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KPP rivierkundig onderzoek
Binnen het KPP project rivierkundig onderzoek worden jaarlijks
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken komen
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Grootschalige riviermodellen hebben vaak een rooster met een relatief grove
resolutie (20-50 m), waardoor het effect van geometrische details niet goed
wordt bepaald. Een voorbeeld van zulke details zijn kribben, welke te klein
zijn om te worden berekend op het rekenrooster. Omdat het belangrijke
elementen zijn in de Nederlandse rivieren, wordt het effect van kribben op
de waterstand en de stroming vaak geparametriseerd: de kribben worden in
het model opgenomen als overlaten en beschreven met empirische formules.
Gebruikelijk is om de zogenaamde ‘Tabellenboek’ aanpak te gebruiken.
Een nieuwere aanpak die het ook mogelijk maakt om het effect van de
vorm van de krib (kribverflauwing) te bepalen is de ‘Villemonte’ aanpak.
Het verschil tussen deze beide empirische formuleringen is onderzocht

ieder van de formuleringen. Bij piekafvoeren van 1995 en 2016, wanneer

Mohamed F.M. Yossef, Ton Visser (2018) Effect of groyne schematisation on WAQUA
model results, Deltares kenmerk 11202188-008-ZWS-0001

de waterstand hoog boven de krib stond, zijn de hoogwaterstanden in de

grondiger te valideren, voordat deze voor aangepaste vormen van kribben

Waal berekend met de ‘Villemonte’ aanpak circa 0,1 m hoger dan berekend

(kribverflauwing) kan worden toegepast. Een studie met gootproeven van

met het Tabellenboek. Aanbevolen is om de ‘Villemonte’ formulering

kribben is inmiddels in voorbereiding.

 oe goed kan de bodemverandering bij de langsdammen
H
met modellen worden nagespeeld?

>>

door verschillende waarden voor de parameters te kiezen die horen bij

Eind 2015 is de bouw van drie langsdammen in de Waal afgerond. Om het
effect van deze langsdammen op de rivier te volgen, wordt een uitgebreid
monitoring programma uitgevoerd. Ook tijdens het hoogwater van januari
2018 is gemeten. In deze case studie is het rivierstuk met langsdammen
gemodelleerd met het bestaande pakket Delft3D4 en met het nieuwe
pakket Delft3D Flexible Mesh. Dit om te beproeven of de hydraulische en
morfologische waarnemingen met het model gereproduceerd kunnen
worden en of beide pakketten vergelijkbare resultaten opleveren. Met
dezelfde randvoorwaarden en geometrische schematisatie zijn de
waterstanden langs de rivier en de afvoerverdeling tussen de hoofdgeul
en oevergeul voor meting en berekening vrijwel gelijk. Ook de locatie
en richting van bodemveranderingen zijn vergelijkbaar, maar zonder
kalibratie is de grootte van erosie en depositie nog niet goed.. In 2019
wordt deze case study verder uitgewerkt. Een morfologische berekening
10 jaar vooruit geeft als voorbeeld aan hoe de bodemligging kan gaan
veranderen (zie Figuur; voor Delft3D Flexible Mesh).

 oe goed kan het stroombeeld in de Midden-Waal
H
met modellen worden nagespeeld?

>>

Omer, A., W. Ottevanger, M. Yossef, F. Buschman (2019): Case study of morphological
modelling with Delft3D4 and Delft3D-FM; Longitudinal dams in the Waal River:
11202188-004-ZWS-0002.

De modelresultaten voor de case studie zijn ook gebruikt om te vergelijken
met stroomsnelheidsmetingen tijdens het januari 2018 hoogwater op een
groter Waaltraject met verlaagde kribben. Voor dit gedeelte zijn berekende
specifieke afvoeren vergeleken met gemeten waarden. In de Figuur (voor
rivierkilometer 901) zijn als voorbeeld dieptegemiddelde stroomsnelheden
weergegeven. In dit voorbeeld zijn de gemeten snelheden over het gehele
dwarsprofiel vrijwel gelijk, terwijl de berekende snelheden een menglaag
ter hoogte van de kribhoofden laten zien. De overeenkomst tussen de
ruimtelijke verdeling van gemeten en berekende stroomsnelheden is
daardoor wat beperkt. Redenen hiervoor zijn dat bij de metingen schepen
een invloed gehad kunnen hebben, dat in de metingen ruis aanwezig is
en dat stroomsnelheid niet over het gehele meetbereik gemeten is. In elk
geval geeft deze vergelijking van stroomsnelheid bij kribben een goede

modellen geïllustreerd.

Wat is het effect van
kribverlaging op ijsgang?

Omer, A., W. Ottevanger, M. Yossef, F. Buschman (2019) Case study of morphological
modelling with Delft3D4 and Delft3D-FM; Longitudinal dams in the Waal River: 11202188004-ZWS-0002.

bepalend is voor het ontstaan van een ijsdam (Ettema, 1990; Oudshoorn,

>>

analyse van de metingen en zijn de mogelijkheden en beperkingen van

1970; Zijlmans, 1980). Dit dit kan worden weergegeven met het Froude
getal Fr: Het ijs hoopt op wanneer Fr<0,08 (zie figuur). De vorming van

In het Pannerdensch kanaal is een maatregel voorgesteld om kribben te

ijsdek (1), bij Fr>0,08 schiet het ijs onder het ijsdek door (2) en bij Fr<0,08

verlagen voor het reduceren van de waterstand. Een functie van kribben

hoopt het ijs zich op aan de bovenrand van het ijsdek (3). Bij voortgaande

is om de ontwikkeling van een ijsdam tegen te gaan. Zoals voor iedere

aanvoer van kruiend ijs wordt de ijsdam dikker (4) en na verloop van tijd

maatregel moet worden nagegaan of de kans op ijsdamontwikkeling niet

slijt het ijs aan de onderzijde van de ijsdam af en wordt het ijsdek minder

verslechterd door de maatregel. Het doel van dit advies is om een methode

ruw (5). De beschouwde kribverlaging op het Pannerdensch Kanaal leidt tot

te geven, waarmee de invloed op ijsdamontwikkeling bepaald kan worden.

wat lagere Froudegetallen, maar waarden blijven boven het criterium voor

Uit literatuur blijkt dat de stroming aan de bovenrand van een ijsdek

ijsdamontwikkeling.

Hoe te suppleren in de Boven-Rijn?
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een ijsdam begint met kruiend ijs van bovenstrooms dat stuit op een vast

het uitvoeren en monitoren van twee suppleties in het grensgebied bij
Lobith worden uitgevoerd. In 2016 is in de Boven-Rijn bij Tolkamer de
eerste suppletie uitgevoerd (zie Figuur). In januari 2018 was er sprake
van een periode van hogere afvoer op de Rijn waardoor er een grotere
bodemdynamiek is opgetreden in het gebied van de eerste sedimentsuppletie
dan in de maanden daarvoor. RWS heeft meetgegevens geanalyseerd en
daar conclusies uit getrokken die zijn meegenomen in de beslissingen voor
het monitoringsprogramma. In 2018 heeft Deltares de conclusies getoetst
en gekeken of de geplande monitoringsinspanning voor de tweede suppletie

Vanwege aanhoudende bodemerosie in de Nederlandse Rijntakken wordt

gedraagt zoals verwacht en ook een hoogwater geen onverwacht hoge

gezocht naar een manier om de bodem te stabiliseren. RWS is daarom

dynamiek veroorzaakt. Dat betekent dat de eerste suppletie niet heeft

een proefproject gestart waaruit moet blijken of, en hoe, riviersuppleties

geleid tot neveneffecten en dat met de tweede suppletie een test gedaan

onderdeel kunnen zijn van het rivierbeheer Dit proefproject bestaat uit

kan worden met een dikkere suppletie.

Kan hout de bodem beschermen tegen erosie?
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in 2019 toereikend is. De belangrijkste conclusie is dat de suppletie zich

In de Rijn-Maasmonding komen verschillende ontgrondingskuilen voor.
Bij voortgaande erosie vormen deze kuilen een steeds groter risico voor
oevers, waterkeringen, brugpijlers en leidingkruisingen. In samenwerking
met de TU Delft (Prof. Wim Uijttewaal) is onderzocht of ontgrondingskuilen
stabiel gehouden kunnen worden door het aanbrengen van verzadigd hout.
Een van de onderzoeken was gericht op hoeveel lagen hout benodigd zijn
om erosie van de onderliggende bodem te voorkomen. Gootproeven zijn
uitgevoerd met een verschillend aantal lagen ‘boomstammen’ op elkaar
(zie figuur). De ‘boomstammen’ liggen horizontaal onder een hoek van 20
graden met de stroming (van rechts naar links in figuur). De stroomsnelheid
tussen de ‘boomstammen’ varieert aanzienlijk. De kleurstof maakt een naar
beneden gerichte stroming zichtbaar op een overgang in de bovenste laag

Roland Rubaij Bouman, Hydraulic load reduction as a function of depth in a filter layer
consisting of logs, MSc thesis, Delft University, July 2018.

‘boomstammen’ die zonder tweede houtlaag kan leiden tot erosie van de
onderliggende zandlaag. In de proef met drie lagen (zie figuur) verspreidt de gesteld dat een dikte van drie lagen regelmatig geplaatste ‘boomstammen’

>>

straal in de tweede laag en neemt de stroomsnelheid af. Op basis hiervan is voldoende is om erosie van de onderliggende zandbodem te voorkomen.

Hoe bemonster je rivierhout?
Van 2014 tot en met 2017 is er in de Rijn en IJssel geëxperimenteerd met
het plaatsen van bomen onder water om te kijken wat het effect daarvan is
op de biodiversiteit van macrofauna en vis. Vier pilots (Everdingen, vistrap
Amerongen, Redichem en Aersoltweerde) zijn in die tijd intensief gemonitord
voor de macrofauna. Daarbij zijn verschillende bemonsteringsmethodieken
met elkaar vergeleken. Er is onderzocht of er verschillen waren tussen
wortels, takken en stam, en hoe deze zo effectief mogelijk bemonsterd
konden worden. Tussen wortels, takken en stam zijn geen significante
verschillen gevonden. UDe onderwater-stofzuiger (airlift) ontwikkeld door
Bureau Waardenburg bleek een goede methodiek voor bemonstering. Voor
macrofauna was de zogenaamde EKR score op locaties met rivierhout hoger
dan op stenen. In helder en ondiep water werden veel stroomminnende
soorten aangetroffen, onder andere doordat het hout begroeid raakte met
draadalgen. Alle resultaten samengenomen (inclusief die van vis) geven
aan dat rivierhout een hoopgevende maatregel is voor de onderwater
biodiversiteit in rivieren. In 2018 is de monitoring gestandaardiseerd en op
Rivierhout (© Blik onder water; Uit rapport ‘Evaluatie pilot rivierhout’, Bureau
Waardenburg)

de markt gezet om de effecten op de biodiversiteit te blijven volgen.

