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De ambitie van het onderzoeksprogramma:
Een wenkend perspectief
In 2022…
kunnen we voor een periode van 50-100 jaar de ontwikkeling van
bodemligging, beddingvormen, afvoer en afvoerverdeling en ecologische
omstandigheden in de uiterwaarden betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen,
zodat de waterbeheerder daar (beheer)maatregelen op kan afstemmen.
In 2022…
kunnen wij die berekeningen uitvoeren met een vlot rekenend 2D
hydrodynamisch-morfologisch-ecologisch model. Scenario’s en strategieën zijn
eenvoudig met het model binenn een dag te te simuleren en te visualiseren.
In 2022…
kunnen we de ontwikkeling van onze rivierdelta over een periode van 50 tot
250 jaar betrouwbaar doorrekenen. Daarbij weten we hoe groot de invloed van
onzekerheden is op deze ontwikkeling en kunnen we het effect van scenario’s
van klimaatontwikkeling en strategieën van ingrepen laten zien.

1. Voorwoord
Rivieren passen zich langzaam aan aan veranderde omstandigheden. Mede als gevolg van ingrepen in
het verleden in het natuurlijke systeem is de rivierbodem structureel aan het eroderen. Dit levert onder
andere problemen op voor scheepvaart en voor kabels en leidingen. Het heeft de voorkeur om in het
beheer van de rivier met de natuur mee te werken; er tegenin werken kost veel meer inspanning. Maar
hoe verandert dat evenwicht als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging? En is dat
evenwicht dan een acceptabele situatie? Helemaal natuurlijk zal het riviersysteem niet meer worden,
daarvoor hebben we in het verleden al teveel restricties aangebracht en er zijn teveel hedendaagse
eisen aan het systeem om het zijn gang te laten gaan. Hoe ziet een verstandig compromis tussen
natuurlijk gedrag en opgelegde restricties vanuit onderhoud, ingrepen en functies van de rivier er uit?
Deze vragen over de lange termijn rivierontwikkeling komen niet voldoende aan de orde in bestaande
onderzoeksprogramma’s die zich veelal op de korte en middellange termijn richten. Het voorliggende
onderzoeksprogramma gaat juist over die lange termijn vragen. Dat wil overigens niet zeggen dat het
onderzoek voorlopig niet toepasbaar is. Ook voor beslissingen die op korte termijn genomen worden is
het van belang om te weten waar de stip op de horizon ligt.
Wat is NKWK Rivieren?
NKWK is het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Doel van dit programma is een
klimaatbestendige en robuuste delta. Initiatiefnemers van NKWK zijn de Deltacommissaris, de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Infrastructuur en
2

Milieu, Rijkswaterstaat, de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen,
Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, Alterra, TNO, KNMI en het bedrijfsleven. Ze investeren in
kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap.
NKWK heeft 14 onderzoekslijnen, waarvan er 6 bestempeld zijn als ‘focus’-onderzoekslijn. Rivieren is
één van die focus-onderzoekslijnen binnen NKWK en kan daarmee rekenen op volledige ondersteuning
van de stuurgroep en programmaraad van NKWK.

2. Inleiding
Rivieren passen zich langzaam aan veranderende omstandigheden aan. De lange
termijn effecten van ingrepen zijn nog niet goed begrepen en moeten nader
onderzocht worden, omdat de consequenties voor veiligheid en economie groot
kunnen zijn. Lange termijn onderzoek staat niet op zichzelf, maar wordt gevoed door,
en tapt af van middellange termijn en korte termijn onderzoeken. Het onderzoek dat
beschreven is, draagt bij aan het verbeteren van de onderhouds- en beheerstaken van
Rijkswaterstaat en de beleidstaken van DGRW.

Waarom een onderzoeksprogramma
Nederland is een van de laagst gelegen landen ter wereld met een hoogste punt van 322 m+NAP in
Limburg. Buiten Limburg is het hoogste punt 110 m+NAP op de Veluwe. Eiland-staten uitgezonderd
heeft alleen Denemarken een lager hoogste punt met 171 m+NAP. Door dat lage land stromen traag,
vier ‘grotere’ rivieren: Rijn, Maas, Schelde en Eems. De lengte van die rivieren is op wereldschaal
bescheiden: Op de lijst van langste rivieren ter wereld staat de Rijn met 1233 km (en een gemiddelde
afvoer van 2.200 m3/s ) op een bescheiden 130-ste plek (en op een 12-de plek op de lijst van langste
rivieren in Europa). Maas (925km), Eems (371 km) en Schelde (350 km) zijn nog veel korter.
Toch bedreigen deze bescheiden rivieren bij hoge afvoeren vele miljoenen inwoners en vele miljarden
euro’s economische waarde. Het Rijn-stroomgebied is een van de meest geïndustrialiseerde gebieden in
de wereld met 58 miljoen inwoners en 10.7 miljoen mensen die in de uiterwaarden leven1. In het Maasstroomgebied wonen 9 miljoen mensen (De Wit, 2010). De mogelijke economische schade bij een
dijkdoorbraak en daaruit volgende overstroming is enorm. Alleen al vanuit dat aspect is het duidelijk dat
kennis van deze rivieren noodzakelijk is. We moeten weten hoe de rivieren zich op lange termijn gaan
ontwikkelen, zodat we noodzakelijke maatregelen kunnen nemen om veilig te blijven en zodat de
rivieren een economische en maatschappelijke waarde (scheepvaart, recreatie, natuur) kunnen blijven
behouden, kunnen blijven functioneren als bron van zoetwater en beschikbaar blijven voor industrieel
(koel- en proceswater) en agrarisch gebruik.
Om dit voor elkaar te krijgen is een gedegen kennis van ‘het systeem’ nodig. Alhoewel de rivieren in
Nederland vrijwel allemaal bedijkt zijn (een uitzondering vormt het bovenstroomse deel van de Maas) is
1

ICPR: Atlas 2001. Atlas of flood danger and potential damage due to extreme floods of the Rhine, International
Commission on the Protection of the Rhine, Koblenz, Germany, available at: http: //www.iksr.org/, 2001.

3

er nog steeds veel dynamiek in de rivier en zijn uiterwaarden. Het water voert sediment mee en maakt
beddingvormen, uiterwaarden overstromen en de rivier zet ook daar sediment af. De vegetatie speelt
een cruciale rol in de dynamiek door de opstuwende werking en het vasthouden van sediment. De rivier
reageert nog steeds op veranderingen uit een ver verleden (normalisatie). De mens probeert zijn invloed
uit te oefenen op dit systeem, door het construeren van allerlei maatregelen die de rivier meer ruimte
moet geven en zo de veiligheid te vergoten. Daarnaast worden er constructies aangebracht (kribben,
vaste lagen, langsdammen) en wordt er gebaggerd om de scheepvaart te faciliteren en worden er
(grootschalig) sedimentsuppleties aangebracht om de rivierbodem niet te ver te laten zakken. Al deze
ingrepen spelen op verschillende ruimtelijke en temporele schalen en beïnvloeden het systeem. Wat de
(lange termijn) gevolgen zijn, is op voorhand niet altijd direct duidelijk. Het is daarom belangrijk om het
natuurlijke, lange termijn gedrag van de rivieren te kennen en te begrijpen.
Daarom is besloten om een langjarig onderzoekprogramma in te stellen om het systeemgedrag van de
rivieren op de lange termijn, beter te kunnen begrijpen. In dit onderzoeksprogramma wordt de kennis
die van oudsher in Nederland op het gebied van rivierkunde aanwezig is, gebundeld. Rivierkunde moet
daarbij breed worden opgevat en bevat naast hydrologie, hydraulica en morfologie ook ecologie en
governance en alle mogelijke mengvormen. Om dit te kunnen doen is een gedegen kennisbasis nodig en
een goede samenwerking met kennisinstellingen, gespecialiseerde ir-bureaus, en universiteiten,
alsmede een goede kennisinfrastructuur. Het Nederlands Centrum voor Rivierkunde (NCR) waarin veel
van bovengenoemde instanties al bijna 20 jaar goed samenwerken, treedt hierbij op als coördinerend
orgaan en penvoerder van dit onderzoeksplan (zie ook H3: Kader).
Rijkswaterstaat en DGRW zijn de partijen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die
verantwoordelijk zijn voor een goed watermanagement (in brede zin) en zijn de belangrijkste partijen als
het gaat om de vraagarticulatie die ten grondslag ligt aan dit onderzoeksprogramma.
Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu) is verantwoordelijk voor het beleid op (oa) het gebied van water. In de missie van IenM staat het
volgende:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en
bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en
veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg,
spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de
kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar
werkt IenM aan.
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Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een goed waterbeheer. In de missie van Rijkswaterstaat staat
het volgende:
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en
zetten in op een duurzame leefomgeving.
Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen
overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar
je vlot en veilig van A naar B kunt.
Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is
Rijkswaterstaat.
Om Nederland veilig te houden tegen overstromingen, en om economisch te blijven profiteren van de
gunstige ligging in de delta, is het nodig dat RWS/DGRW weet hoe het gedrag van de rivieren nu is en in
de toekomst zal zijn. RWS/DGRW willen weten hoe het systeem er nu bij ligt en wat er voor de toekomst
te verwachten is. Door het onderzoek op deze manier in te richten kan steeds een goede inschatting
gemaakt worden van de staat van het systeem en de ontwikkelingen van de rivieren in de toekomst.
Het belang van Lange Termijn Onderzoek
Het gedrag van onze grote rivieren wordt in essentie bepaald door een paar randvoorwaarden: (1) het
debiet aan de bovenrand, (2) de zeespiegel aan de benedenrand, (3) de hoeveelheid sediment die van
boven wordt aangevoerd en (4) de verdeling van sediment en afvoer over de splitsingspunten
bovenstrooms (Pannerdense Kop en IJsselkop) en in het benedenrivierengebied en (5) de samenstelling
van de ondergrond. Deze factoren bepalen grofweg het verhang, de stroomsnelheid en de waterdiepte
van de rivier. Naast deze randvoorwaarden die ‘van buiten af’ worden opgelegd, spelen er natuurlijk nog
veel meer processen een rol die op (wat kleinere schaal) het gedrag van de rivier beïnvloeden.
Voorbeelden zijn het samenspel tussen zomerbed en uiterwaarden, de rol van vegetatie, het ontstaan
van bodemvormen, antropogene veranderingen in landgebruik, etc. Het zijn de randvoorwaarden, dat
wil zeggen de zeespiegel, de afvoer en de sedimentaanvoer van bovenstrooms, die aan het veranderen
zijn. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en verandert het bovenstroomse afvoerregime,
waardoor we een hogere afvoer in de winter en juist een lagere in de zomer verwachten. Door
menselijke invloed (de bouw van dammen in Duitsland, het rechttrekken van de rivier in het verleden)
treedt over een groot deel van Rijn erosie op. Om dat tegen te gaan wordt er in Duitsland sediment
gesuppleerd. Daardoor verandert de sedimentaanvoer (samenstelling en hoeveelheden) naar het
Nederlandse deel van de Rijn en van de andere Nederlandse rivieren. Als de drie randvoorwaarden aan
het veranderen zijn (zeespiegel, afvoer en sedimenthuishouding) is het niet zonder meer duidelijk hoe
de rivier daar op termijn op zal reageren. De rivier zal direct beginnen met aanpassen, maar die
veranderingen gaan langzaam en zijn vaak pas na decennia of eeuwen te zien. Zo is hoogstwaarschijnlijk
de voortdurende bodemerosie in de Nederlandse Bovenrijn grotendeels het gevolg van maatregelen die
al in de periode 1850-1940 in Nederland en Duitsland zijn genomen.
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De rivier zal dus veranderen op de lange termijn en verandert ook op dit moment al door grootschalige
ingrepen uit het verleden. Op dit moment echter, grijpen we wederom op tientallen plekken
grootschalig in in het systeem. We voeren op veel plaatsen langs de rivier grote maatregelen uit die een
waterstandsverlagend effect hebben (vanuit het programma Ruimte voor de Rivier) en op vele plekken
worden maatregelen genomen om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water en Natura2000.
Vanuit het Deltaprogramma worden nog eens grootschalige ruimtelijke maatregelen voorgesteld. We
grijpen dus grootschalig in, in een systeem waarvan we de lange termijn evenwichtssituatie niet weten.
Hoe kunnen we dan voorspellen wat de gevolgen van die maatregelen op de lange termijn zijn? Daarom
is het van belang dat we onderzoek doen naar die nieuwe evenwichtssituatie(s) . En om dat goed te
kunnen doen moeten we in ieder geval de veranderingen in de randvoorwaarden kennen. Data rondom
het veranderende hydrologisch regime en de stijgende zeespiegel krijgen we aangeleverd vanuit
klimaatscenario’s en GRADE (KNMI en Deltares). Dit leidt tot inzichten in de veranderende
afvoerregimes. De veranderende sedimentaanvoer zullen we in kaart moeten gaan brengen door een
grootschalig monitoringsprogramma en door het analyseren van de data. Die informatie kan vervolgens
gebruikt worden om voorspellingen te doen voor het lange termijn gedrag van de grote rivieren in
Nederland. Grofweg verdelen we de rivier daarvoor in de bovendelta en de benedendelta. De motivatie
van deze opdeling is gelegen in het feit dat de processen in de bovendelta en de benedendelta
verschillen. De bovendelta wordt gedomineerd door afvoer en wat grover sediment, de benedenrivieren
worden beïnvloedt door getij-stromingen, zoutindringing, en aanwezigheid van veel splitsingspunten.
De langzame maar gestage aanpassingen van de rivier aan ingrepen die in het verleden zijn genomen
kunnen grote (economische en maatschappelijke) gevolgen hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
scheepvaart. De scheepvaartsector vernieuwt constant, waarbij de schepen een levensduur hebben van
enkele decennia (30-60 jaar). Als de rivier op weg is, door de veranderende randvoorwaarden, naar een
nieuwe evenwichtsconfiguratie hoort daar wellicht ook een nieuwe evenwichtsdiepte bij, die bepalend
kan zijn voor de diepgang van de schepen. Ook daar willen we dus zicht op hebben. Het feit dat
Nederland in een delta ligt, en daarom veel splitsingspunten heeft waar water en sediment zich
verdelen, maakt de analyse er niet gemakkelijker op.
De langzame aanpassing van de rivier kan ook gevolgen hebben voor dijkversterking. In het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden nu (anno 2017) de dijkverbeteringen voor de
komende jaren voorbereid, om Nederland in 2050 te laten voldoen aan de nieuwe normering.
Dijkverbeteringen worden doorgaans uitgevoerd met het oog op de komende 50 jaar. Dan is het wel
essentieel dat we ook weten hoe de rivier er tegen die tijd bij ligt, omdat anders de investering in
bijvoorbeeld de dijken wel eens te hoog (of te laag) zou kunnen zijn geweest. Daarnaast kan
zeespiegelstijging en/of verandering van afvoerregime op de bovenrand van invloed zijn op de
zoutindringing en daarmee op de watervoorziening en op natuurontwikkeling.
Onderzoek naar de lange termijn respons is niet iets wat alleen voor rivieren speelt. Ook in het
kustonderzoek wordt grootschalig onderzoek naar de lange-termijn respons van het kustsysteem
uitgevoerd. Een belangrijke aanjager daarbij is de positie van de Basis Kustlijn (in relatie tot
zandsuppleties en afslag door storm). Bij de kust is na elke storm het effect op veel plaatsen direct
zichtbaar in de vorm van strand- en duinafslag en is daarom het belang van lange termijn onderzoek snel
duidelijk. En in klimaatonderzoek is het evident dat daar een lange termijn component in zit. KNMI
maakt klimaatprojecties voor 2050 en 2100 met doorkijk naar 2200 en verder
(http://www.klimaatscenarios.nl/ ). Het klimaat ook een complex systeem waarin temperatuur,
6

neerslag, verdamping, zeespiegel, oceaanstromen en nog veel meer processen een rol spelen. De
gevolgen van veranderende interactie zijn niet morgen merkbaar, maar wel over 50 of 100 jaar. De
gevolgen zijn dan te benoemen in veranderende temperatuur, wind, neerslag, etc., vaak ook nog
geometrisch gedifferentieerd. De kans op locale extreme gebeurtenissen (wateroverlast door
clusterbuien, wat w’el direkt merkbaar is) groeit.
Bij rivieren is de situatie vergelijkbaar: Het systeem is complex, grootschalige veranderingen gaan
langzaam, de gevolgen zijn niet altijd direkt merkbaar. Na een hoogwater (vergelijkbaar met een locale
extreme gebeurtenis in het weer) ligt de rivier er op het oog wellicht hetzelfde bij als vóór het
hoogwater, maar dat is slechts schijn. Onder water zijn er enorme hoeveelheden sediment verplaatst en
moet er veel onderhoud plaatsvinden om de vaargeul weer op orde te krijgen. Op termijn kan de bodem
zo sterk veranderen dat de verdeling van water en sediment op de splitsingspunten verandert. Dat kan
grote gevolgen hebben voor de hoogwaterstanden die dan immers ook veranderen, en waar de dijken in
de benedenstroomse trajecten dan niet op berekend zijn. Om de relatie met uitspraken bij
klimaatmodellen te leggen: een uitkomst zou kunnen zijn dat op de Nederrijn de gemiddelde vaardiepte
op termijn met 10% zal afnemen, er 20% meer periodes zullen voorkomen met extreem lage waterstand
en dat het sediment op de Bovenrijn grover zal worden.
Door veranderende randvoorwaarden zal het riviersysteem dus mee veranderen. Op dit moment wordt
er grootschalig ingegrepen in dat veranderende systeem, en daar gaan we de komende decennia nog
mee door. Om te kunnen beoordelen wat de gevolgen van die maatregelen zijn en of maatregelen
robuust en duurzaam zijn, kijken we niet alleen naar de huidige trends in de ontwikkeling van het
riviersysteem, maar ook naar de gevolgen van de huidige ingrepen op het systeem (voor de komende
10-50 jaar) en voor de toekomst (100-250 jaar). Het rivieronderzoek sluit daarbij aan op het lange
termijn onderzoek naar klimaatscenario’s (IPCC, KNMI), lange termijn onderzoek van Centraal Planburo
(CPB) en bij het lange termijn onderzoek Kust (Kustgenese 2.0).
Het rivierensysteem is een dynamisch systeem, dat voortdurend verandert. Een kenmerk van
dynamische systemen is dat deze meerdere evenwichtssituaties kennen en dat een kleine verstoring kan
leiden tot een plotselinge aanpassing naar een nieuwe evenwichtssituatie. Een veel gebruikt voorbeeld
is een balletje in een kom. Tot een zekere verstoring keert het bolletje terug naar zijn
evenwichtstoestand, maar als de verstoring te groot wordt kan er een nieuw evenwicht optreden (zie
figuur 1). Of dat in rivieren ook op deze manier optreedt is niet helemaal duidelijk (kan een hoogwater
net het zetje zijn waardoor het systeem in een andere evenwichtssitatie schiet?) maar in plaats van die
situatie af te wachten en verrast te worden, is het raadzaam die situaties op voorhand te bestuderen en
strategieën om daar mee om te gaan, te bedenken.

Figuur 1: Illustratie van een dynamisch systeem.

Relatie Korte-Middellange en Lange termijn onderzoek
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Het onderzoeksprogramma richt zich op de effecten op de lange termijn. Als zichtjaar nemen we daarbij
2100, met een doorkijk naar 2200. We kijken bewust ver vooruit, omdat systeemaanpassingen in
laaglandrivieren gepaard gaan met een lange tijdschaal. Bij de positionering van dit onderzoek is het
belangrijk om de inhoud van het onderzoek naar de korte termijn veranderingen, en het onderzoek naar
de middellange termijn veranderingen af te stemmen op het hier beschreven onderzoek. Andersom kan
het lange termijn onderzoek ook bijdragen aan de dagelijkse beheer en onderhoudstaken van
DGRW/RWS. Hiervoor is het nodig om frequent korte en lange termijn onderzoek met elkaar te
confronteren. Onderzoek ten behoeve van korte termijn ontwikkelingen (tot 2050) vindt onder andere
plaats in een het KPP-programma (Kennis Primaire Proces) en middellange termijn onderzoek vindt
onder andere plaats in het programma RiverCare.
Korte termijn onderzoek: KPP
Bij RWS is het korte termijn onderzoek belegd in KPP (Kennis Primaire Proces). Hiervoor vindt jaarlijks
een uitvraag plaats bij de regionale diensten van Rijkswaterstaat en DGRW, en het onderzoek wordt
grotendeels belegd bij Deltares. Uitgangspunt is dat het direct gerelateerd is aan de beheerspraktijk of
beleidsadvisering, en binnen 1 à 2 jaar (maximaal 4 à 5 jaar) tot een resultaat moet leiden wat bijdraagt
aan een verbetering van de beheerspraktijk en beleidsadvisering. Voorbeelden zijn onderzoeken naar de
dynamiek van ontgrondingskuilen, inzet van remote sensing voor effectievere monitoring, inzet van
dood hout bij KRW-projecten (ten behoeve van bevordering van de ecologie) en de systeemanalyse RijnMaas-monding. KPP richt zich op de ‘dagelijkse respons’ van het systeem als gevolg van natuurlijke
variabiliteit.
Middellange termijn onderzoek: RiverCare
RiverCare is een NCR-onderzoeksprogramma met een budget van 5.7 miljoen euro. Universiteiten,
overheid, kennisinstellingen en gespecialiseerde ir-bureau’s werken samen aan de uitdagingen in rivieronderzoek en rivier-management. RiverCare werd in 2013 als NWO Perspectief Programma ingesteld,
ging in 2014 van start en zal lopen tot eind 2019. Er werken 16 promovendi, 3 postdocs en 2 junioronderzoekers aan 5 verschillende universiteiten. RiverCare richt zich op de middellang termijn (20502075) en kijkt naar de gevolgen van ingrepen in het rivierensysteem. Het doel van RiverCare kan
omschreven worden als:
Bestuderen van de reactie van een riviersysteem dat niet
meer in evenwicht is ten gevolge van veelvuldig ingrijpen
door middel van veiligheids- en herstelprojecten en de
kennis te gebruiken om bestaande modellen, instrumenten,
inzichten en richtlijnen te verbeteren, of nieuwe te
ontwikkelen. Hiermee kan de riviermanager betere
beslissingen nemen over ingrepen en kunnen de resultaten
kunnen gebruikt worden in het dagelijks werk en de
riviermanager kan beter gefundeerde beslissingen nemen
over ingrepen in het systeem.
RiverCare richt zich met name op de Ruimte voor de Rivier-maatregelen en op de interactie van het
regionale watersysteem met het hoofdwatersysteem. In RiverCare wordt onderzocht in hoeverre de
Ruimte voor de Rivier maatregelen bijdragen aan een robuust riviersysteem. Hoe kunnen we duurzaam
8

(waterstandsverlagende) nevengeulen aanleggen, zodat ze niet binnen een aantal jaren grootschalig
gaan eroderen of aanzanden, hoe dragen langsdammen bij aan het vergroten van de vaardiepte bij
laagwater, hoe ontwikkelt de vegetatie zich in en rond de nieuw aangelegde nevengeulen en in de
aangepaste uiterwaarden, en hoe kunnen we de zijdelingse toestromen van Rijn en Maas beïnvloeden
zodat hoogwaterpieken niet samenvallen? Dit zijn belangrijke vragen omdat de antwoorden iets zeggen
over de robuustheid van de maatregelen en de directe (komende 10-50 jaar) gevolgen ten aanzien van
de waterveiligheid, de scheepvaart en de ecologie. Het gaat daarbij dus om processen die op een wat
kleinere schaal (in tijd en ruimte) het gedrag van de rivier beïnvloeden. De lange termijn respons op de
Ruimte voor de Rivier maatregelen is weliswaar onderdeel van deelonderzoeken, maar staat niet voorop
in RiverCare. Daarom vullen het onderzoek in deze NKWK Onderzoekslijn Rivieren en het onderzoek in
RiverCare elkaar goed aan.
Lange termijn onderzoek: Dit voorstel
Het onderzoek dat in dit document wordt beschreven kijkt naar systeemveranderingen op een nog
grotere tijdschaal. Doel is om het systeem te begrijpen, en te kunnen voorspellen wat grootschalige
veranderingen in randvoorwaarden (klimaatverandering en daardoor verhoogde afvoer, een andere
afvoerstatistiek en een verhoogde zeespiegelstijging voor gevolgen zullen hebben), maar ook hoe de
grootschalige antropogene veranderingen uit het verleden nog steeds doorwerken. Het onderzoek richt
zich daarbij ook weer op de hydraulische, ecologische en morfologische effecten, maar kijkt ook naar
nieuwe manieren van samenwerking in onderzoek om optimale resultaten te bereiken. Het onderzoek
handhaaft de Nederlandse positie in internationaal rivieronderzoek. De resultaten zijn te gebruiken in
onder andere de beleidsvoorbereiding en in de beoordeling van bijvoorbeeld de planning van deltaprogramma maatregelen.
In figuur 2 is de relatie tussen het korte, middellange en lange termijn onderzoek gevisualiseerd met
betrekking tot zichtjaren, en uitvoeringstermijnen, toegelicht.

Figuur 2: Relatie tussen korte, middellange en lange termijn onderzoek. In zichtjaar en in uitvoering.
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Wat is er in het verleden al gebeurd aan lange termijn onderzoek?
We beginnen in deze onderzoeksagenda niet op nul. Er zijn in het verleden al veel studies en
onderzoeken gedaan naar lange termijn ontwikkelingen op het hydraulische en morfologische vlak.
Hieronder vallen vele exercities bij universiteiten (BSc, MSv onderzoeken) met SOBEK (1D instrument, al
dan niet met morfologie) en met D3D (2D-instrumentarium om langjarige hydraulische en morfologische
berekeningen te maken). Ook op het gebied van beleidsmatige studies liggen er vele rapporten die
genaakt zijn in het kader van Integrale Verkenning Boven/Benedenrivieren (IVR/IVB), Integrale
Verkenning Maas (IVM I en II), Ruimte voor Rijntakken (RVR), Spankrachtstudie en bijvoorbeeld Rijn op
Termijn (Deltares studie, over de mogelijkheden om extreme afvoeren te faciliteren in het
Rijnstroomgebied). Meer recentelijk hebben de Universiteit Utrecht en Deltareseen rapport geschreven
die dezelfde problematiek behandelt (Wat wil de rivier eigenlijk zelf, zie voetnoot2)
Veel van deze studies leggen ook de huidige beperkingen van het lange termijn onderzoek bloot. Zo is
het lastig om analyses te maken van de rivier als één systeem (dus een gekoppeld boven- en
benedenrivierengebied), is lange termijn vaak nog een relatief begrip (D3D rekent standaard slechts 40
jaar vooruit) en zijn er vraagtekens rondom de betrouwbaarheid, is langjarig rekenen met gemengd
sediment lastig gebleken en is bijvoorbeeld het meenemen van de interactie tussen ecologie en
morfologie ook een hardnekkig probleem. Kortom, een samenhangende systeemanalyse en de
betekenis voor ingrepen en respons van het systeem ontbreekt, en dat is dan ook precies wat dit
onderzoeksprogramma ambieert.
Afbakening: en waar kijken we wel en waar kijken we niet naar
Het onderzoeksprogramma richt zich op het systeem Rivieren. We kijken daarbij (in de lengterichting)
naar de laagland rivier, inclusief de delta, tot en met het getijde-gebied. In de dwarsrichting kijken we
naar zomerbed en winterbed, dus het gebied tussen de bandijken. De dijken zelf horen niet tot het
onderzoeksgebied. Verder behoren ook de verbindingen met de grote meren tot het onderzoeksgebied
(maar niet de meren zelf).
Doelgroep
Dit document is bedoeld als kader voor het lange termijn onderzoek dat wordt uitgevoerd door de
rivierengemeenschap in Nederland (universiteiten en hogescholen, kennisinstellingen,
ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat) en dat raakt aan de beheers- en beleidstaken van RWS en DGRW.
Het is bedeld voor RWS en DGRW als bundeling van de onderzoeksvragen. Onderzoekers, adviseurs,
specialisten en beleidsmedewerkers bij RWS en DGRW (en daarbuiten) kunnen dit document gebruiken
om een beeld te krijgen van het lange termijn onderzoek dat de komende jaren gaat plaatsvinden, mede
om te beoordelen hoe dit onderzoek (op termijn) aansluit bij de kennisbehoefte binnen RWS en DGRW.
Zij kunnen het document ook gebruiken om te toetsen welke mogelijke nieuwe vragen passen binnen
het lange termijn onderzoek.
Wat is er al gebeurd: terugkijken naar clusters en pilots
2

Kleinhans, M.G., Klijn, F., Cohen, K.M. en Middelkoop, H.M. (2013) Wat wil de rivier zelf eigenlijk, Universiteit
Utrecht en Deltares, rapp.nr. 1207829-000
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Eind 2015 en begin 2016 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarin 4 universiteiten, 2
kennisinstellingen, 2 gespecialiseerde ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat met elkaar de problematiek
van laaglandrivieren hebben besproken en een inventarisatie hebben gemaakt van de uitdagingen en
onderzoeksvragen die er voor de lange termijn beantwoord moeten worden. Dat heeft geleid tot 2
aandachtsgebieden: De Bovendelta en Het Benedenrivierengebied. Vervolgens heeft er vanuit die
onderzoeksvragen een clustering tot 7 onderwerpen plaatsgevonden waarop volgens de deelnemende
partijen onderzoek nodig is om het systeemgedrag voldoende te kunnen begrijpen. Op basis van de
clusters is een 9-tal pilotstudies voor 2016 gedefinieerd3. De resultaten van deze studies zijn gebruikt om
de onderzoeksvragen van deze kennisagenda (zie H2) verder aan te scherpen. De pilots gingen over:






Quick scans
o een eenvoudige benadering om de morfologische effecten van zeespiegelstijging en
veranderd sedimentaanbod inzichtelijk te maken
o een experimenteel onderzoek naar de dynamica van ontgrondingskuilen
o implementatie van een test om resultaten van een 2D-modelsimulatie te toetsen op
mathematische consistentie
Literatuuronderzoek
o Inventarisatie ontwikkeling riviernatuur om leerpunten voor de toekomst te benoemen
o Inventarisatie kennisvragen- en leemtes in de Rijn-Maas monding
Voorbereiding monitoring en data opslag
o Inventarisatie monitoringsbehoefte
o Overzicht mogelijkheden data management systemen en data portalen

3. Kader
Dit onderzoeksprogramma is een product van NCR, geschreven in het kader van NKWK, en wordt
aangeboden aan DGRW en RWS.

NCR is het Nederlands Centrum voor Rivierstudies, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat,
Deltares, Universiteit Utrecht, Wageningen Environmental and Research Center, Technische Universiteit
Delft, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Twente en UNESCO-IHE. Het doel van NCR is om
het rivierenonderzoek te coördineren en te faciliteren. NCR probeert daarbij ook onderzoek te
genereren en treedt op als ‘linking pin’. Dit heeft in het verleden geleid tot het internationale
onderzoeksprogramma IRMA-SPONGE en meer recent tot het NWO-Perspectiefprogramma RiverCare.
NCR heeft een programmacommissie die de dagelijkse gang van zaken regelt en onder voorzitterschap
van Rijkswaterstaat staat. Verder is er een Commissie van Toezicht die eens per jaar de activiteiten
evalueert en bijstuurt waar nodig is. Deze staat onder voorzitterschap van Deltares. NCR zal de
onderzoeksvragen vanuit Rijkswaterstaat en vanuit DG Ruimte en Water bundelen en zal het onderzoek
dat nodig is om die vragen te beantwoorden, coördineren. NCR zal dat samen met WVL doen. De
partijen uit NCR werken intensief samenwerken met gespecialiseerde ingenieursbureaus. Ook hier is
veel kennis over het lange termijn gedrag van rivieren aanwezig. Om deze reden zijn in deze fase van het
programma HKV_lijn in water en Royal Haskoning|DHV betrokken bij het opstellen van deze agenda.
3

Schielen et al. (2016) NKWK Onderzoekslijn Rivieren. Naar een meerjarig onderzoeksprogramma
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Aangezien de ingenieursbureaus niet direct deelnemen in NCR moet nader bepaald worden hoe de
bureaus worden betrokken bij de rol die NCR krijgt in de coördinatie van het onderzoeksprogramma.
NKWK is het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Initiatiefnemers van NKWK zijn
de Deltacommissaris, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA), waterschappen, Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, Alterra, TNO, KNMI en het
bedrijfsleven. NKWK heeft 14 onderzoekslijnen, waarvan er 6 bestempeld zijn als ‘focus’-onderzoekslijn.
Rivieren is één van die focus-onderzoekslijnen binnen NKWK en kan daarmee rekenen op volledige
ondersteuning van de stuurgroep en programmaraad van NKWK.
Aangezien NCR al 20 jaar functioneert als een netwerkorganisatie waar de deskundigen op het gebied
van rivieren elkaar op de hoogte houden van de laatste stand van de kennis, waarin de partners elkaar
veelvuldig opzoeken en elkaar gemakkelijk kunnen vinden, ligt het voor de hand dat NCR de rol als
opsteller neemt in dit onderzoeksplan. NKWK, en dan met name de onderzoekslijn Rivieren, is de
vragende partij.
Vraagarticulatie DGRW en RWS
Rijkswaterstaat en DGRW hebben de afgelopen jaren in toenemende mate een noodzaak gevoeld om de
inhoudelijke kennisontwikkeling te versterken. Nadat lange tijd het credo was: ‘De markt, tenzij’ is nu
overgestapt op ‘Samen met de markt’. Daarbij hoort dat met name RWS zich ook meer gaat
concentreren op kennisontwikkeling en samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen. Niet
alleen de korte termijn analyses zijn daarbij van belang zijn (bijvoorbeeld de evaluatie van de Ruimte
voor de Rivier maatregelen) maar ook kennis van het gedrag van de rivier op de lange termijn. te kennen
wat een veel fundamentelere vraag is. Vanuit het nieuwe credo is ook getoetst (en in orde bevonden) of
de vragen en aanpak zoals beschreven in dit onderzoekplan, aansluit bij de recente ontwikkelingen en
kennisbehoefte op het gebied van kennis en kennisontwikkeling bij RWS en DGRW.

4. Aanpak
Universiteiten, kennisinstellingen en ingenieursbureaus werken nauw samen in het onderzoek. Dat
gaat verder dan meekijken en begeleiden. Delen van onderzoeken worden gedaan door
ingenieursbureaus, en de resultaten kunnen worden gebruikt in de onderzoeken.
Deelname aan de onderzoeksagenda staat open voor iedereen. Iedereen wordt aangemoedigd om
binnen de clusters onderwerpen aan te dragen die bijdragen aan een vergroting van de systeemkennis.
Afhankelijk van het onderwerp kan dan vervolgens besloten worden of dit onderwerp verder wordt
uitgediept in een (4 jarig)-promotie-onderzoek, in een (1-4 jarig) project tussen universiteit-ir-bureau’sKennisinstelling-Rijkswaterstaat, of in een kortlopend onderzoeksproject (<1 jaar) in de vorm van een
onderzoeksopdracht bij een (of meerdere) partijen (universiteiten-ir-bureau’s-kennisinstellingenRijkswaterstaat). Voor de financiering van dit onderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Het
onderzoek moet steeds bijdragen aan de lange termijn onderzoeksvragen. Voor de korte en de
middellange termijn zijn, zoals eerder al toegelicht, andere programma’s beschikbaar. In figuur 3 is het
idee gevisualiseerd voor cluster 1 en met een fictief aantal van 2 PhD-onderzoeken.
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Figuur 3: Visualisatie aanpak NKWK-onderzoekslijn Rivieren

De programmering van het lange termijn onderzoek vindt in principe plaats over de periode 2017-2022.
Promotie-onderzoek duurt doorgaans 4 jaar en kan na de definitieve vraagformulering maar beperkt
worden bijgestuurd in die periode. Om toch voldoende flexibiliteit te houden vindt een deel van het
onderzoek plaats via kleinere onderzoeksopdrachten (1-2 jaar). Jaarlijks zal de voortgang van het
programma worden besproken en zal worden gekeken of er aanpassingen nodig zijn Aanpassingen
kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit voor RiverCare, dat eindigt in 2019. De aanbevelingen vanuit
RiverCare voor vervolgonderzoek (te presenteren op de eindconferentie van RiverCare in het najaar van
2019 of het voorjaar van 2020) zullen een plek krijgen in de onderzoekslijn, startend vanaf 2020.
Daarnaast wordt ook van de (huidige en nieuwe) partijen verwacht dat zij een deel van het onderzoek
als ‘in kind’-bijdrage op zich nemen en ook ‘in cash’ een bijdrage geven aan het onderzoek.
Rol ingenieursbureaus in het onderzoek
In veel PhD-onderzoeken zijn gebruikerscommissies ingesteld, waarin de gebruikers 2 keer per jaar
worden bijgepraat over de resultaten, en waarin wordt gediscussieerd of het onderzoek nog op het
juiste spoor zit. Immers, naast het feit dat de onderzoekers dienen te promoveren op het onderzoek (en
er dus bepaalde academische eisen aan het onderzoek worden gesteld) is het idee steeds dat de kennis
doorstroomt naar de gebruikers, zodat zij die kunnen toepassen in hun dagelijks werk. Vaak is hier nog
een nabewerkingsslag voor nodig (bijvoorbeeld op het gebied van implementatie) en soms zelfs nog
aanvullend onderzoek. Deze manier van valorisatie wordt ook aangemoedigd door STW, en werkt in de
praktijk goed. De indruk van veel gebruikers echter, is dat dit geoptimaliseerd zou kunnen worden. De
huidige werkwijze is te veel éénrichtingsverkeer, van de onderzoekers naar de gebruikers. Er is nog niet
echt sprake van een integratie tussen gebruikers en de onderzoeksprojecten. In het toekomstige
onderzoek is het voorstel om die integratie vorm te geven.
Met als voorbeeld het onderzoek in Cluster 1 (Lange termijn respons van Rivieren, zie voor een
beschrijving Hoofdstuk 5 en Appendix A) zou een dergelijke integratie er als volgt uit kunnen zien.
In cluster 1 wordt gekeken naar de lange termijn respons van de rivieren op externe veranderingen
(klimaat, antropogene veranderingen). De huidige modellen kunnen die respons nog onvoldoende
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beschrijven. Dat wil niet zeggen dat de huidige modellen geen rol hebben in dit onderzoek. Een aanpak
zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de ingenieursbureaus samen met de kennisinstellingen in een aantal
korte, intensieve perioden van samenwerking op basis van de huidige kennis een werkmodel te maken
dat zo goed mogelijk de lange termijn respons beschrijft (ambitie: horizon 100-500 jaar). Zo’n periode
van samenwerking zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld 3 keer 2 weken met bijvoorbeeld 4-6 mensen in
een periode van 4 maanden (sprintsessie). Als dit gebeurt in de eerste fase van het onderzoek van
cluster 1, kan dat bijdragen aan het verder verscherpen van de fundamentele onderzoeksvragen.
Parallel gaat de onderzoeker aan de slag met het opstellen van de onderzoeksvragen en met het eerste
onderzoek. De onderzoeker koppelt op regelmatige basis (4 keer per jaar) terug met de gebruikers (en
met name met de medewerkers van de sprintsessie. Deze manier van werken beoogt een snelle
terugkoppeling en stimuleert een cyclische werkstructuur. In jaar 2 zou op basis van de resultaten in jaar
1 weer een verbeterslag gemaakt kunnen worden met het werkmodel.
Samenwerking met NWO: call Living Labs
NKWK gaat nauw samenwerken met NWO, de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek. Doel is het beter combineren van fundamenteel
onderzoek met toepassingen in de praktijk, in zogenoemde living labs
(proeftuinen). De beoogde samenwerking zou in 2018 kunnen leiden tot een call
for proposals, waarop onderzoekslijnen kunnen intekenen. De call zal uiteindelijk
een onderdeel moeten worden van het volgende NWO-werkprogramma voor de
Topsector Water. Daarmee is NWO een interessante extra financieringsbron voor
het onderzoek in dit programma.

5. Beschrijving van de kennisvragen per cluster
Per cluster worden onderzoeksvragen geformuleerd, wordt het onderzoek gepositioneerd en wordt
de relatie met beheer en beleid aangegeven. Er wordt ook een voorstel gedaan op welke manier en
met welke werkvorm de vragen beantwoord kunnen worden
Het rivierenonderzoek is onderverdeeld in cluster (zie Bijlage A). De clusters zijn:







C1:
C2:
C3:
C4:
C5a en b:
C6:

Lange termijn respons van rivieren
Benedenrivieren
Sedimentbudget
Rivier ecosysteemwaarden
Heterogeniteit en dynamiek van de ondergrond
Fundamenteel modelleren

In dit hoofdstuk zijn de kennisvragen per cluster geformuleerd. De vragen vormen de basis van deze
onderzoeksagenda en dienen tevens als toetskader voor toekomstige vragen. Bij de vragen moet in
beschouwing genomen worden dat we gefocust zijn op de lange termijn. We willen het systeemgedrag
van laaglandrivieren begrijpen en willen weten wat er op een termijn van 50-250 jaar verwacht kan
worden als gevolg van menselijke ingrepen, autonome ontwikkeling en klimaatverandering. Per cluster
is één hoofdvraag en aan aantal deelvragen geformuleerd. Uitgangpunt is dat antwoorden op de vragen
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binnen de termijn van deze agenda (2017-2022) gegeven moeten kunnen worden. Binnen de
rivierengemeenschap in Nederland (universiteiten, kennisinstellingen, ingenieursbureaus en
Rijkswaterstaat en DGRW) heerst brede consensus dat dit inderdaad de vragen zijn die bijdragen aan de
systeemkennis voor het lange termijn gedrag van rivieren.
Voor de leesbaarheid van dit document zijn de beschrijvingen van de clusters verplaatst naar de bijlage.
Hieronder staat per cluster een korte beschrijving.
C1: LANGE-TERMIJN RIVIERRESPONS: Inzicht in de lange termijn respons van rivieren op menselijke en natuurlijke veranderingen
(herstelmaatregelen, klimaatverandering) is belangrijk voor goed rivierbeheer. De kernvraag in dit cluster is: Wat is de
lange-termijn respons van rivieren op natuurlijke veranderingen en antropogene ingrepen, en hoe voorspellen we die
respons? We gaan de langzame veranderingen in de rivier en de evenwichtssituatie van de rivier voorspellen, inclusief de
effecten van maatregelen die we nemen ten aanzien van hoogwaterbescherming, natuurbeheer of de scheepvaart. We
gaan daarnaast bestaande langjarige meetgegevens analyseren en nieuwe monitoringsplannen met lange doorlooptijd
opzetten.
C2: BENEDENRIVIEREN: De Rijn-Maasmonding met als exponent de haven van Rotterdam is het meest dichtbevolkte en
intensief gebruikte deel van Nederland. Het gebied is van nature zeer dynamisch: het sterk vertakte stelsel van
benedenrivieren kent een grote variatie in geologie, bodemsediment, getij, rivierafvoer, debietverdeling bij splitsingen,
zoutgehalte, ecologie en menselijke ingrepen. Hierdoor zijn effecten van ingrepen en de lange termijnontwikkeling van het
gebied heel moeilijk te voorspellen. Met innovatieve metingen, data-analyse, numerieke modellering en experimenten
willen wij meer inzicht genereren in de lange-termijn dynamiek in het gebied.
C3: SEDIMENTBUDGET: Het grootste deel van het sediment dat jaarlijks bij Lobith de Rijndelta binnenkomt bestaat uit (heel) fijn
zand en klei. Verandering in deze hoeveelheid zou kunnen leiden tot een beperking van de aflaaddiepte voor de scheepvaart
of vermindering van de hoogwaterveiligheid. De centrale vraag in dit cluster is: Hoe zal de sedimentaanvoer en de
verspreiding van het sediment binnen de delta in de komende eeuw veranderen als gevolg van ingrepen en veranderingen
van klimaat en landgebruik? We gaan hiervoor de sedimentaanvoer vanuit Duitsland en de bodemsamenstelling van de
Nederlandse Rijn en het sedimenttransport systematisch monitoren en vertalen naar beter begrip en voorspelkracht ten
aanzien van de bodemontwikkeling in het hele riviersysteem.
C4: RIVIER-ECOSYSTEMEN: Naast water en sediment is vegetatie een belangrijk onderdeel van een riviersysteem als mede‘bouwer’ van de riviervlakte. Tegelijkertijd veroorzaakt vegetatie verhoging van de waterstanden tijdens hoogwaters door
verhoogde ruwheid. De vegetatie is dynamisch en verandert als gevolg van groei, successie, maar ook invasie van
uitheemse soorten en beheer. Onderzoeksvragen in dit cluster zijn: Hoe ontwikkelen deze patronen en hun samenspel met
het abiotische riviersysteem op de lange termijn? En hoe kunnen we daar met beheer op inspelen? Onderzoeksactiviteiten
richten zich op (1) het begrijpen en voorspellen van de interactie tussen vegetatie, water en sediment en (2) het verbeteren
van meetmethoden om vegetatiepatronen te monitoren en te karakteriseren.
5a: HETEROGENITEIT EN DYNAMIEK VAN DE ONDERGROND: De ondergrond van de rivieren varieert vaak sterk in het rivierengebied.
Centrale vragen zijn hier: Op welke ruimtelijke schalen bestaan er ‘sprongen’ in eigenschappen van de ondergrond die
relevant zijn voor het gedrag van de rivieren en hieraan gerelateerde (grond)waterstroming? En ook: hoe goed zijn we in
staat om deze variatie in de ondergrond te identificeren, te begrijpen en om te zetten in conceptuele, analytische en
numerieke modellen met voorspelkracht? We gaan ons richten op het verbeteren van voorspellingen van erosiekuilen door
het integreren van kennis van de ondergrond en de hydraulisch-morfodynamische modellering van rivierbeddingen.
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5b: DUINDYNAMIEK EN SORTERING: Rivierduinen zijn een belangrijke bron van weerstand voor de stroming bij hoogwater en ze
kunnen de scheepvaart hinderen bij lage waterstanden. Deze duinen wandelen en veranderen onder invloed van de
stroming. Bij sterke stroming groeien de rivierduinen en bij extreem sterke stroming kunnen ze weer afvlakken. Dit gedrag
hangt onder meer af van de samenstelling van het bodemsediment (grind, zand en silt) en de ruimtelijke trends die we
daarin zien (sortering). Centraal in dit thema staat de duindynamiek en sortering op de rivierbodem, en hoe dit de
hoogwaterstatistiek nu en bij klimaatverandering beïnvloedt. Ook willen we detaildata van rivierbodems analyseren om,
samen met praktijkkennis, tot een betere beheer- en onderhoudsstrategie te komen.
6: FUNDAMENTEEL MODELLEREN: We rekenen erg veel aan waterbeweging en morfodynamiek van onze rivieren. Maar de natuur
is grillig, we weten veel niet, en de berekeningen zijn daardoor onzeker. Hoe kiezen we de juiste modelleerstrategie voor
een specifiek probleem? Hoe kunnen we onze modellen het beste valideren? Wat is de voorspelkracht van de huidige
modellen in relatie tot rivieringrepen en hoe kan die verbeterd worden? Hiervoor kijken we eerst goed naar de
tekortkomingen van beschikbare rekenmodellen, recente vernieuwingen (denk bijvoorbeeld aan D-Flow FM, 3Di), en dan
het verbeteren van de voorspelkracht van de modellen.

6. C1 als ruggengraat, en de interacties tussen de clusters
Het onderzoek in de clusters staat niet op zichzelf. Er zijn veel onderlinge verbindingen. Clusters
leveren gegevens aan elkaar en maken gebruik van elkaars inzichten. Daarnaast is data van
wezenlijk belang om concepten te testen en modellen te verbeteren. Cluster 1 fungeert als
ruggengraat.
Het onderzoek in de clusters staat niet op zichzelf. Er zijn veel onderlinge verbindingen. Clusters leveren
gegevens aan elkaar en maken gebruik van elkaars inzichten. Daarnaast is data van wezenlijk belang om
concepten te testen en modellen te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk integratie en
focus ontstaat in het onderzoeksprogramma dient Cluster 1 als de ruggengraat van het
onderzoeksprogramma. In dit cluster komt de opgedane kennis bij elkaar om te komen tot beter begrip
en voorspelvermogen van het lange termijn gedrag van het gehele riviersysteem. Het onderzoek in de
andere clusters is nodig om de vragen op het gebied van de lange termijn rivierrespons goed te kunnen
beantwoorden. Cluster 1 is dan ook op een natuurlijke manier verbonden met de meeste andere
clusters:






C2: Benedenrivieren: lange termijn veranderingen in sedimentverdeling binnen het RMM gebied als
gevolg van veranderde rivierafvoer en zeespiegel; verandering in insnijding en sedimentatie binnen
riviertakken in het RMM gebied, en gevolgen voor hun stabiliteit; ontwikkeling van morfologie
(sedimentatie) en zoutindringing en vegetatie in ontpolderde gebieden en estuarium.
C3: Sedimentbudget: veranderingen in aanvoer van beddingmateriaal en fijn slib vanuit de
stroomgebieden in de afgelopen eeuw, en scenario’s voor de komende eeuw; verdeling van
binnenkomend sediment binnen de delta: splitsingspunten, netto doorvoer naar IJsseldelta en
RMM.
C4: Ecosysteemdiensten: ontwikkeling en kwaliteit van rivierecosysteem in de komende eeuw;
effecten van ingrepen, en sturende maatregelen, autonome ontwikkelingen en evaluatie van
kritische soorten (KRW); gevolgen van beheerskeuzes binnen de rivieren met betrekking tot ecologie
en andere rivierfuncties.
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C5: Heterogeniteit en dynamiek van de ondergrond, en Duindynamiek en sortering: doorvertaling
van bodemvormen naar ruwheden naar waterstanden, invloed erosiekuilen op de rivierbedding en
op de stabiliteit van constructies. Doorvertaling van inzichten naar modellen.
C6: Fundamenteel modelleren: bepalen van adequate model aanpak, typen modellen en methoden
voor bepalen van onzekerheden in ontwikkelingen op de lange termijn.

Figuur 4: Interactie tussen de clusters en het monitoren (data). Het idee is dat C3 (sedimentbudget) en C4
(ecosysteemdiensten) rechtstreeks bijdragen aan C1 (lange termijn ontwikkeling). C5 (bodemdynamiek) en C2
(Benedenrivieren) dragen meer via nieuwe modelconcepten, dus via C6 (fundamenteel modelleren) bij aan C1.

Het idee is dat de andere clusters regelmatig interacteren met cluster 1 om het cluster te voeden met de
laatste inzichten, zodat die verwerkt kunnen worden in de lange termijn ontwikkeling (zie ook figuur 4)
De interactie tussen de clusters is ook nodig omdat rivieren van nature dynamische systemen zijn,
waarin het samenspel tussen waterbeweging, sedimentopname, -transport en -depositie, morfologie en
vegetatie de dimensies van riviergeul, morfologie en vegetatie van de uiterwaarden bepalen. Meestal
treedt hierbij een natuurlijke interne dynamiek op van geulverplaatsing, erosie en sedimentatie, en
vegetatieontwikkeling, zelfs zonder dat hiervoor externe verstoringen nodig zijn. Belangrijke
randvoorwaarden van een rivier, zoals de hoeveelheid water en de hoeveelheid sediment die vanuit het
stroomgebied aangevoerd worden, de zeespiegelstand, of menselijke ingrepen zijn veranderlijk in de
tijd: veranderende randvoorwaarden spelen zich op vele tijdschalen af: van getijbeweging,
hoogwaterpieken, seizoenen tot veranderingen in klimaat, of grote rivierkundige ingrepen door de
mens. Een rivier zal zich steeds aanpassen aan externe veranderingen, wat kan leiden tot verandering
van de morfologie of sedimentsamenstelling van de bedding, maar ook door veranderingen in interne
dynamiek, en hiermee samenhangende morfologie en vegetatie van de riviervlakte.
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7. Financiering
Voor 2017 en verder kan de onderzoekslijn NKWK Rivieren rekenen op een structurele financiering
vanuit het Deltafonds en vanuit RWS voor de periode 2017-2022. De bijdrage van derden
(ingenieursbureaus, Deltares, anderen) is op dit moment nog niet bekend. Deltares heeft aangekondigd
om vanaf 2018 een deel van haar financiering af te stemmen op de onderwerpen in deze onderzoekslijn.

8. Coördinatie en organisatie
Het Platform Rivierkennis heeft een rol in het signaleren van kennisleemtes.
Binnenkort gaat binnen Rijkswaterstaat het Platform rivierkennis van start dat onder andere als doel
heeft om op een systematische wijze de kennisvragen op te pakken, die leven in de uitvoeringspraktijk
van RWS. Het platform zal de daadwerkelijke levering en de verankering van de gevraagde kennis
bevorderen. Daarvoor is het nodig de kennis rond het thema rivieren te bundelen, profileren en te
borgen in kaders en handreikingen, te zorgen voor verbinding en een klimaat van “van elkaar leren”
en actieve kennisoverdracht vanuit kennisinstituten en universiteiten. Binnen het platform zorgen
RWS/DGRW er voor dat de relatie KT-MT en LT onderzoek steeds goed op elkaar afgestemd worden en
elkaar versterken.
In het platform wordt bekeken welke kennis nodig is om een veilig en duurzaam riviersysteem te
behouden en wordt gekeken of en waar die kennis in de organisatie al aanwezig en voldoende
beschikbaar is. Als de kennis niet aanwezig is wordt gekeken of die in KPP-verband, bij RiverCare, bij
SALTI en de andere STW-projecten of in het Lange termijn onderzoek Rivieren (deze onderzoeksagenda)
ontwikkeld wordt. Als ook dat niet het geval is wordt gekeken welke actie ondernomen moet worden
om die kennis te genereren. Een taak van het platform is dus het signaleren van kennisleemtes bij
RWS/DGRW, en het platform zal dat signaal vervolgens doorgeven aan NCR. NCR kan er dan vervolgens
voor zorgen dat die leemtes worden opgevuld door de onderwerpen te agenderen voor de
onderzoeksagenda.
Voor de coördinatie van het gehele onderzoekstraject en afstemming tussen de clusters zal binnen RWSWVL ondersteuning gezocht worden. Daarbij wordt gedacht aan begeleiding door een slank team met
een projectmanager, contractmanager en medewerker communicatie.

9. Verbindingen met andere initiatieven
Er gebeurt gelukkig al veel in Nederland. Het onderzoek zal nauw worden gevolgd en worden
gebruikt waar nodig.
Verbindingen met andere onderzoeksprogramma’s
Het onderzoek in dit programma staat niet op zich zelf maar sluit aan op en kan gebruik maken van
onderzoek dat op dit moment loopt. Hieronder zijn de relevante universitaire onderzoeken opgesomd
en de onderzoeken die spelen in Europees verband (Interreg en Horizon 2020). Daarnaast is er uiteraard
onderzoek bij Deltares en onderzoek bij gespecialiseerde ingenieursbureaus.
-

Floods of the Past, Design for the Future: STW-Water 2015 (2 PhD-kandidaten, UU en UT)
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o Validatie van GRADE door het numeriek bestuderen van historische Rijn-hoogwaters
Long term bed degradation in rivers: causes and mitigation: STW-Water 2015 (2 PhDkandidaten, TU)
o Begrijpen van de oorzaken van de voortgaande bodemerosie en het voorspellen van de
korte en lange termijn effecten van mitigerende maatregelen
SWM-EVAP: Smart Water Management in a complex environment: improving the monitoring
and forecasting of surface evaporation : NOW-ALW-Water 2016 (hoofdaanvrager KNMI, diverse
universiteiten, Rijkswaterstaat, Deltares en bedrijfsleven)
o Waterbeheer in een dichtbevolkt land is een complex probleem. Om verzekerd te zijn
van voldoende zoet water en om problemen met droogte of overstromingen te
voorkomen, is een efficiënt systeem van monitoring, voorspelling en besluitvorming
nodig. Zelfs in een ontwikkeld land als Nederland is de kwaliteit van de bestaande
systemen, en de manier waarop ze op elkaar aansluiten nog verre van optimaal. Dit
onderzoek ontwikkelt een verbeterd monitoring- en voorspelsysteem voor verdamping
en afgeleide grootheden als bodemvocht en waterstanden.
STW- All Risk: Implementation of new risk standards in the flood protection program
:Perspectiefprogramma 2016 (18 PhD-kandidaten, verschillende universiteiten, bedrijfsleven,
Deltares en Rijkswaterstaat)
o Dit programma onderzoekt manieren om het risico op overstromingen beter te
voorspellen en te voorkomen. Het onderzoek richt zich onder andere op waterkeringen,
het modelleren van extreme waterstanden en golven en de onzekerheden daarin, het
schatten van faalkansen, de ondergrond, kettingreacties bij dijkdoorbraken en wie op
welk moment waarvoor verantwoordelijk is. Het project sluit aan bij het
hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk en de waterschappen.
STW-SALTI: Salt Intrusion Through Open Water in Urbanizing Deltas: Perspectiefprogramma
2016 (tweede call)
o Dit project richt zich op het verbeteren van de fundamentele begrip van zout indringing
in druk bevolkte delta’s. Daarnaast worden er methoden onderzocht om die zout
indringing te voorspellen, controleren en limiteren. Dit project is nog onder review.
Building with Nature: Interreg North Sea Region:
o Een programma waarin Schotland, Nederland, België en Zweden het gebruik van Nature
based solutions in kaart brengen om zodoende bewijs te verzamelen dat deze
maatregelen inderdaad een nuttig effect hebben. Op deze manier wordt een ‘scienceevidence based’ database opgebouwd om het draagvlak voor uitvoering van BwNmaatregelen te vergroten. Looptijd: 2016-2020
BeSafe: STW-Water 2014 (4 PhD-kandidaten, NIOZ, UT, en TU)
o Onderzoek naar de effecten van voorlanden in rivieren en kusten
Safe Levee: Stw-Water 2014 (2 PhD-kandidaten, 1 postdoc TU)
o Onderzoek naar faalmechanismen van dijken en naar bresgroei.
Understanding flow-slides in flood defences: STW Water 2014 (4 PhD-kandidaten, TU)
o Onderzoek naar de mechanismen van zettingsvloei door numeriek onderzoek in
combinatie met veld- en laboratoriumonderzoek.
Multifunctional Flood Defenses (STW-Perspectiefproject, geëindigd in 2016, 17 PhD-kandidaten)
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10.

Het programma bestaat uit een aantal projecten die verschillende aspecten (technisch,
governance, veiligheidsfilosofie en kosten) van multifunctionele dijken belichten. De
projecten spelen in landelijke en stedelijke omgeving, en op verschillende schaal.
Flow Scour en Scour protection and Static Liquefaction: 100% gefinancierd door RWS (2 PhDkandidaten, TU)
o Invloed van stromingsverschijnselen op ontgrondingsprocessen, met expliciete
toepassing op de ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering
o Experimenteel onderzoek naar fluidisatiegedrag van een zanderige bodem en
maatregelen om dit effectief tegen te gaan.
Samenwerking RWS-WUR: Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer (1 PhD-kandidaat, 1
postdoc, WUR)
o Onderzoek op het gebied van verdamping, afvoerdynamiek en
landgebruiksveranderingen. Onder andere invloed van duinen in relatie tot hoge
afvoeren (upper stage plane bed)
Enable (Horizon2020-project, in voorbereiding)
o Onderzoek naar Nature based solutions op het gebied van bescherming tegen storm,
hoogwater, droogte en landverschuivingen in een aantal Europese rivieren.
‘Drowning or Emerging’ (STW, 2 promovendi Universiteit Utrecht, ism Deltares, Rijskwaterstaat,
Staatsbosbeheer, loopt af in juli 2017)
o Onderzoek naar de lange termijn ontwikkeling van ontpolderde gebieden in de
Biesbosch, met specifieke aandacht voor sedimentatie in de polders en de aantakkende
geulen voor verschillende scenario’s van rivierinput en zeespiegelstijging.
DANUBIUS-RI is de grootschalige, pan-Europese onderzoeksfaciliteit (in oprichting) met als
ambitie om via het Europees delen van top-onderzoeksfaciliteiten uniek en baanbrekend
onderzoek te doen op het gebied van rivier-zee-systemen. De kennisontwikkeling moet meer
multidisciplinair gebeuren en we moeten deze systemen gaan beschouwen als complexe,
geïntegreerde systemen.

Communicatie en reflectie

Communicatie
Om ruchtbaarheid te geven aan de onderzoekslijn, en ook om onderzoeksresultaten vanuit de
onderzoekslijn bekend te maken wordt gebruik gemaakt van de kanalen die NKWK en NCR bieden.
Daarbij valt te denken aan de nieuwsbrieven die NKWK periodiek uitgeeft, aan de jaarlijkse NKWK
conferentie en de evenementen die NKWK daarbuiten nog organiseert. Verder zullen onderzoeken
gepresenteerd worden op binnen- en buitenlandse congressen, zullen onderzoeken gepubliceerd
worden in peer-review journals en in Nederlandstalige magazines als H20 en Land+Water en als
(Nederlandstalige of Engelstalige) onderzoeksrapporten binnen de deelnemende organisaties.
Ook NCR biedt een platform waar de resultaten gepresenteerd kunnen worden, bv op de jaarlijkse NCRdagen (een 2-daags nationaal congres) of op één van de themadagen die NCR organiseert.
Daarnaast kunnen de activiteiten van onder andere RiverCare gebruikt worden om activiteiten van
NKWK te promoten. Daarbij valt te denken aan de jaarlijkse RiverCare dagen of het eindcongres van
RiverCare (nu gepland in het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020). Zoals al eerder aangegeven
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zullen de aanbevelingen vanuit RiverCare worden gebruikt als input voor het lange termijn onderzoek
vanaf 2020.
Reflectie
Eens per jaar zal er een evaluatie-dag georganiseerd worden waar de onderzoekers een toelichting
geven aan Rijkswaterstaat en DGRW over de stand van zaken van de onderzoeken. Op deze manier
kunnen Rijkswaterstaat en DGRW monitoren of de onderzoeklijn nog steeds op de goede weg is, of dat
er moet worden bijgestuurd in de onderzoeken. Het Platform Rivierkennis is een voor de hand liggend
podium voor deze reflectie.
RiverFlow
In 2020 wordt in Delft (onder auspiciën van de NCR) de conferentie RiverFlow-2020 (International
Conference on Fluvial Hydraulics) georganiseerd. Deze conferentie wordt sinds 2002 georganiseerd en is
over de jaren uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze conferentie voor wetenschappers en
ingenieurs op het gebied van rivieren. RiverFlow 2020 is een uitgelezen moment om dit
onderzoeksprogramma weer onder de (internationale) aandacht te brengen en de resultaten tot dan
toe te presenteren.
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Bijlage A: Beschrijving van de clusters
Cluster 1: Lange Termijn Respons van Rivieren
Titel onderzoek: Lange-termijn respons van Rijn en Maas op klimaatverandering
1. Doel van het onderzoek
In Nature is onlangs een artikel verschenen waarin wordt aangetoond dat het smelten van de ijskap op Antarctica
veel sneller gaat dan tot nu toe gedacht werd (http://www.nature.com/news/antarctic-model-raises-prospect-ofunstoppable-ice-collapse-1.19638). Dat heeft grote consequenties voor de verwachte zeespiegelstijging voor de
komende eeuw en de eeuwen daarna: het KNMI geeft aan dat deze snellere smelting van de ijskap kan leiden tot
een extra stijging van 70 cm in 2100, van 2,5 meter extra in 2200 en 7 m extra in 2500. De vraag is welke gevolgen
een dergelijke extra zeespiegelstijging heeft voor de Nederlandse rivieren en voor de inrichting van Nederland.
Hier definiëren we onderzoek naar dit vraagstuk.
Een probleem dat een rol speelt op een vergelijkbare tijdschaal is de lange-termijn bodemerosie in de Bovendelta.
Deze bedreigt niet alleen de stabiliteit van constructies als sluizen, oeverbescherming en kribben, maar hindert ook
in toenemende mate de scheepvaart. Natuurlijke en aangelegde moeilijk erodeerbare gedeeltes veroorzaken een
ruimtelijke variatie in bodemerosie (en daarmee lokale knelpunten) die de aflaaddiepte reduceren met ernstige
economische gevolgen gegeven het jaarlijks vrachtvolume op de Rijn: 200 miljoen ton op de Duits-Nederlandse
grens en 310 miljoen op de Nederlandse Rijn. In de Rijn-Maasmonding (RMM), in algemene zin een sedimenterend
deel van het riviersysteem, speelt daarentegen juist het probleem dat de ene tak aanzandt en de andere tak
erodeert. Dit leidt tot grote baggerinspanningen enerzijds en stabiliteitsproblemen van de keringen en
infrastructuur anderzijds. Momenteel worden al geregeld (nood)maatregelen uitgevoerd. Bij voortzetting van de
huidige trend zal in 2050 de rivierbodem op een aantal takken enkele meters dieper liggen dan in de huidige
situatie. Omdat het om een vertakt stelsel gaat, is het de vraag of deze ontwikkeling zich zal stabiliseren of juist
versterken, met als gevolg dat de verdiepende tak meer afvoer en meer getijdebiet zal trekken. De vraag is daarom
hoe zich dat ontwikkelt op de lange termijn en of we te maken hebben met een instabiel systeem.
Inzicht in dergelijke lange termijn respons van rivieren is belangrijk vanuit fundamenteel oogpunt, maar ook om
beheersmaatregelen goed in te passen in modern riviermanagement zodat ongewenste effecten beperkt blijven.
Rivieren reageren namelijk langzaam op veranderingen in randvoorwaarden. De aanpassing van de rivierbodem
(bodemligging en samenstelling van het bodemsediment) vindt plaats op een tijdschaal van tientallen tot
honderden jaren en kunnen op die termijn ongunstige neveneffecten hebben. Zo past de rivierbodem zich tot op
heden aan aan de normalisaties in de 19e en 20e eeuw en zal de rivier zich in de komende tientallen jaren blijven
aanpassen aan maatregelen zoals Ruimte voor de Rivier.
Dit onderzoekcluster heeft tot doel die lange termijn respons van onze rivieren op de verwachte zeespiegelstijging
en andere veranderende randvoorwaarden zoals de sedimenttoevoer en afvoer, de effecten van diverse ingrepen
uit het verleden en het veranderende gedrag van de splitsingspunten in kaart te brengen. We beschouwen daarbij
de Rijn en de Maas. De beschouwde tijdschaal is langer dan gewoonlijk. Daar waar de ‘engineering’-tijdschaal (de
tijdschaal waarop managers en uitvoerders plannen) typisch in de orde van 5-40 jaar is (bijvoorbeeld het KRW of
Ruimte voor de Rivier programma), kijken we in dit cluster naar een langere termijn in de orde van 50-250 jaar.
Daarbij geldt ook dat de ruimtelijke schaal groot is, waarbij min of meer het hele riviersysteem wordt beschouwd
(inclusief de Duitse Rijn en Belgische Maas en bijbehorende stroomgebieden). Het doel is uitspraken op die lange
termijn te doen, met als streven om voor de lange termijn Nederland veilig en bewoonbaar te houden.
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Het in dit cluster voorgestelde onderzoek vormt de ruggengraat voor het onderzoek dat wordt
voorgesteld in de Onderzoeksagenda 2017-2022 van de NKWK Onderzoekslijn Rivieren. Zo zijn er
duidelijke connecties met alle overige clusters, die informatie zullen toeleveren aan dit cluster.
Uitwerking van deze ruggengraat is kort beschreven in H6 waarbij ook de samenhang tussen de
verschillende clusters wordt beschreven
2. Beschrijving van het onderzoek
Door exogene invloeden (zoals zeespiegelstijging) en antropogene invloeden (zoals normalisatie en
rivierverruiming) treden grootschalige veranderingen in de rivier op die van belang zijn voor de toekomstige
functies van de rivier, zoals hoogwaterafvoer en scheepvaart. De belangrijkste onderzoeksvraag in dit cluster is:
Wat is de lange-termijn respons van de Rijn en Maas op zeespiegelstijging en andere
veranderende randvoorwaarden, en hoe voorspellen we die respons?
Deze onderzoeksvraag is gesplitst in de volgende deelvragen:








Welke tijdschalen spelen een rol in de respons van het riviersysteem en hoe interacteren deze? Hier
beschouwen we tijdschalen gerelateerd aan hoogwaters, verandering in bodemsamenstelling, en verandering
in verhang of bodemniveau. Zijn er knikpunten in het systeemgedrag te benoemen?
Wat is hierin de rol van een onzeker aanbod van sediment uit stroomgebied/zijrivieren en een onzekere
verdeling van water en sediment over de diverse splitsingspunten in het systeem (Pannerdense Kop en
IJsselkop, en de vele splitsingspunten in de RMM)?
Hoe interacteert de rivierrespons op zeespiegelstijging en andere veranderende randvoorwaarden met de
huidige voortgaande bodemerosie?
Hoe gaan we om met het opzetten, kalibreren en valideren van rekenmodellen als het gaat om lange-termijn
(50-250 jaar) berekeningen?
Hoe beïnvloedt de rivierrespons in de loop van de tijd de rivierfuncties (waterveiligheid, bevaarbaarheid,
beheer en onderhoud, afvoer van ijs, gevolgen van zoutindringing, ecologie), het lange-termijngedrag van de
splitsingspunten Pannerdense Kop en IJsselkop, en de zoetwaterverdeling naar en binnen de
Rijnmaasmonding en naar het IJsselmeer?

3. Positionering onderzoek
De studie sluit aan op de volgende (lopende) onderzoeksprojecten:






NKWK Pilotstudie 2016 Lange-termijn rivierrespons,
Deltares (Sanjay Giri), TUD (Astrid Blom, Liselot Arkesteijn), RWS/UT (Ralph Schielen)
Dit was een eerste oefening om de lange termijn rivierrespons als gevolg van zeespiegelstijging in kaart te
brengen.
STW-RiverCare Modelling of river response to sediment management measures (TUD promovendi Liselot
Arkesteijn, Victor Chavarrias)
In dit project worden mathematische en numerieke modelleertechnieken ontwikkeld om morfodynamische
voorspellingen te kunnen doen gericht op sedimentmanagement-maatregelen zoals sedimentsuppleties (en
zonder veranderde invloeden van zeespiegelstijging).
STW-Water2015 Long-term bed degradation in rivers: causes and mitigation (TUD promovendi Meles Siele
Tewolde, Antonis Emmanouil)
In dit project worden de oorzaken van voortgaande bodemerosie in de Rijn en andere eroderende rivieren
zoals de Maas, Elbe en Donau geanalyseerd en worden mitigerende maatregelen bestudeerd.
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STW-Water2015 Floods of the past, Design for the Future (UT promovenda Anouk Bomers, UU promovendus
Bas van der Meulen)
In dit project worden historische overstromingen van de Rijn bestudeerd, om de 110-jarige reeks van
observaties uit te breiden en zodoende beter inzicht te krijgen in de afvoer-herhalingstijd-relaties.
Aanstaand onderzoeksproject “Klimaatbestendig maken van het binnenvaartnetwerk” van Deltares-TUD (1
promovendus, nog aan te stellen, contactpersoon Rolien vd Mark). De in dit cluster te ontwikkelen kennis
rondom de lange termijn rivierrespons geeft inzicht in de ontwikkelingen in de scheepvaart- en
transportsector en biedt mogelijkheden om de capaciteitsbenutting van de vaarwegen voor de toekomst te
optimaliseren.
Morfodynamische modellering van de Rijn-Maasmonding (Deltares KPP en SPA-opdrachten). Binnen dit
project is een morfodynamisch model opgezet voor de Rijn-Maasmonding, waarin veel van de complexiteit die
een rol speelt in de getijderivieren is ingebouwd (geologie, getij, eerste aanzet voor het effect van de zouttong
op morfodynamiek, slib en zandfracties). Met dit model zijn tevens middellange termijn berekeningen (tot 40
jaar) uitgevoerd.
Promotieonderzoek UU-Deltares bio-morfologische interacties en effecten op riviermorfologie (Van Oorschot).
Dit project verkent de lange-termijn effecten van interacties tussen vegetatie en a-biotische processen op
morfologie en vegetatiesamenstelling van actief meanderende rivieren.
STW project ‘Drowning or Emerging’ (2 promovendi UU, ism Deltares, RWS, SBB) naar de lange termijn
ontwikkeling van ontpolderde gebieden in de Biesbosch, met specifieke aandacht voor sedimentatie in de
polders en de aantakkende geulen voor verschillende scenario’s van rivierinput en zeespiegelstijging.

Het in dit cluster voorgestelde onderzoek onderscheidt zich van bovenstaande projecten door zich expliciet te
richten op de lange termijn ontwikkeling van de Rijn en Maas ten aanzien van zeespiegelstijging en andere
veranderende randvoorwaarden.
4. Relevantie voor het beheer en beleid
De mogelijke gevolgen van zeespiegelstijging voor waterveiligheid (waterstanden nemen toe) zijn groot. Ook de
voortgaande bodemerosie heeft gevolgen voor de waterveiligheid: eventuele ongelijke erosie van Waal en
Pannerdensch Kanaal beïnvloedt de afvoerverdeling op de splitsingspunten, en dit geldt ook voor de Oude maas en
Nieuwe Maas. In de Rijn-Maas-monding speelt ook nog mee dat de bodemerosie een gevolg kan hebben voor de
verdeling van zout, en daarmee een gevolg voor de bodembelasting en natuur. Daarnaast heeft de bodemerosie
gevolgen voor de scheepvaart (beperkte aflaaddieptes), voor kabels en leidingen (te weinig gronddekking), en voor
de stabiliteit van keringen en andere constructies en infrastructuur (te weinig gronddekking boven tunnels). De
morfodynamische gevolgen van zeespiegelstijging op de Nederlandse Rijn en op de Maas zijn nog niet
systematisch onderzocht maar de relevantie daarvan voor een laaggelegen land als Nederland (d.w.z. de
resulterende toename in waterstanden) is duidelijk. Bij de vaste laag van Nijmegen zijn de problemen ten gevolge
van de voortgaande bodemerosie van dien aard dat binnen 10 jaar de vaardiepte niet meer zal voldoen aan de
geldende internationale afspraken. Daarnaast blijkt dat programma’s als Ruimte voor de Rivier voor een vergroting
van de baggeractiviteiten zullen zorgen, met extra scheepvaarthinder als gevolg. Een deel van deze aspecten is
door RWS onderzocht in het project Duurzame Vaardiepte Rijndelta II. In de oplegnotitie van dat onderzoek wordt
gesteld dat de bodemerosie nog tientallen jaren door zal gaan en daarom een aanpak op systeemniveau (inclusief
afstemming met Duitsland) nodig is. Dat sluit goed aan bij de uitgangspunten van dit onderzoekcluster. RWS schat
dat maatregelen om de gevolgen van bodemerosie aan te pakken in de komende 50 jaar 25-75 miljoen euro zullen
gaan kosten. Als onderzoek naar de lange termijn rivierrespons (a) kan leiden tot mitigatie van de voortdurende
bodemerosie en (b) de morfologische gevolgen van verruimingsmaatregelen kan verminderen, kan dat een
aanzienlijke besparing in beheersmaatregelen opleveren.
5.

Vorm/invulling en capaciteit
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Het voorgestelde onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
a. Promotieonderzoek TUD
Respons van de Rijn en Maas bovendelta op klimaatverandering
b. Promotieonderzoek UU/Deltares
Respons van RMM op klimaatverandering
Doel: analyse van de langjarige (50-250 jaar) respons van de (a) Bovendelta en (b) RMM op (I)
zeespiegelstijging, (II) veranderende sedimenttoevoer en afvoer en (III) de ontwikkeling van splitsingspunten,
wat betreft bodemligging en bodemsamenstelling (link met Clusters 2 en 3). De analyse van de ontwikkeling
van het systeem in het verleden valt in principe buiten de onderzoeksvragen, tenzij het bijdraagt aan het
vergroten van het inzicht in de lange-termijn respons over de komende 50-250 jaar.
In PhD project 1a staan de volgende punten centraal: stuweffecten, sedimentsortering, de voortgaande
bodemerosie, vaste lagen, en de splitsingspunten Pannerdense Kop en IJsselkop.
In PhD project 1b gaat het om het voorspellen van veranderingen in de benedendelta/RMM, over de komende
50-250 jaar. Van belang hierbij zijn stuweffecten, getij, zoutindringing, veranderingen in bodemniveau en samenstelling, de verdeling van water en sediment over splitsingen.
c. Promotieonderzoek UT
Sturen van Water en Sediment op splitsingspunten onder invloed
van veranderende randvoorwaarden
Doel: het analyseren van het lange-termijn gedrag van splitsingspunten (ten aanzien van de verdeling van
water en sediment) en sturingsmogelijkheden voor deze verdeling, voor zowel Rijn als de Mississippi, Irrawady
(Myanmar) en de Donau.
Aanpalende projecten voor adviesbureaus en kennisinstellingen (anders dan universiteiten) en met
medewerking van RWS, BAW, BfG.
Doel: het bestuderen van de effecten van de lange termijn ontwikkeling van RMM en Bovendelta op de
rivierfuncties waterveiligheid, scheepvaart, beheer en onderhoud, gevolgen van zoutindringing en ecologie.
De projecten maken gebruik van de analyse van de lange-termijn ontwikkeling van RMM en Bovendelta zoals
deze voortkomt uit bovenstaande onderzoeksprojecten.
Om de interactie tussen de promovendi en de aanpalende projecten te optimaliseren, streven we naar een
werkwijze waarbij er frequent contact is tussen bovenstaande promovendi en zijn/haar begeleiders en de
betrokkenen bij Deltares en de adviesbureaus.
6. Budget
Benodigd budget voor 4 promovendi volgens gangbare afspraken met RWS.
Budget voor aanpalend projecten: 100 keur per jaar over 4 jaar.
7. Planning
De onderdelen van het project kunnen worden verdeeld over de periode 2017-2022. In verband met andere RMM
projecten in dit onderzoeksplan stellen we voor Project 1b voor het benedenrivierengebied wat later in het traject
te programmeren.
8.

Betrokken partijen
 TUD, UT, UU, Univ Aachen, BOKU Uni Wenen
 Deltares
 RHDHV, HKV, W+B
 RWS
 BAW, BfG
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Cluster 2: Benedenrivieren
Titel onderzoek:
1. Doel van het onderzoek
Het gebied van de Rijn-Maasmonding (RMM) vormt de complexe overgang van het door rivierafvoer
gedomineerde systeem naar het door getij, golven en zeespiegel gestuurde systeem. De samenvloeiing van Rijn en
Maas, de vele riviertakken en de sturing van de waterbeweging door de Haringvlietsluizen maken dit tot een
dynamisch gebied van waterbeweging, zoutindringing, sedimenttransport en morfologische veranderingen, met
een groot ecologisch potentieel. Het is bovendien het meest dichtbevolkte en intensief gebruikte gebied in
Nederland, waardoor veiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid en leefbaarheid van groot belang zijn.
Voor het beheer zijn daarbij de volgende ontwikkelingen en processen relevant:







Insnijding van de riviertakken tussen Nieuwe Waterweg en Haringvliet, en de ontwikkeling van erosiekuilen.
Dit verandert de debietverdeling en de zoutindringing, en levert een risico op voor de dijkstabiliteit en
infrastructuur;
Aanzanding op de noordrand (Nieuwe Waterweg - Nieuwe Maas) en zuidrand (Hollands Diep - Haringvliet) van
de RMM, wat tot grote baggerinspanningen en daarmee hoge kosten leidt.
Een verwachte toename van de zoutindringing door klimaatverandering, zeespiegelstijging, rivierbodemerosie
en diverse ingrepen. Dit heeft gevolgen voor de zoetwaterinname voor drinkwater, landbouw en industrie.
Het gedeeltelijk openen van de Haringvlietsluizen, wat nog onvoldoende verkende kansen biedt voor
natuurontwikkeling in het Haringvliet, het Hollands Diep en de Biesbosch.
Het gedeeltelijk ontpolderen van de Biesbosch, wat een unieke proeftuin biedt voor natuur, maar waarvan de
ecologische en morfologische respons op de lange termijn nog onzeker is.

Voor een duurzaam beheer van de RMM is kennis nodig van hoe het gebied zich zal ontwikkelen op de lange
termijn. Het begrijpen van de samenhang tussen hydro-morfologische processen, zoutindringing en ecologie is
noodzakelijk voor het waarborgen van de toekomstige veiligheid, bevaarbaarheid en leefbaarheid van de RijnMaasmonding, maar ook voor het benutten van de kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden. Dit vergt adequate
monitoring van processen, het juiste modelinstrumentarium, en het verbeteren en valideren van dit
modelinstrumentarium.
In het huidige 2D model instrumentarium worden kritische processen, zoals o.a. de 3D effecten in waterbeweging
op sedimenttransporten en zand-slib interacties nog onvoldoende gerepresenteerd.
Het doel van dit project is om de fundamentele proceskennis te ontwikkelen waarmee het 2D morfodynamische
modelinstrumentarium kan worden verbeterd, zodat vragen over lange-termijnontwikkelingen beter kunnen
worden geadresseerd. Het resultaat sluit aan bij het cluster “Lange-termijnrespons”, waarbinnen de ontwikkeling
op lange termijn wordt bepaald van zowel het boven- als het benedenrivierengebied.
2. Beschrijving van het onderzoek
De centrale onderzoeksvraag in dit cluster is de volgende:
Hoe bepalen interacties tussen de waterbeweging, slib, zand, zout en vegetatie de morfologische langetermijn
ontwikkeling van het benedenrivierengebied, en hoe kunnen we deze kennis inzetten voor een duurame
inrichting en beheer.
1: Hoe beïnvloeden fysische processen met betrekking tot dichtheidsverschillen en zand-slibinteractie de langetermijnmorfologie en hoe kunnen deze adequaat worden gemodelleerd?
In de RMM spelen diverse processen een rol die bepalend zijn voor de lange-termijnmorfologie. Hieronder vallen
de heterogeniteit van de ondergrond, de wisselwerking tussen slib en zand, dichtheidsstromingen, het getij en de
verdeling van het sediment over de vele vertakkingen. Bij deze onderzoeksvraag zullen de belangrijkste processen
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in kaart worden gebracht en zal worden onderzocht hoe deze gemodelleerd kunnen worden. Hierbij wordt
voortgebouwd op eerder onderzoek, zie paragraaf “positionering onderzoek”.

Voorbeelden zand-slib-zout-getij-interacties
De zouttong in de Nieuwe Waterweg, en de Nieuwe en Oude Maas beïnvloedt het
sedimenttransport. Langjarige berekeningen worden 1D of 2D aangepakt, omdat 3D rekenen te
intensief is. Door dichtheid gedreven stromingen ten gevolge van zoutgradiënten hebben echter
een sterk 3D karakter, wat kan leiden tot een verticale circulatie die sediment vanuit zee de
rivier in transporteert. Omdat 1D en 2D modellen werken met dieptegemiddelde snelheden,
worden de sedimenttransporten gebaseerd op onjuiste snelheden en heeft het
sedimenttransport vaak een verkeerde grootte en soms zelfs een verkeerde richting.

Daarnaast ontstaat in de overgang van zoet- naar zoutwater een troebelheidsmaximum
door slib, wat in 1D en 2D modellen voor sedimentatie niet worden meegenomen. Ook de
interactie tussen zand en slib wordt nog beperkt weergegeven in de huidige morfologische
lange-termijnberekeningen. Er zijn formuleringen beschikbaar voor de interactie van grovere
fracties (“hiding and exposure”), maar in mindere mate voor de interactie tussen zand en slib.

2: Hoe ontwikkelt bodemmorfologie zich op de lange termijn?
Om te voorspellen hoe de insnijding van de bodem zich op lange termijn ontwikkelt, zijn modelberekeningen
essentieel. Processen van insnijding en aanzanding kunnen zich al dan niet versterken, of een nieuw evenwicht kan
ontstaan. Er is in deze context weinig bekend over de invloed van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het
bestaande morfologisch modelinstrumentarium zal met behulp van bovenstaande proces- en systeemkennis
worden verbeterd, zodat binnen het cluster “Lange-termijnrespons” (cluster 1), onderzoek gedaan kan worden
naar de lange-termijnrivierrespons. Naast processen van insnijding is het van belang te weten wat de langetermijnontwikkeling is van de ontgrondingskuilen. Deze vraag wordt opgepakt binnen het cluster “Heterogeniteit
en dynamiek van de ondergrond”, cluster 5A.
3: Hoe kunnen de ontpoldering van de Biesbosch en de opening van de Haringvlietsluizen optimaal benut worden
voor de natuur?
De ontwikkeling van de Biesbosch over de komende tientallen jaren hangt af van sedimentatie, de vestiging van
’eco-engineering’ soorten en de interacties hiertussen. De stroming in het gebied is complex met grote ruimtelijke
en temporele variaties in sturende effecten van rivierafvoer, getij en lokale windgolven. Deze zullen naar
verwachting de komende decennia veranderen onder invloed van zeespiegelstijging, veranderende rivierafvoer en
sturing van de Haringvlietsluizen. Ontwerp en beheer van dit soort ontpolderde, actieve deltavlaktes vraagt om
een combinatie van numerieke modellering en lange-termijnmonitoring. Bovendien zullen zaadverspreiding,
vestiging, groei en mortaliteit van de in het gebied voorkomende soorten moeten worden gemodelleerd.
Veldmetingen en beeldanalyse uit dronevluchten zullen waterbeweging, sedimentconcentraties en verspreiding
van soorten moeten vastleggen. Binnen lopende RvR-projecten (RHDHV) en onderzoeksprojecten (UU-DeltaresRWS) is in de Biesbosch sinds enkele jaren een monitoringsnetwerk opgezet voor abiotiek. In samenwerking met
het cluster “Ecologie” zullen de ecologische effecten op lange termijn van het toelaten van een grotere dynamiek
in deze gebieden onderzocht worden, waarbij voortgebouwd wordt op lopende monitoringsactiviteiten, uitgebreid
met ecologische monitoring en modellering.
4: Hoe kunnen we de RMM duurzaam inrichten voor de lange termijn (zichtjaar 2100)?
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De resultaten uit 1-3 leveren belangrijke inzichten in morfologische ontwikkelingen van de Rijn-Maasmonding. De
morfologische ontwikkelingen hebben weer grote invloed op bijvoorbeeld zoutindringing, scheepvart en veiligheid.
De vraag is vervolgens wat de lange termijn ontwikkeling betekent voor het duurzaam inrichten van het
benedenrivierengebied zodat dat ook op de lange termijn leefbaar, veilig en bereikbaar blijft. De resultaten dragen
tevens kennis en modelbouwstenen aan voor de integrerende clusters “Lange-termijnrespons”, “Sedimentbalans”
en “Ecologie”.
3.

Positionering onderzoek

De studie sluit aan op de volgende (lopende) onderzoeksprojecten:
Ten aanzien van Fundamentele processen sedimentdynamiek Rijn-Maasmonding en morfologische modellering:
 Specialistisch Advies (SPA) -project “Advies beheer rivierbodem Rijn-Maasmonding” (Deltares) en diverse KPPprojecten en afstudeerprojecten: Hierbinnen is onder meer een sedimentbalans van de RMM opgesteld, de
ondergrond in kaart gebracht en een morfologisch model opgezet dat een deel van de complexe processen in
het gebied beschrijft. Ook is hierbij een eerste aanzet gegeven voor het parametriseren van het effect van de
dichtheidsstromingen op sedimenttransport.
 Promotieonderzoek waarbinnen de slibdynamiek in de Nieuwe Waterweg is gemeten en geanalyseerd (“On
sedimentation processes in a stratified estuarine system”, dr. M.A.J. de Nijs, Technische Universiteit Delft)
 Slibmetingen op splitsingspunten (vervolg op MSc project Merel Verbeek, Wageningen Universiteit en Haven
bedrijf Rotterdam).
 hydrodynamica en morfologie in delta’s, KNAW-project Kapuas en NWO-NSFC-project (Wageningen
Universiteit).
Ten aanzien van Ontwikkelingen in de Biesbosch:
 Binnen lopende Ruimte voor de Rivierprojecten (RHDHV) en het STW-Biesbosch-onderzoeksproject
(‘Drowning or Emerging’, Universiteit Utrecht, Deltares) is in de Biesbosch sinds enkele jaren een
monitoringsnetwerk opgezet voor abiotiek.
Ten aanzien van zoutindringing:
 STW-SALTI: Salt Intrusion Through Open Water in Urbanizing Deltas: Perspectiefprogramma 2016 (tweede
call)
Ten aanzien van overige aanpalende projecten
 Projecten over ontgrondingskuilen Benedenrivierengebied (SPA- en KPP-projecten Deltares en strategische
onderzoeksgelden Deltares); STW Perspectief: All-Risk, over relatie ondergrond-ontgrondingskuilen
(Universiteit Utrecht e.a.).
 onderzoek naar de lange termijn morfodynamiek in estuaria en interactie met vegetatie, VICI- en ERCprojecten prof. M. Kleinhans, Universiteit Utrecht.
 management van getijrivier rond polders in Bangladesh, en zoutindringing deltarivieren, NWO-Urbanised
Deltas of the World (UDW) -projecten, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, Deltares.
 Diverse KPP-projecten ten aanzien van zoutindringing en zoutmodellering (Deltares).
 Integreren van dagelijkse rivierbodemmetingen individuele schepen om de bodemdynamiek te volgen en de
bevaarbaarheid te optimaliseren, NWO-CoVadem+, Deltares, Marin, e.a..
4. Relatie met beheer en beleid
Bovenstaand onderzoek legt de basis voor het beantwoorden van de volgende lange-termijn-beheervragen:
 Zet de erosie in de Oude Maas door, en moet deze gestabiliseerd worden om te voorkomen dat de stabiliteit
van de keringen in het geding komt en de afvoerverdeling te sterk verandert?
 Hoe verandert de baggerinspanning ten gevolge van de zeespiegelstijging?
 Is het stopzetten van zandwinning effectief in het tegengaan van erosie?
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5.

Hoe sterk neemt de zoutindringing toe ten gevolge van het gecombineerde effect van geulverdieping,
zeespiegelstijging en lagere zomerafvoeren van de rivieren en wat betekent dat voor de inrichting van het
benedenrivierengebied?
Welke kansen bieden de ontpoldering van de Biesbosch en de Kier in de Haringvlietsluizen voor ecologische
ontwikkeling? Hoe kunnen we deze ontwikkelingen sturen?
Vorm/invulling en benodigde capaciteit

Onderzoeksvragen 1 en 2.
 Een PhD-traject (WUR). Start zo snel mogelijk in 2017, omdat deze kennis input levert voor onder andere de
lange-termijnrespons.
 Om het PhD-onderzoek te versnellen en effectiever op de beheervragen te richten, wordt voorgesteld om
eerst met een team van experts (Deltares, WUR/UU/TUD en DEME*) te inventariseren welke hydromorfologische processen het meest van belang zijn voor het voorspellen van het lange-termijngedrag en hoe
deze het beste bestudeerd kunnen worden. Dit kan parallel aan het opstarten van het PhD-traject, in 2017.
 Inzet Deltares voor de externe begeleiding van de PhD, voor assistentie bij de modellen en het inbouwen van
nieuwe modelconcepten.
* DEME is de aannemer voor een groot deel van de Rijn-Maasmonding (baggeren e.d.). Zij meten erg veel en
hebben mogelijk interesse in de onderzoekaspecten en waren bovendien aanwezig bij het werkatelier. De
samenwerking biedt kansen om gebruik te maken van de vele metingen die DEME uitvoert. Via samenwerking
in de inventarisatie verkennen we welke vormen van samenwerking in het vervolgtraject mogelijk zijn.

Onderzoeksvraag 3
 Postdoc (UU) die de kennis van huidig STW-onderzoek uitbouwt naar ecologie, uitbreiding monitoring
Biesbosch. Deze postdoc zal pas starten na afloop van het lopende STW-project in 2018.
 Inzet van Deltares voor de externe begeleiding.
 Inzet RHDHV voor ondersteuning monitoring en toepassen en vermarkten van kennis naar waterrijke gebieden
elders.
Onderzoeksvraag 4
 Uitvraag aan ingenieursbureaus en Deltares. Inzet en capaciteit zijn hierbij afhankelijk van de nadere invulling.
6.

Valorisatie

De kennis en het modelinstrumentarium die ontwikkeld worden in samenwerking met ingenieursbureaus en een
baggerbedrijf geven de betrokken marktpartijen een concurrentievoordeel bij het verwerven van
waterbouwkundige studies van delta’s en projecten in het buitenland. De voorgestelde opzet past bij uitstek in het
businessmodel van de Gouden Driehoek bestaande uit kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven.
7.

Budget

Voor aanpalende onderzoek en begeleiding (externe begeleiding en inventarisatie processen door experts,
assistentie numerieke modellering, inbouwen nieuwe modelconcepten en valisatietesten) assistentie wordt 220 k€
begroot.
De kosten voor onderzoeksvraag 4 kunnen nu nog niet gegeven worden.
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8.

Bijdragen en inzet van betrokken partijen
Beoogde partijen zijn:










Deltares. Expertise: modellering, kennis van morfologie (gedrag splitsingspunten, bio-morfologische
interacties, etc.), zoutverspreiding en ontwikkelingen Noorwaard. Rol: begeleiding voor het modelleren,
inbouwen en testen van nieuwe modelconcepten en overige inhoudelijke begeleiding PhD en postdoc.
Doorvertaling kennis en verbinding naar de marktpartijen.
WUR: Expertise: stroming, sedimenttransport, zoutverspreiding en morfologie in getijrivieren en innovatieve
veldmeetmethoden. Rol: PhD-traject aan de WUR.
UU: Expertise: gedrag splitsingspunten, bio-morfologische interacties, hersedimentatie slib in ontpolderde
delta, ontwikkeling vegetatie in ontpolderde delta; meetmethoden (continuering lopende campagnes). Rol:
postdoc-traject aan de UU.
RHDHV. Expertise: beheer en monitoring Noordwaard. Rol: ondersteuning monitoring en externe begeleiding.
RWS. Rol: metingen, kennisborging.
DEME. Expertise: aannemer voor beheer vele takken in de Rijn-Maasmonding. Mogelijke rol: metingen en
delen praktijkkennis morfologische processen RMM.
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Cluster 3: Sedimentbudget
Titel onderzoek: Sedimentfluxen en bodemsamenstelling in de Rijn-Maas delta
1.

Doel van het onderzoek

Het is van belang te weten hoeveel sediment de Rijn-Maas delta binnenkomt en hoe dit sediment zich verspreidt
binnen de delta. Deze kennis vormt de basis voor (a) lange termijn prognoses en (b) inzicht in de effecten en
effectiviteit van mogelijke ingrepen, zoals suppleties of het stopzetten van zandwinning, (c) inzicht in hoe het
sediment evenwichtiger kan worden verdeeld over de riviertakken in de Rijn-Maas delta.
Het sediment dat jaarlijks de Rijn-Maas delta bereikt bestaat uit drie componenten:
1.

2.

3.

spoeltransport oftewel wash load: fijn zwevend stof dat over grote afstand vanuit het stroomgebied
meegevoerd wordt en dat zo goed als niet interacteert met het bodemmateriaal. Het lokale
spoeltransport wordt bepaald door het bovenstroomse aanbod en niet door de lokale stroomsnelheid.
overig zwevend transport (in het vervolg voor het gemak soms kortweg aangeduid met de term ‘zwevend
transport’): zwevend sediment dat wel interacteert met het bodemmateriaal en dat het bodemniveau en
de samenstelling van het bodemoppervlak beïnvloedt;
bodemtransport: sediment dat zich rollend, glijdend en springend over de rivierbodem voortbeweegt.

In de Niederrhein bestaat het grootste gedeelte (72%) van het sedimenttransport uit silt en klei dat wordt
getransporteerd als spoeltransport. Het overige zwevend transport (zand) bedraagt 16% en het bodemtransport
bedraagt 12%, waarvan 9% grind en 3% zand. Vanwege het kleinere bodemverhang in het Nederlandse deel van de
Rijn is naar verwachting het aandeel van het spoeltransport kleiner en het aandeel zwevend transport en
bodemtransport groter dan in de Niederrhein. Voor uiterwaardbeheer op de lange termijn en voor het inschatten
van sedimentatie en veranderingen in bodemsamenstelling in de hoofdgeul is de kwantificering van deze
componenten van sedimenttransport essentieel.
Het grootste deel van het sediment dat jaarlijks bij Lobith de Rijndelta en bij Eijsden de Maasdelta binnenkomt
bestaat dus uit spoeltransport , maar het is slecht bekend waar dit sediment blijft. Door bedijking en normalisatie
wordt in plaats van in de uiterwaarden het meeste slib nu in de geulen van de benedendelta en het estuarium
afgezet. Veel van dit materiaal wordt als slib opgebaggerd in de Rijn-Maas monding (RMM) en het Rotterdamse
havengebied.
Ondanks hun kleinere aandeel in het totale transport in de bovendelta is het jaarlijkse overige zwevend transport
en bodemtransport (hoeveelheid en samenstelling) van groot belang gezien het feit dat temporele trends in de
hoeveelheid en samenstelling van het zwevend en bodemtransport dat de Rijn-Maas delta bereikt, kunnen leiden
tot een structurele verandering in bodemniveau en/of bodemsamenstelling (vergroving of verfijning van het
bodemoppervlak) en in gedrag van de bodemvormen. Deze veranderingen kunnen leiden tot diverse problemen:
een afname van de waterveiligheid, beperking van de aflaaddiepte voor de scheepvaart met de nodige
economische gevolgen, ondermijning van de stabiliteit van kunstwerken, beïnvloeding van het grondwaterpeil en
beïnvloeding van de stabiliteit van de Nederlandse splitsingspunten. In het benedenrivierengebied is ook de
aanvoer van sediment vanuit zee van belang, gezien 80% van het slib en zand dat in het Rotterdamse havengebied
sedimenteert vanuit zee komt. Deze forse sedimentatie leidt tot grote baggerinspanning en kosten.
Het effect van klimaatverandering, veranderd landgebruik en technische ingrepen op het jaarlijkse zwevend
transport en bodemtransport is nog grotendeels onbekend, lastig te meten of te relateren aan een specifieke
veranderingen. Veranderingen in het bovenstroomse aanbod van zwevend transport en bodemtransport planten
zich bijvoorbeeld minder snel voort in het systeem dan verstoringen in het aanbod van spoeltransport.
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De samenstelling van de bodem bepaalt in belangrijke mate de grootschalige morfologie en de tijdschalen van
verandering. Een met fijn zand aangereikte bodem zal bijvoorbeeld grotere duinen vormen, en een sterkere mate
van uitsortering van korrelgrootten op de riviersplitsingen zal de bodemligging en afvoerverdeling kunnen
veranderen.
Dit onderzoekcluster heeft tot doel te bepalen wat de huidige aanvoer van sediment is naar de delta (zowel vanaf
bovenstrooms als vanuit zee), wat de verspreiding ervan is binnen de delta, en wat de bodemsamenstelling in de
Rijn-Maas delta is. Bovendien willen we weten hoe deze in de komende 50-250 jaar veranderen ten gevolge van
veranderingen in klimaat (bijv. zeespiegel en afvoer), landgebruik en rivierkundige ingrepen.
2.

Beschrijving van het onderzoek

De centrale onderzoeksvraag in dit cluster is:
Hoe zal de sedimentaanvoer naar de delta, de verspreiding van het sediment binnen de delta, en de
bodemsamenstelling in de komende eeuw veranderen als gevolg van veranderingen in klimaat,
zeespiegel, landgebruik en rivierkundige ingrepen?
Deze onderzoeksvraag is gesplitst in de volgende deelvragen:
1.

2.
3.
4.
5.

3.

Wat zijn de variaties en temporele trends (verleden, heden en toekomst) in sedimenttransport
(spoeltransport, overig zwevend transport en bodemtransport) dat de Rijn-Maas delta binnenkomt, zowel
vanuit de bovenstroomse takken (en zijrivieren) als vanuit zee?
Welke temporele trends (verleden, heden en toekomst) zijn er in de verdeling van het sediment op de NL
splitsingspunten (Bovendelta en RMM), en wat is daarvan de oorzaak?
Waar in de Rijn-Maas delta wordt het sediment afgezet? Hoe verandert dit in de toekomst door
zeespiegelstijging en andere veranderende randvoorwaarden?
Wat zijn de ruimtelijke variaties en temporele trends van de samenstelling van het bodemoppervlak?
Hoe kunnen we deze bodemsamenstelling op een efficiëntere manier (bijvoorbeeld beeldanalyse,
bodemrobots) meten?
Positionering onderzoek

De studie sluit aan op de volgende nog lopende NKWK pilotstudie:









NKWK Pilotstudie 2016 Opzetten Meetcampagne Bovendelta,
Deltares (Rolien van der Mark, Frans Buschman), TUD (Astrid Blom), UU (Maarten Kleinhans, Hans
Middelkoop), RWS (Ralph Schielen)
Sedimentbalans studies van Roy Frings, Universiteit van Aken, Duitsland. Uitgevoerd in opdracht van de
Commissie voor de Hydrologie van de Rijn (CHR).
Trend analyses van metingen van bodemligging en –samenstelling in de Rijn, door RWS Oost-Nederland.
Diverse sedimentbalansen van RWS en Deltares: periode 1982-1992 door van Dreumel (RWS-1995), periode
1990-2000 door Snippen (RWS-2005) en periode 2000-2012 door Becker (Deltares-2015).
Promotieonderzoek UU-Deltares bio-morfologische interacties en effecten op riviermorfologie (Van Oorschot).
Dit project verkent de lange-termijn effecten van interacties tussen vegetatie en a-biotische processen op
morfologie en vegetatiesamenstelling van actief meanderende rivieren.
STW project ‘Drowning or Emerging’ (2 promovendi UU, ism Deltares, RWS, SBB) naar de lange termijn
ontwikkeling van ontpolderde gebieden in de Biesbosch, met specifieke aandacht voor sedimentatie in de
polders en de aantakkende geulen voor verschillende scenario’s van rivierinput en zeespiegelstijging.
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4.

Relatie met beheersvragen

Kennis van hoeveel sediment binnenkomt en hoe het zich verspreidt vormt de basis voor het maken langjarige
prognoses van de rivierbodemligging. Daarnaast is deze kennis essentieel voor het bepalen van maatregelen om
het sediment evenwichtiger te verdelen over de takken. Bij een betere verdeling kunnen erosie enerzijds en
sedimentatie anderzijds worden verminderd. Dit geeft besparingen in baggeronderhoud en vermindert de
problematiek rond de bodemerosie, zoals onvoldoende dekking van kabels en leidingen, risico’s voor dijkstabiliteit,
risico’s voor de fundering van sluizen en andere constructies, risico’s van vaste lagen die als obstakel gaan
optreden. Daarnaast leeft de vraag of in het benedenrivierengebied het stopzetten van de zandwinning in
sedimenterende takken effectief is voor het tegengaan van de erosie in andere takken. Ook hiervoor is kennis over
hoeveel sediment binnenkomt en hoe het zich verspreidt van belang.
Op dit moment spelen er uitgebreide programma’s voor rivierherstel en -verruiming die primair gericht zijn op het
vergroten van de hoogwaterveiligheid en natuurherstel. De verwachting is dat deze rivierverruimings-maatregelen
leiden tot aanzanding in de hoofdgeul, waardoor baggerwerkzaamheden ter voorkoming van lokale ondieptes ten
behoeve van scheepvaart zullen toenemen. De verruimingsmaatregelen zullen naar verwachting een beperkt
gunstige uitwerking hebben op de mitigatie van de lange-termijn bodemerosie in de Rijn. Daarnaast zullen de
natuurontwikkelingsprojecten die de interactie tussen hoofdgeul en riviervlakte vergroten kunnen leiden tot een
versterkt invangen van slib in de uiterwaarden, wat de hoeveelheid slib die nu in de benedenrivieren en het
estuarium terechtkomt kan reduceren. Deze vraag speelt ook voor zand, waarbij de vraag of de kribvakken in
evenwicht blijven relevant is. Een van de vragen gerelateerd aan het invangen van slib is wat hierbij de rol van
vegetatie (soorten en verspreidingspatronen) is. Daarnaast is de toevoer van slib een belangrijke bovenstroomse
randvoorwaarde voor de morfodynamiek in het estuarium. Hier is opslibbing van schorren c.q. kwelders van
belang in de bescherming van de kustlijn bij stijgende zeespiegel, maar heeft een te grote concentratie zoals in de
Eems-Dollard negatieve effecten op het ecosysteem.
5.

Vorm/invulling en benodigde capaciteit

Invulling van het voorgestelde onderzoek bestaat uit twee delen:




Concretiseren van langjarig meetplan voor (a) sedimentaanvoer naar de Rijn-Maas delta, (b)
bodemsamenstelling in de gehele delta, en (c) sedimenttransporten op de splitsingspunten
(Deltares, RWS-CIV, RWS-WVL, UU, TUD)
Uitvoeren van meerjarige meetcampagne (RWS-CIV, RWS-WVL)
Analyse metingen, trends en verspreidingsprocessen van sediment in de Rijn-Maasdelta: 3 jaar postdoc bij
Universiteit Aken. Ook worden Deltares, UU en TUD betrokken. Een van de onderdelen in dit onderzoek is het
vergelijken van Duitse en Nederlandse meettechnieken.
Promovendus UU op aanvoer van spoeltransport naar, en verspreiding binnen de Rijn-Maasdelta.

6.

Budget






Concretiseren van langjarig meetplan: 50 keur (kosten RWS niet begroot)
Uitvoeren van meerjarige meetcampagne: kosten RWS (hier niet begroot)
Benodigd budget voor 1 postdoc volgens gangbare afspraken met RWS.
Benodigd budget voor 1 promovendus volgens gangbare afspraken met RWS.

7.

Planning




Verder concretiseren van langjarig meetplan: 2017
Uitvoeren van meerjarige meetcampagne: 2018 e.v. (langjarig programma)
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Analyse metingen 3 jaar postdoc Universiteit Aken: 2018-2020.
Promovendus UU: 2017-2021

8.

Betrokken partijen






RWS-CIV, RWS-WVL, RWS-ON
Deltares
BfG, BAW, WSV
Universiteit Aken, UU, TUD
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Cluster 4: Rivier Ecosysteemwaarden
Titel onderzoek:
1.

Doel van het onderzoek

Het is nog onvoldoende duidelijk hoe de ecosystemen van de grote rivieren en hun overgangsgebieden naar zee
zich in de loop van deze eeuw zullen ontwikkelen, en in hoeverre de gewenste ecologische doelstellingen te
bereiken zijn of bijgesteld moeten worden. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een lange termijn
ambitie4 op laten stellen waarvan niet duidelijk of en hoe deze gerealiseerd kan worden. Enerzijds worden
verschuivingen verwacht door klimaatverandering (temperatuurstijging en langere perioden met lage afvoeren als
belangrijke ecologische factoren en specifiek zeespiegelstijging en zoutindringing in de mondingsgebieden) en
veranderd transport (bijv. wat zijn de gevolgen van uitputting van fossiele brandstoffen voor de scheepvaart).
Anderzijds kenmerkt het rivierengebied zich door talrijke interventies ten behoeve van veiligheid en scheepvaart
en de komst van invasieve exoten. Tegelijkertijd reageren ecosystemen met vertraging op deze ontwikkelingen
(tijdschaal van enkele jaren tot decennia) en is er onvoldoende inzicht in de waarden (biodiversiteit,
ecosysteemdiensten) van opeenvolgende successiestadia en in de gewenste interventiemomenten om deze
successie terug te zetten (cyclische verjonging). Kortom we weten onvoldoende hoe de verschillende
rivierecosystemen beschermd, ingericht en beheerd moeten om de natuurwaarden te optimaliseren gegeven de
multifunctionele context, de ontwikkelingen daarin en de invloed van klimaatverandering.
2.

Probleemschets

Door rivierregulatie en bedijking zijn de interacties tussen hydrologie, morfologie en biota wezenlijk veranderd.
Sommige processen, zoals zijdelingse verplaatsing, zijn zelfs geheel verdwenen. Hoofdgeulen snijden zich in en
vloedvlakten slibben op. Menselijke interventies zijn nodig om kansen te creëren voor specifieke processen en
karakteristieke landschappen.
Herstelprojecten voor rivieren (inclusief estuarium) beogen het verbeteren van de ecologisch toestand. Hoewel er
inmiddels meer dan 30 jaar oude rivierherstelprojecten zijn, is er nog onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de
ecologische kwaliteit en de consequenties van beheer en onderhoud op de natuurwaarden. Ook is onvoldoende
duidelijk welke basisoorzaken aangepakt moeten worden voor het realiseren KRW doelstellingen en om het
ecologisch functioneren van riviersystemen verder te verbeteren. Dit komt mede door de time-lag in de respons
van ecologie op veranderde milieuomstandigheden en de vestiging van talrijke dominante nieuwkomers. Zo is
onbekend wat de implicaties zijn van extremere rivierafvoeren en dan niet zozeer de hoge maar vooral ook de lage
afvoeren op de ecologische ontwikkeling. Bij de aanleg van nevengeulen, langsdammen, of vooroevers is het
streven om zo veel mogelijk ‘met de natuur mee’ te ontwerpen en uitvoeren. Dit vereist kennis over de respons
van het ecosysteem op deze ingrepen, en de interacties tussen eco-engineering soorten en hun habitat. Op de
lange termijn kunnen deze interacties en de successie van ecotopen een belangrijke interne sturende factor zijn
voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld geulen en platen in een estuarium, de ophoging van vooroevers, of de
ontwikkeling van nevengeulen in uiterwaarden.
Tegelijkertijd is met het oog op geleidelijk toenemende ruwheid van uiterwaardvegetatie, en opslibben van
uiterwaarden is een dynamisch rivierbeheer onvermijdelijk, waarin van tijd tot tijd de vegetatie wordt verwijderd
(teruggezet naar pionierstadium) en de uiterwaard deels weer verlaagd. Dit wordt doorgaans aangeduid met
cyclische verjonging. Belangrijke vragen hierbij zijn de tijd- en ruimteschaal waarop dit het beste kan gebeuren om
de ecologische waarde van het gebied zo min mogelijk te schaden en ecosysteemdiensten als ‘opslag van
biomassa’ zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit vereist dus een ‘gezonde’, rivierbegeleidende vegetatie.
Dergelijke natuurlijke vegetatie is niet statisch, maar verandert als gevolg van groei, successie, bio-morfologische

4

Ministerie van Economische Zaken (2014) Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder. 79 p.
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interacties en beheer. Adequaat beheer vereist kennis over (1) de natuurlijke dynamiek van vegetatie, hoe deze
samenhangt met sturende interne mechanismen en externe randvoorwaarden, (2) technieken en methoden om
de toestand van het rivierecosysteem te monitoren en te beschrijven, (3) methoden en modellen om toekomstige
ontwikkeling van rivierecosysteem te voorspellen, afhankelijk van de sturende factoren, (4) hoe deze patronen en
habitats uitwerken in voedselwebben en -ketens.
Anderzijds is het van belang te verkennen wat het lange termijn perspectief is van de verschillende
gebruiksfuncties van de rivieren (bijv. zoetwatervoorziening mondingsgebied, scheepvaart) om beter zicht te
krijgen op de kansen en beperkingen voor het realiseren van de natuurambities.
Tenslotte verschijnen in toenemende mate exoten waarvan diverse soorten invasief zijn en het functioneren van
het rivierecosysteem wezenlijk beïnvloeden als ecosystem engineer of in het voedselweb. Dit geldt zowel voor de
riviervegetatie, maar ook bij de schelpdieren en de vissen. Sommige hardnekkige exoten hebben grote invloed op
de erosie, sedimentatie en ruwheid van uiterwaarden. De vraag is in hoeverre dit gestuurd kan worden door
beheersmaatregelen en wat op de lange termijn hun effect zal zijn op het bereiken van gestelde natuurdoelen.
Specifiek voor het estuarium en delta zijn de lange termijn ontwikkelingen door de verminderde getijslag op
sedimentatie- en erosieprocessen en vegetatieontwikkeling, de ontwikkeling in de kwaliteit van de waterbodem
met een historische verontreinigingen en de respons op het herstel van zoet-zout gradiënten van belang.
3.

Beschrijving onderzoek

De centrale onderzoeksvraag in dit cluster is:
Hoe beïnvloeden de veranderde randvoorwaarden en ontwikkelingen de kansen voor de geambieerde
natuurkwaliteit van de grote rivieren en welke gewenste inrichting- en beheerstrategieën vergroten deze
kansen?
Deze onderzoeksvraag is gesplitst in de volgende deelvragen:









4.

Wat is de waarde van de ecologische patronen voor biodiversiteit en veerkracht van rivierecosystemen?
Vergroten verbindingen en schaal (boven- en benedenstrooms, buiten- en binnendijks, ecologisch netwerken)
de veerkracht en robuustheid?
Gezien de veranderende randvoorwaarden (landgebruik, klimaat, scheepvaart), welk streefbeeld in
ecologie/soortenrijkdom is haalbaar? In hoeverre kan/moet dit genuanceerd worden per riviertraject (DNA
van de rivier <-> nut en noodzaak voor behoud/groei/krimp van sociaal-economische functies)?
Van welke abiotische factoren (stroming, getij, saliniteit, morfodynamiek) en ecosysteembouwers (ecosystem
engineers) hangt af welke habitat mozaïeken ontstaan? Op welke tijdschalen gebeurt dit?
Rol en gevolgen van biologische invasies door uitheemse planten en dieren op het functioneren, de
ruwheidontwikkeling en ecosysteemdiensten van het rivierecosysteem. Wat zijn ecologische effecten en
morfologische effecten van invasieve soorten?
Ecologische interventiecriteria voor beheer en onderhoud: wat heeft dit voor consequenties voor
beheersmaatregelen, renaturalisering van uiterwaarden, fasering in aanleg en ritme van onderhoud?
Positionering onderzoek

De studie sluit aan op de volgende lopende onderzoeken:



Van 2011 tot 2015 heeft Deltares samen met 25 Europese partners het Europese FP7 project REFORM
uitgevoerd. Dit project richtte zich op ecologische gevolgen van rivierregulatie en de potentie voor herstel van
Europese rivieren (www.reformrivers.eu ). Binnen dit project is een promotieonderzoek uitgevoerd samen
met UU naar de bio-morfologische interacties langs meanderende rivieren. Dit onderzoek wordt in 2017
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afgerond. De resultaten over de lange termijn ontwikkeling van rivieren gegeven historische ingrepen en de
interactie tussen hydromorfologie en vegetaties zijn input voor het voorgestelde onderzoek.



Voor RWS-WVL is in 2016 het project Effectiviteit van KRW herstelmaatregelen uitgevoerd. De effectiviteit van
zulke maatregelen (bijv. nevengeulen, natuurvriendelijke oevers, vloedvlakte vergroting, uiterwaardverlaging)
is afhankelijk van systeemcondities. Daarnaast zijn er time-lag effecten d.w.z. na aanleg is de maatregel niet
direct effectief vooral wanneer dit afhankelijk is van vegetatieontwikkeling. Contactpersoon bij WVL: Ute
Menke



STW Delta Engineering: Drowning or Emerging5 (2012 – 2017). Dit project wordt geleid door de UU (Hans
Middelkoop). Het richt zich op de lange termijn sedimentatieprocessen in zoetwatergetijdegebieden gestuurd
door zeespiegelstijging en de aanvoer van sediment. Case study is de Biesbosch, waarbij specifiek gekeken
wordt naar het effect van ontpoldering op ontwikkeling van ‘tidal freshwater wetlands’.



Het project ‘Haringvlietsluizen op een kier’ 6.dat thans voorbereid wordt zal het inzicht vergroten of er
controleerbare geleidelijke zoet-zout gradiënten hersteld kunnen worden zonder dat deze functies zoals
zoetwaterwinning belemmeren. Geleidelijke ZZ gradiënten zijn naast getijslag essentieel voor de ambities voor
natuur in de mondingsgebieden van Rijn en Maas



Met STW - VICI beurs en de ERC subsidie, die zijn toegekend aan Maarten Kleinhans (UU) wordt het
experimenteel onderzoek naar bio-morfologische interacties in estuaria ondersteund. Hiermee kunnen
ecologie, eigenschappen van het onderliggend landschap en humane factoren in experimenteel onderzoek
meegenomen om zowel het verleden als de toekomst van het verloop van riviermondingen te kunnen
voorspellen.
De EU heeft recent aan Nederland LIFE-IP project gehonoreerd: ‘Deltanatuur’. Het richt zich op de governance
vraagstukken hoe herstel en behoud van natuur in de grote wateren geharmoniseerd kan worden met de
gebruiksfuncties. Het Ministerie van EZ coördineert dit project en RWS is een sleutelpartner. Voor het onderdeel is
SSB verantwoordelijk (voor de rivieren). Een van de onderdelen is het verbeteren en organiseren van de cursus
‘Smart Rivers’7, waarbij bij de duurzame inrichting en beheer van de grote rivieren rekening wordt gehouden met
de specifieke eigenschappen (‘DNA van de rivier’). De resultaten uit eerder onderzoek en van dit NKWK kunnen
hiermee gebruikt worden voor onderwijs bij universiteiten en als PAO voor water- en terreinbeheerders.
5.

Relatie met beheer en beleid

De voorgestelde onderzoekslijnen zijn relevant voor de gezamenlijke opgave van de ministeries van EZ en I&M
m.b.t. respectievelijk N2000 en KRW in het rivierengebied en het mondingsgebied naar zee. Het is van belang als
onderdeel om integrale afweging van functies en belangen (scheepvaart, hoogwaterveiligheid,
zoetwaterbeschikbaarheid). In opdracht van het Ministerie van EZ is de Natuurambitie Grote Wateren 8 (NAGW)
opgesteld. Deze NAGW schetst vergezichten (2050-2100) voor robuuste en toekomstbestendige natuur in de grote
wateren. Thans wordt verkend in hoeverre deze ambitie haalbaar is en deze op welke wijze dan gerealiseerd kan
worden. In de Kamerbrief Natuurambitie Grote wateren en waterbeleid 9 van 18 januari 2016 is besloten tot
verschillende acties van beide ministeries waardoor natuur structureel gekoppeld wordt aan het waterbeleid.

5

http://www.stw.nl/nl/content/delta-engineering-drowning-or-emerging
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/haringvliet-haringvlietsluizen-op-een-kier/index.aspx
7
http://www.smartrivers.nl/
8
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/01/19/natuurambitie-grote-wateren-2050-en-verder
9
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-over-natuurambitie-grotewateren
6
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6.

Vorm/invulling en benodigde capaciteit

Voor het verbeteren van de natuurkwaliteit in Nederland bestaan er deskundigenteams (DT) voor 9 verschillende
landschapstypen waaronder een voor het rivierengebied (Ontwikkel en Beheer Natuurkwaliteit, afgekort OBN DT
10
;). Zij geven advies over gewenst onderzoek. In het OBN DT Rivierenlandschap hebben o.a. terreinbeheerders,
RWS, Prov. Gld, kennisinstellingen en adviesbureaus zitting. Samen met hen zal worden besproken om een of
meerdere aanvullende onderzoeksvoorstellen voor te bereiden. Deze moeten in juni 2017 gereed zijn om vanaf
2018 uitgevoerd te kunnen worden. Deze route is een mogelijkheid om aanvullende financiering te krijgen..
De beide workshops hebben richting gegeven aan de kennisbehoefte. Hierbij zijn nieuwe vragen naar voren
gekomen o.a. i) het lange termijn perspectief voor de commerciële beroepsvaart en de daaruit voortvloeiende
kansen en beperkingen voor het ecologisch herstel van de aquatische natuur en ii) het lange termijn perspectief
voor getij en zoutindringing in het benedenrivierengebied. Zodoende is het in 1ste instantie van belang een
synthese te maken van de beschikbare kennis zowel voor het boven- en benedenrivierengebied. Dit kan in 2e helft
van 2017 plaatsvinden. De vorm is een literatuurstudie aangevuld met interviews van experts. Hiervoor is indicatief
een bedrag van 40 k€ nodig.
Er is op dit moment wel een aantal goede ideeën voor onderzoek, maar er is nog geen keuze gemaakt welke
vragen prioriteit krijgen of ze het beste opgepakt kunnen worden in de vorm van een promotieonderzoek of
effectiever op een andere wijze. Gezien de breedte lijkt een post-doc ook een goede optie. Hierbij spelen de
volgende gedachten:




Terrestrische ecosysteemwaarden: ecotoopsuccessie in de uiterwaarden, biodiversiteit, afstemming met
hoogwaterveiligheid, relatie buitendijks – binnendijks. Potentiële onderzoeksgebieden (2 - 4: Potentiële pilot
locaties: i) vegetatiesuccessie & ecosystem engineers: Millingerwaard, Beuningse en Ewijkse uiterwaarden,
wetlands/vloedvlakten: Noordwaard. Kennis uit het buitenland: successiestadia van ecotopen ->
biodiversiteitswaarde. Hoe zijn hydraulische-morfologische-ecologische tijdschalen gekoppeld?
Aquatische ecosysteemwaarden: inrichting van de hoofdgeul, oevers en aangetakte wateren, getijslag en
zoutindringing in het mondingsgebied, afstemming met de scheepvaart, rol van invasieve exoten. Potentiële
onderzoeksgebieden: Gelderse poort, Grensmaas – gestuwde Maas; Herstel zoet-zout overgang: Haringvliet –
Kier.

Als werkvorm wordt gekozen voor veldwerk gericht op de ontwikkeling van innovatie en efficiënte meetmethoden
(puntmeting koppelen aan remote sensing; nieuwe sensortechnieken om biodiversiteit en ecologisch functioneren
te meten) in combinatie met modellering van habitatgeschiktheid waar nodig op basis van lange termijn scenario’s
en bio-morfologische interacties.
7.

Budget

Het benodigde budget zal in 2017 duidelijk worden, als de pilot-studie gereed is en als de literatuurstudie is
afgerond. Voor de literatuurstudie, samen met experts-interviews (beide zullen wel in 2017 zal plaatsvinden)
wordt een budget van 40 k€ geraamd.

10

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit is een onafhankelijk en innovatief platform waarin
beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken. Het ontwikkelt en
verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het Kennisnetwerk OBN
wordt gecoördineerd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken en BIJ12. Er zijn deskundigenteams voor 9 verschillende landschappen
waaronder het rivierengebied. http://www.natuurkennis.nl/
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Voor vervolgstudies wordt gestreefd naar matching met OBN (indicatief 150 k€) en wellicht het Ministerie van
Economische Zaken (p.m.).
Een eventueel promotie- of postdoconderzoek zal pas starten in de tweede helft van 2018.
8.

Planning

De literatuurstudie zal starten in 2017, verdere activiteiten zullen worden opgestart in 2018.
9.

Betrokken partijen

Terreinbeheerders (Staatsbosbeheer), Provincies (Gelderland, mogelijk ook andere provincies), OBN
deskundigenteam rivieren.
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Cluster 5A: Ontstaan en ontwikkeling van ontgrondingskuilen in relatie tot heterogeniteit en dynamiek van de
ondergrond
Titel onderzoek:
1.

Doel van het onderzoek

De ondergrond van rivierbeddingen is heterogeen als gevolg van allerlei afzettings- erosie- en omzettingsprocessen
uit het verleden. Deze heterogeniteit bestaat in horizontale zin langs de loop van de rivier, en in verticale zin in de
opbouw van de ondergrond. De samenstelling van de ondergrond heeft grote invloed op o.a. de mate waarin de
rivierbedding zich kan insnijden, waar lokale bronnen van sediment in de bedding ontstaan, de vorming van
afpleisteringslagen op de rivierbodem, het optreden van oevererosie langs de rivierbedding, stabiliteit van
splitsingspunten, het optreden van laterale kwel of zelfs ‘piping’ tijdens perioden van hoge waterstanden in de
rivier, etc. Dit betekent dat het autonome gedrag van rivieren en de dynamische respons op maatregelen sterk
beïnvloed worden door de heterogeniteit van de ondergrond; kennis van deze ondergrond, en het begrijpen van
relatie tussen samenstelling van de ondergrond en de hydro-morfologische effecten ervan op de rivieren zijn dus
essentieel voor een duurzaam beheer met het oog op veiligheid, scheepvaart, ontwerp van kunstwerken, en
ecologisch herstel.
Op dit moment vragen ontgrondingskuilen in de benedenloop van de Nederlands rivieren veel aandacht.
Heterogeniteit zorgt voor lokale ontgrondingen met steile hellingen. Hierbij ontstaat een mogelijk gevaar voor
stabiliteit van keringen en infrastructuur door ondermijning en afschuiving, maar ook hinder voor de scheepvaart
(sterke stroming en lokale ondieptes). De risico’s voor de omgeving zijn groot en kosten om erosie te beperken zijn
hoog. Daarnaast is de lange-termijn ontwikkeling van deze kuilen onbekend, en is niet duidelijk of er op termijn
veel nieuwe zullen ontstaan. Om beter in staat te zijn te voorspellen wat er op de korte en de lange termijn
gebeurt, is het noodzakelijk om naast kennis van de samenstelling van de ondergrond ook begrip van het
erosiemechanisme te hebben. Dit zal bepalend zijn voor het treffen van maatregelen waarmee effectief de risico’s
kunnen worden bestreden.
Naast de specifieke Nederlands situatie zijn er wereldwijd meer plaatsen waar rivieren insnijden in een heterogene
ondergrond als gevolg van de bouw van stuwdammen en kanalisering. Ook in de nabijheid van kunstwerken als
kribben en stuwen spelen ontgrondingsprocessen een rol die sterk door lokale geometrie, stromingsloslating en
specifieke bodemeigenschappen beïnvloed worden.
2.

Beschrijving onderzoek

In recente projecten is op basis van vele boringen de ondergrond van de Rijn-Maas-monding in kaart gebracht
(ondergrondatlas). Naar de hydro-morfologische interacties is tot op heden echter weinig onderzoek verricht,
terwijl deze heel bepalend zijn voor het ontgrondingsproces. De belangrijkste onderzoeksvraag betreft daarom:
Wat zijn de hydro-morfologische effecten van de heterogeniteit van de ondergrond op de vorming van
erosiekuilen in rivieren?
Deze vraag is op te splitsen in de volgende deelvragen:
1.

2.

Hoe ontwikkelen ontgrondingskuilen zich in een heterogene ondergrond?
Deze vraag zal worden beantwoord door: a) het stroombeeld goed in kaart te brengen (veldmetingen,
gootproeven en numerieke berekeningen) en b) de erodeerbaarheid en geotechnische stabiliteit van klei
en veenlagen te onderzoeken (data-analyse, stabiliteitsberekeningen of proeven en veldmetingen).
Is er een relatie tussen hoge rivierafvoer en kuiluitbreiding? Speelt het getij een belangrijke rol?

40

3.

4.

3.

Volgt uit een analyse van onder meer data uit multi-beam peilingen van baggeraars die het gebied
onderhouden en elke paar weken peilen.
Wat is de lange-termijn ontwikkeling (a) stabilisatie versus verdere ontwikkeling, en (b) ontstaan nieuwe
kuilen.
(a) kan beantwoord worden op basis van voorgaande stappen, (b) kan beantwoord worden met behulp
van kennis over de lange-termijn ontwikkeling van de rivierbodem (Cluster 1) te combineren met kennis
over de ondergrond (bestaande ondergrondatlas) en kennis uit voorgaande stappen.
Hoe kunnen de kuilen op innovatieve wijze gestabiliseerd worden? Met opgedane kennis uit voorgaande
stappen moet het mogelijk zijn een uitspraak te doen over een optimale aanpak van stabilisatiemaatregelen. Hiertoe kunnen tests op kleine schaal in het laboratorium uitgevoerd worden.

Positionering onderzoek:

Dit onderzoek vloeit direct voort uit de pilotactiviteit B-3 ‘Diepe erosiekuilen in rivierbeddingen’ van de NKWK
onderzoekslijn Rivieren. Eerste laboratoriummetingen laten de rol van heterogeniteit en 3D-effecten zien en geven
inzicht in de ontwikkeling van de zijhellingen, welke relevant zijn voor stabiliteit van oevers en dijken. Aan dit
onderzoek hebben inmiddels 2 MSc-studenten van de TUDelft (van Zuylen, Koopmans) bijgedragen en zullen in
2017 nog enkele studenten ingezet worden.
Dit onderzoek sluit aan op lopende projecten van TUD rondom ontgrondingsprocessen zoals die bij de
Oosterscheldekering. Dit betreft het STW-Water 2014 project ”Flow Slides” waarin 4 promovendi werken aan een
verbeterde modellering van zettingsvloeiingen, en een Rijkswaterstaatproject “Flow Scour” waarin een
promovendus de waterbeweging rondom de Oosterscheldekering bestudeerd in relatie tot de ontgrondingskuilen
aldaar.
Onderzoek sluit tevens aan op lopend strategisch onderzoeksproject binnen Deltares waarin verkennende
numerieke detail berekeningen zijn gedaan en op basis van data van 1976-nu (Singel Beam en Multibeam) de
kuilgroei van een aantal riviertakken in kaart is gebracht. Hierin wordt bovendien voortgebouwd op kennis uit KPP
en SPA projecten van Deltares/UU waarin de ondergrond in kaart is gebracht, de kuilen in de hele RMM in kaart
zijn gebracht en een eerste aanzet is gedaan voor een risicoclassificatie.
Aansluiting wordt ook gevonden bij het recentelijk toegekende STW-perspectiefprogramma ”All-Risk” waarin door
karakterisering van de (heterogeniteit van de) ondergrond de risico’s en bijbehorende parameterisaties voor piping
en ontgronding in kaart gebracht worden (samenwerking UU, UT en TUD).
Het voorgestelde onderzoek vult dit aan door een sterkere focus te leggen op de fysische processen en met name
de hydraulica en daaraan gekoppelde transportprocessen.
Overige relevante projecten:
Erosiekuilen Benedenrivieren ( Deltares, TNO, UU, TUD)
Grootschalige bodemdaling RM-delta (TNO-UU)
Relatie heterogeniteit ondergrond en optreden van piping (UU-Deltares e.a.)
RiverCare: onderdeel D sorteringsprocessen en bodemopbouw, gedrag bedding ism samenstelling ondergrond, B
oeverstabiliteit.
4.

Relatie met beheer en beleid

Het onderzoek zoals voorgesteld in dit cluster raakt aan de volgende aspecten van de RWS/DGRW praktijk
1. Bescherming tegen overstroming:
Diepe ontgrondingskuilen kunnen leiden tot instabiele oevers, wat kan leiden tot te steile instabiele en
onveilige dijktaluds.
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2.
3.
-

Bevaarbaarheid:
Dynamiek van bodemligging, over jaren, en tijdens/na afvoerpieken;
Verspreiding / depositie sediment op rivierbodems, lange-termijn baggeren;
Veranderingen van stromingspatronen door sterke dieptevariaties.
Infrastructuur:
Veranderingen in bodemligging (lokale insnijding), met gevolgen voor stabiliteit kunstwerken
Door erosie kan de hoeveelheid dekking boven tunnels, kabels en leidingen onvoldoende worden of
kunnen ze zelfs bloot komen te liggen. Volgens de huidige data is dit voor sommige kabels en leidingen al
het geval.

5. Vorm/invulling en benodigde capaciteit
Invulling van het onderzoek bestaat uit een aantal delen:
1.

2.
3.

6.

Voortzetting van de pilot-laboratoriumexperimenten gericht op de erosieprocessen in samenhang met de
heterogeniteit van het bodemmateriaal, getij, rivierafvoer en bathymetrie. Hiervoor wordt een
promovendus ingezet.
Dit wordt aangevuld met:
a) berekeningen en analyses voor geotechnische stabiliteit van taluds, in samenwerking met
geotechnische experts,
b) detailberekeningen met een numeriek model waarin fysische processen op hoog detailniveau worden
gerepresenteerd. (bijv. code van Nabi (Deltares), MPM-methode of Delft3D).
c) velddata analyse van hoog frequente multi-beam peilingen, uitgevoerd in samenwerking met Deltares.
Veldcampagnes waarbij erosiesnelheden en waterbeweging wordt gemeten, als ook de effectiviteit van
stabilisatie-maatregelen. Uit te voeren door RWS in nauwe samenwerking met onderzoekers.
Integratie van kennis en implementatie in voor-de-praktijk bruikbare numerieke modellen, in
samenwerking met gebruikers, RWS en Deltares.

Budget

Voor de onderdelen 5.1 en 5.2 wordt een promovendus voorzien waarvoor salaris en begeleiding vergoed wordt
volgens gangbare afspraken tussen universiteit en RWS.
De kosten voor aanvullend werk uitgevoerd door Deltares en marktpartijen, 5.1a, 5.1b en 5.1c zal per onderdeel
zo’n 50k€ bedragen, afhankelijk van de precieze omvangen en detailniveau kan de onderverdeling nog wat
verschuiven.
Voor de veldcampagnes van 5.2 is een ‘in kind’ / ‘in-cash’ bijdrage nodig van de ordegrootte k€100. Uiteraard weer
afhankelijk van de uitvoering en intensiteit.
Onderdeel 5.3 zal in samenspraak met gebruikers plaatsvinden, ligt voor een deel bij de promovendus en voor een
deel bij de gebruikers en is daarom niet gebudgetteerd.
7.

Planning

Het project kan direct van start in 2017, nadat een promovendus geworven is voor onderdelen 5.1 en 5.2. Via
afstudeerprojecten en studies bij Deltares is al veel informatie verzameld. Ook de experimentele mogelijkheden
zijn in het pilot-onderzoek B3 verkend en in een eerste opzet beschikbaar gemaakt. Zo is er een stroomgoot
gebouwd waarin erosieproeven kunnen worden uitgevoerd op een schaal en in een geometrie die geschikt lijkt
voor de beoogde toepassingen. In 2017 wordt voorzien dat meer MSc-projecten aan dit onderzoek gekoppeld
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worden. Continuïteit in het onderzoek en de mogelijkheid voor verdere verdieping en integratie vraagt dat de
promovendus op korte termijn kan beginnen.
Parallel daaraan kan het aanvullende onderzoek (5.1a,b,c) zoals analyse van meetdata en berekeningen met
bestaande technieken (Gstab, Delft3D) uitgevoerd worden. Onderdeel 5.3 gaat wat later (eind 2018) van start
omdat hiervoor de onderdelen 5.1 en 5.2 voldoende resultaten moeten hebben opgeleverd waarmee verder
gewerkt kan worden.
8.

Betrokken partijen






TUD, UU
Deltares
RWS
Ingenieursbureaus
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Cluster 5b. Mobiliteit en verplaatsing beddingvormen
Titel Onderzoek:
1.

Doel van het onderzoek

In dit cluster willen we werken aan vergroten van de huidige kennis van duindynamiek en alternerende banken in
rivieren en estuaria, inclusief de overgang naar vlak bed, onder natuurlijke omstandigheden en bij ingrepen zoals
baggeren. Ook willen we wetenschappelijk onderbouwde adviezen geven voor verwachte waterstandhoogtes bij
extreme waterstanden (zowel laag als hoog) die verwacht worden bij klimaatveranderingen, die zullen zorgen voor
steeds grotere extremere afvoerverwachtingen op de langere termijn (zeg 50-200 jaar). Het sedimentaanbod kan
op deze termijn veranderen wat invloed zal hebben op de bodemvormkarakteristieken. Daarnaast willen we, mede
op basis van duin en alternerende bank dynamiekkennis, efficiënte baggerstrategieën ontwikkelen om de vaargeul
op veilige diepte en breedte te houden. Ook willen we ook aanbevelingen geven voor minimale dekking van kabels
en pijpleidingen in rivieren en estuaria, voor de levensduur van de kabels/pijpleidingen, dus ca 50 jaar.
Wij zullen deze onderzoeken inbedden in een risicobenadering. Immers, de duindynamiek (en in mindere mate
alternerende banken) en bodemhoogte zijn onderworpen aan variaties in plaats en tijd, die onvoldoende
beschreven kunnen worden met een uitsluitend deterministische aanpak. Dat betekent dat we kijken naar de
kansen van voorkomen en naar de gevolgen, zodat maatregelen kunnen worden geoptimaliseerd.
Voorbeeld: als relatief hoge beddingvormen meer kans van voorkomen hebben bij hoge afvoer, zullen zij
vermoedelijk minder negatieve gevolgen voor de scheepvaart hebben (omdat de waterdiepte dan groot is). Maar
als deze hoge beddingvormen bij dalende afvoer nog lang handhaven, kunnen mogelijk wel knelpunten voor de
scheepvaart ontstaan en moet worden ingegrepen.
2.

Beschrijving onderzoek

Laaglandrivieren, inclusief estuaria, kenmerken zich door een zandige/grindige bodem waarop gemakkelijk
beddingvormen kunnen ontstaan. De schaal van deze beddingvormen verschilt en kan variëren van grootschalige
zandbanken (alternerende banken, lengte orde honderden meters), via duinen (lengte orde tientallen meters) tot
ribbels (lengte orde centimeters) en allerlei tussenvormen. De grotere beddingvormen zijn belangrijk om een
aantal redenen:
o De scheepvaart kan last hebben van rivierduinen omdat die de vaardiepte substantieel beperken,
wat vooral bij de laagwaterstanden tot spanningen leidt. Dit wordt nu met baggeren geregeld
maar dat levert hinder op voor het vrachtverkeer, kan onveilige situaties opleveren en het is
duur. Ook verwachten we door klimaatveranderingen extremere laagwaterstanden en duren de
periodes van laagwater langer. Dit geldt ook voor scheepvaart in estuaria, al zijn daar periodieke
waterstandsvariaties en de extremen worden gedreven door stormen en drukvariaties icm
opstuwing door de bekkenvorm.
o De scheepvaart kan ook last hebben van alternerende banken omdat deze de vaargeul kunnen
versmallen.
o De duinen en alternerende banken kunnen er toe leiden dat de dekking van kabels en leidingen
afneemt en zelfs verdwijnt waardoor deze aan het oppervlak kunnen komen en ze kwetsbaar zijn
voor beschadigingen.
o Duinvorming kan leiden tot een ruwer rivierbed (hogere wrijving) wat kan leiden tot hogere
waterstanden in geval van piek-afvoeren.
o Bij zeer extreme waterstanden kunnen duinen weer uitvlakken wat leidt tot lagere weerstanden
en een lagere waterstand. Het is echter nu onduidelijk bij welke omstandigheden dit gaat
optreden en waar dit gebeurt.
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Dit geeft aan dat kennis van ontstaan en evolutie (temporeel en ruimtelijk) van beddingvormen belangrijk is. We
focussen op de volgende onderzoeksvragen:
1.

2.

3.
4.
5.

Wat is de duin- en alternerende bankdynamiek in de Nederlandse rivieren (inclusief kromming) en
estuaria hoe kunnen we bestaande modellen verbeteren en/of kalibreren zodat ze kunnen worden
ingezet voor beheersvragen?
Welke baggerstrategieën kunnen we ontwikkelen op basis van duindynamiek (en alternerende
bankdynamiek), om de midden-waal op vaardiepte te houden zodat er meer grip is op wanneer er precies
gebaggerd moet worden en er evt. minder en/of minder vaak gebaggerd hoeft te worden?
Wat is de te verwachten duindynamiek, inclusief overgang naar vlak bed, onder klimaatveranderingen
voor extreme afvoeren. Wat betekent dit voor de waterstanden in de nederlandse rivieren?
Hoe kunnen we kennis van duin- en alternerende bankdynamiek inzetten voor minimale dekking van
kabels en pijpleidingen?
Hoe sluiten we met een risicobenadering aan op de effecten van duin- en alternerende bankdynamiek op
maatgevende waterstanden, op hinder voor de scheepvaart en op dekking van kabels en leidingen?

We denken aan het inzetten van de volgende methodes.
Ad 1a. Gebruik maken van de COVADEM dataset en deze combineren met de modellen ontwikkeld in de PhD’s van
Paarlberg en van Duin. De COVADEM dataset (vrachtschepen met meetapparatuur aan boord) biedt de
mogelijkheid om duingroei met veel meer detail te kunnen beschrijven omdat er bij veel afvoeren bodemdata
worden opgenomen. Ook kan hiermee wellicht de ontwikkeling van alternerende banken worden herkend. Er zal
echter geïnvesteerd moeten worden in het verkrijgen van statistisch bruikbare gegevens uit deze set. Er zal
vergeleken worden met de data van RWS die halfjaarlijks plaatsvinden.
Verder denken wij aan het inzetten van laagdrempelige gegevensinwinning van beddingvormen met b.v.
fishfinders. Op dit moment loopt een pilot onderzoek naar de inzet van fishfinders voor het snel op locatie kunnen
meten van beddingvormen.
Ad 1b. Estuarine duinen. Een nieuw geidealiseerd morfodynamisch model zal worden gemaakt op basis van de
duinmodellen (bv Paarlberg) en de zandgolfmodellen (bv Sterlini/vdMeer). Dit model zal worden gevalideerd met
veldmetingen. De hydrodynamica is met name een uitdaging vanwege de loslaatzones die bij kerend tij
verdwijnen. De hydrodynamica kan met detailmodellen worden geverifieerd en geparametriseerd.
Ad2. Hierbij denken we aan eerst analyseren van de huidige strategie (hoe vaak baggeren, waar precies en
hoeveel) en vervolgens met het duinmodel ontwikkeld in vraag 1 en de kennis van alternerende banken in vraag 1
alternatieven ontwikkelen, bijvoorbeeld het zand van de afgebaggerde duintoppen in de troggen deponeren.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het zandgolfonderzoek op zee, en het op diepte houden van de EuroMaas geul.
Ad 3.Aanvullende metingen (veld en gootexperimenten) zijn noodzakelijk om hier een stap te maken, juist op de
overgang duin-vlak bed en terug. We gaan ook bestaande buitenlandse data gebruiken hiervoor om de
bevindingen te generaliseren. Vervolgens kunnen deze modellen worden gebruikt icm runs van extreme afvoeren
(bv GRADE) om te bepalen waar USPB kan voorkomen. De verminderde weerstanden kunnen vervolgens in deze
modellen worden gesubstitueerd om locale waterstanden te bepalen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit tot ca 1
meter verlaging kan opleveren.
Ad 4 en 5. De duin en alternerende bank modellen uit 1 en 2 kunnen worden ingezet voor deteministische
benaderingen (vraag 4) en risicoverkenningen (vraag 5). Vervolgens kan er met het model de kansen en daaraan
gekoppelde risico’s worden bepaald op blootligging van de pijp/kabel bij een bepaalde dekkingsdiepte. Hierin
speelt de migratie van duinen een belangrijke rol, evenals mogelijk opbreken van afpleisterlagen door de te
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verwachten extremere afvoeren en een veranderend sedimentaanbod door bovenstroomse veranderingen. Als
voorbeeld nemen we het op basis van het onderzoek van Van Vuren, ontwikkelen we een specifiek op
bodemvormendynamiek gerichte risico-aanpak. Dat betekent dat we kijken naar de kansen van voorkomen en
naar de gevolgen, zodat maatregelen kunnen worden geoptimaliseerd.
3.


Positionering onderzoek
STW-project BedFormFlood (UT), hierin hebben van Duin, Naqshband en Warmink onderzoek gedaan naar
duindynamiek USPB zowel vanuit gootmetingen als modellen (2010- 2016).
Recent is een UT-MSc project ism HKV afgerond aan USPB, waarover in 2017 zal worden gepubliceerd.
Het TKI/NWO-Dinalog project ( Covadem+, projectleider Rolien van der Mark) is recent gehonoreerd zodat
hiermee efficiënt samengewerkt kan worden. Hierin gaan 2 applicaties ontwikkeld worden, namelijk (1) een
korte termijn vaardiepte / doorvaarthoogte voorspeller, en (2) een brandstofverbruiksmonitor.
Binnenvaartondernemers hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben, en ze zullen in dit project zelf ook
in-kind bijdragen aan de ontwikkeling en het testen van de tools. Totaal budget (subsidie + alle in-kind uren) is
1.2 miljoen. In dit project wordt geen link gelegd naar dynamiek van bodemvormen.
Duinonderzoek met polystyreen als surrogaat sediment voor dynamische gelijkheid (Suleyman Naqsband (WUR,
RWS)
Binnen het STW-RiverCare project van Timo de Ruijsscher (WUR) wordt de verandering van duindynamiek na
aanleg van langsdammen onderzocht. Duindynamiek in extreme omstandigheden wordt niet onderzocht
Het STW-project SmartSea (UT en TUD) gaat over mariene zandgolven, modelleren en analyse van
veldmetingen met als toepassing het op diepte houden van de vaardiepte van de toegangsvaarroutes naar de
grote havens. Hierbij kan goed aangesloten worden.
Binnen het WUR Kapuas project (Karl Kästner) worden beddingvormen in een getijrivier onderzocht in relatie
tot de hydraulische geometrie van de Kapuas Rivier (Borneo).










Link met andere clusters
4.

C2 benedenrivieren gebied. Hierin komen de estuarine duinen voor in aanmerking, deze spelen duidelijk
in het gebied waarin de getij-invloeden sterker worden
C3 en C1 langetermijn respons van rivieren en sedimentbudget. De link met dit cluster zit in de
verandering van randvoorwaarden in sedimentsamenstelling
C6. fundamenteel modelleren. De stochastiek en de aanpak hierin kan in dit cluster worden toegepast.

Relatie met beheer en beleid

Grote beddingvormen zijn belangrijk vanwege de interactie met het bed van rivieren en estuaria. De
beddingvormen bepalen feitelijk voor een groot deel de (lokale) morfologische ontwikkeling van het bed (afgezien
van de lange termijn ontwikkelingen, zie cluster 1). Voor de beheerspraktijk van Rijkswaterstaat zijn met name de
gevolgen voor de scheepvaart daarbij van belang, omdat duinen en alternerende banken de minimale
aflaatdieptes van schepen bepalen en Rijkswaterstaat een taak heeft om een minimale diepte van de rivier te
garanderen. Als die minimale diepte niet gehandhaafd kan worden moet er gebaggerd worden en hier zijn hoge
kosten aan verbonden, evenals hinder voor de scheepvaart en milieu-effecten (CO2-uitstoot). Daarnaast geven de
beddingvormen aanleiding tot wrijving en bepalen daarmee de (hoog)waterstanden. Daarmee hebben de
beddingvormen een directe link met de waterveiligheid. In estuaria gaat het om afdekken van risico’s op
blootligging van pijpleidingen, kabels en tunnels en de schade die dit oplevert voor de maatschappij en het milieu.
Beddingvormen hebben invloed op debietmetingen, waarvan de nauwkeurigheid mogelijk onrealistisch hoog
wordt ingeschat.
5.

Vorm/invulling en benodigde capaciteit

We stellen voor om te starten met 1 promovendus op extreme waterstandsproblematiek (zowel laag als hoog) op
de UT (duinmodellen, data-analyse duindynamiek, verkenning implicaties alternerende banken), met mede
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begeleiding vanuit de WUR (klimaatwetenschappen, hydrologie), HKV (risico aanpak) en Deltares/ Marin
(covadem).
Indien gewenst in combinatie met andere clusters zijn ook andere promotiethema’s mogelijk, zoals estuariene
duindynamiek.
Naast het promotieonderzoek stellen we voor om per jaar 1-2 toegepaste onderzoek projecten uit te voeren, gericht
op de directe toepassing van de ontwikkelde kennis (door de promovendus). Hierin kunnen bijvoorbeeld tools
worden ontwikkeld. Deze projecten kunnen ook worden uitgevoerd in samenwerking met b.v. soortgelijke projecten
in cluster 3 of 5A, en wellicht ook cluster 6.
6.

Budget

Een UT-promovendus kost 320 keuro, excl. BTW (dit is inclusief begeleiding vanuit de UT, reiskosten, congressen en
cursussen)
Mede begeleiding en kosten voor toegepaste projecten vanuit HKV en Deltares schatten dit voorlopig op 50 keuro
exclusief BTW. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een tool behorend bij een risico aanpak.
7.

Valorisatie

We gaan een gebruikers/begeleidingsgroep inrichten met mensen vanuit RWS, HKV, Deltares, Marin en UT, WUR en
TUD. Deze groep gaat tweemaal per jaar bij elkaar komen om de voortgang van het onderzoek te monitoren,
waarbij de bruikbaarheid van het onderzoek voor de RWS-praktijk een belangrijke rol heeft. We denken hierbij ook
aan extra lezingen/workshops bij RWS om de utilisatie te vergroten. Wellicht kunnen we dit centraal organiseren
met de andere riviergeneseonderzoekers. Ook wordt hierin de onderzoeker gevoed met kennis vanuit de praktijk,
bijvoorbeeld toegang tot data en ouder onderzoek in rapporten, wat niet altijd even toegankelijk is. Ook lopende
andere onderzoeken komen aan bod. Hierin kunnen ook uitbreidingen worden besproken voor aanpalende
onderzoek dat met MSc-studenten kan worden opgepakt. Dit zal ook de coherentie en utilisatie stimuleren
Planning
Promovendus kan starten in 2017.
8.

Betrokken partijen

UT, WUR, HKV, Deltares, Marin, RWS,
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Cluster 6: Fundamenteel Modelleren
Titel onderzoek:
1.

Doel van het onderzoek

Het modelleren van riviergedrag kent vele beperkingen. Hierdoor moeten er in de context van de vigerende
vraagstukken, beschikbare gegevens en computercapaciteit keuzes gemaakt worden. Het gebeurt te vaak dat er als
standaard met verouderde modellen doorgerekend wordt, uit gemakzucht of conservatisme of zelfs door
wetgeving, terwijl er in de loop der jaren al veel meer mogelijk geworden is. Helaas kennen ook de meeste ‘state
of the art’ modellen tekortkomingen, al was het maar omdat het onmogelijk is alle processen goed te beschrijven
of alle randvoorwaarden te kennen.
Het onderzoeksplan moet op de lange termijn leiden tot een substantiële toevoeging op de bestaande
methodologieën en niet zozeer een graduele aanpassing van wat er op dit moment al kan. Het is dan vooral voor
de lange-termijn van belang om de gehele modelleeraanpak inclusief numerieke implementatie en hardware
aspecten daarin mee te nemen.
2.

Beschrijving onderzoek

Om aan bovengenoemd doel te kunnen voldoen is niet alleen nieuwe kennis van belang (die wordt veelal
ontwikkeld in de andere clusters) maar is ook nodig dat die kennis op een wiskundig correcte, numeriek stabiele
en gevalideerde manier in de modellen terecht komt, zodat de voorspelkracht verbeterd wordt, en dat resultaten
in kortere (reken)tijd ter beschikking komen. De onderzoeksvraag kan dan ook geformuleerd worden als:
Hoe kunnen riviermodellen verbeterd worden zodat simulaties een hogere voorspelwaarde hebben, met een
langere voorspelhorizon, en de resultaten in kortere tijd ter beschikking komen?
De onderzoeksvraag is gesplitst in de volgende deelvragen:








Hoe kunnen we de juiste modelleringsstrategie voor een specifiek probleem kiezen?
o Wat is een juiste keuze van tijd- en lengteschaal en ruimtelijke dimensie? Is meer detail altijd
beter, of is er een generieke modelaanpak voor te stellen die de optimale resolutie aangeeft?
o Welke modeltekortkomingen zijn urgent in termen van fundamentele processen die niet, niet
goed of niet voldoende precies gerepresenteerd worden in het rekenmodel (te denken valt aan
3D-effecten, turbulentie, sortering, oevererosie, vegetatie, koppeling grond(water), koppeling
atmosfeer)?
o Welke numerieke implementaties vragen om verbetering of uitbreiding (discretisaties, roosters,
sub-grid, domeindecompositie)?
Hoe kunnen we de almaar toenemende rekencapaciteit maximaal benutten door daar met de
ontwikkeling van de toekomstige rekenmodellen rekening mee te houden (bijv. massief parallel rekenen,
gebruik van GPU’s)?
Wat is de voorspelkracht van de huidige modellen in relatie tot metingen van rivieringrepen?
o Welke metingen hebben we (minimaal) nodig om de modellen te kalibreren /valideren?
o Wat zijn de goede voorspelparameters voor korte en lange termijn response van rivieringrepen?
o Wat is voorspelkracht van deze modellen (als functie van de tijd) en is er een voorspelhorizon en
zo ja waar ligt deze?
Hoe kunnen we verschillende onzekerheden in modelinvoer, modelparameters, modelschematisaties en
modelafregeling, meenemen in de modellering en analyses en de betreffende onzekerheden beter
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3.

kwantificeren of reduceren? De volgende bronnen van onzekerheden kunnen in ieder geval
onderscheiden worden:
o onzekerheden in afvoer, sedimenttoevoer (hoeveelheid en samenstelling), ruwheid
o onzekerheden in randvoorwaarden en begincondities (bathymetrie, vegetatie)
o modelafregeling (kalibratie, extrapolatie, modificatie, uitbreiding)
o effecten van scheepvaart (en andere exogene factoren) op waterbeweging en morfologie.
Hoe kunnen we verschillende onzekerheden zichtbaar maken ten behoeve van besluiten en ontwerpen?
Kan een doorvertaling gemaakt worden van de modeltekortkomingen en -onzekerheden naar de
uitkomsten en identificatie van de meest bepalende onzekerheden?

Positionering onderzoek

Op dit moment lopen er verschillende onderzoeksprojecten waar gekeken wordt of gekeken is naar fundamentele
modelverbeteringen en de relatie rekentijd-nauwkeurigheid. In dit verband kan genoemd worden:
- Ontwikkeling instrumentarium 3Di (www.3Di.nu) waarmee snel hydraulische, en in de toekomst
morfodynamische, berekeningen gemaakt kunnen worden met een adaptief ruimtelijk detailniveau en krachtige
visualisatie.
- Delft Flexible Mesh (DFM), een open source-modelomgeving van Deltares, waarin ongestructureerde roosters
worden gebruikt om 2D en 3D hydraulische en morfodynamische berekeningen kunnen worden gemaakt.
Ongestructureerde roosters hebben meer flexibiliteit waardoor complexe geometrieën gemakkelijker kunnen
worden gemodelleerd.
-Open Foam (http://www.openfoam.com/) Een open-source modelleeromgeving waarin complexe
vloeistofdynamica-situaties gemodelleerd kunnen worden in domeinen met veelal beperkte afmetingen. Rondom
dit model is een grote ‘community’ gevormd die zeer actief is en bijdraagt aan de verdere ontwikkelingen met zeer
uiteenlopende toepassingen.
Er bestaan nog veel meer rekenmodellen die voor specifieke toepassingen ontwikkeld zijn en op (deel)aspecten
toegevoegde waarde kunnen hebben, zoals SWASH, Finel/FINLAB, Telemac, Star-CCM, Anura3D…etc. , om niet te
spreken van de vele ‘academische modellen’ die vooral een explorerend karakter hebben. Het spreekt voor zich
dat er ruimte moet zijn om in een onderzoeksomgeving zaken uit te proberen die tot innovaties kunnen leiden.
Echter voor veel onderzoeks- en consultancyprojecten is de beschikbaarheid van een toegankelijke
modelleeromgeving waarin relevante processen met bekende nauwkeurigheid en tekortkomingen
gerepresenteerd zijn, gewenst. Voor de hand liggende modellen als Delft3D en Sobek hebben de afgelopen jaren
die rol goed gespeeld, maar zijn op grond van overwegingen als stabiliteit en robuustheid inherent conservatief.
Over de grenzen van bestaande modellen heen kijken, kan daarom fungeren als aanjager voor vernieuwing.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in lopend onderzoek met 3Di (N. Volp 2017), UNTRIM(F.W. Platzek et al. 2016)
and DFM (Kernkamp et al. 2011, Nabi et al. 2017), maar ook via toepassingen in een probabilistische benadering
(Van Vuren 2005).
4.

Relevantie met beheer en beleid

Het duurzaam beheer van de rivieren vereist inzicht in de capaciteiten en beperkingen van de rekenmodellen die
gebruikt worden voor het voorspellen van het gedrag en de gevolgen van maatregelen. De onzekerheden die
samenhangen met representatie van de relevante fysische processen, de onzekerheden van invoerparameters en
randvoorwaarden met de daaruit voortvloeiende spreiding en onzekerheden in het rekenresultaat, dienen daarom
goed bekend te zijn. Als dat niet het geval is kan dat leiden tot onnodige investeringen, of wellicht te lage
investeringen. Daarnaast is validatie en kalibratie essentieel. Vrijwel alle beheersvragen worden behandeld met
numerieke modellen. Dit geldt in ieder geval voor:
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-

veiligheid tegen overstromingen
scheepvaart (handhaving van de vereiste breedte en diepte)
ecologische ontwikkeling in relatie tot afvoer en sedimenthuishouding
stabiliteit constructies en ondermijnen van kabels en leidingen
korte termijn en lange termijn gedrag van het riviersysteem.

Met een modelleerstrategie waarbij rekening gehouden wordt met onzekerheden is het mogelijk tot beter
onderbouwde besluiten te komen. Dit raakt zowel aan de nauwkeurigheid van een voorspelling als ook de
bandbreedte van te verwachten variabiliteit. Daarnaast is het nodig om te weten hoe goed de modellen de
fysische processen simuleren, omdat dat naast een bron van onzekerheid ook de oorzaak van systematische over/onderschatting kan zijn. Ook is het voor de lange termijn van belang een modelinstrumentarium te hebben dat
maximaal gebruik maakt van zowel de beschikbare kennis als ook de beschikbare hardware.
5.

Vorm/invulling en benodigde capaciteit

Het voorgestelde onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen met bijbehorende bezetting:


6.

Post-doc/onderzoeker die modelleer-methodologieën en knelpunten inventariseert als ook de potentie
van toekomstige hard-ware. Hierbij is input van met name Deltares (Platzek) , Nelen en Schuurman
(Volp), als ook de wiskundigen (TUD Heemink, Vuik) gewenst.
 Promovendus op probabilistiek. Expertise van HKV (Kok, Van Vuren) speelt hier een belangrijke rol.
 Promovendus op fysische processen en numerieke wiskunde. Expertise van uit de wiskunde en fysica
(TUD, UT, UU), maar ook toepassingen (RWS, consultants) en ontwikkeling (Deltares)
Budget

Onderzoekers worden aangesteld conform reguliere afspraken mbt salaris en begeleidingskosten.
7.

Planning

Post-doc/onderzoeker zal eerst e.e.a. in kaart brengen, prioriteiten stellen en daarmee het raamwerk voor de
promovendi schetsen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onderzoekers en gebruikers in andere NKWKclusters. Het is daarom de wens dat de postdoc onderzoeker in 2017 zal worden aangesteld en dat de promovendi
vanaf 2019 zullen beginnen.
8.

Betrokken partijen

HKV (probabilistiek), TUD (fysica, numerieke wiskunde), UT (onzekerheid), RHDHV(gebruiker), Deltares (DFM),
Nelen en Schuurmans (3Di) , RWS (beheerder, gebruiker)
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Bijlage B: De noodzaak van monitoren, meten en analyseren
Het onderzoek zoals beschreven staat in de clusters kan niet zonder data. Gelukkig wordt er op het gebied van
afvoer en waterstanden door Rijkswaterstaat veel en vaak gemeten, en zijn langjarige reeksen beschikbaar. Ook de
bodem van de riviertakken wordt in ieder geval 2 keer per jaar met multibeam ingemeten, en in het kader van
baggerbestekken worden grote delen van de rivier zelfs tweewekelijks gemonitord. Er zijn echter thema’s in het
rivieronderzoek waar vernieuwende meetmethoden noodzakelijk zijn om vooruitgang te boeken. Zo leveren de
reguliere metingen slechts beperkte informatie over de processen die zich voordoen bij extreem hoge of lage
afvoeren. Daarnaast is het nodig om langjarige, continue en homogene meetreeksen met een hoge
nauwkeurigheid op te bouwen, om het effect van klimaatverandering op rivieren te kunnen detecteren. Hieronder
worden drie thema’s beschreven die nadrukkelijke aandacht behoeven.
1. Extreme afvoeren en stroming door uiterwaarden
De extreem hoge afvoeren zijn belangrijk voor waterveiligheid, waarbij niet alleen de optredende waterstanden
van belang zijn, maar ook de stroomsnelheden langs de dijkbekleding. De monitoring van stroming in uiterwaarden
gebeurt zeer beperkt binnen RWS, terwijl er vernieuwende technieken beschikbaar zijn op basis van akoestiek,
radar en de optische beelden uit camera’s. De Codar RiverSonde is een voorbeeld van een Ultra High Frequency
(UHF) radar die specifiek voor toepassingen in rivieren is ontworpen. UHF radar is geschikt voor het meten tijdens
slechte weersomstandigheden, en kan inzicht bieden in de ruimtelijke stromingspatronen tijdens hoogwaters
waarbij de uiterwaarden meestromen. De techniek is gebaseerd op zogenaamde Bragg scattering, wat als nadeel
heeft dat bij een glad wateroppervlak geen metingen worden ingewonnen. De verwachting is echter dat de
techniek goed inzetbaar is bij stroming in uiterwaarden, mits toestemming wordt verkregen voor de benodigde
radarfrequentie, die bezet kan zijn voor bijvoorbeeld militaire doeleinden. Ook optische beelden uit camera’s
kunnen worden ingezet voor de monitoring van ruimtelijke stromingspatronen bij extremen, op basis van Large
Scale Particle Image Velocimetry (LS-PIV). LS-PIV is relatief eenvoudig inzetbaar omdat camera’s gemakkelijk te
installeren zijn, maar heeft als nadeel dat goede weersomstandigheden nodig zijn voor beelden van voldoende
kwaliteit. Zowel UHF radar als LS-PIV leveren ook bij de extreem lage afvoeren nuttige stromingsinformatie, die
gebruikt kan worden bij het anticiperen op langere perioden van lage afvoeren door klimaatverandering en
daarmee het bepalen van de gevolgen voor evenwicht in het benedenrivierengebied.
2. Sedimenttransport in hoofdgeul
Als het gaat over sedimentbudgetten (dus welk sediment er door de Rijn en Maas het land binnenkomt, hoe het
zich verdeelt over de takken en hoe het zich verder verspreid over de delta) is er relatief weinig kwantitatieve
informatie beschikbaar. Toch is dit noodzakelijke data om morfologische mechanismen te bestuderen en modellen
mee te valideren. Begin 2017 is er een pilot gestart om zicht te krijgen om de gewenste morfologische data om
goede analyses te kunnen doen en de langjarige trends te kunnen analyseren. Het is zeer gewenst dat die pilot
wordt omgezet in een daadwerkelijk monitoringsprogramma dat gedurende de looptijd van dit onderzoeksplan
(maar liever nog ook daarna) data zal verzamelen en ontsluiten. De recentelijk geïnstalleerde meetopstelling bij
Lobith, waar een horizontale akoestische Doppler stroomsnelheidsmeter (H-ADCP) is geïnstalleerd, kan worden
aangevuld met het doel om niet alleen afvoeren van water, maar ook van suspensief sediment te monitoren. De
vertaalslag van optische en akoestische meetgegevens naar continue schattingen van de suspensieve
sedimentvracht vraagt om doorontwikkeling van bestaande methodieken waarmee H-ADCP metingen naar
afvoeren (van water en sediment) worden vertaald.
3. Sedimentatie in uiterwaarden
Data op het gebied van sedimentatie in de uiterwaarden, vegetatiesuccessie en ecologie is zeer schaars, en niet
systematisch opgeslagen en eenvoudig beschikbaar. Vanuit RiverCare wordt gelukkig wel veel data op dit gebied
verzameld. Het is de bedoeling dat die data ook beschikbaar komt voor andere partijen en via een data
management systeem goed ontsloten wordt. Dit is onderdeel van het RiverCare project. Op termijn is vernieuwing
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nodig om sedimentatiepatronen met meer temporele en ruimtelijke dekking te kunnen monitoren. Een
glasvezeltechniek die hier zicht op biedt is Distributed Temperature Sensing (DTS). Een sedimentlaag boven een
DTS kabel dempt de temperatuursvariatie van water boven het sediment, waardoor een toename van de
sedimentlaag boven de kabel te zien is in de variatie van het temperatuursignaal. Met dit meetprincipe zijn goede
resultaten verkregen in kustgebieden, en er is geen belemmering voor toepassing in uiterwaarden. Echter, nieuw
onderzoek is nodig om een generieke meetstrategie te ontwikkelen waarmee sedimentatie in uiterwaarden op
basis van DTS op grotere schaal kan worden gemonitord.
In het kader van de bovenbeschreven thema’s kunnen de volgende onderzoeksvragen worden gedefinieerd:
1.
2.

3.
4.

Hoe kunnen UHF radar en LS-PIV aanvullend aan akoestische stromingsmetingen optimaal worden ingezet
om betere debietschattingen te verkrijgen bij extreem hoog- en laagwater?
Hoe kunnen debietmeetstations worden aangevuld en dataverwerkingsmethoden worden
doorontwikkeld om niet alleen continumetingen van debieten, maar ook van suspensief
sedimenttransport en chloride concentraties voor geïmporteerde zoutvrachten te verkrijgen?
Hoe kan meer kwantitatieve informatie worden verkregen over sedimentatie in uiterwaarden, en hoe kan
DTS hierbij worden ingezet?
Hoe verdeelt het sediment dat door de Rijn en Maas wordt aangeleverd zich over takken, en waar wordt
het in welke hoeveelheden afgezet of gewonnen?

Binnen RWS is recentelijk groen licht gegeven voor de aanschaf en installatie van twee UHF radar stations bij
Lobith en Sint Pieter, die de H-ADCP metingen completeren. Naar verwachting zullen de nieuwe installaties begin
2018 gereed zijn. Om de eerste twee onderzoeksvragen te adresseren is het voorstel om een PhD-traject aan de
WUR te koppelen aan de RWS monitoringsprojecten die worden opgestart, waar Deltares bij betrokken is voor
operationalisering. In een nieuwe samenwerkingsvorm tussen RWS, WUR en Deltares, wordt een
dataverwerkingsmethodiek ontwikkeld die synergie creëert tussen simultane metingen met akoestiek, radar en
optische beelden, met als doel om debieten en suspensief sediment te bemeten over het gehele bereik van te
verwachten condities in de Rijn en de Maas.
Het plan dat in de pilot wordt ontwikkeld en bestaande rapportages over DTS zijn eerste stappen in de richting van
beantwoording van onderzoeksvragen 3 en 4, en zullen verder worden uitgewerkt in de diverse clusters. Binnen de
clusters zelf is vooralsnog geen geld gereserveerd voor additionele monitoringscampagnes met onder andere DTS.
Het voorstel is dan ook om daar op jaarbasis extra geld voor te alloceren. Eerste gedachten zijn een bedrag van
100 k€ per jaar.
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