiteren van
de nieuwe rivierkundige inzichten.
Contactpersonen:
Matthijs Boersema: matthijs.boersema@rws.nl
Anke Becker: anke.becker@deltares.nl
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MAATREGELEN

Wat is de invloed van langsdammen op de riviermorfologie?
Eind 2015 is de bouw van drie langsdammen in de Waal afgerond. Met
deze maatregel moet de hoogwaterveiligheid, de potentie voor riviernatuur en de vaargeul en het onderhoud daaraan verbeterd worden.
Om het effect van deze langsdammen op de rivier te volgen, wordt een
uitgebreid monitoring programma uitgevoerd. Voor een goede extra
polatie van waargenomen ontwikkelingen naar de langere termijn is een
model nodig.
Deze case studie is een vervolg op voorbereidende modelberekeningen
in 2018, door te berekenen wat de invloed van de langsdammen op de
rivierbodem is. Ook de invloed van de drempel bij de bovenstroomse
inlaat (de “regelknop” van de langdammen) is onderzocht om vast te
stellen in welke mate effecten zijn te sturen.
Volgens de verkennende berekeningen kan bij de onderzochte instellingen sedimentatie optreden in de hoofdgeul en kunnen morfologische

A. Omer, W. Ottevanger, M. Yossef (2019). Modelling the morphological effects of the
longitudinal dams in the Midden-Waal. Deltares-rapport 11203681-002-ZWS-0001.

veranderingen in de rivier en in de oevergeul met drempel in de inlaat
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beïnvloed worden. Dit onderzoek was input voor de afrondende evaluatie
van de langsdammen, die in 2020 is uitgevoerd buiten KPP.

Hoe stabiel is functioneel rivierhout?
Uit eerdere schaalproeven is gebleken dat verzadigd hout gebruikt kan worden als alternatief
“granulair filter” in een bodembescherming tegen erosie. In 2019 is de stabiliteit van het
hout in zo’n constructie onderzocht. In een goot van de TU Delft zijn meerdere configuraties
van een bodembescherming van wilgentakken beproefd. Ook het wateren van de takken
is onderzocht. Dit vergde voor al het hout dat nodig was meer tijd dan gepland, waarop in
de proeven het soortelijk gewicht van de takken op dat van verzadigd hout is gebracht met
spijkers. De stabiliteit van het hout in de toplaag is bepaald door de stroomsnelheid langzaam te laten toenemen. In analogie met de standaarden voor stortsteen is vervolgens een
stabiliteitscriterium voor verzadigd hout afgeleid. De figuur geeft een voorbeeld voor een
configuratie met 4 lagen hout dwars op de stroming. In de goot bleek dat configuraties met
hout parallel aan de stroomrichting stabieler waren.

Helpen de houten schermen
bij Redichem de vaargeul te
verruimen?

>>

M. Van den Berg (2019): Stability of randomly placed log bed
protections. Delft University of Technology.
Ook wordt een journal paper ingediend over dit werk.

van hout een bijdrage aan de KRW doelstellingen. In de pilot voor deze
locatie zijn medio 2015 een viertal houten schermen geplaatst. Om het
project verder uit te kunnen rollen is binnen dit KPP-project de werking
van de vier bestaande schermen op dit moment nader geëvalueerd en

In de rivierbocht bij de Redichemse waard, km 936.6, circa 10 km

teit voor rivierkunde (morfologisch effect) van het volledige project.

stroomopwaarts van stuw Hagestein, is voorgesteld de brede ondiepe

De inschatting is gebaseerd op enerzijds de waarnemingen in het veld,

binnenbocht met zand te verhogen, en deze aanvulling “vast te leggen”,

anderzijds de rekenresultaten van een vereenvoudigde morfologische

te versterken en te stabiliseren met inzet van houten schermen. Het

theoretische aanpak, en de kennis van invloed van elementen zoals

doel van deze maatregel is tweeledig: enerzijds leidt de aanvulling van

houten schermen en boomstammen op de morfologie. Parallel onder-

de binnenbocht voor een herverdeling van stroming, waardoor de vaar-

zoekt een afstudeerder of het mogelijk is de werking van houten scher-

geul in de buitenbocht iets verruimd wordt. Daarnaast levert de inzet

men met een numeriek model te voorspellen.

S. Giri en K. Sloff (2020): Rapid assessment of river-bend improvement at Redichem using wooden screens. Deltares-rapport.

>>

is een inschatting gemaakt van de te verwachten maximale effectivi-

Kwaliteitsborging pilot Oude Maas
In 2018 zijn door Rijkswaterstaat een aantal suppleties uitgevoerd in
erosiekuilen in de Oude Maas, met zand dat beschikbaar kwam uit
de verdieping van de Nieuwe Waterweg. Na de uitvoering zijn bodemligging en stroming gemeten. Deze waarnemingen zijn nodig om te
kunnen komen tot een sedimentbeheer in de Rijn-Maasmonding.
Deltares heeft in 2019 en 2020 de documenten met tussenresultaten
gereviewed, enkele analyses van de gerapporteerde gegevens uitgevoerd en een prognose gemaakt van het toekomstig gedrag van de
gesignaleerde bodemontwikkelingen. Sinds de uitvoering van de suppleties in het voorjaar 2018 ontwikkelt zich het effect van deze zandaanvullingen als geleidelijk zeewaarts bewegende golven. Het totale gesuppleerde volume op het traject km 995 – 1002,5 zal naar verwachting
rond het jaar 2026 verdwenen zijn. Dit komt ongeveer overeen met de
erosietrend die al voor de suppletie aanwezig was, en niet wordt veranderd door de suppletie.
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Sloff, K. (2019): Kwaliteitsborging Pilot Oude Maas - KPP 11203681-005. Deltares-memo,
23 dec. 2019.
Sloff, K. (2020): Morfologische ontwikkeling suppletiepilot Oude Maas. Analyse metingen
en prognose. Deltares memo, 10 dec. 2020.

Kwaliteitsborging suppletie Boven-Rijn
Rijkswaterstaat voert een pilot “Sedimentsuppleties Boven-Rijn” uit

dikte van de tweede suppletie. Ook na aanleg van de tweede suppletie

om te leren of en hoe suppleties in de toekomst kunnen bijdragen aan

zijn er geen grote sedimentatiegolven opgetreden die problematisch

het stabiliseren van waterstanden en bodemliggingen in de vrij-afstro-

zouden kunnen zijn voor de scheepvaart. Wel kan worden geconclu-

mende Rijntakken. Na uitvoering van de eerste suppletie in 2016 volgde

deerd dat het bij toekomstige suppleties belangrijk is rekening te houden

in 2019 een tweede suppletie. De effecten van de tweede suppletie

met de benedenstroomse aanzanding aan de tegenovergestelde oever:

worden in de komende jaren gemonitord. De interpretatie van die ge-

wanneer daar sprake is van een bestaande ondiepte (bijvoorbeeld een

gevens moet uiteindelijk in 2022 leiden tot conclusies over de mogelijk-

binnenbocht) dan kan deze uitgroeien tot een knelpunt.

heden en onmogelijkheden van suppleties in rivieren.
Een analyse van de 2016-suppletie op basis van de eerder geformuleerde kennisvragen is al uitgevoerd. In 2020 zijn alle waarnemingen
van de eerste suppletie door RWS gepresenteerd in een afrondende
rapportage. Deltares heeft middels review bijgedragen aan de kwali
teitsborging van deze rapportage en een tussenevaluatie van het
bodempeilingen.
Het gedrag van de bodem na aanleg van de tweede suppletie lijkt sterk
op het gedrag na aanleg van de eerste suppletie ondanks de grotere

Becker, A. (2020): Tweede suppletie Boven-Rijn: tussenevaluatie hoogwater 2020. Deltaresmemo 11205234-010-ZWS-0001.
E. Mosselman, G. Duró, E. van der Deijl, C. Eijsberg-Bak, T. Buijse (2020): Beheer van
dynamische oevers. Deltares-rapport 11205234-012-ZWS-0001.
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gedrag van de tweede suppletie uitgevoerd op basis van de eerste

INSTRUMENTEN EN METHODEN

Hoeveel erosie kan worden toegestaan bij natuurvriendelijke
oevers en op welk moment moet worden ingegrepen?
Op de Maas zijn oevers op veel plaatsen ontsteend en opnieuw inge-

oevers kennen meer erosie en sedimentatie dan de oorspronkelijke

richt voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers (NVOs). Deze

vastgelegde oevers en worden daarom aangeduid als “dynamische
oevers”. Als rivierbeheerder staat Rijkswaterstaat voor de vraag hoeveel oevererosie kan worden toegelaten en op welk moment moet worden
ingegrepen. In het kader van het KPP-onderzoeksprogramma “Rivierkundig onderzoek” heeft Deltares in 2020 hulpmiddelen ontwikkeld om
deze vraag te beantwoorden. Om te kunnen onderscheiden in oevertrajecten met voldoende, beperkte of zonder ruimte voor dynamische
ontwikkeling zijn er kaarten gemaakt met huidige oeverlijnen, historische oeverlijnen en grenzen van toelaatbare oevererosie. Daarnaast is
geëvalueerd welke methoden er zijn om oevererosie te voorspellen, en
is er een advies opgesteld voor het toepassen van deze methoden, met
onderscheid naar de verschillende oevertrajecten en onderscheid naar
enerzijds een direct inzetbare pragmatische methode en anderzijds
kunnen worden. Daarnaast is er advies gegeven over het beheer van

Foto: Oevererosie langs Zuidereiland (Maas). Bron: Hesp, 2020.

verschillende types oever.
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een meer gedegen methode die volgend jaar operationeel gemaakt zou

In het onderzoek naar ontgrondingskuilen in de Rijn-Maasmonding is het

voorspelling niet is gebaseerd op simulatie van fysica maar op extrapolatie

tool htrend ontwikkeld, dat door extrapolatie van horizontale trends de

van geobserveerde trends. Trendbreuken, bijvoorbeeld door het aan-

verplaatsing van van kuilranden voorspelt. In 2019 is verkend of voor

snijden van ander sediment of andere vegetatie of door het optreden van

oevers van rivier en nevengeulen in Maas en Rijntakken op die manier

een andere afvoerhydrograaf dan de historische worden niet beschouwd.

ook een snelle voorspelling is te geven voor dynamische (geul)oevers.

In 2020 is dit onderzoek verder verdiept om te zien welke gevolgen ver-

De resultaten laten zien dat er in principe een zinvolle voorspelling mo-

schillende keuzes bij het gebruik van htrend hebben voor de spreiding en

gelijk is voor een aantal jaren vooruit (onderzocht is tot 5 jaar vooruit).

nauwkeurigheid van de voorspelling. Daarbij is zowel naar dynamische

Daarbij moet uiteraard wel in het achterhoofd worden gehouden dat de

oevers (Maas) als naar erosiekuilen in de Oude Maas gekeken.

R. Sinnige en A. Becker (2019): Voorspelling van lokale bodemligging door extrapolatie van horizontale trends. Deltares-rapport met kenmerk 11203681-008-ZWS-0005.
K. Berends (2020): Vervolganalyse Horizontale Dynamiek - Oude Maas. Deltares-memo 11205234-013-ZWS-0001.
K. Berends (2020): Vervolganalyse Horizontale Dynamiek – Maasoevers. 11205234-013-ZWS-0004.
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Is met extrapolatie van horizontale trends een snelle voorspelling
te geven van de verplaatsing van dynamische (geul)oevers?

Kunnen de steilranden van dynamische oevers geautomatiseerd
uit luchtfoto’s of satellietbeelden worden gehaald?
Voor de snelle voorspelling van de verplaatsing van dynamische rivieroevers heeft het hierboven beschreven tool htrend de locatie van de
steilranden nodig als invoer. Deltares heeft een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het automatisch bepalen van steilrandlijnen langs de Maas. Daarbij is gekeken naar verschillende methodes. De voorbeeld-casus heeft laten zien dat het in principe mogelijk is,
ook al moet er rekening gehouden worden met een aantal zaken die tot
problemen kunnen leiden.

>>

A. Haag (2020): Verkenning geautomatiseerde bepaling steilrandlijnen. Deltares-memo
11205234-013-ZWS-0005.

Hoe kunnen vrij eroderende oevers gekarakteriseerd worden?
Voor de Kaderrichtlijn Water is op meerdere riviertrajecten de
oeverbescherming verwijderd om een land-watergrens met groter
potentieel voor natuur te bewerkstelligen Gebleken is dat niet alleen
het gemiddeld patroon van de dynamiek bij eroderende oevers relevant
is voor het riviergebruik maar ook de ruimtelijke variaties daarin. Om
deze morfodynamiek voor de oever en de aansluitende vaarweg te
kunnen karakteriseren (en in de toekomst ook voorspellen) is in dit
deelproject aan de hand van enkele vrij eroderende oevers langs de
Maas een methode ontwikkeld om het gemiddelde morfodynamisch
karakter en de ruimtelijke variatie van het droge en natte deel van de

>>

oever statististisch eenduidig en zonder veel inspanning te beschrijven.
V. Chavarrias (2019): Bank characterization. Deltares-memo, kenmerk 11203681-009-ZWS-0004,
6 december 2019.

Hoe relevant is ijsvorming op de rivieren
voor de hoogwaterveiligheid?
IJsdammen vormen een belangrijke factor in historische overstromingen langs de Nederlandse rivieren. Door de normalisering van de
rivieren, maar ook door warmer water als gevolg van klimaatverandering en koelwaterlozingen, zijn de frequentie van de vorming van een
ijsdek en de duur van een ijsdek afgenomen. Rivierverruiming maakt de
verbetering door normalisatie echter deels ongedaan. Bovendien zou
een toekomstige energietransitie de koelwaterlozingen op de Rijn nog
verder kunnen verminderen dan al gebeurde door de sluiting van kerncentrales in Duitsland. Daarom heeft de mogelijkheid van ijsvorming en
ijsdammen blijvende aandacht nodig. Deltares heeft onderzocht wat de
kans op het voorkomen van ijsdammen op de grote rivieren is, wat de
gevolgen van ijsdammen voor de hoogwaterveiligheid zijn (beïnvloeding
van faalmechanismen en de kans van voorkomen van hoge waterstanklimaatverandering. Binnen de aannamen van deze studie wordt gecon-

Bevroren Rijn; Rijnbrug bij Arnhem; 1947

cludeerd dat ijsvorming een significante bijdrage aan de overstromings-

J. de Jong, F. Diermanse, A. Becker, A. van der Meer, A. Teixeira, P. Boderie (2020): Effect
ijsvorming op de overstromingskans. Deltares-rapport 11205234-002-ZWS-0002.

kans kan leveren.
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den) en hoe de kans op vorming van ijs en ijsdammen verandert door

Morfologisch model van de Maas
De rivierbodemligging van de Maas is onder meer van invloed op rivier-

vaardiepte). Momenteel kan de morfodynamiek in de Maas uitsluitend

waterstanden, op afmetingen van het vaarwater, op de standzekerheid

voorspeld en beoordeeld worden met expert judgement en vuistregels.

van constructies en objecten en op de habitat. Voor die aspecten is het

Daarmee kunnen dynamische ontwikkelingen op verschillende tijdschalen

kennen en voorspellen van de bodemligging voor rivierbeheer relevant bij:

en complexe interacties tussen maatregelen buiten beeld blijven.

• projectontwerpen van ingrepen in/langs het zomerbed (normalisatie,

Dit is aanleiding om het huidige voorspelgereedschap uit te breiden met

sedimentbeheer,…),
• effectbepaling bij de evaluatie en toetsing van initiatieven (rivierkundig
beoordelingskader),
• analyses bij monitoring in pilots (rivierverruiming, vaarwegverruiming,
zomerbedver-diepingen, eroderende oevers, ...),
• analyses van toekomstscenario’s met beheervarianten voor de lange
termijn

een morfologisch model van de Maas, zodat een completer en eenduidiger bepaling van de morfodynamiek in de Maas mogelijk wordt. In
2019 is door Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat een plan van
aanpak voor het bouwen van dat model opgesteld. Hierbij zijn ook de
Belgische partners betrokken en is zoveel mogelijk aangesloten bij de
ontwikkeling van de hydrodynamische zesde-generatie modellen voor
RWS in de D-HYDRO Suite. In 2020 is een eerste versie van het model

Met het intensiever vaarweggebruik van de Maas en tegelijkertijd de be-

uitgevoerd (optimalisatie rekentijd, schematisatie van de grinddrempels)

hoefte aan herstel van rivierdynamiek speelt de morfodynamiek van de

die moeten aantonen hoe met het model de beste resultaten verkregen

Maas in de komende decennia een steeds grotere rol (i.v.m. handhaving

kunnen worden.

Figuur: Doorbraak grindrug en verlegging stroomgeul bij Meers (foto: RWS).
W. Ottevanger, E. Verschelling, S. Giri (2020) Initiële modelbouw morfologisch model voor de Maas, Deltares-rapport 11205234-003-ZWS-0001
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van de gehele Maas gebouwd en zijn verschillende principeonderzoeken

INITIATIEVEN

RiverLab
Het RiverLab is een bestaand platform dat tot doel heeft rivieronderzoekers en adviseurs en beheerders in binnen- en buitenland met
elkaar te verbinden. Het moet helpen om een community te creëren
en het gebruik van open software en het delen van modelschematisaties van rivieren te faciliteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het
overdragen van de kennis die wordt opgedaan binnen het onderzoeksprogramma Rivers2Morrow aan de bredere community. Het platform
is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en wordt momenteel
beheerd door Deltares. In 2020 is de website van de community gemoderniseerd. Daarnaast zijn er nieuwe modelschematisaties gedeeld,
waaronder de 1D-modellen van de Maas en de Rijntakken, die ontwikkeld zijn in het kader van IRM, en zijn gebruikers via het nieuwe forum
webinar gehouden waarin een uitleg is gegeven over basis modellertechnieken en de beschikbare software.

https://oss.deltares.nl/web/riverlab-models/home
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op de website geholpen met vragen over het modelleren. Ook is er een

In 2019 is er een Nederlands-Duitse werkgroep ingericht door Rijks

voor kennis over riviermorfologie aan de werkgroep en draagt bij aan de

waterstaat en de Duitse WSV (RWS-ON & WSV Niederrhein-Bovenrivieren

afstemming van numerieke modellen die in het grensgebied gebruikt

werkgroep). Het doel is om met behulp van rivierkundig onderzoek met

kunnen worden.

prognoseberekeningen de beheerders te adviseren over de vaarweg in
het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Deltares levert hier-

K. Sloff (2019): Models Border Region Rhine - status March 2018. Deltares-memo, 11 maart 2019.
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RWS-WSV werkgroep Niederrhein-Bovenrivieren

KENNIS

Hoe kan inzichtelijk gemaakt worden welke kennis er op de
langere termijn moet worden ontwikkeld?
In november 2018 is een gesprek gevoerd in het Platform Rivierkennis

vragen, c) goede landing van antwoorden en geeft d) inzicht in kennis-

over het belang van kennismanagement. Hierbij bleek dat een lange-

leemtes.

selijke aanvulling is op het huidige proces van inventariseren en priori-

In 2020 zijn de doelen voor riviergebruik en beheer beschreven op

teren en programmeren van kennisvragen in het Programma Overleg

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarvoor zijn doelen

Rivieren (POR, onderdeel van Platform Rivierkennis). De visie wordt

bomen uitgewerkt voor de verschillende functies van de rivier. Vervol-

in de vorm van een Kenniskompas opgesteld omdat WVL hier goede

gens zijn beleids- en beheervragen afgeleid. De doelenbomen kunnen

ervaring mee heeft opgedaan bij het Kenniskompas Kust. Het kennis-

worden benut bij het uitvragen, afstemmen en prioriteren van kennis-

kompas geeft richting aan een lange termijn kennisprogrammering

vragen in 2021, en andersom om de kennisontwikkeling uit 2020 te

door de verbinding te leggen tussen de strategische beleidsdoelen,

vertalen naar betekenis voor de doelen. Daarnaast helpt het kompas

de operationele beheerdoelen en de kennis die nodig is om doelen

om de ontwikkelde kennis naar beleid en beheer te vertalen. Het gaat

te bereiken en aannames en uitgangspunten (periodiek) te evalueren.

dan om het beantwoorden van de vraag: Wat kunnen de resultaten

Centraal staat ‘waarom’ en ‘waarvoor’ we kennis nodig hebben. Dit

betekenen voor de operationele doelen en voor de tactische en stra-

geeft een goede basis voor: a) de onderbouwing van nut en noodzaak

tegische doelen? Is het nodig om op basis van deze kennis het beleid,

van de beantwoording van kennisvragen, b) bundeling van kennis

gebruik of het beheer aan te passen?

A. te Nijenhuis, A. Becker (2020): Kenniskompas synthese. Deltares-memo 11205234-006-ZWS-0001.
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termijn visie op het benodigde kennisniveau over 5 of 10 jaar een wen-

In 2017 is het Verhaal van de Rivier opgesteld. In 2018 is gewerkt aan het

weten wat we met het systeem willen. Hierdoor hoeft niet bij elk initiatief,

Verhaal van de Maas. Op basis van deze verhalen en de strategie die is

project of programma afzonderlijk nagedacht te worden over hoe het

uitgestippeld in de Strategische Agenda Rivieren (SAR) wil Rijkswater

past bij het systeem (systeemverantwoord inrichten en beheren). Het be-

staat WVL een beheerdersperspectief ontwikkelen op riviertak- en

heerdersperspectief is een afgestemde onderlegger die RWS op diverse

systeemniveau. Het RWS Beheerdersperspectief Rivieren heeft als doel

fronten kan gebruiken.

helderheid te verschaffen over de kijk van RWS als systeemverantwoor-

Dit onderdeel wordt bij Rijkswaterstaat WVL vormgegeven in nauw over-

delijke beheerder op fysieke ontwikkelingen in het rivierengebied.

leg met collega’s bij WVL, ON, ZN en WNZ. In 2019 heeft Deltares kaar-

Vanuit het perspectief van de beheerder wordt aangegeven welke kwes-

ten opgeleverd met “issues” die spelen bij de verschillende rivierfuncties.

ties spelen ten aanzien van het functioneren van het systeem ten behoeve

Denk daarbij o.a. aan flessenhalzen voor hoogwaterbescherming, erosie

van alle functies van de rivier en welke ontwikkelingen in dat systeem dan

en aanzanding met relevantie voor scheepvaart, ecologische hotspots

gewenst en ongewenst zijn. Het RWS Beheerdersperspectief Rivieren

etc. Voor al deze issues is gewerkt aan een overzicht met mogelijke type

vormt een concrete basis voor het bepalen van standpunten van RWS als

maatregelen en een eerste indicatie van de voor- en nadelen hiervan. In

beheerder, voor het beoordelen van initiatieven, geeft richting aan de ont-

2020 is op basis van de kaarten het gesprek aangegaan en zijn de kwes-

wikkeling van nieuw beleid (zoals IRM) en biedt een basis voor trajecten

ties aangevuld en aangescherpt. Verder is samen met WVL gewerkt aan

zoals het Nationaal Water Programma, Integraal Riviermanagement, de

het schrijven van het RWS Beheerdersperspectief Rivieren.

Netwerkbeheervisie, de netwerkschakelplannen en de SLA.
Het beheerdersperspectief stelt RWS in staat om koersvast te opereren:

Nathalie Asselman

Het verhaal van de Rijntakken

te brengen wil RWS het Verhaal van de Rivier uit 2017 uitbreiden naar de

In 2017 is het Verhaal van de rivier verschenen, een deskundigenverhaal

takken. Samen met de verhalen van de Maas en de Rijnmaasmonding,

van en door inhoudelijke experts, van binnen en buiten RWS, geschreven,

vormt dit verhaal een stevige basis voor RWS om adviezen en standpun-

met als doel het borgen en ontwikkelen van systeemkennis. Dit verhaal

ten op te baseren t.b.v. MIRT-verkenningen, IRM en (nieuw) Rivierbeheer.

geeft vijf gidsprincipes die gehanteerd worden bij het realiseren van

In 2020 is daarvoor met experts gekeken naar wat er mist om het Verhaal

ontwikkelingen die het riviersysteem beïnvloeden. De titel suggereert

van de rivier uit te breiden tot het verhaal van de Rijntakken. Daarbij is

dat het over alle grote rivieren in Nederland gaat, maar de systeembe-

bezien welke karakteristieken de IJssel en Neder-Rijn toevoegen aan het

schrijvingen betreffen met name de Waal. Als uitbreiding zijn in 2018 het

verhaal en hoe de gidsprincipes daardoor worden beïnvloedt.
Nathalie Asselman

>>

IJssel(delta) en Nederrijn-Lek. Dit resulteert in het Verhaal van de Rijn-

Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rijnmaasmonding opgesteld.
Om de werking van de Nederlandse riviersystemen compleet in beeld

>>

Wat is de kijk van RWS op fysieke ontwikkelingen en beheer in
het rivierengebied?

Wat is de ecologische ontwikkeling van de Grensmaas?
De Grensmaas wordt (naast de Gelderse Poort, Biesbosch en IJssel-
Vecht delta) vanwege de van oorsprong aanwezige dynamiek, diversiteit
en interne samenhang beschouwd als een van de (potentiële) ecologische
hotspots van de grote rivieren. Tegelijkertijd is er onvoldoende zicht op
hoe de natuur zich verder kan ontwikkelen bij veranderende afvoerregime’s van water en sediment, en na de realisatie van het Grensmaasproject.
Daarom is er een grote behoefte aan een synthese van de bestaande
kennis en het identificeren van benodigde kennis(velden) waarmee op
systeemniveau een beeld kan worden verkregen van het huidige en toekomstige karakter (in de komende decennia), de spreiding en het tempo
van de ecologische ontwikkelingen in de Grensmaas en of deze ontwikkeling past binnen de gewenste richting. Inzicht is nodig in effectieve
beheersmaatregelen die dit desgewenst kunnen bijsturen. In dit deelproject zijn de inhoud en samenwerkingsvorm voor een gebiedsgericht
in de Grensmaas nader uitgewerkt. Het onderzoek vindt plaats onder het
onderzoeksprogramma Rivers2morrow.

G. Geerling, H. de Mars, W. de Jong, B. Possen Tom Buijse, M. Antheunisse (2020):
Ecologische ontwikkeling Grensmaas: nadere uitwerking voor een gebiedsgericht
monitoring- en onderzoeksprogramma. Deltares-rapport 11205234-014-ZWS-0002.

>>

monitoring- en onderzoeksprogramma voor de ecologische ontwikkeling

MONITORING

Zijn er innovatieve methoden voor het meten van transporten van
water, sediment en zout in de Rijn-Maasmonding?
Voor de berekening van zoutindringing en morfodynamiek in in de
Rijnmaasmonding zijn zeer verschillende modellen nodig, maar deze
steunen gedeeltelijk op dezelfde informatie over stroomsnelheden.
Onderzocht is wat deze gedeelde informatiebehoefte is en hoe dit
efficiënt kan worden ingewonnen. Momenteel gebeurt inwinning
over korte perioden met Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
metingen vanaf een boot. In dit onderzoek zijn methoden op een rij
gezet waarmee de stroomsnelheid langduriger kan worden bepaald:
1) ADCP vanaf veerpont, 2) vaste ADCP of akoestische tomografische
technologie (verticaal neerwaarts vanaf een boei, verticaal opwaarts
vanaf de bodem, horizontaal vanaf een pijler of onderwateroever, en
voor niet-gestratificeerde profielen 4) Grootschalige Particle Image
Velocimetry (bv met bellenscherm) uit camerabeelden van grote
hoogte (idem voor thermische camera’s), 5) Rivierradar of K-band
radar op grote hoogte (paal of brug). Een test door de USGS met een
F. Buschman en E. van der Deijl (2019): Innovatieve methoden voor afvoermonitoring in de
Rijnmaasmonding: Een beknopt overzicht. Deltares-rapport 11203681-004-ZWS-0001.

figuur. De oppervlaktestroomsnelheid kan hiermee op afstand continu
worden bepaald.

>>

Rivierradar in de San Joaquin River in California is getoond in bijgaande

Zijn akoestische metingen geschikt om de ondergrond van de
Rijn-Maasmonding in kaart te brengen?
In de Rijn-Maas monding zijn afgelopen decennia tientallen ontgron-

Door middel van akoestische geofysische technieken kan aanvullend

dingskuilen opgetreden. Deze ontgrondingskuilen ontstaan doordat de

aan boorpunten lijninformatie worden verkregen van de ondergrond

veen- of kleilaag op de rivierbodem plaatselijk ontbreekt zodat in de

opbouw, zodat de rivierbodem ruimtelijk kan worden gekarteerd. Om

onderliggende zandlaag door erosie een kuil ontwikkelt. Door de diepe

de bruikbaarheid van deze methoden te bepalen heeft Deltares voor

kuilen kunnen vooroevers instabiel worden, (bres)vloeiingen ontstaan

Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta geofysische metingen

en de intreelengte van grondwaterstroombanen naar het binnendijks

uitgevoerd in de Oude Maas en het Spui.

gebied afnemen. Voor het voorspellen van deze kuilen is een goed

Met de combinatie vantechnieken is een goed beeld verkregen van

begrip van de opbouw en samenstelling van de ondergrond nodig.

de ondergrondopbouw. Zo was de dikte van de veen- of kleilaag on-

De informatie uit beschikbare oude boringen betreft alleen het boor-

der de waterbodem goed zichtbaar, en ook het reliëf van afzettingen

punt, is in veel gevallen gedateerd en is zonder de juiste metadata en

in de zandlaag daaronder en lokale variaties in bodemopbouw door

lithologische context beperkt te extrapoleren.

aanwezigheid van oude geulen. Deze informatie helpt om gericht
boringen te plaatsen om de werkelijke eigenschappen van de grond

A. Wiersma (2019): Geofysisch onderzoek Oude Maas, Deltares memo, 7 december 2019.

>>

lagen te bepalen.

