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Inleiding
Binnen het KPP project rivierkundig onderzoek worden jaarlijks
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het doel van het onderzoek
is dat er binnen 3 jaar een praktische oplossing toepasbaar is
waarmee actuele of te verwachten problemen kunnen worden
opgelost. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten
die in 2015 zijn en worden uitgevoerd. Voor ieder van deze
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Invloed lokale ondiepte op varend schip
Voor de Nederlandse rivieren worden door Rijkswaterstaat dagelijks

dieper laden dan geadviseerd en daarbij de grote ondieptes vermijden. Toch

voorspellingen uitgegeven ten behoeve van de minimale diepgang voor de

kan het voorkomen dat de kielspeling tussen schip en bodem kleiner wordt

scheepvaart. Hierop wordt door de scheepvaart het laadvermogen aangepast.

dan 30 centimeter. Bij een dergelijke diepgang zorgt de waterbeweging

Vanuit economisch perspectief betekent een grotere diepgang dat er meer

voor extra krachten op het schip en kan dit de manoeuvreerbaarheid

getransporteerd kan worden, waardoor het voor kan komen dat schippers

beïnvloeden, maar zal dit ook leiden tot erosie van de bodem. Om dit verder
te onderzoeken zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd waarbij voor
verschillende configuraties de invloed van een lokale ondiepte op het schip
is gemeten. Hierbij zijn ook proeven gedaan met erodeerbare rivierduinen
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zoals te zien op de figuur.

Bomen in rivieren
Eind 2013/begin 2014 is Rijkswaterstaat een aantal pilots begonnen over
het inzetten van dode bomen in de Nederrijn-Lek met als doel het verbeteren
van de biodiversiteit en, als gevolg daarvan, het verbeteren van de EKR-score
in de Kaderrichtlijn Water. De monitoring van deze pilots heeft zich gefocust
op de macrofauna en vis. Ruim een jaar na de start zijn de resultaten
hoopvol. De diversiteit in macrofauna is op de bomen hoger dan in nabij
gelegen stenen. Ook de EKR score pakt significant beter uit op de bomen
(Fig 1). Ook zijn er soorten gevonden die al jaren niet voorkwamen in de

Figuur 1: macrofauna diversiteit (links) en EKR scores (rechts). Large wood is de boom
pilot en stone is de referentie. Figuur gemaakt door Margriet Schoor van RWS ON.

Nederrijn-Lek. Wel is er nog wel dominantie door exoten. Ook vis toont een
hogere diversiteit op de bomen dan op de referentielocaties (zonder bomen),
waarbij vooral soorten, die in Nederland thuishoren, talrijk zijn en exoten
juist minder (Fig. 2). Vraag is nog wel of reofiele vis (stroomminnend) ook
van deze nieuwe habitat gaat profiteren, maar de metingen in de komende
jaren zullen hopelijk daar meer licht op laten schijnen.

EVALUATIE HAALBAARHEID ZELFVULLENDBEUN BAGGERMETHODE VOOR DUINTOPPEN IN DE HOOFDVAARWEG
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Figuur 2: abundantie van vissoorten in bomen habitat en referentie lokaties. Opvallend
is dat bij de bomen vooral soorten aanwezig zijn die hier thuishoren (zoals baars) terwijl
op de referentielokaties zwartbekgrondel (een exoot) domineert. Figuur gemaakt door
Margriet Schoor van RWS ON.

Het zelfvullendbeun principe betreft een potentiele nieuwe baggermethode voor het verwijderen van verkeersbelemmerende hoge duintoppen uit de
hoofdvaargeul met een schip dat met de verkeersstroom meevaart. Het basisidee is dat bij varen met kleine kielspeling de duintoppen geerodeerd worden
en de zandrijke kielstroom door middel van de bewegingsenergie van het water het beun in gedirigeerd wordt.
Op basis van eerder uitgevoerde modelproeven is er een hydrodynamisch model voor het zelfvullendbeun principe geformuleerd en geverifieerd.
Er blijken hoge stroomsnelheden en turbulentie nodig te zijn om het zand los te maken en in het beun te krijgen. Bijplaatsing van een eroderende waterstraal
op de boeg leidt tot een beduidende toename van zandproductie, welke tot op zekere hoogte te berekenen valt.
De uitgevoerde proeven en analyse hebben laten zien welke de kritische punten zijn, en hoe deze overwonnen kunnen worden. Op basis van de opgedane
ervaring worden er alternatieven aangedragen
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Dynamiek van ontgrondingskuilen
In de Rijn-Maasmonding bevinden zich ruim 100 erosiekuilen, waarvan
vele steile hellingen hebben. Wanneer deze kuilen zich nabij oevers of
keringen bevinden wordt de kans op dijkfaalmechanismen vergroot. Het
is daarom wenselijk de dynamiek van de kuilen beter te begrijpen en te
kunnen voospellen. Hiervoor zijn enerzijds schaalmodelexperimenten aan
de TUDelft uitgevoerd, anderzijds wordt er toegewerkt aan een methode die
de kuilrandverplaatsing kan voorspellen op basis van multibeampeilingen
van voorgaande jaren. In het kort kunnen de volgende conclusies worden
getrokken uit deze twee onderdelen:
• Schaalmodelexperimenten: Indien een kuil in omvang beperkt wordt door
de aanwezigheid van klei- of veenlagen, zal deze ook diepte beperkt blijven.
• Kuilrandvoorspelling: Kuilrandverplaatsing voorspellen op basis
van multibeampeilingen, werkt in beperkte mate en behoeft verdere
ontwikkeling.
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Meten van stroomsnelheid bij de bodem
De stroming nabij de bodem bepaalt voor een groot deel het sediment transport
en daarmee de morfologie. In de Rijn- en Maasmonding is er voortdurend stroming
onder invloed van getij en rivierafvoer en vindt in gedeelten netto erosie plaats.
Voor het inschatten van toekomstige trends van erosie met modellen is het nodig
om de snelheid bij de bodem in dit gebied tijdens verschillende omstandigheden te
meten. De metingen zijn nodig om modellen te kunnen valideren. Dit betekent dat
de gemeten stroomsnelheid bij de bodem representatief moet zijn voor een gridcel
van het model met een grootte van 10-100 m. De huidige meetpraktijk voor het
bepalen van afvoeren is om stroomsnelheid te meten vanaf een boot met ‘Acoustic
Doppler Current Profiler’. Het zou mooi zijn deze metingen ook voor de validatie
te kunnen gebruiken. Voor deze metingen (zie figuur voor een voorbeeld waarin de
variatie van de ADCP zichtbaar is) kon niet worden vastgesteld of aan dit criterium
is voldaan. Er zijn alternatieve meetmethoden voorgesteld om stroomsnelheid bij
de bodem te meten, zoals met een multifrequente ADCP of het tijdelijk plaatsen van
frames op de bodem.

Diepte en stroomsnelheid langs de Oude Maas gemiddeld over 10 s tijdens passage van
het schip over een vlak gedeelte bij km 980,9 tijdens de overgang van eb naar vloed.
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Vullen en afdekken van ontgrondingskuilen
Sinds dijken getoetst worden op risico op zettingsvloeiing, is de aandacht
voor de ontwikkeling van ontgrondingskuilen in de Rijn- en Maasmonding
groter geworden. Het groeien van ontgrondingskuilen vergroot het risico
op zettingsvloeiing. Er leven bij Rijkswaterstaat verschillende vragen
rondom de ontgrondingskuilen. Rijkswaterstaat heeft een pilot gepland
waarbij ontgrondingskuilen in de Oude Maas op verschillende manieren
worden gevuld en eventueel afgedicht. Binnen dit onderzoek worden vragen
beantwoord ter voorbereiding van de pilot.
In 1987 zijn geocontainers toegepast in de Oude Maas bij km 1005 (zie
figuren) en 1006

om de oever te stabiliseren, welke op verscheidene

plaatsen steiler dan 1:1 was geworden. Deze toepassing is geëvalueerd in
dit onderzoek door rivierbodempeilingen van toen en recent te vergelijken.
De oeveraanvullingen zijn redelijk stabiel gebleven, waarmee de maatregel

afdekmethoden gesuggerereerd, waaronder het gebruik van bomen en
sediment uit de Nieuwe Waterweg en verscheidene afdekmaterialen.

Suppletie benedenstrooms van vaste laag Nijmegen
In de bovenrivieren is er een insnijdende trend. De bodem erodeert hier en

In de eerste fase van dit project, zullen simulaties worden uitgevoerd met

als gevolg hiervan zakt de waterspiegel mee. De vaste lagen bij Nijmegen en

behulp van het DVR-2-modelinstrumentarium (Ottevanger, 2015) waarbij

St. Andries en ook de bodemkribben bij Erlecom kunnen hierdoor op termijn

verschillende parameters voor de suppletie (zoals laagdikte, terugkeertijd

hinder vormen voor de scheepvaart. Om deze trend tegen te gaan is er een

en het effect van sedimentgelaagdheid) zullen worden gevarieerd. Door

pilotstudie voorzien waarbij er een suppletie (sedimenttoevoeging) van 10

de parameters van de suppletie te variëren kan de suppletie worden

km lang zal worden uitgevoerd achter de vaste laag bij Nijmegen.

geoptimaliseerd voor het effect op waterstand, afvoerverdeling en
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Oeveraanvulling
plan op km 1005
van de Oude Maasin
1987 (doorsnede en
positionering plan
voor geocontainers).

langdurig effectief lijkt te zijn. Voor de pilot worden ook andere opvul- en

rivierbodemveranderingen. Het figuur hieronder laat het effect van de
terugkeertijd op de waterstand (links) en op de afvoerdeling (rechts) zien.
De simulaties laten zien dat suppleties kunnen worden gebruikt om de
waterstand bovenstrooms op te stuwen, maar dat het wel invloed heeft op
de afvoerverdeling en daarmee ook de bodemveranderingen.

Morfodynamiek van de Lek

Advies mengklassen

De morfodynamiek van de Lek is deels gerelateerd aan de opbouw van de

In oktober 2014 is voor het rivierengebied de Vegetatielegger vastgesteld.

ondergrond. Als er dikke resistente kleilagen aanwezig zijn op de bodem zal

De legger geeft de norm voor het vegetatiebeheer uit het oogpunt van

deze minder snel eroderen, zandige afzettingen op de bodem snel eroderen.

hoogwaterveiligheid en beschrijft welke maximale vegetatieruwheid waar

Dit betekent dat als de ondergrond bekend is, er ook voorspellingen kunnen

mag voorkomen. Daarvoor zijn (in beginsel) 4 homogene vegetatieklassen

worden gedaan over erosie van de rivierbodem en de evolutie van bestaande

gebruikt. De legger legt het vegetatiebeeld met een grote mate van detail

ontgrondingskuilen. Aangezien in rivieren weinig boringen zijn gezet is de

vast. Om tegemoet te komen aan de wens voor beheervrijheid van met

ondergrond relatief onbekend. In dit onderzoek kijken we in hoeverre de

name natuurbeheerders, zijn naast de homogene klassen mengklassen

bodemopbouw met akoestische technieken (seismiek) in kaart kan worden

geïntroduceerd op basis van de oppervlakteverhouding homogene klassen

gebracht, en of de relatie tussen bodemopbouw en morfodynamiek kan

in een afgebakend gebied. De huidige definitie van de mengklassen dekt

worden vastgesteld. De eerste resultaten laten zien dat lokaal de aan- of

niet iedere denkbare vegetatieverdeling. Deze tekortkoming belemmert een

afwezigheid van harde erosieresistente lagen kan worden gekarteerd. Ook de

goede toepassing van de Vegetatielegger. Dit onderzoek is er op gericht deze

dikte van de actieve rivierbodem zanden kan worden bepaald. De relatie met

tekortkoming op te lossen.

morfodynamiek is vaak aanwezig, maar niet altijd. Lokaties waar de rivier
waarschijnlijk insnijdt in zandige rivierduin- en stroomgordelafzettingen

Via twee verschillende routes is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de

laten geen ander patroon zien in morfodynamiek dan de omgeving.

huidige definities voor de mengklassen aan te passen zodat alle beheersgebieden
in de classificatie passen. Beide routes bieden geen goed alternatief voor de
huidige aanpak omdat ze tot te grote waterstandsveranderingen leiden. Er
wordt daarom aanbevolen niet over te
gaan op een nieuwe classificatie,
maar

onderstaande

huidige

definitie van mengklassen aan
te houden.
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