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1

INLEIDING

In het kader van de PKB “Ruimte voor de Rivier” moet rivierverruiming in de Millingerwaard zorg
dragen voor een waterstandsdaling van 6 centimeter tussen rivierkilometer 867 en 868 bij
maatgevend hoogwater (MHW, 16.000 m³/s bij Lobith). De ingreep in de Millingerwaard maakt
eveneens deel uit van het KRW-maatregelpakket “Herinrichting Waal”.
De eerder gestelde waterstandsdaling bij MHW diende eind 2017 gerealiseerd te zijn en is hier
destijds ook op getoetst. Onderdelen van het werk dienden nog conform het projectplan
uitgevoerd te worden. In het ontwerp van 2017 worden enkele wijzigingen aangebracht welke
onderdeel zijn van de aanvraag om het projectplan te wijzigen. Voorliggend document beschrijft
de rivierkundige effectbeschrijving van deze wijzigingen en dient als bijlage bij de eerder
genoemde aanvraag tot wijziging projectplan.
De taakstelling wordt getoetst met behulp van het PKB-model. Daarnaast wordt het RKB 5
doorlopen met behulp van het actuele BenO-model. Met RWS-ON is afgestemd dat het criterium
“Hoogwaterveiligheid, hoogwaterreferentie op de as van de rivier” wordt beoordeeld aan de hand
van de taakstellingsberekening met het PKB-model en niet conform de eisen van het RBK 5.0.
Echter wordt dit effect wel genoemd. In deze rapportage worden geen conclusies getrokken. Er
worden enkel effecten beschreven. De uiteindelijke beoordeling wordt beschreven in het
projectplan. Deze rapportage vormt de bijlage bij het wijzigingsvoorstel projectplan waterwet
zoals wordt ingediend.
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1.1

PLANGEBIED

Het plangebied (zie Figuur 1) ligt in de Millingerwaard. Deze polder ligt ten westen van Millingen
aan de Rijn. De polder wordt aan de noordelijke en westelijke zijde begrensd door de Waal. De
zuidzijde wordt begrensd door de zandwinplas Kaliwaal en aan binnendijkse zijde de kern
Kekerdom.

Figuur 1: Ligging plangebied

Voor de toetsing van de taakstelling wordt binnen deze gehele contour de referentiesituatie
aangepast. Voor de toetsing volgens het RBK 5.0 worden alleen de wijzigingen ten opzichte van de
vergunning aangepast. Deze locaties worden in Figuur 2 weergegeven.

wsp.com

pagina 5/39

Figuur 2: Wijzigingsgebieden BenO18 model

1.2

SYSTEEMANALYSE

Zoals hierboven beschreven en weergegeven is het plangebied gelegen aan de Waal zeer nabij het
splitsingspunt. Aan de bovenstroomse zijde is het plangebied begrensd door de Millingerdam met
een hoogte van circa 14,7 m+NAP. Dit zorgt ervoor dat de uiterwaard pas begint mee te stromen
vanaf afvoeren groter dan circa 9.250 m³/s (betrekkingslijnen 2018). Aan de benedenstroomse
zijde wordt de uiterwaard gescheiden van de Kaliwaal met een drempel welke is gelegen op circa
8,20 m+NAP. Dit houdt in dat de uiterwaard vanaf de benedenstroomse zijde instroomt vanaf
circa 1.960 m³/s. Op dit moment is er echter nog geen sprake van echt meestromen. Dit betekent
dat de uiterwaard pas vanaf zeer hoge afvoeren (circa 10.000 m³/s) begint mee te stromen (zie
Figuur 3). Bij lagere afvoeren zijn geen nadelige rivierkundige effecten te verwachten. Immers tot
dat moment stroomt het gebied niet mee en kunnen de wijzigingen geen effect hebben.

Figuur 3: Debietlijnen in de referentie bij 8.000 en 10.000 m³/s. Het interval tussen de debietlijnen is 10 m³/s.
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2 UITGANGSPUNTEN
2.1

UITGANGSPUNTEN

Allereerst worden er enkele uitgangspunten puntsgewijs aangegeven:
Voor de taakstellingsberekening gelden de volgende uitgangspunten:
o Gebruik wordt gemaakt van Baseline 3.31 PKB (inclusief Batch);
o Als referentiesituatie wordt gebruikt simona_rijn_pkb_3_4;
▪ Gebruikte ruw_karak: “ruw.k416jul07a”;
o De waterstanden van het ontwerp zijn vergeleken met de waterstanden volgend
uit het aangeleverde referentiemodel;
o De berekeningen worden uitgevoerd met Simona 2007-01, patch 13
o Gebruikt is het deelmodel Bovenrijn-Waal met beleidsmatige onttrekking op
Pannerdensch Kanaal en bijbehorende randvoorwaarden. Dit deelmodel is
gemaakt door Arcadis. Met dit model is het effect van het DO uit 2012 bepaald en
door Deltares getoetst. Wij hebben de begrenzing en randvoorwaarden uit dit
model gehanteerd voor de effectbepaling. De in dit model opgenomen
instellingen zijn ongewijzigd gebleven. Het basismodel hiervan is
simona_rijn_pkb_3_4;
o Modelleerprotocol “schematiseerwijzen hoogwaterveiligheid Ruimte voor de
Rivier – bovenrivieren”;
o De verlaging van de Millingsedam naar 14,7 m+NAP vormt geen onderdeel van
het uitvoeringsontwerp. Deze verlaging is reeds opgenomen in het
referentiemodel (simona_rijn_pkb_3_4)
o Blijf-af-gebieden worden geactualiseerd op dezelfde wijze als in de schematisatie
welke is goedgekeurd voor de waterwet in 2017. Dit betreft schematisatie
wl_mil_do_d8N.
Voor de aspecten uit het RBK 5.0 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
o Gebruik wordt gemaakt van Baseline 5.3.3, onder ArcGis 10.3.1 of hoger;
o De berekeningen zijn uitgevoerd met simona 2019;
o Er wordt getoetst aan RBK 5.0;
o De referentiesituatie is baseline-rijn-beno18_5-v1 inclusief maatregel
wl_milref_a1;
o De gebruikte Waqua-modellen zijn de volgende:
▪ waqua-rijn-beno18_5_20m_splp-v1;
▪ waqua-rijn-beno18_5_20m_waal-v1.
o Alleen de wijzigingen aan de vergunning worden opgenomen in het model.
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2.2 RIVIERKUNDIG BEOORDELINGSKADER
Voor de rivierkundige beoordeling is gebruik gemaakt van het RBK5.0 . De hierin opgenomen
eisen zijn weergegeven in tabel 1. De gebruikte afvoeren zijn daarnaast weergegeven. Daar waar
nodig zal later in het rapport hiervoor de argumentatie worden gegeven.
Tabel 1: Rivierkundige criteria en benodigde WAQUA-berekeningen
Te beoordelen effect

Eis/

Paragraaf

Afvoer

Toelichting indien effect n.v.t. is
Hoogwaterveiligheid

Taakstelling

Ten minste 6 cm waterstandsdaling

Afvoerverdeling

4.1.1

16.000 m/s

Vast*

Geen waterstandsverhoging toegestaan

4.1.2

16.000 m3/s

Vast

Geen vermindering bergend volume

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Maatgevende

Geen waterstandverhoging langs de

4.1.3

16.000 m3/s

Vast

hoogwaterstand

primaire kering

4.1.4

16.000 m3/s

Vrij**

4.1.5

10.000 m3/s

Vrij**

4.1.6

-

-

4.2.1

-

Vast

4.2.2

10.000 m3/s

Vast

4.2.3

10.000 m3/s

Vast

tussen rivierkilometer 867 en 868 bij
16.000 m3/s
Maatregel in
stroomvoerend deel
rivier: maatgevende
hoogwaterstand op de
as van de rivier
Maatregel in bergend
deel rivier: volume
waterberging

buiten as van de rivier
Afvoerverdeling bij

Maximale verandering afvoerverdeling

MHW (bij

minder dan 5 m /s bij Boven-Rijn afvoer

Pannerdensche Kop en

16.000 m3/s

3

IJsselkop)
Afvoerverdeling bij

Maximale verandering afvoerverdeling

normaal hoogwater

minder dan 20 m3/s bij Boven-Rijn

(bij Pannerdensche

afvoer 10.000 m3/s

Kop en IJsselkop)
IJsafvoer

Een goede geleiding van water en ijs
dient gewaarborgd te blijven

Hinder – Schade

Waterstanden en/of

Geen schade door verandering

inundatie-frequentie

inundatiefrequentie

van de uiterwaard
Stroombeeld in de

Door terreineigenaar geaccepteerde

uiterwaard

verandering van grootte en richting
stroomsnelheden

Stroombeeld in de

Geen dwarsstroming groter dan 0,3 m/s.

vaarweg

Geen dwarsstroming groter dan 0,15
m/s bij een geconcentreerde
dwarsstroom van 50 m3/s.
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Te beoordelen effect

Eis/

Paragraaf

Afvoer

Toelichting indien effect n.v.t. is
Afvoerverdeling bij

Maximale verandering afvoerverdeling

normaal hoogwater

minder dan 20m3/s bij Boven-Rijn afvoer

Afvoerverdeling

4.1.5

10.000 m3/s

Vrij**

4.2.4

N.v.t.

N.v.t.

4.2.5

N.v.t.

N.v.t.

4.2.6

N.v.t.

N.v.t.

4.2.7

10.000 m³/s

Vast

4.2.8

10.000 m³/s

Vast

10.000m3/s
Afvoerverdeling bij

De ingreep betreft geen aanpassing aan

lage afvoeren

het zomerbed en heeft daarom geen
effect op lage afvoeren

Onttrekking water

De ingreep betreft geen aanpassing aan

vanuit zomerbed

het zomerbed of een nevengeul.

Rijntakken

Onttrekking van water met gevolg voor
de waterdiepte wordt daarom niet
verwacht.

Waterstand en

De ingreep betreft geen aanpassing aan

stroombeeld in de

het zomerbed of een nevengeul. Effecten

vaargeul in de

op de waterstand en het stroombeeld in

Nederlands-Duitse

de vaargeul worden daarom niet

grensregio bij lage en

verwacht.

mediane Boven-Rijn
afvoeren
Morfologie

Aanzanding en erosie

Bij erosie:

van het zomerbed (+

- geen verlaging gemiddelde

oevers)

bodemligging;
- geen oevererosie;
- beperkte ontgronding bij constructies
per hoogwater;
Bij sedimentatie:
- geen vermindering
vaargeulafmetingen bij lage tot
gemiddelde rivierafvoeren;
- geen verhoging MHW op lange termijn;
In het algemeen:
- beperkte hinder door baggeren en/of
terugstorten en behouden veiligheid
scheepvaartverkeer;
- geen onacceptabele terugschrijdende
erosie of sedimentatie i.v.m. risico
verandering afvoerverdeling bij MHW of
overeengekomen lage rivierafvoeren
(OLA).

Aanzanding en erosie

Bij sedimentatie:

van uiterwaard en

- beperkte sedimentatie t.o.v.

nevengeulen

beheerskosten;
Bij erosie:
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Te beoordelen effect

Eis/
Toelichting indien effect n.v.t. is

Paragraaf

Afvoer

Afvoerverdeling

- geen ongewenste zijdelingse
verplaatsing van de nevengeul/
nevengeul minimaal 50 - 200 m van
waterkering/ geen bodemerosie langs
waterkering;
- stroomsnelheid nevengeul bankfull <
0,3 m/s; geen bodemerosie langs
waterkering

* voor het bepalen van het taakstellingseffect wordt gebruik gemaakt van het PKB
rekeninstrumentarium.
** Voor het bepalen van effecten op de afvoerverdeling dient een vrije afvoerverdeling te
worden gebruikt. Hierbij kan worden afgeweken van de vaste (beleidsmatige)
afvoerverdeling.

wsp.com

pagina 10/39

3 SCHEMATISATIE
In de BenO schematisatie zijn enkele wijzigingen aangebracht. De exacte inhoud van deze
wijzigingen wordt ook nader beschreven in het document “oplegnotitie wijziging projectplan
Waterwet”.
•

•
•
•

•

In grote lijnen komt het er op neer dat de vinger in de omputlocatie wijzigt (Figuur 4).
Deze vinger wordt langer en dieper daarnaast gaat de bodemhoogte van 5 m+NAP naar 0
m+NAP. Daarnaast wordt een dammetje aangelegd aan de westelijke zijde welke gebruikt
kan worden door voetgangers.
De HVP (hoogwatervluchtplaats) wijzigt ook. Het zuidelijke gedeelte hiervan wordt lager
(Figuur 5).
Verder wordt een eendenkooi geïsoleerd door het verlengen van een bestaande
kwelvinger (Figuur 6).
In Figuur 7 zijn de wijzigingen rondom perceel Damen zichtbaar. Hier wordt een
aanpassing aan het hoofdwandelpad aangebracht, en wordt er een wandelpad
gerealiseerd.
Daarnaast wordt onder andere een eiland in de zandwinput gerealiseerd. Dit eiland heeft
een bodemhoogte van circa 10 m+NAP. De plas tussen dit eiland en de hoofdgeul komt op
16,5 m-NAP te liggen in plaats van maximaal 7,3 m-NAP. Op het eiland in de zandwinput
mag ooibos ontwikkelen (Figuur 8)

Figuur 4: Ontwerpwijziging Omputlocatie

wsp.com
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Figuur 5: Ontwerpwijziging HVP

Figuur 6: Ontwerpwijziging “Isoleren eendenkooi”.
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Figuur 7: Ontwerpwijziging wandelpad en perceel Damen

Figuur 8: Ontwerpwijziging Zandwinplas

wsp.com
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3.1

SCHEMATISATIE BODEMHOOGTE EN
RUWHEID, BENO-MODEL

De hierboven beschreven wijze van schematiseren resulteert in de bodemhoogte en ruwheid zoals
weergegeven in Figuur 9. Deze figuur is in een groter formaat toegevoegd in bijlage 1. De
wijzigingen worden ook apart weergegeven in bijlage 2.

Figuur 9: Bodemhoogte (onder) en ruwheden (boven) referentie en variant

wsp.com
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3.2 WAQUA-CODES
Tabel 2: OPC-codes PKbmodel
BEREKENING PKB

OPC-CODE

REFERENTIE

ref

VARIANT

juli20b

BASELINEMAATREGEL

BASELINE-VARIANT

simona_rijn_pkb_3_4
wl_ABmiljul21_a2

rijn_mil_jul21b

Tabel 3: OPC-codes BENOmodel

wsp.com

BEREKENING BENO

OPC-CODE

BASELINEMAATREGEL

BASELINE-VARIANT

REFERENTIE

ref

wl_milref_a1

milling_ref

VARIANT

var_AKVI069_a2 wl_mildo21_a2

milling_var_AKVI069_a2
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4 EFFECTBEOORDELING
In dit hoofdstuk worden alle rivierkundige effecten van de variant besproken. Alle gepresenteerde
kaarten worden tevens weergegeven in bijlage 3 tot 8.

4.1

HOOGWATERVEILIGHEID

4.1.1

TAAKSTELLING

Zoals eerder genoemd heeft het project in het kader van Ruimte voor de Rivier een taakstelling
van 6 centimeter op rivierkilometer 867 en 868. Dit is met behulp van het PKB model getoetst.
Het waterstandseffect van het hier gepresenteerde ontwerp wordt getoond in Figuur 10.

Figuur 10: MHW-waterstandseffect. Verticale as loopt van -7 tot +4 centimeter. Positief is opstuwing, negatief daling.

Zichtbaar is dat het waterstandseffect een waterstanddaling van 6 centimeter realiseert tussen
rivierkilometer 867 en 868 bij maatgevend hoogwater. Om precies te zijn is de maximale
waterstanddaling 6,03 centimeter. De opstuwingspiek is 2,72 centimeter. Met deze
waterstandsdaling wordt de taakstelling van 6 cm behaald.
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4.1.2 WATERSTAND OP DE AS VAN DE RIVIER
In Figuur 11 is het waterstandseffect van de wijzigingen zichtbaar, zoals bepaald met het BenO
model.

Figuur 11: Waterstandseffect op de as van de rivier. Positief is opstuwing, negatief daling.

Zichtbaar is dat er tussen rivierkilometer 868,5 en 871 een opstuwing groter dan 1 millimeter is,
met een maximum van 2,32 millimeter. Deze piek wordt gevolgd door een kleine
waterstandsdaling van 0,4 millimeter.

wsp.com

pagina 17/39

Figuur 12: Gecombineerde waterstandsverschilgrafiek

Zichtbaar in de bovenstaande grafiek is dat deze waterstandsopstuwing plaatsvindt daar waar de
daling in het PKB model groot is. Door de grote verschillen in de beide referentiesituaties kunnen
deze effecten niet met elkaar vergeleken worden en ook niet bij elkaar op geteld worden. Echter
kan wel gezegd worden dat de opstuwende effecten in het BenO model plaatsvinden daar waar in
het PKB model een daling wordt gerealiseerd.

4.1.3 HOOGWATERREFERENTIE BUITEN DE AS VAN DE RIVIER
Figuur 13 geeft het ruimtelijk waterstandseffect weer van de ingreep. Zichtbaar is dat er
bovenstrooms van rivierkilometer 868 geen effecten van meer dan 1 millimeter meer zichtbaar
zijn. Aan de overzijde van de ingreep in de Klompenwaard is een verhoging van 2 millimeter
zichtbaar over ongeveer 1300 meter. In de uiterwaard zelf treden lokale verhogingen op tot
maximaal 15 millimeter. Daarnaast treden er waterstandsdalingen op van de zelfde ordegrootte.
Langs de bandijk echter treedt er een maximale verhoging op van circa 7 millimeter over een
lengte van 275 meter. In totaal treedt er een verhoging van de waterstand groter dan 1 millimeter
op over een lengte van 2 kilometer dijk.
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Figuur 13: Waterstandseffect tijdens de hoogwaterreferentie.

4.1.4 AFVOERVERDELING BIJ HOOGWATERREFERENTIE
Ingrepen zo dicht bij het splitsingspunt kunnen de afvoerverdeling veranderen als gevolg van een
veranderd stroompatroon. Dit kan leiden tot een verhoging van de maatgevende waterstand voor
een bepaalde Rijntak. Ten gevolge van een ingreep mag de afvoer in een bepaalde Rijntak niet
meer dan 5 m³/s veranderen tijdens de hoogwaterreferentie.
Tabel 4: Afvoerverdeling tijdens de hoogwaterreferentie

REFERENTIE VARIANT

VERSCHIL

Q-EMMERICH

16.000,0

16.000,0

0,0

Q-WAAL

10.168,6

10.168,3

-0,3

5.831,4

5.831,7

0,2

Q-PANKANAAL

De verandering in afvoerverdeling tijdens de hoogwaterreferentie is zoals zichtbaar in Tabel 4
maximaal 0,3 m³/s.
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4.1.5 AFVOERVERDELING BIJ HOGE AFVOEREN
Ook bij hoge afvoeren mag de afvoerverdeling niet teveel veranderen. In Figuur 3 is weergegeven
dat er bij een afvoer 8.000 m³/s nog geen stroombaan door de uiterwaard gaat. De ingreep heeft
daarom geen invloed op de afvoerverdeling van 8.0000 m³/s en lager. Daarom wordt hier enkel de
afvoerverdeling bij 10.000 m³/s getoond. Volgens het RBK 5.0 mag de afvoerverdeling ten
gevolgde van de ingreep niet meer dan 20 m³/s veranderen.
Tabel 5: Afvoerverdeling bij hoge afvoeren

REFERENTIE VARIANT
Q-EMMERICH

VERSCHIL

10.000,0

10.000,0

0,0

Q-WAAL

6.501,7

6.501,8

0,0

Q-PANKANAAL

3.498,3

3.498,3

0,0

In Tabel 5 is zichtbaar dat er geen verandering in afvoerverdeling optreedt. Het verschil op de
Waal is minder dan 0,1 m³/s, daarom wordt deze als 0,0 afgebeeld in de tabel.

4.1.6 IJSAFVOER
Er wordt geen verschil in de capaciteit van ijsafvoer verwacht, omdat:
- De normaalbreedte van de rivier niet verandert;
- De oevers in stand worden gehouden;
- Er geen sprake is van een nieuwe nevengeul, welke in normale situaties stroomvoerend
is;
- Er geen sprake is van een veranderende bovenstroomse instroom van de uiterwaard;
- Er geen ondieptes in het zomerbed worden verwacht.
IJsdammen treden voornamelijk op bij ondieptes. Deze ondieptes komen vooral voor daar waar
water vertraagt waardoor sediment neerslaat. Zoals eerder gepresenteerd veranderen de
stroombeelden niet bij middelhoge afvoeren. De verandering van de effecten bij hogere afvoeren
zijn beperkt.
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4.2 HINDER OF SCHADE
4.2.1 INUNDATIEPREQUENTIE VAN DE UITERWAARD
De inundatiefrequentie van de uiterwaard verandert niet als gevolg van de ingreep. Immers de
ingreep bevindt zicht binnen de zomerkade en benedenstroomse drempel. Deze blijven dan ook
ongewijzigd. Daarnaast zijn de wijzigingen in waterstanden zoals hiervoor beschreven niet
nadelig als gevolg van de natuurdoelstelling van het gebied.

4.2.2 STROOMBEELD IN DE UITERWAARD
Door de ingreep kunnen de lokale stromingspatronen in de uiterwaard veranderen. Dit kan
resulteren in bijvoorbeeld lokale erosie bij constructies of oevers. Hieronder wordt alleen
ingegaan op stroombeelden van 10.000 m³/s en hoger. Bij lagere afvoeren stroomt de uiterwaard
immers nog niet mee en treden er geen verschillen op.

Figuur 14: Stroomsnelheidsverschillen bij 16.000 m³/s.

In de bovenstaande figuur (groter opgenomen in bijlage 4) is zichtbaar dat de
stroomsnelheidseffecten tijdens de hoogwaterreferentie veelal minder dan 0,01 m/s veranderen.
Lokaal nemen de stroomsnelheden toe zoals aan de zuid-oostkant van het plangebied. Hier nemen
de stroomsnelheden toe met maximaal 0,1 m/s. Eenzelfde orde effect is zichtbaar ten zuiden van
de HVP en aan weerszijden van het eiland in de Zandwinput. Het effect van het verdiepen van de
omputlocatie en de Zandwinput is ook zichtbaar, hier nemen de stroomsnelheden af.
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Figuur 15: Stroomsnelheidsverschillen bij 10.000 m³/s.

De effecten bij 10.000 m³/s zijn veel kleiner. Zoals zichtbaar in de bovenstaande figuur (en bijlage
6) zijn effecten kleiner dan een centimeter per seconde toename of afname.
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4.2.3 STROOMBEELD IN DE VAARWEG
Bij een stroming van uiterwaard naar nevengeul of andersom ontstaat er een dwarsstroming.
Deze kan nadelig zijn voor de vaarweg. Bij afvoeren lager dan 8.000 m³/s stroomt de uiterwaard
niet mee en kan er geen sprake zijn van een negatief effect op de dwarsstroming als gevolg van de
ingreep. Bij een afvoer van 10.000 m³/s zijn de stroomsnelheidsverschillen kleiner dan 0,01 m/s
(zie Figuur 15). Daarmee zijn er geen nadelige effecten te verwachten voor de scheepvaart. Dit
wordt onderstreept door de onderstaande grafiek. Hierop wordt de dwarsstroming op de
linkeroever van de vaarweg getoond. Zichtbaar is dat de lijn van de variant niet zichtbaar is
omdat deze geheel achter de lijn van de referentie schuil gaat. Dit is ook te zien met de groene
lijn, deze geeft het verschil tussen beide weer, de waarde hiervan is op de secundaire y-as
afgebeeld. Hierop is te zien dat er geen verschil is.

Figuur 16: Dwarsstroming [m/s] op de linkeroever van de vaarweg. De blauwe lijn geeft de dwarsstroming aan in de
referentiesituatie, rood voor de variant ( deze lijn is niet zichtbaar omdat er geen verschil is). Dit wordt aangetoond
middels de groene lijn.
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4.2.4 AFVOERVERDELING BIJ LAGE AFVOEREN
De uiterwaard stroomt bij lage afvoeren niet mee. Daarom kan worden gesteld dat er geen
effecten op de afvoerverdeling zijn bij lage afvoeren.

4.2.5 ONTREKKING WATER UIT DE RIVIER
Bepaalde ingrepen lijden tot het onttrekken van water uit het zomerbed van de rivier. Het gevolg
hiervan is een afnemende waterdiepte. Doordat de uiterwaard ook na de wijzigingen geen water
trekt bij afvoeren lager dan 8.000 m³/s treedt er geen afname van waterdiepte af bij lage afvoeren.
Ook bij afvoeren van 8.000 m³/s en 10.000 m³/s treedt er geen extra onttrekking op vanuit de
rivier, zo blijkt uit Figuur 17. Zichtbaar is dat er bij 8.000 m³/s geen stroombaan ontstaat ten
opzichte van de referentie. Bij een afvoer van 10.000 m³/s komen er geen extra debietlijnen bij ten
opzichte van de referentie. Gesteld kan worden dat de uiterwaard geen extra water onttrekt uit de
rivier.

Figuur 17: Afvoerlijnen bij 8.000 m³/s en 10.000 m³/s voor zowel referentie als variant. Het interval tussen twee
debietlijnen is 10 m³/s.

wsp.com

pagina 24/39

4.2.6 WATERSTAND EN STROOMBEELD IN DE GRENSREGIO
Zoals al meerdere malen genoemd heeft de ingreep geen effect bij afvoeren lager dan 8.000 m³/s.
Daarnaast is zichtbaar in Figuur 13 tot Figuur 15 dat de effecten op stroomsnelheid en waterstand
bij de hogere afvoeren zeer klein zijn. Uitgesloten wordt dat er effecten optreden bij lage en
mediane afvoeren in de vaargeul van de grensregio met Duitsland.

4.2.7 MORFOLOGISCHE EFFECTEN IN HET ZOMERBED
Zoals beschreven in de systeembeschrijving (hoofdstuk 1.2) stroomt de Millingerdam pas over bij
afvoeren van meer dan 9.000 m³/s. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt dat er pas een stroombaan bij
10.000 m³/s ontstaat dwars door de uiterwaard heen.
Om het morfologisch effect te bepalen wordt gebruik gemaakt van WAQMorf. Dit is een tool
waarmee een indicatie van grootte en plaats van morfologische effecten (bodemveranderingen)
kan worden gegeven op basis van WAQUA-stroombeelden. WAQMorf kan seizoensafhankelijke
resultaten berekenen, namelijk:
-

Jaargemiddeld: de seizoensgemiddelde bodemverandering.
Minmorf: de karakteristieke bodemverandering aan het einde van het laagwaterseizoen.
Maxmorf: de karakteristieke bodemverandering aan het einde van het hoogwaterseizoen.

Wanneer projectlocatie en instroomafvoer in de software WAQMorf wordt ingevoerd wordt de
volgende uitvoer verkregen:
Het projectgebied ligt in het traject Boven-Waal

km 868-886

De maatregel is pas stroomvoerend vanaf
9250 m3/s bij Lobith
Door de maatregel stroomt een bankvullende afvoer bij
0 m3/s bij
Lobith
De karakteristieke afvoer van blok 1 is
9250 m3/s bij Lobith
De jaarlijkse duur van blok 1 is
364 dagen
De karakteristieke afvoer van blok 2 is
De jaarlijkse duur van blok 2 is

0 m3/s bij Lobith
0 dagen

De karakteristieke afvoer van blok 3 is
10000 m3/s bij Lobith
De jaarlijkse duur van blok 3 is
1 dagen
-----------------------------------------------Er is voor het schatten van morfologische effecten
in het traject Boven-Waal
km 868-886
de volgende berekening nodig voor
de situatie zonder en voor de situatie met ingreep
hoogwaterblok met

10000 m3/s bij Lobith

-------------------------------------------
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Als elke bodemverandering jaarlijks wordt verwijderd
dan wordt de lengte waarover dit plaatsvindt geschat
op
4 m vanaf de bovenstroomse rand
van het gebied met bodemverandering.
Voor het inschatten van de morfologische effecten is alleen een hoogwaterblok van 10.000 m³/s
nodig voor de WAQMorf-berekening, zo blijkt uit WAQMorf. Daarnaast valt op dat in
bovenstaande logfile van WAQMorf wordt weergegeven dat de maatregel geulvullend is bij een
afvoer van 0 m³/s Lobith. Deze waarde van 0 wordt door WAQMorf automatisch ingevuld op het
moment dat aan wordt gegeven dat de maatregel niet stroomvoerend is bij alle afvoeren boven de
1000 m³/s.
De aanzandingslengte die door WAQMORF wordt aangegeven geeft al aan dat de te verwachten
morfologische effecten klein zijn. Voor het in kaart brengen wordt de volledige output gebruikt
die WAQMorf genereert. Dit is de evenwichtssituatie die optreedt als gevolg van de ingreep.
Uit de resultaten van WAQMORF blijkt dat de resultaten verwaarloosbaar zijn. Op de kaart, zie
Figuur 18 (en bijlage 7), van het jaargemiddelde morfologische effect zijn slechts enkele cellen
sedimentatie te zien op de rechteroever van het Pannerdensch Kanaal bij rivierkilometer 867,8 en
868,6. De berekende sedimentatie is één millimeter. Al de berekende sedimentatie vindt plaats
buiten de vaargeul. Er treedt geen schade of hinder op voor de scheepvaart. Dit is te verklaren met
behulp van de kaart uit bijlage 5. Hierop is zichtbaar dat de stroomsnelheden nagenoeg niet
veranderen bij 10.000 m³/s, behalve op het traject 867,8 – 868,6 op het Pannerdensch Kanaal.

Figuur 18: Jaargemiddelde sedimentatie in millimeter.

Eenzelfde beeld is te zien wanneer de maximale morfologische effecten in beeld worden gebracht,
zie Figuur 19 en bijlage 8. Het betreft hierbij de morfologische effecten na een hoogwater. Deze
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effecten passen bij een worst-case benadering van een event van 10.000 m³/s. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat een deel van dit effect na het hoogwater nog wegspoelt bij het dalen van
de afvoer. Nogmaals, het betreft dan ook een worst case benadering.

Figuur 19: Maximale morfologische effecten in millimeters.

Wederom is zichtbaar dat er enkele cellen zijn waar morfologische effecten optreden langs het
Pannerdensch kanaal. Dit is nabij rivierkilometer 687,8-868,7 en nabij 872,3. Verder is er nog een
enkele cel sedimentatie bij rivierkilometer 870 en een cel erosie nabij rivierkilometer 871,9. De
maximale morfologische effecten treden op buiten de vaargeul. Er treedt geen schade of hinder
op voor de scheepvaart.
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4.2.8 MORFOLOGISCHE EFFECTEN IN HET WINTERBED
Daarnaast is het van belang dat door de ingreep de morfologische situatie in de uiterwaard niet
verandert en daardoor geen hinder veroorzaakt. Doordat de uiterwaard pas laat instroomt zal er
geen wijziging van de morfologische effecten optreden bij lagere afvoeren.
Gezien de zeer kleine veranderingen in stroomsnelheid bij 10.000 m³/s (zie bijlage 6) wordt er
geen schade of hinder voorzien als het gevolg van de ingreep. In bijlage 9 worden de
stroomsnelheden tijdens de hoogwaterreferentie weergegeven. Zelfs dan blijkt dat de
stroomsnelheden buiten de stroombaan veelal lager te zijn dan 0,5 m/s. Op enkele locaties treden
er lokaal snelheden tot 0,7 m/s op buiten de stroombaan. Wanneer dit gecombineerd wordt met
een goed ontwikkelde grondbedekking en met Figuur 20 lijkt het onwaarschijnlijk dat er erosie
plaatsvindt. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat bij afvoeren tussen de 10.000 m³/s
en 16.000 m³/s de stroomsnelheden lager zijn.

Figuur 20: Kritische stroomsnelheden voor erosie van een grasmat (Hewlett, 1985) in Seiffer & Verheij (1998) opgenomen
in Pilarczyk, K. (1998).
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5 CONCLUSIE
Hoogwaterveiligheid

Te beoordelen effect

Effect

Paragraaf

Taakstelling

In het PKB-model wordt een

4.1.1

waterstandsdaling van 6,03 centimeter
behaald. Dit is meer dan de taakstelling van 6
centimeter.
Maatregel in

Er treedt een opstuwing van maximaal 2,32

stroomvoerend deel

millimeter op.

4.1.2

rivier: maatgevende
hoogwaterstand op de
as van de rivier
Maatregel in bergend

N.v.t

N.v.t

Maatgevende

Lokaal stijgt de waterstand nabij de bandijk

4.1.3

hoogwaterstand

met maximaal circa 7 millimeter over een

buiten as van de rivier

lengte van 275 meter. In de Klompenwaard

deel rivier: volume
waterberging

stijgt de waterstand maximaal circa 2
millimeter.
Afvoerverdeling bij

Er is geen effect op de afvoerverdeling.

4.1.4

Er is geen effect op de afvoerverdeling.

4.1.5

IJsafvoer

Geen verandering verwacht.

4.1.6

Waterstanden en/of

Er wordt geen schade of hinder verwacht. De

4.2.1

inundatie-frequentie

inundatiefrequentie wijzigt niet.

MHW (bij
Pannerdensche Kop en
IJsselkop)
Afvoerverdeling bij
normaal hoogwater
(bij Pannerdensche
Kop en IJsselkop)

Hinder – Schade

van de uiterwaard
Stroombeeld in de

Beperkte veranderingen. Stroomsnelheden

uiterwaard

nemen tijdens de hoogwaterreferentie toe

4.2.2

met maximaal 0,1 m/s.
Stroombeeld in de

Er is geen effect op het stroombeeld in de

vaarweg

vaarweg.

4.2.3

Afvoerverdeling bij

Er is geen effect op de afvoerverdeling.

4.1.5

Er is geen effect op de afvoerverdeling.

4.2.4

normaal hoogwater
Afvoerverdeling bij
lage afvoeren

wsp.com

pagina 29/39

Te beoordelen effect

Effect

Paragraaf

Onttrekking water

Er wordt geen extra water onttrokken uit het

4.2.5

vanuit zomerbed

zomerbed.

Rijntakken
Waterstand en

Er is geen effect op waterstand en

stroombeeld in de

stroombeeld in de vaargeul in de grensregio.

4.2.6

vaargeul in de
Nederlands-Duitse
grensregio bij lage en
mediane Boven-Rijn
afvoeren
Morfologie

Aanzanding en erosie

Geen significante morfologische effecten

4.2.7

Geen significante morfologische effecten

4.2.8

van het zomerbed (+
oevers)
Aanzanding en erosie
van uiterwaard en
nevengeulen
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