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1 Hoofdstuk

1.1 Aanleiding

Naar aanleiding van de hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 heeft het kabinet besloten dat 

de beveiliging tegen overstromingen in het rivierengebied niet langer uitsluitend door 

dijkverhoging en -versterking moet plaatsvinden. Het kabinet heeft ervoor gekozen meer ruimte 

te geven aan de rivieren, om zó de vereiste veiligheid in het rivierengebied te garanderen. In de 

PKB Ruimte voor de Rivier heeft het kabinet hiervoor een samenhangend pakket van 

rivierverruimende maatregelen vastgesteld, die het stroomgebied van de Rijn en het bedijkte 

deel van de Maas beter zullen beschermen tegen overstromingen. Op 25 januari 2007 is de PKB 

in werking getreden. 

De PKB Ruimte voor de Rivier richt zich op het realiseren van twee samenhangende 

doelstellingen:

 het op het vereiste niveau brengen van de bescherming van het rivierengebied tegen 

overstromingen;

 het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied.

Het waarborgen van de veiligheid geldt als hoofddoelstelling; het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit als tweede doelstelling. Uiterlijk in 2015 moet het vereiste veiligheidsniveau in het 

rivierengebied rond de Rijntakken in overeenstemming zijn met de maatgevende afvoer van 

16.000 m3/s bij Lobith. 

Het pakket aan maatregelen dat het kabinet in de PKB Ruimte voor de Rivier heeft voorgesteld 

moet ook op de lange termijn zijn nut behouden en geen belemmering vormen voor 

maatregelen die later noodzakelijk kunnen zijn. Op de lange termijn gaat het kabinet uit van 

18.000 m3/s.

1.2 Maatregel hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Eén van de voorgestelde maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier is de hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld (zie Error! Reference source not found.). In de Nota van Toelichting van 

de PKB Ruimte voor de Rivier is de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld als volgt 

beschreven:

PKB Ruimte voor de Rivier

De maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld voorziet in de aanleg van een hoogwatergeul 

door het Wapenveldsebroek met een instroompunt ten zuidwesten van Veessen. Het 

uitstroompunt van de hoogwatergeul ligt bij de Hoenwaard, ten oosten van het gemaal Veluwe. 

Er worden dijken aangelegd om het water onder vrije afstroming van zuid naar noord te leiden 

en om het binnendijkse gebied te beschermen. De toekomstige overstromingsfrequentie van de 

hoogwatergeul zal, volgens dit plan, beperkt zijn. Daarom kan de landbouwfunctie van het 

gebied gehandhaafd blijven.
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Figuur 1-1 Plangebied Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld in PKB Ruimte voor de 

rivier

Deze maatregel houdt concreet in dat er in het gebied van het Veesser-, het Vorchter- en het 

Wapenveldsebroek twee dijken in het landschap komen te liggen. Ertussen ontstaat zo een 

‘geul’, die bij hoogwater een deel van het water van de IJssel verwerkt (zie Error! Reference 

source not found.). Bij hoogwater stroomt het water de hoogwatergeul in bij Veessen, ter 

hoogte van rivierkilometer 961. Het uitstroompunt ligt ten oosten van het gemaal van 
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Waterschap Veluwe, ter hoogte van rivierkilometer 972. Door de werking van de hoogwatergeul 

wordt de waterstand op de IJssel (bovenstrooms van het inlaatpunt) lager.

Figuur 1-2 Principe hoogwatergeul

Tegen de komst van de hoogwatergeul is in het gebied veel protest geuit. Zowel door de lokale 

overheden gemeente Heerde en Waterschap Veluwe als door inwoners uit het gebied. 

Tijdens de behandeling van de PKB in de Eerste en Tweede Kamer zijn diverse Kamervragen 

gesteld, welke hebben geleid tot het indienen van de motie Eigeman c.s. In deze motie is 

aangegeven dat de maatregel naast de veiligheid ook moet bijdragen aan de ontwikkeling van 

het gebied. 

1.3 Planstudie Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Voor deze PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is een planstudie gestart. De 

Minister van Verkeer en Waterstaat heeft met de provincie Gelderland op 12 oktober 2007 een 

bestuursovereenkomst getekend voor de uitvoering van deze planstudie. 

De planstudie voor de maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld kent een dubbele 

opdracht:

1. Het opstellen van een projectontwerp dat leidt tot een waterstandverlaging van 71 cm op de 

IJssel tussen rivierkilometer 960,7 en km 961,7 en dat een bijdrage levert aan de 

ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

2. Het opstellen van een samenhangend herinrichtingsplan dat recht doet aan de 

landbouwkundige waarden, de landschappelijke kwaliteit en de hoogwateropgave. Dit is 

vertaald in het opstellen van een haalbaar plan voor de gebiedsontwikkeling, vastgelegd in 

het ‘Advies gebiedsontwikkeling’.

Daarnaast zijn aan het projectontwerp de volgende randvoorwaarden gesteld:

1. voldoen aan de eisen voor de veiligheid (een overschrijdingsfrequentie kleiner dan één keer 

per 1.250 jaar);

2. uiterlijk in 2015 zijn gerealiseerd;

3. passen in het taakstellend budget;

4. passen in het kader van de Nota ruimtelijke kwaliteit Veessen-Wapenveld;

5. draagvlak bij partijen in het gebied.

De PKB-maatregel Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wordt planologisch vastgelegd in een 

Rijksinpassingsplan.
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1.4 SNIP2A-beslissing met aantal opdrachten voor SNIP3

Voor de interne besluitvorming bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat doorloopt het 

project de SNIP-procedure (Spelregels voor Natte Infrastructuur projecten) van Rijkswaterstaat. 

In de bestuursovereenkomst is vastgesteld dat de provincie aan de minister advies uitbrengt 

over de variantkeuze (de SNIP2A-beslissing) en over de projectbeslissing (SNIP3).

Op 28 mei 2010 heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het voorkeursalternatief voor 

de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld vastgesteld. Met deze zogeheten SNIP2A-beslissing heeft 

de minister ingestemd met het voorkeursalternatief dat door de Stuurgroep Veessen-Wapenveld 

is aangedragen. Dat betekent dat de hoogwatergeul een geul wordt waarin landbouw de 

voornaamste functie blijft, met een overstromingsfrequentie van gemiddeld eens per 

mensenleven. De minister voegt aan zijn beslissing nog een taakstellend budget en een 

aanvullende opdracht toe. 

In de kern luidt deze opdracht:

Onderzoek de mogelijkheden voor kostenbesparing, verbetering van de beheersbaarheid en 

betrouwbaarheid van de inlaat en versnelling in de uitvoering.

SNIP3-beslissing

Na de besluitvorming over het voorkeursalternatief is deze in de huidige fase (SNIP3) nader 

uitgewerkt en gedetailleerd. In deze fase is bijzondere aandacht geschonken aan het 

kostenbewust ontwerpen. Specifiek voor het ontwerp van de dijken is aanvullend onderzoek 

verricht. Ook is aandacht besteed aan de veiligheid en bereikbaarheid van het gebied en het 

projectontwerp zelf, o.a. de inlaat, de uitlaat, het dijktracé en de waterhuishouding in het 

plangebied. 

Het eindproduct is een volledig uitgewerkt projectontwerp van de hoogwatergeul inclusief 

onderbouwende rapporten met een (ontwerp) Milieueffectrapport (MER) en een advies 

Gebiedsontwikkeling. Al deze rapporten dienen ter onderbouwing van het (ontwerp) 

Rijksinpassingsplan met bijbehorende vergunningaanvragen om de hoogwatergeul te kunnen 

realiseren. Een totaaloverzicht van alle voor de SNIP3-beslissing opgestelde producten is in 

Error! Reference source not found. opgenomen. 
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Ontwerp:
Inrichtingsplan
Dijkontwerp
Grote kunstwerken
GIS-kaarten en leggers
Digitaal terreinmodel

Onderzoeken:
Geotechniek
Natuur
Archeologie
Bodem
Kabels & Leidingen
Niet-gesprongen explosieven

Procedures:
Milieueffectrapport
Samenvatting MER
Rijksinpassingsplan
Concept-vergunningaanvragen:

Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet
Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht
Ontgrondingenwet
Wet BodembeschermingEffecten:

Passende beoordeling
Natuurtoets
Ammoniak
Rivierkunde
Hydrologie
Lucht, geluid & externe 
veiligheid

Projectdocumenten:
Bijdrage aan PPI-planning
PRI-raming

Basisproducten SNIP 2A

Uitvoering:
Uitvoeringsplan
Grondstromenplan

Gebruik:
Hoogwaterplan
Coördinatieplan
Beheer & Onderhoudsplan

Figuur 1-3 Overzicht van producten voor SNIP3-beslissing

1.5 Doel van basisrapport Hydraulica en Morfologie

In voorliggend rapport worden de hydraulische en morfologische analyses toegelicht die 

bijgedragen hebben aan het ontwerpproces gedurende de SNIP3 fase, om te komen tot een 

projectontwerp waarmee de werktaakstelling van 71 cm op de IJssel tussen km 960,7 en 961,7 

tenminste wordt gerealiseerd. Bovendien is in dit rapport het Projectontwerp getoetst conform 

het rivierkundig beoordelingskader (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009) en RWS-ON, 2010) en 

het Handboek SNIP.

1.6 Leeswijzer

Na een beschrijving van het plangebied in hoofdstuk 2 en de beschrijving van het 

Projectontwerp in hoofdstuk 3 beschrijven de overige hoofdstukken de Hydraulische en 

Morfologische onderzoeken in de SNIP3-fase.

In hoofdstuk 4 wordt de werkwijze voor deze activiteiten beschreven en worden de 

uitgangspunten voor de hydraulische en morfologische analyses toegelicht.

Hoofdstuk 5 beschrijft alle analyses die zijn uitgevoerd om tot het projectontwerp te komen. 

Daarbij zijn analyses uitgevoerd naar aanleiding van opmerkingen op het SNIP2A ontwerp, 
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alsook ter ondersteuning van het ontwerpproces. Tevens is in dat hoofdstuk de werking van het 

systeem van de hoogwatergeul toegelicht aan de hand van een berekening met een 

hoogwatergolf waarbij de hoogwatergeul wordt ingezet.

Mede op basis van de analyses uit hoofdstuk 5 is het projectontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is 

beoordeeld conform de beoordelingscriteria van de PDR en RWS-ON. In hoofdstuk 6 zijn de 

hydraulische analyses op basis van WAQUA-berekeningen beschreven. Hoofdstuk 7 beschrijft de 

morfologische effecten van het ontwerp.

Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 9.
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2 Plangebied Hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld

2.1 Plangebied

Het plangebied voor het projectontwerp omvat de toekomstige hoogwatergeul, de 

landschapszone en delen van het oeverwalgebied waar aanpassingen nodig zijn vanwege de 

hoogwatergeul. Het overgrote deel van het plangebied ligt in de gemeente Heerde. Aan de 

oostzijde, nabij Marle ligt een klein deel van het plangebied in de aangrenzende gemeente Olst-

Wijhe.

Ten zuiden van Veessen wordt het plangebied begrensd door de IJssel. Langs de westzijde is de 

Grote Wetering de plangrens. Aan de oostzijde ligt de plangrens in het oeverwalgebied vanwege 

de landbouwbedrijfslocatie en aanpassingen aan watergangen. Ten noorden van de Werverdijk 

worden naast de aanleg van een uitlaatvoorziening kades aangelegd. Deze kades maken ook 

onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied is circa negen kilometer lang en 500 tot 1.500 

m breed. 

2.2 Beschrijving plangebied en huidige situatie

Tussen Heerde en de IJssel ligt het binnendijkse gebied van Veessen-Wapenveld (zie Figuur 

1-1). Het gebied tussen de IJssel en de Grote Wetering is een open agrarisch gebied met 

voornamelijk graslanden. Het aantal inwoners in de gemeente Heerde is redelijk stabiel (circa 

18.000 inwoners). De bevolkingsdichtheid in Heerde ligt fors onder het Gelders gemiddelde (229 

inwoners/km2 in Heerde versus gemiddeld 398 in Gelderland). 

Landschap

Het gebied kenmerkt zich door de vier uiteenlopende landschappen van Veluwerand, 

komgebied, oeverwal en uiterwaard. Deze zijn nog duidelijk te onderscheiden en herkenbaar 

aanwezig. De variatie in landschappen op een zo korte afstand en de diversiteit maakt het 

gebied tussen Veessen en Wapenveld uniek. Tussen de meer besloten oeverwal en Veluweflank 

ligt het open komgebied. Het gebied tussen Wapenveld en Marle, het Wapenveldsebroek, wordt 

als zeer open ervaren. De overgang van Veluwe naar IJssel is daarbij het meest markant in het 

zuiden langs de Kerkdijk en in het noorden nabij het gemaal waar de rivierdijk ombuigt naar de 

Veluwerand.

Bebouwing

In het plangebied bevinden zich vier dorpen: Wapenveld aan de noordzijde, en Heerde, Veessen 

en Vorchten aan de zuidzijde. Veessen is een typisch dijkdorp. Ook de buurtschappen Marle en 

Werven liggen aan de dijk en zijn duidelijk herkenbaar als buurtschappen aan de dijk. 

De bebouwing concentreert zich op de oeverwal aan de oostzijde. Hier bevindt zich ook een 

aantal historische boerderijen met grote erven en voorhuizen.

Landbouw

Het plangebied heeft hoofdzakelijk een landbouwkundige functie met voornamelijk 

melkveebedrijven en daarnaast een aantal veehouderij-akkerbouw-fruitteelt- en 

vleesveebedrijven. Over het algemeen zijn de melkveebedrijven groter dan het landelijk 

gemiddelde. De veebezetting van 1,5 melkkoe per hectare met jongvee geeft een veebezetting 
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van circa 2,5 gve per hectare. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf is bijna 70 koeien. 

In het gebied komen veel ondernemers met groeiwensen voor. In de huidige situatie is beperkt 

verweving van functies aanwezig.

Figuur 2-1 Overzicht van producten voor SNIP3-beslissing

Ontsluiting

De wegenstructuur in het plangebied kenmerkt zich door twee noord-zuidverbindingen en een 

aantal oost-westverbindingen, die in de huidige situatie de hoofdontsluiting van het gebied 

vormen. De noord-zuidverbindingen bevinden zich aan de oostzijde van het gebied over de 

IJsseldijk (Werverdijk-Marledijk-IJsseldijk) met een aansluiting op de pont naar Wijhe en meer 

westelijk door het gebied (Schraatgravenweg, Nijoeverseweg, Oude IJssel- Kerkweg, en Veesser 

Enkweg). De oost-west gerelateerde verbindingen zijn van noord naar zuid bezien de 

Werverdijk, de Breeweg, de Ziebroekseweg, de Plakkenweg en de Kerkdijk. 
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Ten oosten van de Grote Wetering ligt een fietspad. Overige vrijliggende fietspaden zijn in het 

plangebied niet aanwezig.

Waterhuishouding

Het gebied Veessen-Wapenveld is waterhuishoudkundig te karakteriseren als een zeer zwak 

hellend afwateringsgebied. Het gehele gebied watert via de Grote Wetering af op de IJssel. De 

belangrijkste hoofdwaterlopen zijn de Terwoldse Wetering, Grote Wetering, Nieuwe Wetering en 

de Vorchter Leigraaf.

Ecologie

De Grote Wetering is, op de EHS kaart van de provincie Gelderland, een nog te ontwikkelen 

ecologische verbindingszone. Langs deze wetering liggen ter hoogte van Vorchten enkele bosjes 

(bestaande natuur). De noordzijde van het komkleigebied (Ganzenveld) vormt een belangrijk 

weidevogel- en ganzenfoerageergebied en is als beheergebied begrensd als Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Het gebied staat bekend om de hoge dichtheid aan kritische 

weidevogelsoorten, zoals grutto en watersnip. In de wintermaanden foerageren hier grote 

aantallen kolganzen en kleine zwanen op het eiwitrijke gras. De belangrijkste binnendijkse 

floristische waarden zijn aanwezig in de vorm van kwelafhankelijke vegetaties en dijkflora. Op 

de IJsseldijk zijn verspreid glanshaverhooilanden aanwezig. Diverse vleermuissoorten gebruiken 

het gebied als foerageergebied en vliegroute. Verder komt de steenuil (jaarrond beschermde 

nesten Flora- en faunawet) verspreid over het hele plangebied voor. In de sloten en grotere 

wateren zijn beschermde vissoorten als kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad 

aanwezig. In de uiterwaarden is het voorkomen van de libellensoort rivierrombout bekend.

Het buitendijks gelegen deel (vanaf de buitenkruin van de IJsseldijk) van het plangebied maakt 

deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’ (bij de instroomopening bij Veessen 

en bij de uitstroomopening). Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt ter hoogte van Wapenveld 

hemelsbreed op circa 1,5 kilometer afstand van het plangebied. 

Veiligheid bewoners

Het plangebied wordt in de huidige situatie beschermd door dijkring 52. Het wettelijke 

veiligheidsniveau van het gebied is net als het grootste deel van het Nederlandse Rivierengebied 

1/1.250. Dit betekent dat de kans dat het gebied overstroomt kleiner is dan eens in de 1.250 

jaar.
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3 Ontwerp hoogwatergeul

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op het projectontwerp van de hoogwatergeul. 

Onderscheid is gemaakt in de ‘normale’ situatie, waar de hoogwatergeul niet in werking is, en 

de situatie van een ’meestromende hoogwatergeul’. Voor meer informatie wordt verwezen naar 

het Inrichtingsplan.

3.1 Hoogwatergeul 

De hoogwatergeul reduceert de waterstand op de IJssel met minimaal 71 cm ter plaatse van de 

inlaat. De hoeveelheid water die door de hoogwatergeul kan stromen, is hierin sturend en wordt 

bepaald door de inlaat, de uitlaat en de breedte van de hoogwatergeul. Het bestaande 

veiligheidsniveau van 1: 1.250 jaar blijft gewaarborgd. 

De hoogwatergeul wordt alleen ingezet, indien dit voor de veiligheid langs de IJssel echt nodig 

is, dat wil zeggen: het gebruik van de geul “eens in een mensenleven”. Hierbij hoort een 

waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat en een waterstand van NAP + 4,10 m bij 

de uitlaat. Uitgaande van een frequentie van het gebruik van de hoogwatergeul van ca. 1 keer 

per 100 jaar zijn deze waterstanden bepaald op basis van de huidige inzichten en 

modelberekeningen, waarbij is uitgegaan van de situatie na 2015, als de maatregelen zoals 

vastgelegd in het programma Ruimte voor de Rivier gereed zijn.

De hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee dijken, die op 

een afstand van ongeveer 550 tot 1.500 meter van elkaar liggen. De inrichting van de 

hoogwatergeul is gericht op landbouwkundig gebruik. Obstakels tussen de dijken zijn zoveel 

mogelijk verwijderd om de doorstroming van het water niet te belemmeren. De dijken zijn circa 

acht à negen kilometer lang en ten opzichte van omliggend maaiveld 3 tot 5 m hoog. In het 

zuiden, ter hoogte van het dorp Veessen, bevindt zich een inlaat, die het IJsselwater keert tot 

een peil van NAP + 5,65 m. In het noorden, ter hoogte van Het Oever, bevindt zich de uitlaat 

(een kade) die het water keert tot NAP + 4,10 m. Ter plaatse van de in- en uitlaat zijn de 

bestaande IJsseldijk en Werverdijk afgegraven. De in- en uitlaat zijn zo ontworpen dat de 

overstromingsfrequentie van de hoogwatergeul voldoet aan het criterium ‘eens in een 

mensenleven’. 
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Figuur 3-1 Projectontwerp met hoogwatergeul niet in werking



mei 2011 definitief VW TM Rivierkunde

HKV LIJN IN WATER PR1448.30 3-3

Situatie van een ‘meestromende hoogwatergeul’

Bij een waterstand in de IJssel van NAP + 5,65 m bij de inlaat stroomt het water over de 

kleppen van de inlaat. Om voldoende doorstroomcapaciteit te hebben om de taakstelling van 

minimaal 71 cm te realiseren, worden de beweegbare kleppen in de inlaat geopend en gaat het 

water in de hoogwatergeul ook daadwerkelijk meestromen. Het openen (d.w.z. neerlaten) van 

de kleppen gebeurt alleen als meestromen van de hoogwatergeul ook echt noodzakelijk is. Dit is 

als de IJssel het peil NAP + 5,65 m bereikt heeft. Als zeker is dat het peil van NAP + 5.65 m 

wordt bereikt, is het uit oogpunt van vermindering van overlast en schade in het gebied tussen 

Wapenveld en Dieren/Doesburg wenselijk om hierop te anticiperen. Dit kan door de kleppen van 

de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld iets eerder te openen en niet te wachten 

totdat het water daadwerkelijk over de kleppen stroomt. Een bijkomend voordeel van dit 

anticiperend optreden is dat bij neergelaten kleppen de stroomsnelheden in de hoogwatergeul 

beperkt blijven en daarmee ook de schade.

In een bedieningsprotocol, dat in goed overleg met alle betrokken partijen zal worden 

opgesteld, wordt vastgelegd op basis van welke objectieve gegevens de kleppen worden 

bediend voordat de waterstand van NAP + 5,65 m wordt bereikt. Bij twijfel of de waterstand 

van NAP + 5.65 m net wel of net niet wordt bereikt, zal het water eerst over de kleppen gaan. 

Daarna worden de kleppen pas geopend.

Bij maatgevende omstandigheden voert de geul 45% van het IJsselwater af (circa 1.150 m3/s). 

Berekeningen met een verwachte maatgevende hoogwatergolf laten zien dat de hoogwatergeul 

zich in circa 14 uur vult. Vier dagen na het openen van de kleppen wordt de maximale 

waterstand bereikt. Weer tien dagen later zakt het waterniveau op de IJssel tot onder het 

niveau van de drempel van de inlaat en stroomt er geen water meer de hoogwatergeul in. De 

kleppen in de inlaat kunnen dan weer gesloten worden.

Vanaf dat moment stroomt de hoogwatergeul grotendeels onder vrij verval leeg via de 

uiterwaarden richting Hoenwaard terug de IJssel in. In een periode van ca. 2 weken stroomt de 

geul onder vrij verval leeg. Allereerst zal het water uitstromen over de uitlaat (Westkade) in het 

noorden. Vervolgens stroomt de waterschijf tussen maaiveld en de kruinhoogte van de uitlaat 

onder vrij verval weg door een uitlaatvoorziening in de uitlaat. Als laatste wordt het water in de 

watergangen (“binnen de boorden”) uitgemalen via het vernieuwde gemaal Nieuw Wapenveld 

op de Grote Wetering en vandaar via het gemaal Veluwe naar de IJssel. Voor het uit de 

hoogwatergeul pompen van het resterende water zijn ca. 2 weken nodig. Na een periode van 6 

weken, vanaf de overschrijding van de waterstand van NAP + 5,65 m, is de “normale” situatie 

weer hersteld.

Volgestroomd is de hoogwatergeul een langwerpige nevengeul van de IJssel (zie Error! 

Reference source not found.). Als de hoogwatergeul volloopt, zorgt dit voor een aanzienlijke 

verlaging van het waterpeil in een deel van de IJssel. Het oeverwalgebied tussen de 

hoogwatergeul en de IJssel met de dorpen Veessen, Vorchten en Marle blijft bereikbaar via de 

brug Kerkdijk bij de inlaat en de brug Werverdijk bij de uitlaat.
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Figuur 3-2 Hoogwatergeul in werking
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3.2 Inlaat

In normale omstandigheden dient de inlaat het landbouwgebied in de hoogwatergeul te 

beschermen tegen hoogwater. Bij extreem hoogwater op de IJssel dient de inlaat juist water 

vanuit de IJssel door te laten richting hoogwatergeul. 

De inlaat bestaat uit een dijklichaam met daarbovenop kleppen. De kleppen zijn eenvoudig van 

constructie en bediening. Het onderliggende dijklichaam met een hoogte van NAP + 4,80 m 

vormt een zeer betrouwbare waterkering. Slechts eens in de ca. 5 jaar staat het water tegen de 

kleppen. De kleppen hebben aan de bovenkant een hoogte van NAP + 5,65 m. De inlaat beslaat 

de gehele strook tussen de westelijke en de oostelijke dijk, circa 800 meter. Deze inlaat met 

kleppen over de volle breedte kent een uitgekiende betrouwbaarheid (d.w.z. kleine kans op 

falen) en beheersbaarheid. Belangrijk voordeel van deze inlaat is dat bij falen van de 

bedieningsconstructie de kleppen altijd neergelaten kunnen worden, waardoor de inlaat alsnog 

werkt. Het lineaire karakter van de constructie draagt bij aan een goede landschappelijke 

inpassing en daarmee aan de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit.

3.3 Uitlaat

De uitlaat dient, vergelijkbaar met de inlaat, te voorkomen dat de hoogwatergeul vaker dan 

eens in een mensenleven inundeert. In de situatie van een meestromende hoogwatergeul biedt 

de uitlaat voldoende afvoercapaciteit. Om het huidige karakter van het gebied zo veel mogelijk 

te handhaven is het tracé van de bestaande kades gebruikt als (onderdeel van ) de uitlaat. 

Bij een meestromende hoogwatergeul stroomt het water onder vrij verval over de uitlaat (de 

huidige westelijke kade (Westkade). De Oostkade kent momenteel al een grotere hoogte dan de 

Westkade en heeft als functie te voorkomen dat rivierwater vanuit de IJssel de hoogwatergeul 

instroomt. Om het leegstromen te versnellen is een uitstroomconstructie in de uitlaat nodig. 

Deze uitwateringssluis heeft deuren, die het water buitendijks keren totdat het waterpeil aan de 

binnenzijde voldoende is gestegen en de deuren door de waterdruk openen. 

Om voldoende afvoercapaciteit voor de meestromende hoogwatergeul te realiseren, wordt de 

Werverdijk afgegraven. Deze opening wordt voorzien van een brug (Brug Werverdijk) om een 

hoogwatervrije ontsluiting voor het gebied te bieden. Uitgangspunt bij het ontwerp van de 

bruggen voor de hoogwatervrije ontsluiting is het behoud van de Kromme Kolk en de 

daaromheen gelegen bestaande Werverdijk. De Kromme Kolk vormt een belangrijke verwijzing 

naar de in deze omgeving in het verleden vaak doorgebroken dijken. 

3.4 Dijken

Aan weerszijden van de hoogwatergeul worden nieuwe dijken aangelegd, welke aansluiten op 

de bestaande IJsseldijk. Door de aanleg van deze dijken ontstaat een extra dijkring (het 

oeverwalgebied c.q. het ‘eiland van Veessen, Vorchten, Marle en Werven’ dat ontstaat bij het 

meestromen van de hoogwatergeul (zie Error! Reference source not found.)), terwijl de 

bestaande dijkring ruwweg wordt verplaatst van de IJssel naar de Grote Wetering. Het 

bestaande veiligheidsniveau voor bewoners van de oeverwal tussen de hoogwatergeul en de 

IJssel blijft gehandhaafd. 

De dijken van de hoogwatergeul zijn ontworpen op hetzelfde veiligheidsniveau (1:1.250) als de 

bestaande IJsseldijk. 
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De dijken zijn gesitueerd op de grens tussen enerzijds de Veluweflank en het komgebied en 

anderzijds het komgebied en de oeverwal. De kruinhoogte van de dijken volgt uit de 

voorschriften uit de Leidraad Rivieren inclusief Addendum I. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de situatie zoals die in de periode 2050 – 2100 verwacht wordt bij een afvoer van 16.000 

m3/s en zelfs 18.000 m3/s bij Lobith. De effecten van alle Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn 

hierbij meegenomen. Uiteindelijk is gekozen voor dijken met een talud van 1:3 aan de 

buitenzijde en 1:2,5 aan de binnenzijde. De overweging hierbij is dat vanuit erosiebestendigheid 

en golfoploop een 1:3 buitentalud gewenst is, terwijl het binnentalud iets steiler is teneinde 

grond en daarmee kosten te besparen.

De 9 km lange westelijke dijk, ligt grotendeels parallel aan (en ten oosten van) de Grote 

Wetering en is ten opzichte van het omliggende maaiveld gemiddeld 4,5 m hoog. Ten oosten 

van het Gemaal Veluwe sluit de westelijke dijk aan op de Werverdijk, de bestaande primaire 

waterkering. In het zuiden van het plangebied sluit de westelijke dijk ten noorden van de 

Nijesteen aan op de huidige IJsseldijk. 

De 8 km lange oostelijke dijk sluit ten westen van Veessen en de Hollewand aan op de huidige 

IJsseldijk. De oostelijke dijk is ten opzichte van het omliggende maaiveld 3 à 4,5 m hoog. Vanaf 

Veessen ligt de oostelijke dijk tot aan de Werverdijk in het noorden. Vorchten blijft aan de 

oostzijde van de oostelijke dijk liggen. Ten westen van Werven sluit de oostelijke dijk aan op de 

Werverdijk.

3.5 Nieuwe uiterwaard

Bovenstrooms van de inlaat wordt de huidige IJsseldijk afgegraven, tussen de aansluitingen van 

de nieuwe westelijke en oostelijke dijk. De nieuwe kruinhoogte van de afgegraven IJsseldijk aan 

de rand van de nieuwe uiterwaard is, net als grote delen van de aangrenzende bestaande 

uiterwaard, NAP + 3,00 m. Daarmee ontstaat in het gebied tussen de inlaat, de westelijke dijk 

en de huidige IJsseldijk een nieuwe uiterwaard (grootte circa 30 ha.). Wanneer de IJssel een 

waterpeil boven NAP + 3,00 m bereikt, zal de nieuwe uiterwaard onder water komen te staan. 

In de situatie waarin de effecten van alle Ruimte voor de Riviermaatregelen op de IJssel zijn 

meegenomen, zal dit gemiddeld 30 dagen per jaar plaatsvinden. 

3.6 Landbouwbedrijfslocatie

Het plangebied is op dit moment grotendeels in agrarisch gebruik. Ook in de situatie met 

hoogwatergeul blijft het agrarisch gebruik grotendeels gehandhaafd. In de hoogwatergeul zijn 

geen landbouwbedrijfslocaties aanwezig; binnendijks komt een nieuwe landbouwbedrijfslocatie 

te liggen. De bedrijfslocatie zelf is maximaal 1 ha. groot. Voor de bedrijfswoning is 1.000 m2

beschikbaar.

Om binding te houden tussen de percelen in de hoogwatergeul en het binnendijks gelegen 

bedrijf komen de woningen op dijkhoogte (tegen de dijk aan) te liggen, zodat er vanuit de 

boerderijen zicht blijft op de gronden in de hoogwatergeul. 

Vanuit kostenbesparing en landschappelijke inpassing komen de stallen en schuren lager te 

liggen dan de (bedrijfs)woning. 
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3.7 Oppervlaktewatersysteem

Als gevolg van de aanleg van de dijken wordt een scheiding aangebracht tussen de 

oppervlaktewatersystemen van de Veluweflank (het gebied ten westen van de westelijke dijk), 

de hoogwatergeul en het oeverwalgebied tussen de oostelijke dijk en de rivier de IJssel. De 

huidige waterlopen blijven ook in de situatie met hoogwatergeul zoveel mogelijk gehandhaafd; 

alleen lokaal vinden aanpassingen van grondwaterpeilen plaats. Nieuwe waterlopen worden uit 

kostenoogpunt zo min mogelijk direct langs de dijken gelegd, maar minimaal op een afstand die 

aanvullende voorzieningen voor de dijkstabiliteit voorkomt. Wanneer waterlopen moeten 

worden verbreed, vindt de verbreding bij voorkeur plaats aan één zijde. Dit beperkt het aantal 

betrokkenen bij grondverwerving en maakt het mogelijk één van de twee bestaande taluds te 

handhaven.

Afwatering van de hoogwatergeul naar de IJssel vindt in de normale situatie plaats via het (te 

vernieuwen) Gemaal Wapenveld en via de Grote Wetering naar de IJssel. Doordat ten noorden 

van Vorchten het oeverwalsysteem aansluit op het watersysteem in de hoogwatergeul, moeten 

de waterlopen hier verbreed worden. Direct ten noorden van de inlaat moeten de waterlopen 

geschikt zijn om water aan te voeren vanaf de Grote Wetering naar het oeverwalgebied in 

verband met droogte- en vorstbestrijding en waterverversing. Hiervoor is een aantal 

dijkkruisingen voorzien.

In het oeverwalgebied worden enkele nieuwe noord-zuidwatergangen aangelegd, omdat de 

dijken een aantal oost-westwaterlopen doorsnijden. Bij de kruising met de oostelijke dijk komt 

een nieuw gemaal, dat zorg draagt voor de afwatering van het oeverwalgebied in de situatie 

van een ‘meestromende hoogwatergeul’. In de ‘normale situatie’ vindt de afwatering van het 

oeverwalgebied plaats onder vrij verval.

Aan de westzijde van de westelijke dijk worden de Grote en Terwoldse Wetering verplaatst. De 

stuw in de Grote Wetering bij de Kerkdijk wordt naar het zuiden verplaatst zodat de Terwoldse 

Wetering op hetzelfde peil aansluit als in de bestaande situatie. 

Het in het Waterbeheersplan Veluwe 2010 t/m 2015 vastgestelde beleid van Waterschap Veluwe 

is dat de A-watergangen die door en langs weidevogelgebieden zijn gelegen eenzijdig voorzien 

worden van een natuuroever, waardoor schuilgelegenheid voor jongen en broedplaatsen voor 

soorten kunnen ontstaan. De A-watergangen in het weidevogelgebied zijn voorzien van een 

natuuroever. 

3.8 Weidevogel- en ganzengebied

De dijken zijn ter hoogte van het weidevogelgebied bewust op een grotere afstand van elkaar 

gesitueerd dan elders in de hoogwatergeul. Dit om de openheid van het weidevogel- en 

ganzengebied zoveel mogelijk in tact te laten en tot een vergunbaar plan te komen. Het 

ruimtebeslag van de dijken op het weidevogel- en ganzengebied bedraagt netto 15 ha. Dit 

ruimtebeslag wordt gecompenseerd door het weidevogel- en ganzengebied met 15 ha. te 

vergroten. 

Ook de kwaliteit van het weidevogel- en ganzengebied wordt verbeterd. Objecten die obstakels 

vormen voor de vogels (boerderijen, bossen, etc.) worden verwijderd, waardoor het gebied nog 

beter geschikt is voor deze vogels. Het verwijderen van de boerderijen in het weidevogelgebied 

leidt tot een vermindering van verstoring. 
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3.9 Landschapszone

Tussen de westelijke dijk en de Grote Wetering ligt een landschapszone met een oppervlakte 

van circa 70 ha. Deze landschapszone biedt ruimte om natuurwaarden die binnen de 

hoogwatergeul zullen verdwijnen een plaats te geven. 

In het ontwerp van de landschapszone is ter mitigatie van het areaal te kappen bos 15 ha. 

(broek)bos voorzien en vanwege de gewenste openheid ook andere natuurdoeltypen. In de 

landschapszone ontstaat een veel gevarieerder landschap met ruimte voor meer verschillende 

biotopen. Voor de in het plangebied voorkomende bosafhankelijke diersoorten zijn in de 

inrichting van de landschapszone vliegroutes en nestgelegenheden opgenomen. Een deel van de 

bestaande bomen langs de Plakkenweg blijft om landschappelijke redenen en als vliegroute voor 

vleermuizen gehandhaafd. Tevens zijn in deze landschapszone opgenomen een fietspad en 

enkele recreatieve voorzieningen zoals rustplaatsen en een vogelkijkhut. De Grote Wetering 

krijgt een natuurvriendelijke oever. Om de migratie van vissoorten mogelijk te maken, worden 

de stuwen voorzien van een vistrap.

3.10 Ontsluiting via hoofdwegen en fietspaden

Hoogwatervrije ontsluitingen

Over de inlaat komt een brug die dienst doet als zuidelijke ontsluitingsroute voor het 

oeverwalgebied. Deze ontsluiting blijft beschikbaar wanneer de hoogwatergeul mee stroomt en 

de wegen in de geul zelf onder water staan. Over de vanwege de hoogwatergeul te maken 

openingen in de Werverdijk komen twee bruggen die het oeverwalgebied aan de noordzijde 

ontsluiten. Samen met de brug over de inlaat (zuidelijke ontsluitingsroute) garandeert deze 

ontsluitingsroute nabij de huidige Werverdijk de bereikbaarheid van het oeverwalgebied in de 

situatie van een meestromende hoogwatergeul.

Gebiedsontsluitingswegen

De meeste bestaande wegen dwars door de hoogwatergeul blijven gehandhaafd. De 

landbouwpercelen blijven bereikbaar. Voor de bereikbaarheid van deze percelen wordt zo veel 

mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande wegen en kavelontsluitingswegen. Daar waar 

noodzakelijk worden voor de agrarische ontsluiting dijkovergangen aangelegd. Deze overgangen 

liggen parallel aan de dijk, zodat zij geen invloed hebben op de doorstroming in de geul in de 

situatie van een meestromende hoogwatergeul. Om de wegen in de hoogwatergeul te laten 

aansluiten op de wegen ten westen van de Grote Wetering en de wegen in het oeverwalgebied, 

liggen er verschillende op- en afritten tegen de dijk aan.

Fietsverbindingen en Wandelroutes

Bij de aanleg van de hoogwatergeul wordt het netwerk van fietsverbindingen verbeterd. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen wordt bij de inlaat een vrijliggend fietspad aangelegd en zijn waar 

mogelijk fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer gescheiden.

In de nieuwe uiterwaard komt een wandelroute, waarmee de nieuwe uiterwaard tevens een 

‘uitloopgebied’ voor Veessen wordt.

3.11 Kabels & Leidingen

Voor de in het plangebied gelegen kabels en leidingen is uitgegaan van een bundeling van de 

kabels en leidingen, die de hoogwatergeul kruisen, tot een beperkt aantal kruisingen/ tracés. 

Algemeen streven is om waterkeringen zo min mogelijk te kruisen.
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In de zuidwesthoek bevindt zich een Gasunieleiding, die het tracé van de westelijke dijk en de 

inlaat kruist van noord naar zuid. Na vergelijking van verschillende verleggingsopties is ervoor 

gekozen om deze leiding te laten liggen en alleen ter plaatse van de kruisingen voorzieningen te 

treffen.

Hoogspanningsleidingen

Uitgangspunt voor de hoogspanningsmasten is om de bestaande zakelijk rechtstrook te 

handhaven, en alleen masten in de lengterichting te verplaatsen indien nodig. De masten in de 

hoogwatergeul worden door Tennet verhoogd. Hierdoor blijft de benodigde minimale hoogte 

tussen het maaiveld (wegen, dijken, etc.) en de hoogspanningsleidingen gehandhaafd. Bij de 

ophoging wordt een metalen voet toegepast zodat de mast bestand is tegen de belasting van ijs 

en meestromende objecten tijdens het meestromen van de hoogwatergeul. De verhoogde 

masten komen op een andere locatie te staan dan de bestaande masten, maar blijven binnen 

het huidige tracé van de hoogspanningsleidingen. Twee masten ten zuiden van de nieuwe 

uiterwaard worden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe dijk circa 50 meter naar het 

zuiden verplaatst.
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4 Werkwijze en uitgangspunten hydraulica 
en morfologie

4.1 Hydraulica

De effectbeoordeling is uitgevoerd volgens de door de PDR gestelde eisen en richtlijnen:

 Voor het modelleren van de varianten is de GIS-applicatie Baseline 3.31 PKB toegepast. De 

plannen zijn volgens de eisen en richtlijnen van RWS ON ("Baseline eisen - richtlijnen en 

maatregelen" (Rijkswaterstaat, 2007)) geschematiseerd.

 De effectbeoordeling is uitgevoerd volgens de door PDR gestelde eisen en richtlijnen en 

modellen (beoordelingskader 3.4).

 De rivierkundige berekeningen zijn uitgevoerd met het 2-dimensionele hydraulische 

rekenmodel WAQUA (SIMONA 2006_01).

 Voor de rivierkundige berekeningen is het Rijntakkenmodel (Simona_rijn_pkb_3_4) met het 

uitgebreide rooster (rijn40m_41.rgf) gebruikt.

 De werktaakstelling van het RvR-project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is door de PDR 

bepaald op 71,0 cm waterstandsdaling, te behalen tussen km 960,7 en km 961,7.

Naast de werktaakstelling is rekening gehouden met de zogenaamde beheerruimte (zie 

Figuur 4-1 uit Rijkswaterstaat 2010). In SNIP2A was daarvoor 2 cm gereserveerd. In dat 

ontwerp was ervan uitgegaan, dat alle laanbeplanting in de hoogwatergeul zou verdwijnen 

en dat de beheerruimte speelruimte biedt om die eventueel toch toe te staan. Voor SNIP3 is 

de beheerruimte in overleg met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de PDR (overleg 02-11-

2010) vastgesteld op 1-2 cm. Argumenten voor de keuze van deze beperkte beheerruimte 

zijn:

o De totale ruwheidswaarde van de hoogwatergeul lijkt al wat conservatief gekozen 

aangezien de laanbeplanting in de hoogwatergeul en de bestaande vegetatie in de 

uiterwaard voor het inlaatgebied in het uiteindelijke Projectontwerp gehandhaafd 

zijn. Zoals hierboven is aangegeven, was het uitgangspunt voor het SNIP2A-

ontwerp dat de laanbeplanting uit het gebied van de hoogwatergeul zou verdwijnen, 

waarmee de ruwheidswaarde van het Projectontwerp groter is dan die van het VKA 

uit SNIP2A.

o In de hoogwatergeul is met de huidige ontwerpopgave (agrarische functie) een 

hogere ruwheid niet relevant. Aan de nieuwe uiterwaard is ook een agrarische 

functie toegekend, dus met productiegrasland. In het projectontwerp is voor dit stuk 

uiterwaard echter al rekening gehouden met natuurlijk grasland. Dit betekent in 

feite, dat het Projectontwerp reeds de Interventiewaardenkaart beschrijft: 

hoogwatergeul productiegrasland en nieuwe uiterwaard natuurlijk grasland.

 De rivierkundige beoordeling vindt plaats op basis de volgende documenten:

o het Rivierkundig Beoordelingskader versie 2.01, 1 juli 2009 (RWS-ON, 2009);

o werkwijzer voor beoordelen rivieringrepen - Wijze van beoordelen door RWS Oost-

Nederland van planstudieproducten Ruimte voor de rivier en overige rivierprojecten, 

Externe versie, RWS Oost-Nederland, 29 januari 2010 (RWS-ON, 2010);

o handboek SNIP – Overzicht van producten en toetscriteria, Versie 1.0, 20-6-2008 

(VenW, 2008).
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Figuur 4-1 Schematische weergave ter verduidelijking van begrippen omtrent 

beheerruimte en vegetatiebeelden. (bron: PDR)

4.2 Morfologie 

De uitgangspunten voor de morfologische beoordeling zijn:

 De Rivierkundige beoordeling vindt plaats op basis van het Rivierkundig beoordelingskader 

versie 2.0, 1 januari 2009.

 De hoogwatergeul stroomt slechts zelden mee (eens in een mensenleven). Alle 

morfologische analyses in het kader van Ruimte voor de Rivier voor de IJssel op basis van 

modelberekeningen (project Beheersing Morfologie IJssel met modelinstrumentarium 

Delft3D, HKV&Oranjewoud, 2010) gaan uit van (historische) afvoerrandvoorwaarden 

waarbij de hoogwatergeul nog niet zou meestromen. Met deze afvoerrandvoorwaarden 

zullen morfologische modelberekeningen daarom geen morfologisch effect berekenen. 

De PDR heeft aangegeven geen morfologische berekeningen met andere (dan voor de 

overige Ruimte voor de Rivierprojecten) afvoerrandvoorwaarden te willen laten uitvoeren. In 

overleg met RWS-ON en PDR is derhalve de volgende aanpak voor de morfologische 

analyses gehanteerd:

o WAQMORF voor morfologische effecten waarbij de hoogwatergeul niet meestroomt 

(effect van nieuwe uiterwaard, zie paragraaf 3.5);

o expert judgement voor de morfologische effecten tijdens het meestromen van de 

hoogwatergeul.
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5 Van SNIP2A ontwerp naar 
Projectontwerp

5.1 Basisgegevens 

In de SNIP2A-fase is voor het hoogtemodel in de hoogwatergeul gebruik gemaakt van het AHN. 

Gedurende de SNIP3-fase kwam een nieuw hoogtemodel beschikbaar (GRID05). In Baseline zijn 

de hoogtegegevens in de hoogwatergeul tussen de bestaande bandijken geactualiseerd. De 

hoogtegegevens in het huidige buitendijkse gebied (bijvoorbeeld gebied Het Oever nabij de 

uitlaat) zijn, vanwege de consistentie met de referentiesituatie, niet aangepast.

5.2 Wijze van schematiseren

Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Deltares hebben opmerkingen gemaakt bij de schematisatie 

van het SNIP2A-ontwerp (zie Deltares, 2009). De opmerkingen zijn hieronder samengevat. 

Cursief is aangegeven wat er in de SNIP3-fase met de opmerkingen is gedaan.

 Nagaan wat er met de twee percelen bos, die volgens een recente foto in het 

maatregelgebied liggen, moet gebeuren; in de schematisatie ontbreken ze.

Deze bospercelen verdwijnen als de hoogwatergeul wordt aangelegd en komen dus 

inderdaad in de schematisatie niet voor.

 Het verdient aanbeveling in het model de bodem rond en ter plaatse van de inlaat te 

verhogen/verlagen tot het huidige niveau van NAP + 2,2 m.

Dit is doorgevoerd.

 Verhogingen in het gebied zouden, indien ze een stuk boven het maaiveld uitsteken, 

moeten worden verwijderd of als kade worden geschematiseerd.

Voor alle hoger gelegen wegen is deze aanpassing doorgevoerd. Ook de overblijfselen van 

de verlegde Grote Wetering (kade en kanaalprofiel) zijn uitgevlakt op basis van de hoogtes 

van het omliggende maaiveld.

 Het verdient aanbeveling om de breuklijnen langs de strang net ten oosten van de inlaat te 

behouden, anders wordt er vanuit de diepte van de strang geïnterpoleerd voor het TIN.

Dit is doorgevoerd.

 Voor de kolk nabij de uitlaat dient breukplas (bodemhoogte) en plassen (ruwheid) te 

worden toegevoegd. De kade aan de noordkant van de kolk heeft kruin- en 

maaiveldhoogtes van NAP + 99 m.

De aanpassingen voor de kolk zijn doorgevoerd. De kade ten noorden van de kolk betreft de 

huidige bandijk (en is onderdeel van de toekomstige hoogwatervrije ontsluiting) en wordt 

dus als hoogwatervrij beschouwd.

 Nagaan waarom barriers B17 en B18 gesloten zijn.

Deze aanpak was gekozen om de weerstand van brugpijlers te schematiseren en zodoende 

het effect van de overlaat niet te overschatten. Voor het SNIP3-ontwerp is de inlaat 

gewijzigd en is ook de wijze van schematiseren aangepast.

 Nagaan of erven van voormalige boerderijen worden afgegraven.

Uit het DTM blijkt inderdaad dat de huiskavels wat hoger liggen dan het omliggende veld. 

Als de gebouwen worden verwijderd en het weer landbouwgrond wordt, zal de bodem 

inderdaad worden uitgevlakt. Deze aanpassing is daarom doorgevoerd.

 Aanbevolen wordt het aantal winbedhgt-punten (hoogtepunten) in de geul uit te dunnen, 

wat het inmixen en andere GIS-activiteiten versnelt.

Het hoogtemodel is uitgedund. Daarbij is niet de GIS-module VIP gebruikt (functioneerde 
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niet goed), maar is de bodem gemiddeld op tegels van 25x25 m. Lijnelementen die hoger 

liggen (bijvoorbeeld de Plakkenweg) zijn middels overlaten met de juiste hoogte 

geschematiseerd.

5.3 Inlaat

5.3.1 Overstromingsfrequentie en hoogte constructie

De hoogwatergeul wordt zodanig gedimensioneerd dat deze statistisch eens in een mensenleven 

meestroomt (zie paragraaf 1.4). Om de bijbehorende hoogte van de in- en uitlaat te kunnen 

bepalen is hieraan een overstromingsfrequentie van gemiddeld eens in de 100 jaar gekoppeld 

(verder 1/100e genoemd). 

In de SNIP2A-fase is de bijbehorende waterstand in de IJssel bij de inlaat geschat op NAP + 

5,65 m. Dit is de waterstand na uitvoering van alle Ruimte voor de Rivier-maatregelen op de 

IJssel. In de SNIP3-fase is deze 1/100e waterstand na uitvoering van alle Ruimte voor de Rivier-

maatregelen op de IJssel gevalideerd met behulp van de zogenaamde Pakketsom. Deze 

WAQUA-berekening (uitgevoerd door Deltares) beschrijft de waterstanden op de IJssel als 

gevolg van het gehele Ruimte voor de Rivierpakket. De 1/100e waterstand bij de inlaat 

(km 961,1) is als volgt bepaald:

 De 1/100e waterstand in de huidige situatie is NAP + 5,85 m (zie Barneveld, 2009).

 Uit Figuur 5-1 blijkt, dat de waterstanden rond de 1/100e waterstand met 9 cm zakken door 

zomerbedverdieping, Westenholte en Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (als de 

hoogwatergeul dus nog niet meestroomt). Bij deze 9 cm moet het waterstandseffect van 

AO1-projecten (in dit geval Spoorbrug Zwolle en Welsum/Fortmond) nog worden opgeteld. 

Deze projecten zijn in de Referentieberekening van Deltares al opgenomen, maar zijn nog 

niet verdisconteerd in de 1/100e waterstand van NAP + 5,85 m voor de huidige situatie. Het 

waterstandseffect van de AO-projecten bij 1/100e, is op basis van de PKB-Blokkendoos 

geschat op 10 cm.

 Met bovenstaande wordt de toekomstige 1/100e waterstand bij de inlaat 5,85 – 0,09 – 0,10 

≈ 5,65 m+NAP. Dit betekent dat de waterstand waarbij de hoogwatergeul moet gaan 

meestromen gelijk blijft aan de aanname in de SNIP2A-fase.

                                               

1 AO = Autonome Ontwikkeling
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Figuur 5-1 QH-relaties referentie (incl. AO-maatregelen) en met alle RvdR-

maatregelen (op basis van Pakketsom Deltares)

5.3.2 Gevoeligheidsanalyse inlaatconstructie

In de Bevindingennotitie van de PDR op de SNIP2A-producten (PDR, 2009) zijn twijfels geuit 

over de gekozen hybride inlaatconstructie, bestaande uit een lange vaste overlaat op NAP + 

5,65 m en een 185 m breed beweegbaar deel. Gevraagd werd naar aanvullend onderzoek naar 

andere mogelijkheden voor de inlaat, bijvoorbeeld een lange (getande) vaste overlaat.

De beschouwingen van andere alternatieven voor de inlaatconstructie zijn uitgebreid 

beschreven in de rapportage ARCADIS (2011). Hier zijn enkele analyses beschreven die 

ondersteunend daarvoor zijn uitgevoerd.

Invloed andere rivierwaterstanden

Alle berekeningen voor Veessen-Wapenveld zijn uitgevoerd met alleen deze maatregel. Effecten 

van andere Ruimte voor de Rivier-maatregelen op de IJssel zijn conform de opdracht voor de 

planstudie buiten beschouwing gelaten. Door die maatregelen zullen de waterstanden op de 

IJssel veranderen en daarmee ook de effectiviteit van de hoogwatergeul. De mate van 

effectiviteitsverandering is afhankelijk van het type inlaat. 

Op basis van een analytische beschouwing is geschat hoe gevoelig een type inlaat is voor 

waterstandsveranderingen op de IJssel. Uitgangspunten voor de analyse zijn:

 Volgende MHW-omstandigheden (uit SNIP2A-fase):

o waterstand net bovenstrooms van de inlaat: NAP + 5,95 m. Daarmee is het 

waterstandseffect 73 cm;

o waterstand net benedenstrooms van de inlaat (in de hoogwatergeul dus): NAP + 

5,70 m;

o afvoer door de hoogwatergeul: 1.150 m3/s.

 Twee typen inlaatconstructie:

o vaste inlaat met de kruin op NAP + 5,65 m. Met een waterstand van NAP + 5,95 m 

is de minimaal benodigde lengte van de vaste inlaat ca 3.900 m.
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Als variant is ook een vaste inlaat met 10 cm lagere kruin meegenomen. Om 

voldoende waterstandsdaling te halen is de minimale lengte ca 2.550 m. De 

bijbehorende overstromingsfrequentie is ca 1/65e.

o Geheel beweegbare smalle inlaat (die opengaat bij een waterstand van NAP + 

5,65 m).

In Figuur 5-2 wordt het effect van 10 cm waterstandsdaling op de IJssel bij de inlaat op de 

afvoer door de hoogwatergeul (en dus op de waterstandsreductie op de IJssel) gegeven voor de 

drie beschouwde inlaatconstructies. De figuur toont dat:

 de afvoer over een vaste lange overlaat veel gevoeliger is voor een verandering van de 

waterstand in de rivier dan bij een smal regelbaar inlaatwerk;

 hoe hoger en breder de vaste overlaat is, hoe gevoeliger de afvoer over de overlaat is voor 

verandering van de waterstand in de rivier.

Als de afvoercapaciteit van de beweegbare inlaat bij een 10 cm lagere waterstand voldoende 

blijkt te zijn in de zogenaamde Pakketsom (met alle Ruimte voor de Riviermaatregelen), en dus 

ook moet worden bereikt door een vaste overlaat met een lengte van resp. 3.900 m en 2.550 

m, moet de kruinhoogte worden verlaagd tot:

 NAP + 5,60 m (verwachte overstromingsfrequentie 1/80e), respectievelijk

 NAP + 5,50 m (verwachte overstromingsfrequentie 1/50e).

In dat geval hebben de drie inlaatconstructies bij een 10 cm lagere bovenwaterstand ongeveer 

dezelfde afvoercapaciteit en dus hetzelfde waterstandsverlagende effect in de IJssel.

Figuur 5-2 Reductie effect inlaat door 10 cm waterstandsdaling nabij de inlaat

Bij een MHW-daling van ca. 20 cm bij de inlaat moet bijvoorbeeld de vaste overlaat met een 

hoogte van NAP + 5,55 m met minstens 5-10 cm worden verlaagd. De meestroomfrequentie 

loopt dan op tot tenminste eens per 40 – 50 jaar. Om aan de meestroomfrequentie van eens

per mensenleven te voldoen zijn dan kleppen op de vaste inlaat noodzakelijk. 
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Op basis van bovenstaande kan tevens worden beredeneerd, dat als de maatgevende 

waterstanden in de rivier toenemen, de afvoercapaciteit van het inlaatwerk ook toeneemt. Bij 

een vaste overlaat is die toename van de afvoercapaciteit groter dan bij een smalle beweegbare 

inlaat. Het effect van de waterstandsverhoging op de uiteindelijke MHW-standen is met een 

vaste inlaat dus kleiner dan bij een smalle beweegbare inlaat. Namelijk, hoe meer water door 

de hoogwatergeul, hoe minder de MHW-stand op de rivier stijgt.

Ofwel een vaste inlaat dempt de eventuele onzekerheden in waterstanden sterker dan een 

smalle beweegbare inlaat. Of ook: bij een vaste inlaat (met kleppen) reageren de maatgevende 

hoogwaterstanden in de rivier minder gevoelig op veranderingen in de rivierafvoer 

(klimaatverandering) of geometrie van de rivier (bv. de werking van andere Ruimte voor de 

Rivier-maatregelen) dan bij een smalle beweegbare inlaat.

Bovenstaande heeft er toe bijgedragen, dat de volledig vaste (en dus lange) inlaat niet verder is 

uitgewerkt. Wel is een vaste inlaat met daarop kleppen over de volle breedte van de 

hoogwatergeul verder onderzocht. De kleppen van deze constructie zorgen er voor, dat de 

meestroomfrequentie van de hoogwatergeul niet groter wordt dan eens in een mensenleven.

Naast deze vaste inlaat met kleppen is ook de inlaatvariant met twee smalle (elk 150 m breed) 

en diepe openingen (drempel op NAP + 3,65 m) verder onderzocht. Bij ontwerp van deze 

laatstgenoemde variant is rekening gehouden met het commentaar van de Dienst Infrastructuur 

op het SNIP2A ontwerp2.

De totale doorstroombreedte is verhoogd van 185 m (SNIP2A) naar 300 m, zodat de 

stroombreedte van de beweegbare inlaat groter is dan 1/3e van de breedte van de 

hoogwatergeul. Bovendien interfereren de twee stralen. Verder is de hoogte van de drempel 

verhoogd van maaiveldhoogte (NAP + 2,20 m in SNIP2A) naar NAP + 3,65 m. Deze 

aanpassingen zorgen er voor dat het uitstromende water over de gehele waterdiepte zijn 

energie kwijt kan en de hoge snelheden en turbulenties veel sneller (lees over veel kortere 

afstand) zullen afnemen. De kans op erosie van de nevengeul is dan kleiner. 

Doordat de drempel hoger ligt, staat het water bovendien minder vaak tegen de beweegbare 

delen van de inlaat aan, wat de kans op schade of falen verkleint.

Voor beide typen inlaatconstructies zijn WAQUA-berekeningen uitgevoerd (zie paragraaf 5.5), 

die aantonen dat met deze inlaatconstructies de werktaakstelling gerealiseerd kan worden. Op 

basis van de resultaten van die berekeningen zijn ook de hierna volgende gevoeligheidsanalyses 

uitgevoerd naar de invloed van falen van kleppen en verlagen van de vaste drempel op de 

hoogwaterstanden, alsmede de robuustheid van de inlaatconstructies.

Falen van kleppen

Door falen van een of meer kleppen neemt de netto doorstroombreedte van de inlaat af. De 

afvoercapaciteit van de inlaatconstructie neemt daarmee af. Dus is het waterstandverlagende 

effect van de hoogwatergeul minder. Analytisch (op basis van overlaatformules en berekende 

waterstanden) is uitgerekend hoeveel de waterstand bovenstrooms van de inlaat omhoog moet 

gaan om dezelfde afvoer over de inlaat te stuwen. Door de hogere waterstand neemt namelijk 

het verval over de inlaat toe en daarmee de afvoer over de inlaatconstructie.

Voor zowel de vaste overlaat met kleppen en de inlaat met twee openingen is het maximaal 

opstuwende effect geschat van het falen van een of meerdere kleppen. Uitgangspunten van de 

inlaatconstructies zijn:

                                               

2  Gevaar voor hoge snelheden en erosiegevaar aangegeven in de voortoets door dhr. A. Vrijburcht, Dienst Infrastructuur.
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 Vaste inlaat met kleppen:

o totale netto doorstroombreedte van 757 m;

o breedte per klep van 8 m;

o vaste drempel op NAP + 4,90 m.

 Inlaat met twee openingen:

o netto doorstroombreedte per opening van 145 m;

o breedte per klep van 12 m;

o vaste drempel in de openingen op NAP + 3,65 m.

Tabel 5-1 geeft voor de vaste inlaat met kleppen het maximale opstuwende effect door niet 

openen van kleppen.

Tabel 5-1 Maximale vermindering waterstandseffect door falen kleppen van vaste 

inlaat met kleppen

Aantal falende kleppen 

van 8 meter

Netto doorstroombreedte 

inlaat [m]

Maximale opstuwende 

effect [cm]

0 757 0

1 749 0,3

2 741 0,6

4 725 1,25

6 709 2

8 693 2,7

In de tabel wordt gesproken over het maximale opstuwende effect omdat:

1. er ook nog steeds water over een falende klep zal stromen. De bovenkant van de klep ligt 

immers op NAP + 5,65 m. Deze afvoer is in bovenstaande analyse niet meegenomen;

2. door de opstuwing bij de inlaat er meer water via de IJssel zal gaan stromen, waardoor de 

opstuwing bovenstrooms van de inlaat minder wordt. 

Tabel 5-2 geeft vergelijkbare informatie voor de inlaatconstructie met twee openingen.

Tabel 5-2 Maximale vermindering waterstandseffect door falen kleppen van inlaat 

met twee openingen

Aantal falende kleppen 

van 12 meter

Netto doorstroombreedte 

inlaat [m]

Maximale opstuwende 

effect [cm]

0 290 0

1 278 1,1

2 266 2,4

4 242 5,5

Robuustheid constructie

Onder robuustheid van de constructie wordt verstaan, dat deze niet onmiddellijk grootschalig 

hoeft te worden aangepast als de maatgevende hoogwaterstanden anders blijken te zijn.

Idee is om ervan uit te gaan dat enkele kleppen van de inlaatconstructie bij de verwachte 

maatgevende hoogwaterstanden niet nodig zijn en dus gesloten kunnen blijven. Pas als de 

afvoercapaciteit onvoldoende blijkt te zijn (bv. door nog hogere afvoeren of onzekerheden in de 

waterstanden), kunnen deze bijgeschakeld worden.

De vraag is als volgt geformuleerd: Hoeveel moet de drempelhoogte van de inlaat worden 

verlaagd als een aantal kleppen niet wordt gestreken? Voor de vaste inlaat met kleppen kan dit 

worden vertaald in: als de netto doorstroombreedte van 757 m kleiner wordt, hoeveel lager 
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moet de drempel dan worden aangelegd (dan de berekende NAP + 4,90 m, zie paragraaf 

5.5.3), om toch dezelfde hoeveelheid afvoer over de inlaat te krijgen?

In Tabel 5-3 zijn de analyseresultaten gegeven voor de vaste inlaat met kleppen.

Tabel 5-3 Verlagen drempelhoogte bij knijpen doorstroombreedte van vaste inlaat 

met kleppen

Drempelhoogte 

[m+NAP]

Netto doorstroombreedte 

inlaat [m]

Aantal kleppen van 8 m 

dat gesloten kan blijven 

4,90 757 0

4,85 712 5,5

4,80 675 10,3

4,75 642 14,4

Op een zelfde manier kan worden berekend, dat als de twee buitenste brugopeningen van de 

inlaat gesloten blijven (6 kleppen van 8 m) de drempel op NAP + 4,84 m moet worden 

aangelegd om bij gelijkblijvende waterstanden in de rivier en de hoogwatergeul voldoende 

afvoer door het inlaatwerk te krijgen.

Voor de inlaat met twee openingen geeft Tabel 5-4 de resultaten.

Tabel 5-4 Verlagen drempelhoogte bij knijpen doorstroombreedte van inlaat met 

twee openingen

Drempelhoogte 

[m+NAP]

Netto doorstroombreedte 

inlaat [m]

Aantal kleppen van 12 m 

dat gesloten kan blijven 

3,65 290 0

3,60 282 0,67

3,55 275 1,25

3,50 269 1,75

3,45 263 2,25

Op een zelfde manier kan worden berekend, dat als in elke opening de twee buitenste 

openingen van de inlaat gesloten blijven (twee kleppen van 12 m) de drempel ca. 20 cm moet 

zakken om bij gelijkblijvende waterstanden in de rivier en de hoogwatergeul voldoende afvoer 

door het inlaatwerk te krijgen.

Bij Tabel 5-3 en Tabel 5-4 geldt weer dat de afvoer over de gesloten kleppen niet is 

meegenomen in de analyse, waardoor de berekende drempelhoogten minimumwaarden zijn.

5.4 Uitlaat

5.4.1 Overstromingsfrequentie en hoogte constructie

De zomerkade tussen Het Oever en de Hoenwaard (ook wel westelijke zomerkade genoemd) 

vormt de uitlaat voor de hoogwatergeul. Deze zomerkade heeft doorgaans een hoogte van 

tenminste NAP + 4,10 m. In het Projectontwerp zal de westelijke zomerkade geheel opnieuw 

worden opgebouwd en afgewerkt op een hoogte van NAP + 4,10 m.

In SNIP2A was voor de hoogte van de zomerkade het niveau van NAP + 4,20 m aangehouden. 

De overstromingsfrequentie van die zomerkade na uitvoering het hele Ruimte voor de Rivier-
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pakket op de IJssel werd in Barneveld (2009) geschat op 1/130e, ofwel ongeveer gelijk aan de 

overstromingsfrequentie van 1/100e bij de inlaat. Daarbij werd uitgegaan van een daling van de 

hoogwaterstanden bij de uitlaat van 30-35 cm als gevolg van de maatregelen benedenstrooms 

van de hoogwatergeul (zomerbedverdieping, Westenholte en Scheller en Oldeneler 

Buitenwaarden). Deze aanname was gebaseerd op de informatie uit de Blokkendoos PKB Ruimte 

voor de Rivier.

Op basis van de Pakketsom (zie paragraaf 5.3.1) blijken de hoogwaterstanden op de IJssel door 

bovengenoemde maatregelen met ca. 50 cm te zakken (zie verticale verschil lijnen in Figuur 

5-3). Dit is belangrijk meer dan eerder werd aangenomen. 

Figuur 5-4 laat zien, dat een overstromingsfrequentie van de zomerkade van 1/100e dan hoort 

bij een hoogte van de zomerkade van NAP + 3,90 m. Bij de gekozen hoogte van NAP + 4,10 m 

neemt de overstromingsfrequentie af en gaat richting 1/200e. Derhalve mogen we er vanuit 

gaan, dat de waterstand van NAP + 5,65 m bij de inlaat eerder bereikt zal worden dan de 

waterstand van NAP + 4,10 m bij de uitlaat en dat het instromen van de hoogwatergeul dus bij 

de inlaat zal beginnen. De kans op bezwijken van de westelijke zomerkade door hoge 

stroomsnelheden, als de kade vanuit de Hoenwaard overstroomt, is dus klein.

Figuur 5-3 Verandering Qh-relatie in de IJssel bij km 976,5 (representatief voor 

waterstand bij de uitlaat) door maatregelen benedenstrooms van 
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Figuur 5-4 Frequentielijn bij zomerkade in huidige (zwart) en toekomstige situatie 

(rood)

5.5 Stationaire MHW-berekeningen ontwerpproces

Ter ondersteuning van het ontwerpproces zijn enige WAQUA-berekeningen uitgevoerd. In deze 

paragraaf worden de stationaire berekeningen met een afvoer bij Lobith van 16.000 m3/s 

beschreven. Deze berekeningen dienen om te bepalen welke kruinhoogte van de inlaat nodig is 

om te voldoen aan de werktaakstelling (+ beheerruimte) en wat de bijbehorende stroombeelden 

zijn. Tevens is de invloed van ontwerpvariaties onderzocht. 

In paragraaf 5.6 is voor één van de varianten een berekening met een MHW-golf uitgevoerd om 

de werking van de hoogwatergeul tijdens een dergelijke hoogwatergebeurtenis inzichtelijk te 

maken.

5.5.1 Beschrijving van de varianten

Bij de berekeningen zijn de volgende ontwerpknoppen beschouwd:

1. ligging van de dijken langs de hoogwatergeul. Figuur 5-7 geeft de beschouwde varianten 

voor de ligging van de dijken. Het betreft de Meest Waarschijnlijke Variant en de Smalle 

Variant, die alleen in het noordoosten van de hoogwatergeul van elkaar afwijken;

2. het type inlaatconstructie. Beschouwd zijn de vaste overlaat met kleppen en de inlaat met 

twee openingen. Schetsen van de constructies zijn opgenomen in Figuur 5-6;

3. het wel of niet behouden van een zomerkade op de plek van de huidige bandijk tussen 

IJssel en nieuwe uiterwaard (roze gebied in Figuur 5-8) ten zuiden van de inlaat. Deze 

zomerkade voorkomt vroegtijdig instromen van de uiterwaard, zodat deze beter voor 

landbouwdoeleinden geschikt is. Figuur 5-5 geeft de onderschrijdingslijn voor de huidige 

situatie (zwart) en de situatie na uitvoering van alle ruimte voor riviermaatregelen op de 

IJssel. Het verschil tussen beide lijnen (10 cm) is geschat op basis van de resultaten van de 

Pakketsom (zie Figuur 5-1). Figuur 5-5 toont dat de uiterwaard na 2015 gemiddeld ca. 30 

dagen per jaar zal inunderen;

Een ander voordeel van het minder vaak instromen van de uiterwaard is de kleinere 

morfologische reactie (aanzanding) in de hoofdgeul.

4. het wel of niet behouden van bestaande laanbeplanting in de hoogwatergeul (zie Figuur

5-8).
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Figuur 5-5 Onderschrijdingslijn IJssel voor huidige situatie (bron: 

Waterstandsduurlijn IJssel 2001.1) en na uitvoering van Ruimte voor 

de Rivier-pakket
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constructie) constructie)

Figuur 5-6 Ligging en detail dwarsprofiel van inlaatvarianten

Tabel 5-5 vat de varianten samen die zijn doorgerekend met WAQUA voor een maatgevende 

afvoer van 16.000 m3/s bij Lobith.

Tabel 5-5 Beschrijving van de beschouwde varianten

naam dijken inlaat Zomerkade/

fietspad op 

NAP + 3 m

Laan-

beplanting

MWV_vast Meest 

waarschijnlijke 

variant

Vast met klepjes 
1)

nee nee

MWV_2gaten Meest 

waarschijnlijke 

variant

2 gaten van 150 

m breed 2)

nee nee

MWV_+ Meest 

waarschijnlijke 

variant

Vast met klepjes ja ja

Smalle variant Smalle variant 3) Vast met klepjes ja ja

1) netto doorstroombreedte 757 m
2) netto breedte 2 openingen: 290 m
3) verschil met MWV is slechts het noordstuk van de oostdijk
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Figuur 5-7 Ligging van de dijken

Figuur 5-8 geeft een overzicht van de onderdelen van de diverse varianten. T

 de locaties met laanbeplanting (bomenlaan in figuur);
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 de locatie van de Plakkenweg in het midden van de hoogwatergeul (waarlangs ook bomen 

staan);

 de nieuwe uiterwaard met iets hogere stromingsweerstand;

 de zomerkade bij de inlaat ter plaatse van de oude bandijk met het fietspad er op 

(kruinhoogte NAP + 3 m).
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Figuur 5-8 Onderdelen (laanbeplanting, ligging dijken, zomerkades) van de 

varianten
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5.5.2 Schematisatie van de inlaat in WAQUA

Belangrijkste doel van de berekeningen is om te bepalen welke drempelhoogte van de 

inlaatconstructie nodig is, om een waterstandsdaling te halen die minimaal gelijk is aan de 

werktaakstelling plus de beheerruimte. Voor de situatie zonder de laanbeplanting 

beheerruimte in de SNIP2A-

gedurende de SNIP3-fase de beheerruimte vastgesteld op 1

Het WAQUA-model wordt opgebouwd via Baseline. Op basis van de bodemgeometrie en 

informatie over lijnelementen (bv

van WAQUA geprojecteerd. Voor de inlaatconstructies

toestand door middel van een overlaat de meest voor de hand liggende. Als de kleppen 

gestreken zijn, lijken de varianten van de inlaatconstructie veel op een overlaat (zie ook 

5-6). In WAQUA zijn voor die overlaten overlaatcoëfficiënten opgenomen, gebaseerd op vele 

gootproeven met even zovele overlaatvormen (Rijkswaterstaat, 1968). Schematisatie als 

overlaat geeft dus vertrouwen in de met WAQUA berekende afvoercapaciteit van de 

inlaatconstructie.

Aangezien de inlaatconstructie niet precies langs roosterlijnen loopt, worden trapjeslijnen 

gedefinieerd of zogenaamde diagonale overlaten gelegd. Bij controle van

gegenereerde model bleek de inlaatconstructie voor een klein deel door diagonale overlaten, 

maar voor een groot deel door de eerder genoemde trapjeslijnen te worden weergegeven. De 

lengte van de overlaat in WAQUA is daarmee belangrijk gro

Figuur 5-9).

Figuur 5-9 Weergave van de inlaat in WAQUA (alleen rode 

Baseline diagonaal geschematiseerd)
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Schematisatie van de inlaat in WAQUA

Belangrijkste doel van de berekeningen is om te bepalen welke drempelhoogte van de 

inlaatconstructie nodig is, om een waterstandsdaling te halen die minimaal gelijk is aan de 

werktaakstelling plus de beheerruimte. Voor de situatie zonder de laanbeplanting 

-fase gesteld op 2 cm. Voor de situatie met laanbeplanting is 

fase de beheerruimte vastgesteld op 1-2 cm (zie paragraaf 

model wordt opgebouwd via Baseline. Op basis van de bodemgeometrie en 

informatie over lijnelementen (bv. kades), wordt de riviergeometrie op het rekengrid (rooster) 

van WAQUA geprojecteerd. Voor de inlaatconstructies lijkt de schematisatie van de geopende 

toestand door middel van een overlaat de meest voor de hand liggende. Als de kleppen 

gestreken zijn, lijken de varianten van de inlaatconstructie veel op een overlaat (zie ook 

). In WAQUA zijn voor die overlaten overlaatcoëfficiënten opgenomen, gebaseerd op vele 

gootproeven met even zovele overlaatvormen (Rijkswaterstaat, 1968). Schematisatie als 

t geeft dus vertrouwen in de met WAQUA berekende afvoercapaciteit van de 

Aangezien de inlaatconstructie niet precies langs roosterlijnen loopt, worden trapjeslijnen 

gedefinieerd of zogenaamde diagonale overlaten gelegd. Bij controle van het via Baseline 

gegenereerde model bleek de inlaatconstructie voor een klein deel door diagonale overlaten, 

maar voor een groot deel door de eerder genoemde trapjeslijnen te worden weergegeven. De 

lengte van de overlaat in WAQUA is daarmee belangrijk groter dan in werkelijkheid (zie 

eergave van de inlaat in WAQUA (alleen rode overlaten worden via 

Baseline diagonaal geschematiseerd)
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Belangrijkste doel van de berekeningen is om te bepalen welke drempelhoogte van de 

inlaatconstructie nodig is, om een waterstandsdaling te halen die minimaal gelijk is aan de 

werktaakstelling plus de beheerruimte. Voor de situatie zonder de laanbeplanting is de 

fase gesteld op 2 cm. Voor de situatie met laanbeplanting is 

2 cm (zie paragraaf 4.1).

model wordt opgebouwd via Baseline. Op basis van de bodemgeometrie en 

kades), wordt de riviergeometrie op het rekengrid (rooster) 

lijkt de schematisatie van de geopende 

toestand door middel van een overlaat de meest voor de hand liggende. Als de kleppen 

gestreken zijn, lijken de varianten van de inlaatconstructie veel op een overlaat (zie ook Figuur 

). In WAQUA zijn voor die overlaten overlaatcoëfficiënten opgenomen, gebaseerd op vele 

gootproeven met even zovele overlaatvormen (Rijkswaterstaat, 1968). Schematisatie als 

t geeft dus vertrouwen in de met WAQUA berekende afvoercapaciteit van de 

Aangezien de inlaatconstructie niet precies langs roosterlijnen loopt, worden trapjeslijnen 

het via Baseline 

gegenereerde model bleek de inlaatconstructie voor een klein deel door diagonale overlaten, 

maar voor een groot deel door de eerder genoemde trapjeslijnen te worden weergegeven. De 

ter dan in werkelijkheid (zie 

overlaten worden via 
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Dit betekent, dat de afvoer over een dergelijke te lange overlaat door WAQUA wordt overschat. 

Daarbij komt ook, dat de brugpijlers op de overlaat de netto doorstroombreedte verkleinen. Iets 

dat in WAQUA alleen via een speciale behandeling kan worden meegenomen. Om de goede 

hoogte van de inlaat af te leiden, waarmee bij maatgevend hoogwater voldoende water door de 

hoogwatergeul stroomt om de vereiste waterstandsdaling te halen, is voor deze berekeningen 

de volgende procedure gevolgd:

1. opbouw WAQUA-model met overlaat ter plaatse van de inlaat, waarmee 73 cm 

waterstandsdaling wordt gehaald (71 cm werktaakstelling + 2 cm beheerruimte);

2. van de met WAQUA berekende waterstanden en snelheden bovenstrooms en 

benedenstrooms van de inlaat (vier uitvoerpunten direct bovenstrooms en vier

uitvoerpunten direct benedenstrooms van de inlaat) worden de gemiddelde energiehoogte 

bovenstrooms van de inlaat en de gemiddelde waterstand benedenstrooms van de inlaat 

bepaald;

3. op basis van de overlaatformules (volkomen of onvolkomen), de netto doorstroombreedte 

van de inlaat, de uit de WAQUA-berekening volgende afvoercoëfficiënt en de bovenstaande 

energiehoogte en waterstand, wordt de hoogte van de inlaatdrempel bepaald. Zodanig, dat 

de afvoer uit de handberekening overeenkomt met de afvoer over de (te lange en te hoge) 

overlaat in WAQUA.

Bovenstaande is gedaan voor zowel de inlaat met kleppen en de inlaatconstructie met twee

gaten van 150 m elk. 

5.5.3 Effecten bij maatgevend hoogwater

In Tabel 5-6 is aangegeven welke MHW-daling de varianten halen en welke (werkelijke) 

drempelhoogte van de inlaat daar bij hoort. Deze drempelhoogte is bepaald zoals hierboven 

beschreven.

Tabel 5-6 Maximaal waterstandseffect bij MHW. 

naam dijken inlaat Zomerkade/

fietspad op 

NAP + 3 m

Laan-

beplanting

Effect 

[cm]

Drempelhoogte

MWV_

vast

Meest 

waarschijnlijke 

variant

Vast met 

klepjes 1)

nee nee 73.0 NAP + 4.90 m

MWV_

2gaten

Meest 

waarschijnlijke 

variant

2 gaten 

van 150 

m breed

nee nee 73.5 NAP + 3,70 m

MWV_+1) Meest 

waarschijnlijke 

variant

Vast met 

klepjes

ja ja 72.6 NAP + 4.90 m

Smalle 

variant1)

Smalle variant Vast met 

klepje

ja ja 72.5 NAP + 4.90 m

1) in MWV_+ en de Smalle variant is de netto doorstroombreedte van de bruggen bij de uitlaat 

nog iets aangepast om precies aan te sluiten bij de ontwerpuitgangspunten (140 m voor 

westelijke opening en 309 m voor oostelijke opening)

De resultaten van de berekeningen zijn geïllustreerd in Figuur 5-10 tot en met Figuur 5-16.
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Figuur 5-10 geeft de waterstanden in de hoogwatergeul en boven- en benedenstrooms daarvan 

ter plaatse van de uitvoerpunten uit Figuur 5-11. Door de aanpassingen bij de uitlaat voor 

MWV_+ en de Smalle Variant, alsmede de laanbeplanting in de hoogwatergeul zijn de 

waterstanden in de hoogwatergeul ca. 2 cm hoger dan voor de varianten MWV_vast en 

MWV_2gaten. Van deze 2 cm blijft bovenstrooms van de inlaat circa 0,5 cm over.

Figuur 5-12 toont de stroomsnelheden in de gehele hoogwatergeul voor de variant MWV_+. In 

het relatief smalle zuidelijke deel van de hoogwatergeul zijn de snelheden langs de westelijke 

dijk lokaal wat hoog. Dit lijkt mede te worden veroorzaakt door de weergave van de dijk door 

de al eerder genoemde trapjeslijn, waardoor lokaal (bij de ‘uitstekende’ dijk) de snelheid 

overdreven hoog wordt. De hoge snelheden bij de uitlaat door de twee openingen zijn wel 

realistisch, omdat de doorstroombreedte daar beperkt is. De snelheden kunnen oplopen tot 1-

1,5 m/s. Dit is in meer detail te zien in Figuur 5-15 en Figuur 5-16.

Figuur 5-13 laat een detail zien van de stroomsnelheden voor een variant met vaste overlaat 

met kleppen. De figuur toont, dat de snelheden gelijkmatig zijn over de breedte van de 

hoogwatergeul en beperkt van omvang (< 0,6 m/s). Voor de variant met de inlaat met twee

openingen (Figuur 5-14) zijn de openingen duidelijk te onderscheiden. De snelheden direct 

benedenstrooms van de openingen kunnen oplopen tot ruim boven 1 m/s.

Figuur 5-10 Waterstandslijn in de hoogwatergeul

Waterstand in de hoogwatergeul
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Figuur 5-11 Ligging van uitvoerpunten in de geul

definitief
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Figuur 5-12 Stroomsnelheden bij MHW voor MWV_+
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Figuur 5-13 Stroomsnelheden in de inlaat bij MHW voor MWV_vast

Figuur 5-14 Stroomsnelheden in de inlaat bij MHW voor MWV_2gaten



mei 2011 definitief VW TM Rivierkunde

HKV LIJN IN WATER PR1448.30 5-21

Figuur 5-15 Stroomsnelheden in de uitlaat bij MHW voor MWV_+

Figuur 5-16 Stroomsnelheden in de uitlaat bij MHW voor smalle variant
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Concluderend kan worden gesteld, dat:

1. alle varianten voldoende waterstandsdaling (werktaakstelling + 1-2 cm beheerruimte) 

kunnen realiseren;

2. de snelheden boven- en benedenstrooms van de inlaat voor de variant met vaste inlaat en 

kleppen beperkt zijn (<0,6 m/s) en gelijkmatig verdeeld over de breedte van de nieuwe

uiterwaard en de hoogwatergeul;

3. in geval van de variant met de inlaat met twee openingen de snelheden in de nieuwe 

uiterwaard en de hoogwatergeul meer geconcentreerd zijn, waardoor de snelheden lokaal 

belangrijk hoger zijn. Net benedenstrooms van de twee openingen lopen de snelheden op 

tot ruim boven 1 m/s;

4. buiten het invloedsgebied van de inlaatconstructie zijn de stroombeelden en 

stroomsnelheden voor alle varianten vergelijkbaar.

In paragraaf 7.3.5 wordt ingegaan op de eventuele kans op (ongewenste) erosie als gevolg van 

de berekende stroomsnelheden.

5.6 Berekening MHW-golf

5.6.1 Inleiding

Om een beeld te krijgen van het vollopen, meestromen en leeglopen van de hoogwatergeul is 

een berekening uitgevoerd met een hoogwatergolf met een topafvoer van 16.000 m3/s bij 

Lobith. Deze berekening geeft ook informatie over de maximaal te verwachten stroomsnelheden 

in de hoogwatergeul en in de in- en uitstroomgebieden. De resultaten dienden tevens voor het 

geohydrologisch onderzoek (SNIP 3 Hydrologie, ARCADIS 2010) en de bepaling van de 

dijkhoogten in de hoogwatergeul. 

In overleg met de opdrachtgever is er voor gekozen de golfberekening uit te voeren voor de

volgende variant (hier verder sv5 genoemd):

1. vaste inlaat met kleppen: bij het bereiken van de waterstand van NAP + 5,65 m worden de 

kleppen in 3 uur gestreken;

2. smalle ligging van de dijken langs de hoogwatergeul;

3. zomerkade bij uitlaat op NAP + 4,1 m (in SNIP2A was dit NAP + 4,20 m).

In de zomerkade is ook een doorlaatmiddel (keersluis) opgenomen. Deze keersluis gaat 

open zodra de waterstand in de hoogwatergeul hoger is dan in de Hoenwaard aan de 

noordwestzijde van de zomerkade. De keersluis heeft een netto opening van 10 m breed 

(en is in WAQUA als zodanig geschematiseerd). De drempel ligt op NAP + 1,25 m en de 

bovenkant van de deuren ligt op NAP + 4,1 m;

4. de Bottenstrank/Apeldoorns kanaal is verbeterd weergegeven in het WAQUA-model (via een 

Baseline-maatregel) om het leeglopen van de hoogwatergeul te kunnen beschrijven. In het 

huidige WAQUA-model zijn de watergangen namelijk op bepaalde plaatsen ‘dichtgesmeerd’, 

als gevolg van de resolutie van het WAQUA-rooster;

5. de watergang in de hoogwatergeul die naar gebied Het Oever stroomt is in het WAQUA-

model ‘uitgediept’ (via Baseline-maatregel), zodat water naar gebied Het Oever kan 

stromen;

6. bestaande laanbeplanting in de hoogwatergeul is gehandhaafd;

7. de bandijk bij de inlaat wordt verlaagd tot een hoogte van NAP + 3 m. Op deze zomerkade 

ligt een fietspad.
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Net als voor de stationaire berekeningen uit paragraaf 5.5 zijn de berekeningen uitgevoerd met 

alleen de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Bij de analyse van de resultaten is af en toe wel 

een interpretatie gegeven voor de situatie waarbij alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn 

uitgevoerd. Deze interpretatie kan later worden getoetst op basis van de zogenaamde 

Pakketsom die door de PDR zal worden uitgevoerd.

De berekening voor de referentie en de variant zijn uitgevoerd met: 

1. een 1/1250e hoogwatergolf op de bovenrand. Uitgaande van de vaste afvoerverdeling op de 

IJsselkop betekent dit, dat de MHW-golf (1/1250e afvoerverloop) die wordt opgegeven op de 

IJsselkop, gelijk is aan het afvoerverloop uit de berekening zonder maatregelen. De basis 

voor de afvoerreeks is dezelfde als gebruikt in de golfberekening in de SNIP2A-fase (zie 

Figuur 5-17);

2. op de benedenrand een Qh-relatie.

Figuur 5-17 Gehanteerde afvoergolf T=1250 jaar op bovenrand model

In de golfberekening is de inlaat geschematiseerd door middel van een overlaat. Overlaten zijn 

in WAQUA niet stuurbaar, dus openen van de kering bij bereiken van een waterstand van NAP + 

5,65 m was niet zondermeer mogelijk. Deze sturing is in het WAQUA-model nagebootst middels 

een barrier (een soort ‘glazen’ wand), die iets voor de overlaat is geplaatst. Deze barriers 

zakken in de vooraf vastgestelde tijd weg als de waterstand van NAP + 5,65 m wordt bereikt.

5.6.2 Werking van het systeem

In de golfberekening wordt de waterbeweging in de hoogwatergeul en de IJssel berekend vanaf 

het moment van meestromen tot en met het leeglopen van de hoogwatergeul. De resultaten 

worden getoond als:

1. tijdseries, om het vollopen en leeglopen te kunnen volgen;

2. kaarten met de maximale stroomsnelheden tijdens de gehele afvoergolf.

Afvoergolf T=1250 jaar
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Figuur 5-18 toont het afvoerverloop in de IJssel bovenstrooms en benedenstrooms van de 

inlaat, alsmede in de hoogwatergeul, tijdens de MHW-golf.

Figuur 5-18 Afvoerverloop IJssel bovenstrooms (rkm 959) en benedenstrooms (rkm 

963) van de inlaat, alsmede in de hoogwatergeul (Q-Hoogwatergeul)

In Figuur 5-19 zijn de bijbehorende waterstandsverlopen op enkele punten in en rond de 

hoogwatergeul gegeven. Deze punten zijn vergelijkbaar aan die in de stationaire berekening 

(zie Figuur 5-11). In Figuur 5-19 zijn tevens de locaties aangegeven van extra uitvoerpunten 

nabij de keersluis in de zomerkade bij de uitlaat:

 bv_ks is het punt ten zuiden van de keersluis (in de hoogwatergeul);

 bn_ks is het punt aan de noordzijde van de keersluis (in de Hoenwaard). 

Figuur 5-20 toont een detail van de waterstandsverlopen van Figuur 5-19 rond het punt waarop 

de hoogwatergeul gaat instromen.
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Figuur 5-19 Waterstanden voor de inlaat (inl_bv5), net benedenstrooms v/d inlaat 

(geul_02), benedenstrooms v/d hoogwatergeul (geul_16), 

bovenstrooms (bv_ks) en benedenstrooms v/d keersluis (bn_ks)

bn_ks

bv_ks
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Figuur 5-20 Detail: waterstanden voor inlaat (inl_bv5), bovenstrooms keersluis 

(bv_ks), benedenstrooms keersluis (bn_ks) en bij km 971.5 (bij 

oostelijke kade uitstroom

De figuren geven informatie over het vollopen van de hoogwatergeul en het meestromen van de 

hoogwatergeul.

Vollopen hoogwatergeul

Figuur 5-20 toont dat:

1. de waterstand bij de inlaat (inl_bv5) bereikt NAP + 5,65 m op hetzelfde moment dat de 

waterstand bij de uitlaat (bn_ks) NAP + 4,10 m bereikt (zwarte getrokken lijn in Figuur 

5-20). De kleppen van de inlaat gaan op dat moment open. Op dat moment stroomt er 

zowel water via de inlaat als vanuit de Hoenwaard via de zomerkade bij de uitlaat naar de 

hoogwatergeul;

2. door de instroom van IJsselwater bij de geopende inlaat de waterstanden op de IJssel dalen 

en dus ook bij de uitlaat. Figuur 5-20 laat zien, dat gedurende het openen van de inlaat in 

een periode van 3 uur, de lokale waterstanden met 16 cm zakken. Snelle val van 
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waterstanden kan een gevaar opleveren voor dijken en constructies. Met de berekende 

valsnelheid is dit gevaar echter klein;

3. door de dalende waterstanden bij de uitlaat er gedurende slechts 3 uur water vanuit de 

Hoenwaard over de zomerkade de hoogwatergeul instroomt. Dan zakt de waterstand op de 

Hoenwaard onder NAP + 4,10 m en stopt het overstromen van de zomerkade;

4. 5 à 6 uur nadat de inlaat is geopend het water het gebied (het Oever) van de uitlaat bereikt 

(zie gestippelde zwarte verticale lijn in Figuur 5-20). Op dat moment stijgt daar de 

waterstand door het vanuit het zuiden toestromende water;

5. weer 8 uur later de hoogwatergeul is gevuld. De waterstand in de hoogwatergeul bij de 

uitlaat overschrijdt eerder de waarde van NAP + 4,1 m dan de waterstand aan de zijde van 

de Hoenwaard (zie gestippelde rode verticale lijn in Figuur 5-20). Het water stroomt dus in 

zuid-noordrichting over de zomerkade;

6. de hoogwatergeul dus in ca. 14 uur volledig gevuld wordt vanuit het zuiden. 

Toekomstige situatie

Bovenstaande geldt voor de situatie met alleen de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Door 

maatregelen benedenstrooms zakken de waterstanden bij de uitlaat meer dan bij de inlaat. Dat 

betekent dat in die situatie (met alle RvdR-maatregelen) het instromen van de hoogwatergeul 

vrijwel zeker bij de inlaat zal beginnen en de hoogwatergeul geheel vanuit het zuiden gevuld 

wordt.

Verder is er in de bovenstaande analyse van uitgegaan dat de inlaat pas wordt geopend als de 

waterstand ter plaatse NAP + 5,65 m bereikt. Als op overschrijding van die waterstand 

geanticipeerd mag worden (er zijn immers vrij betrouwbare hoogwatervoorspellingen 

beschikbaar), kan de inlaat eerder worden geopend, om grote vervallen en snelheden bij de 

inlaat te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat de hoogwatergeul dan zeker vanuit het zuiden 

gevuld zal worden en de zomerkade bij de uitlaat niet gedimensioneerd hoeft te worden op hoge 

snelheden door overstroming van de zomerkade vanuit de Hoenwaard. Keerzijde is dat de 

hoogwatergeul dan ca. 1,5 dag eerder en dus langer meestroomt. Dit kan voor de morfologische 

veranderingen in de hoogwatergeul (zie ook paragraaf 7.3) van belang zijn.

Meestromen van de hoogwatergeul

Figuur 5-19 geeft voor de hele hoogwatergolfberekening de waterstanden bovenstrooms, in en 

benedenstrooms van de hoogwatergeul. De figuur laat het volgende zien:

1. de hoogwatergeul begint vol te lopen op dag 7;

2. op dag 11 worden de maximale waterstanden bereikt;

3. op dag 21 zakt de waterstand net ten zuiden van de inlaat (inl_bv5) onder NAP + 4,90 m 

(hoogte vaste drempel). Er stroomt dan geen water de hoogwatergeul meer in. Er is dus 14 

dagen (2 weken) water de hoogwatergeul in gestroomd;

4. op dag 35 (28 dagen of 4 weken na begin instromen en 2 weken na stoppen overstromen 

inlaat) is de hoogwatergeul onder vrij verval zo ver mogelijk leeggestroomd. Op dat 

moment is de waterstand bij Het Oever gezakt tot het niveau van de drempel van de 

keersluis door de zomerkade (NAP + 1,25 m). Deze situatie is weergegeven in Figuur 5-21

(witte rasters betekent droog). De figuur laat zien, dat ook water ten zuiden van de 

Plakkenweg blijft staan. Dit komt omdat in het WAQUA-model de watergangen en doorlaten 

in de hoogwatergeul niet goed geschematiseerd kunnen worden. Daarvoor is het 

rekenrooster uit WAQUA te grof.

Figuur 5-21 geeft derhalve een conservatief beeld van het water dat met de gemalen (en 

eventuele aanvullende pompen) weggepompt zal moeten worden;
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5. het resterende water in de hoogwatergeul wordt via het gemaal weggepompt. Verwachte 

duur: 2 weken;

6. in de hoogwatergeul staat dus 4+2=6 weken water.

Toekomstige situatie

Bovenstaande geldt voor de situatie met alleen de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Door 

maatregelen benedenstrooms zakken de waterstanden bij de in- en uitlaat. In de situatie met 

alle RvdR-maatregelen zal de hoogwatergeul dus later (bij hogere afvoer) beginnen in te 

stromen. Bij gelijkblijvende drempelhoogte van de inlaat zal de duur van instromen van 

IJsselwater ook minder zijn dan 2 weken. De duur van het leeglopen zal ongeveer gelijk blijven 

(2 weken), alsook de duur van het wegpompen. In de hoogwatergeul staat minder dan de 

eerder genoemde 6 weken water. Als de hoogte van de drempel meezakt met de daling van de 

waterstanden door de andere RvdR-maatregelen, zal de duur van overstroming van de 

hoogwatergeul weer richting 6 weken gaan.
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Figuur 5-21 Waterdieptes in de geul na 1/1250 hoogwatergolf – variant sv5
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Stroombeeld als de zomerkade (westkade) net overstroomt

Figuur 5-22 en Figuur 5-23 tonen op dag 8 de waterstanden en de stroomsnelheden nabij de 

uitlaat. Op dat moment zijn de kleppen op de inlaat ongeveer 1 dag eerder geopend. De figuren 

laten zien, dat 1 dag na het inzetten van de hoogwatergeul het water nog niet over de oostelijke 

zomerkade het gebied van Het Oever in stroomt. De waterstanden op de IJssel ten oosten van 

de oostelijke kade zijn nog duidelijk hoger dan aan de westelijke zijde. De oostelijke zomerkade 

overstroomt nog niet (kruinhoogte kade van NAP + 4,80 m). De figuren laten verder zien dat 

het water wel flink over de westelijke kade stroomt.

Conclusie is dus dat in de berekening het instromen van gebied Het Oever via de inlaat en de 

westelijke kade begint en niet over de oostelijke kade. Pas enkele uren later dan het moment 

van Figuur 5-22 en Figuur 5-23 stroomt water vanuit de IJssel over de oostelijke kade.

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zal het instromen van de hoogwatergeul en gebied Het Oever via de 

inlaat plaatsvinden (zie hiervoor). De stromingsbeelden zullen derhalve vergelijkbaar blijven 

met Figuur 5-23.

Figuur 5-22 Waterstanden nabij uitlaat 

op dag 8 (ca 1 dag na 

openen inlaat)

Figuur 5-23 Stroomsnelheden nabij 

uitlaat op dag 8 (ca 1 dag 

na openen inlaat)

Waterstanden Hoenwaard versus IJssel

In Figuur 5-20 zijn de waterstanden gegeven op een punt in de Hoenwaard (bn_ks) en op de 

IJssel bij km 971.5. Dit laatste punt ligt ter hoogte van de oostelijke zomerkade. Vraag is of het 

mogelijk is dat water eerder direct vanuit de IJssel Het Oever instroomt, of dat dat altijd via de 

Oostelijke 
kade

We
kade

Het Oever

stelijke 
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Hoenwaard zal gaan (eigenlijk verificatie voor voorgaande punt met Figuur 5-22 en 

Figuur 5-23). Figuur 5-20 laat zien, dat op het moment dat de waterstand in de Hoenwaard 

voor het eerst NAP + 4,10 m bereikt, de waterstand op de IJssel bij km 971.5 tussen 4,60 en 

NAP + 4,65 m ligt. Ofwel 0,15 à 0,20 m onder de kruinhoogte van de oostelijke zomerkade. Bij 

vallend water is de met NAP + 4,10 m bij de uitlaat overeenkomende waterstand bij km 971.5 

ongeveer NAP + 4,50 m. Figuur 5-24 geeft de relatie tussen de berekende waterstanden bij de 

westelijke kade (horizontale as) en bij de oostelijke kade (verticale as). De gestippelde pijl 

schetst hoe de berekende punten in de tijd verlopen.

Figuur 5-24 Relatie waterstand in Hoenwaard bij westelijke kade en 

IJsselwaterstand nabij oostelijke kade (+ tekens)

Toekomstige situatie

In de toekomst zullen de waterstanden bij de westelijke dijk wat meer zakken dan bij de 

oostelijke dijk. Dit komt omdat de waterstanden bij de westelijke dijk worden bepaald door 

IJsselwaterstanden meer benedenstrooms (rond km 976.5). Door de maatregelen bij Zwolle en 

Kampen zakken de waterstanden daar meer dan bij km 971.5. Het moment van overstromen 

van de westelijke dijk vanuit de Hoenwaard en het moment van overstromen van de oostelijke 

dijk vanuit de IJssel komen dichter bij elkaar te liggen. Er bestaat echter geen groter gevaar dat 

het gebied Het Oever direct zal vollopen vanuit de IJssel, over de oostelijke kade. Ver daarvoor 

zal het gebied al via de inlaat gevuld zijn.

5.6.3 Maximale stroomsnelheden

In Figuur 5-25 tot en met Figuur 5-29 worden de maximale snelheden tijdens het meestromen 

van de hoogwatergeul getoond voor het hele gebied. Figuur 5-30 tot en met Figuur 5-32 geven 

de stroomsnelheidsverschillen ten opzichte van de maximale stroomsnelheden in de situatie 

zonder de hoogwatergeul.

De figuren laten zien dat:

1. de maximale snelheden in de (aanloop van de) hoogwatergeul groter zijn dan de snelheden 

tijdens de top van het MHW (vergelijk Figuur 5-25 met Figuur 5-26). Lokaal kan de 

maximale stroomsnelheid 30 cm/s groter zijn dan tijdens de top van het hoogwater 

(Figuur 5-26);

2. de hoge snelheden vooral optreden ter plaatse van de smallere delen van de hoogwatergeul 

(zuidelijk deel hoogwatergeul) en constructieve vernauwingen (inlaat, uitlaat, Plakkenweg). 
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Bij het westelijke gat in de huidige Werverdijk zijn de hoogste snelheden te verwachten tot 

ca 1,40 m/s. Hier dient er voor gezorgd te worden dat de dijken en constructie (brug) 

afdoende beschermd worden;

3. in de Hoenwaard zijn de stroomsnelheden in de nieuwe situatie wel wat hoger dan in de 

huidige situatie (Figuur 5-32), maar de absolute snelheden blijven ruim onder 1 m/s (zie 

Figuur 5-29).
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Figuur 5-25 Maximale stroomsnelheden in de geul tijdens 1/1250 hoogwatergolf –

variant sv5 (golf)
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Figuur 5-26 Stroomsnelheden in de geul bij een stationaire MHW-afvoer (variant 

sv3=zelfde ontwerp als sv5)
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Figuur 5-27 Maximale stroomsnelheden in de inlaat tijdens 1/1250 hoogwatergolf –

variant sv5 (golf)

Figuur 5-28 Maximale stroomsnelheden in de uitlaat tijdens 1/1250 hoogwatergolf 

– variant sv5 (golf)
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Figuur 5-29 Maximale stroomsnelheden in Hoenwaard tijdens 1/1250 

hoogwatergolf – variant sv5 (golf)
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Figuur 5-30 Verschillen in de maximale stroomsnelheden in de inlaat tijdens 1/1250 

hoogwatergolf – variant sv5 (golf)

Figuur 5-31 Verschillen in de maximale stroomsnelheden in de uitlaat tijdens 

1/1250 hoogwatergolf – variant sv5 (golf)
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Figuur 5-32 Verschillen in de maximale stroomsnelheden in Hoenwaard tijdens 

1/1250 hoogwatergolf – variant sv5 (golf)
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6 Hydraulische effecten Projectontwerp

6.1 Inleiding

Op basis van onder andere de hydraulische analyses in hoofdstuk 5 is het uiteindelijke 

Projectontwerp vastgesteld, zoals dat beschreven is in hoofdstuk 3.

Voor wat betreft de keuze van de inlaatconstructie bleek (zie ARCADIS, 2011) de vaste overlaat 

met kleppen beter te scoren op het gebied van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en de goede 

landschappelijke inpassing. Ook scoort de inlaat met twee openingen en hoge kleppen slechter 

op enkele andere criteria zoals eenvoud van bediening. 

Op hydraulisch en morfologisch (erosie) gebied scoort de vaste inlaat met kleppen ook beter 

dan de inlaat met twee openingen. Bij dit laatste type blijft het risico aanwezig dat ‘stralen’ met 

hoge stroomsnelheden over grote lengte aanwezig blijven. De straalwerking dempt naar 

verwachting langzaam uit, zodat ook noordelijk in de hoogwatergeul nog sprake van hoge 

snelheden kan zijn. Dit kan betekenen, dat de westelijke dijk langs de hoogwater toch extra 

verdedigd zou moeten worden. Ook kunnen de stralen in de hoogwatergeul gaan meanderen 

(kwispelen), waardoor de oostelijke en westelijke dijk extra belast kunnen worden.

De inlaat bestaat dus uit een vaste overlaat over de gehele breedte van de hoogwatergeul. De 

drempel van de overlaat ligt op NAP + 4,80 m. Deze hoogte is wat lager gekozen dan de eerder 

berekende maximale hoogte van NAP + 4,90 m (zie paragraaf 5.5.3), om wat robuustheid in te 

bouwen. Als de MHW-omstandigheden anders worden, is niet direct aanpassing van de 

constructie nodig.

Op de vaste drempel staan kleppen, waarvan de hoogte (vertikaal gemeten) 0,85 m is, zodat de 

bovenkant van de kleppen op NAP + 5,65 m komt. Dit is de al eerder genoemde 1/100e

waterstand (zie paragraaf 5.3.1). De hoogte van de kleppen kan in de toekomst nog enigszins 

worden aangepast als de 1/100e waterstanden wat anders blijken te worden. Deze aanpassing 

kan bijvoorbeeld door verlenging van de kleppen of (maar moeilijker) wijziging van de helling 

van de kleppen die scheef op de drempel staan (zie ARCADIS (2011) en Figuur 5-6)3. De netto 

doorstroombreedte van de inlaat in het Projectontwerp (exclusief pijlers, nokken, e.d.) is 750 

m. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de pijlers zodanig gestroomlijnd zijn, dat geen extra 

reductie van de netto doorstroombreedte nodig is. Iedere klep is ca. 8 m breed. Als de kleppen 

gestreken worden zakken deze weg in de inlaatconstructie, zodat het hoogste punt van de 

constructie op niveau van NAP + 4,80 m ligt.

Het water verlaat de hoogwatergeul via twee gaten in de huidige bandijk. De bandijk wordt tot 

op het maaiveldniveau afgegraven. De netto opening (exclusief brugpijlers) van het westelijke 

gat is 125 m. Van het oostelijke gat is de netto opening 250 m. Beide openingen zijn wat kleiner 

dan in de verkennende berekeningen uit hoofdstuk 5 in verband met een aangepaste 

aansluiting van de weg op de bandijk op de bruggen over de twee openingen. 

Vroegtijdig instromen van de hoogwatergeul wordt voorkomen door de zomerkade westelijk van 

gebied Het Oever. Deze zomerkade blijft op dezelfde locatie liggen, maar wordt geheel opnieuw 

opgebouwd met een kruinhoogte van NAP + 4,10 m.

In paragraaf 6.2 is aangegeven hoe het WAQUA-model voor het Projectontwerp is opgebouwd.

                                               

3 Dan wel aandachtspunt voor Programma van Eisen
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In de paragrafen 6.3 tot en met 6.7 worden de hydraulische effecten van het projectontwerp 

bepaald, conform:

 de werkwijzer voor beoordelen rivieringrepen - Wijze van beoordelen door RWS Oost-

Nederland van planstudieproducten Ruimte voor de rivier en overige rivierprojecten, Externe 

versie, RWS Oost-Nederland, 29 januari 2010 (RWS-ON, 2010); en 

 het rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren Versie 2.01, 

Rijkswaterstaat Waterdienst, 1 juli 2009 (Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009). 

Met behulp van de in Tabel 6-1 genoemde berekeningen zijn de effecten van de varianten op de 

waterstand, afvoerverdeling en de stroomsnelheid getoetst. In Tabel 6-2 is het 

beoordelingskader toegevoegd. In dit hoofdstuk zijn aspecten 1 en 2 (hydraulische effecten en 

hinder of schade) getoetst.

Tabel 6-1 Overzicht gemaakte WAQUA berekeningen Projectontwerp

Afvoer bij Lobith Doel

16.000 m3/s Ten behoeve van MHW-effecten 

13.000 m3/s 1/150e: Effecten bij net meestromen van de hoogwatergeul

10.000 m3/s Ten behoeve van hinder en morfologische analyse (WAQMORF)

6.000 m3/s Ten behoeve van morfologische analyse (WAQMORF)

4.000 m3/s Idem

3.000 m3/s Idem

Opm.: De reproductieberekening VKA SNIP2A is in deze fase niet herhaald, aangezien deze ook 

al door HKV was uitgevoerd.
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Tabel 6-2 Beoordelingscriteria bij te beoordelen aspecten voor ingrepen/

activiteiten in de Rijntakken (bron: Rijkswaterstaat Waterdienst, 2009, 

tabel 4, p13)

1) Als Rijkswaterstaat vergunning aanvraagt voor werken op eigen terrein treedt de Inspectie van Verkeer & 

Waterstaat (IVW) op als bevoegd gezag.
2) In de praktijk wordt een waterstandsverhoging tot 1 mm toegestaan om rekening te houden met 

mogelijke “numerieke instabiliteit” in WAQUA (dit zijn kleine fluctuaties van het numerieke rekenproces).
3) De berekening met de Boven-Rijn afvoer van 16.000 m3/s komt in plaats van de berekening met de Wbr 

Boven-Rijn afvoer van 15.000 m3/s.
4) Keuze afvoerniveaus in overleg met rivierbeheerder.
5) In bijzondere gevallen kan de beheerder de verdeling van de afvoer bij een ingreep ook opvragen bij 

andere afvoeren van de Boven-Rijn dan OLR, bijvoorbeeld bij een gemiddelde Boven-Rijn afvoer.

6.2 WAQUA-schematisatie

Voor de opbouw van het WAQUA-model van het Projectontwerp is de digitale informatie over 

ligging van dijken, in- en uitlaat en de meest recente bodemhoogte in Baseline opgenomen. 

Speciale aandacht is besteed aan de volgende punten.
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Wegen in de hoogwatergeul

De hoogteligging van de wegen in de hoogwatergeul, alsmede de opritten naar de nieuwe dijken 

langs de hoogwatergeul zijn in het model opgenomen door middel van overlaten. Figuur 6-1 laat 

zien welke wegen als overlaten in de modelschematisatie terecht zijn gekomen.

Westelijke en oostelijke kade bij de uitlaat

Deze kades worden volledig nieuw aangelegd op hoogtes van respectievelijk NAP + 4,1 m 

(westelijke kade) en NAP + 4,80 m (oostelijke kade). De westelijke kade wordt op de huidige 

locatie opgebouwd. De oostelijke kade wordt lokaal iets verlegd. De ligging en hoogte van de 

kades in het WAQUA-model is ook in Figuur 6-1 aangegeven. 

Hydraulische ruwheden

De hydraulische ruwheden in het gebied zijn conform Figuur 6-2 geschematiseerd, dus inclusief 

de laanbeplanting in de hoogwatergeul. De 2 bospercelen langs de westelijke dijk (zie paragraaf 

2.2 onder Natuur) zijn conform het ontwerp verwijderd. Er is geen speciale ruwheid opgenomen 

voor de natuurvriendelijke oever langs de A-watergangen in het weidevogelgebied in het 

noordelijk deel van de geul, omdat het uitgangspunt is, dat deze voor het hoogwaterseizoen 

worden gemaaid. 

In de huidige uiterwaarden zijn de ruwheden niet gewijzigd ten opzichte van de referentie. In 

Figuur 6-2 staat code 212 voor natuurlijk grasland, code 210 voor productiegrasland/glad 

grasland, code 201 voor plassen en code 901 voor laanbeplanting/bomenlaan.

Schematisatie van de inlaat

In de voorgaande berekeningen is de inlaat geschematiseerd met overlaten en is de werkelijke 

hoogte van de drempel van de inlaat via een nabewerking bepaald (zie paragraaf 5.5.2). In 

discussies met de PDR en RWS-ON bleek, dat het op termijn (volgende SNIP-fasen) gewenst is 

om in de Baseline-schematisatie van de maatregel de precieze drempelhoogte alsmede de 

sturing van de kleppen op te nemen. Dit is alleen mogelijk als de inlaat wordt geschematiseerd 

als een serie van barriers. De barriers dienen vervolgens deels te worden ‘dichtgezet’ om er 

voor te zorgen dat de gesommeerde open lengte van de barriers precies gelijk is aan de 

werkelijk netto opening van de inlaat.

De afwikkeling van barriers in WAQUA gaat wat anders dan die van overlaten. De 

afvoercoëfficiënten voor de overlaten zijn gebaseerd op vele gootproeven met even zovele 

overlaatvormen (RWS, 1968). Deze aanpak geeft dus vertrouwen voor afvoercapaciteit van de 

inlaatconstructie op basis van WAQUA-overlaten. Voor barriers kan naast het percentage van de 

barrier dat ‘dicht’ staat ook de overlaatcoëfficiënt worden opgegeven (standaard op 1). 

Vanwege het feit dat de geopende inlaat de vorm heeft van een overlaat, er enig vertrouwen is 

in de afvoercoëfficiënten van de overlaten in WAQUA en met het oog op de consistentie met 

voorgaande berekeningen, is er voor gekozen in deze SNIP3-fase de inlaat reeds met barriers te 

schematiseren en de overlaatcoëfficiënt af te stemmen op een vergelijkbare berekeningen met 

de inlaat als overlaat. Daartoe zijn twee vergelijkbare berekeningen uitgevoerd, met de inlaat 

als overlaat en de inlaat als barrier. De lengte en hoogte van de inlaat is in beide berekeningen 

gelijk. Vervolgens is de afvoercoëfficiënt van de barrier zodanig aangepast, dat de afvoer over 

de inlaat en de waterstandsdaling op de IJssel in beide berekeningen gelijk is. Uit deze analyse 

volgde een afvoercoëfficiënt voor de barrier van 1,23. Deze afvoercoëfficiënt is in de verdere 
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berekeningen constant gehouden. In die berekeningen zijn alle barriers van de inlaat voor 30% 

dicht gezet om precies op de netto doorstroombreedte van de inlaat van 750 m te komen4.

Voordeel van deze methode is, dat:

 de drempelhoogte in de berekening direct op de juiste waarde ingesteld kan worden, zodat 

de hoogte van de inlaat voor alle afvoercondities klopt en er geen nabewerking van de 

WAQUA-resultaten nodig is;

 de inlaat als barrier direct stuurbaar is. 

Hoewel met bovenstaande methode een realistisch beeld wordt gegeven van de afvoercapaciteit 

van de inlaat, wordt geadviseerd om voor de realisatie van de hoogwatergeul detailonderzoek te 

laten uitvoeren (schaalmodelonderzoek of 3-dimensionale simulaties), om de werkelijke 

afvoercapaciteit van de inlaatconstructie te verifiëren. Deze afvoercapaciteit kan namelijk niet 

zondermeer uit de dieptegemiddelde WAQUA-berekeningen worden afgeleid.

                                               

4 Aangezien de barrier niet direct kan aansluiten op westelijke grid enclosure is het meest westelijke stukje van de inlaat 
als hoogwatervrije overlaat geschematiseerd. Dit lijkt weinig invloed op de resultaten te hebben, vanwege het daar 
aanwezige landhoofd van de brug.
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Figuur 6-1 Schematisatie van wegen in de hoogwatergeul als overlaten 

definitief

PR1448.30 HKV 

Schematisatie van wegen in de hoogwatergeul als overlaten 

mei 2011

HKV LIJN IN WATER
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Figuur 6-2 Schematisatie van ruwheid in de hoogwatergeul 
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6.3 Effecten bij MHW

6.3.1 Waterstandseffecten

De werktaakstelling voor de hoogwatergeul is door de PDR vastgesteld op 71 cm in de as van de 

rivier tussen km 960,7 en 961,7. 

Conform aspect 1.1 van Tabel 6-2 dient te worden aangetoond dat het Projectontwerp 

voldoende waterstandsdaling oplevert. Figuur 6-3 toont het waterstandseffect voor de gehele 

IJssel. In de figuur is tevens het waterstandseffect van het PKB-ontwerp getoond, waarop de 

werktaakstelling is gebaseerd. Uit de berekening kan worden afgeleid dat het projectontwerp 

een maximale waterstandsdaling realiseert van 72,9 cm bij km 960,8. De beheerruimte is dus 

1,9 cm en dat voldoet ruim aan de in paragraaf 4.1 vastgestelde beheerruimte van 1-2 cm. 

De figuur laat zien dat in de rivieras geen sprake is van waterstandsverhogingen. Dit komt, 

omdat het water dat via de hoogwatergeul wordt afgevoerd via de Hoenwaard en over grotere 

lengte weer geleidelijk terugstroomt in de IJssel.

Bij maatgevende afvoer gaat ruim 1.140 m3/s van de totale IJsselafvoer van de ongeveer 

2.690 m3/s via de hoogwatergeul. De hoogwatergeul voert dus onder MHW-omstandigheden 40-

45% van de IJsselafvoer af.

Uit Figuur 6-3 is tevens op te maken, dat het effect van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld 

ver bovenstrooms doorwerkt, maar bij de IJsselkop (km 878.6) nihil is. Het effect op de 

afvoerverdeling bij de IJsselkop (aspect 1.3 uit Tabel 6-2) is derhalve te verwaarlozen.

Figuur 6-3 MHW-effect Projectontwerp in de rivieras

In Figuur 6-4 is het waterstandseffect van het Projectontwerp ruimtelijk weergegeven (aspect 

1.2 uit Tabel 6-2). Aangezien in de referentiesituatie geen waterstanden in de hoogwatergeul 

zijn berekend, zijn daar geen representatieve waterstandsverschillen te bepalen. In de figuur 

wordt daar de berekende waterdiepte van het Projectontwerp weergegeven. In Figuur 6-5 zijn 

Veessen Wapenveld - waterstandseffect in rivieras
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de berekende waterdiepten voor het Projectontwerp in meer detail weergegeven. Uit de figuur 

zijn de wat hoger gelegen delen langs de oostelijke dijk duidelijk te herkennen.

Figuur 6-4 Ruimtelijk MHW-effect Projectontwerp 
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Figuur 6-5 Waterdiepte Projectontwerp
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Aanvullend op Figuur 6-4 zijn in Figuur 6-6 de waterstandsverhogingen weergegeven in het 

projectgebied. Het blijkt dat waterstandsverhogingen alleen optreden bij de uitlaat, waar extra 

verval nodig is om het water dat door de hoogwatergeul stroomt, over de westelijke kade en via 

de Hoenwaard af te voeren. De maximale verhoging is 10 cm in gebied van Het Oever. De 

waterstandsverhoging dempt snel uit naarmate de afstand tot de twee openingen in de huidige 

bandijk toeneemt. De waterstandsverhoging nabij de bandijk is maximaal 5 cm.

Figuur 6-6 Ruimtelijke MHW-verhoging Het Oever en Hoenwaard

6.3.2 Effecten stroomsnelheden

Met name voor risico’s voor erosie en belasting van constructies en dijken is het van belang 

inzicht te hebben in de stroomsnelheden die bij maatgevende omstandigheden kunnen optreden 

en de veranderingen van de stroomsnelheden ten opzichte van de referentie.

Figuur 6-7 geeft de stroomsnelheden voor het Projectontwerp. Ook nu is weer te zien dat de 

snelheden langs de zuidwestelijke dijk van de hoogwatergeul lokaal relatief hoog zijn. Dit wordt 

met name veroorzaakt door de ‘trapjeslijn’ waarmee de dijk in WAQUA is geschematiseerd. De 

scherpe uitstekende hoeken zorgen lokaal voor (niet realistische) hoge snelheden. Verwacht 

wordt dat de snelheden in werkelijkheid niet boven 0,6-0,7 m/s zullen uitkomen.

Net benedenstrooms van de inlaat is de afvoer over de gehele breedte van de hoogwatergeul 

gespreid en blijven de stroomsnelheden onder 0,5 m/s. In de twee openingen bij de uitlaat en 

met name in de westelijke opening kunnen de stroomsnelheden lokaal oplopen tot 1-1,5 m/s. 

De constructies (brugpijlers, landhoofden) en dijken moeten daarop gedimensioneerd worden.

In de uiterwaard benedenstrooms van de hoogwatergeul (Hoenwaard) blijven de 

stroomsnelheden beperkt (zie Figuur 6-8).

Figuur 6-9 en Figuur 6-10 geven de stroomsnelheidsverschillen ten opzichte van de referentie. 

Daarbij geldt weer dat in het gebied van de hoogwatergeul geen snelheden in de referentie 
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beschikbaar zijn en daar dus de absolute snelheden van het Projectontwerp gepresenteerd zijn. 

De figuren tonen dat:

 ter hoogte van de inlaat de snelheden in de IJssel langs de linkeroever lokaal met wel 1 m/s 

kunnen toenemen, omdat veel water richting de hoogwatergeul wordt getrokken;

 bovenstrooms van de inlaat de stroomsnelheden in de IJssel toenemen omdat de 

waterstanden door de hoogwatergeul zakken, terwijl de afvoer nog gelijk is. De 

snelheidstoename in de hoofdgeul is maximaal ca 0,5 m/s;

 benedenstrooms van de inlaat de snelheden in de IJssel belangrijk lager zijn omdat de 

afvoer daar is afgenomen;

 bij de uitlaat de stroomsnelheden in Het Oever (tussen westelijke kade en oostelijke kade) 

flink toenemen (tot snelheden van maximaal 1-1,5 m/s). In de Hoenwaard nemen de 

snelheden ook wel toe, maar veel minder dan in Het Oever (toename maximaal 0,2-0,3 

m/s).
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Figuur 6-7 Stroomsnelheden hoogwatergeul en IJssel bij MHW
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Figuur 6-8 Stroomsnelheden Projectontwerp voor Het Oever en de Hoenwaard
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Figuur 6-9 Verandering stroomsnelheden door hoogwatergeul bij MHW
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Figuur 6-10 Verandering stroomsnelheden bij Het Oever en de Hoenwaard bij MHW
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6.4 Effect op de afvoerverdeling

Figuur 6-3 laat zien, dat de invloed van de hoogwatergeul op de MHW-standen bij de IJsselkop 

nihil is. Dit betekent dat de afvoerverdeling bij MHW ook niet wordt beïnvloed. Voor lagere 

afvoeren waarbij de hoogwatergeul niet meestroomt zal de afvoerverdeling op de IJsselkop 

uiteraard ook niet worden beïnvloed. Dit betekent dat de aspecten 1.3, 1.4 (bij 10.000 m3/s 

stroomt de hoogwatergeul nog niet mee), 2.4 (normaal hoogwater) en 2.5 (lage afvoeren) in 

Tabel 6-2, niet relevant zijn in geval van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. 

Voor afvoeren waarbij de hoogwatergeul net meestroomt zal de waterstandsdaling niet verder 

bovenstrooms merkbaar zijn dan bij MHW. De lengte van de zogenaamde stuwkromme (lengte 

waarover het effect merkbaar is) is namelijk groter bij grotere waterdiepten. De lengte van de 

stuwkromme is bij MHW dus altijd groter dan bij lagere afvoeren.

6.5 Inundatie uiterwaarden

De inundatiefrequentie van de uiterwaarden in het gebied (aspect 2.1 in Tabel 6-2) zal door de 

hoogwatergeul niet wijzigen. De hoogwatergeul stroomt namelijk pas mee bij 

hoogwatergebeurtenissen die minder vaak dan 1/100e voorkomen. Bij lagere afvoeren stroomt 

de nieuwe uiterwaard voor de inlaat weliswaar onder, maar de effecten op de waterstanden en 

dus de inundatiefrequentie van de IJsseluiterwaarden zijn nihil.

Figuur 6-11 geeft aan welke gebieden overstromen bij welke afvoeren. De figuur laat zien, dat 

bij 3.000 m3/s bij Lobith (ca 300 dagen per jaar onderschreden, bron “Waterstandsduurlijn 

IJssel 2001.1”) de IJsseluiterwaarden nog niet overstromen. Bij 4.000 m3/s (ca 340 dagen per 

jaar onderschreden) beginnen de uiterwaarden lokaal te overstromen. Ergens tussen 4.000 en 

6.000 m3/s (1/1e) overstroomt de nieuwe uiterwaard voor de inlaat. Bij 10.000 m3/s (1/15e) zijn 

de IJsseluiterwaarden bijna volledig geïnundeerd. Het gebied Het Oever is echter nog droog. De 

hoogwatergeul en gebied Het Oever stromen mee voor de afvoeren van 13.000 (1/125e) en 

16.000 m3/s (1/1250e).
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Figuur 6-11 Inundatiefrequentie voor situatie met hoogwatergeul
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6.6 Stroombeeld in uiterwaard

10.000 m3/s Lobith

De stroombeelden in de uiterwaarden en de hoogwatergeul zijn in paragraaf 6.3.2

gepresenteerd voor de maatgevende afvoer. Aspect 2.2 uit Tabel 6-2 vraagt ook informatie over 

de stroombeelden bij lager afvoerniveaus. Figuur 6-12 laat de absolute stroomsnelheden zien 

bij een afvoer van 10.000 m3/s bij Lobith. De hoogwatergeul stroomt dan nog niet mee, maar 

de nieuwe uiterwaard voor de inlaat inundeert wel. Figuur 6-13 laat de 

stroomsnelheidsverschillen ten opzichte van de referentie zien. In de nieuwe uiterwaard zijn in 

die figuur de absolute snelheden van de situatie met hoogwatergeul gegeven (in de referentie is 

dit immers nog binnendijks gebied). Figuur 6-13 toont dat de effecten op de snelheden in de 

huidige uiterwaard beperkt zijn. In de nieuwe uiterwaard zijn de stroomsnelheden bij in- en 

uitstroompunt lokaal tot 0,4 m/s.

Figuur 6-12 Stroomsnelheden voor situatie met hoogwatergeul (10.000 m3/s 
Lobith)
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Figuur 6-13 Verandering stroomsnelheden voor situatie met hoogwatergeul 
(10.000 m3/s Lobith)

13.000 m3/s Lobith

Er is ook een berekening uitgevoerd, waarbij de waterstand op de IJssel in de toekomst (na 

uitvoering van alle Ruimte voor de Riviermaatregelen) net hoger wordt dan de klephoogte van 

NAP + 5,65 m. De berekening is uitgevoerd met een afvoer van 13.000 m3/s bij Lobith met een 

bijbehorende frequentie van 1/125e. Bij deze afvoer gaat ca 630 m3/s (van de totale 

IJsselafvoer van 2.040 m3/s) door de hoogwatergeul. Het maximale waterstandseffect bij deze 

afvoer is ca 60 cm.

De maximale stroomsnelheden zijn geven in Figuur 6-14 en de verschillen ten opzichte van de 

referentie in Figuur 6-15. Vergelijking van Figuur 6-14 en Figuur 6-7 (voor MHW) toont dat bij 

13.000 m3/s de stroomsnelheden lager zijn dan bij MHW. De hoogste snelheden treden ook bij 

13.000 m3/s op bij de brugopeningen bij de uitlaat.
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Figuur 6-14 Stroomsnelheden voor situatie met hoogwatergeul (13.000 m3/s 
Lobith)
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Figuur 6-15 Verandering stroomsnelheden voor situatie met hoogwatergeul 
(13.000 m3/s Lobith)
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6.7 Dwarsstromingen vaargeul

6.7.1 Inleiding

Voor beoordeling van aspect 2.3 van het beoordelingskader van Tabel 6-2 is informatie nodig 

over de dwarsstromingen door de hoogwatergeul ter plaatse van de vaarbaan. In het 

beoordelingskader ligt de nadruk op de effecten van meestromende nevengeulen en wordt 

gekeken naar de situatie met bankfull afvoer in de nevengeul. In het beoordelingskader wordt 

dit aspect als volgt beschreven:

"Bij meestromen nevengeulen mag op de rand van de vaarweg of bakenlijn (dat is de 

denkbeeldige lijn over de bakens op de kop van de kribben) de dwarsstroom bij een debiet 

(de hoofdgeul in- of uittredend) van < 50 m3/s maximaal 0,30 m/s bedragen. Bij debieten 

groter dan 50 m3/s is nader onderzoek nodig, waarbij als vuistregel geldt maximale 

dwarsstroom van 0,15 m/s." 

Voor de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zou de bankfull situatie te omschrijven zijn als de 

situatie bij MHW. Om een volledig beeld te geven van de effecten van hoogwatergeul op de 

dwarsstromingen zijn echter ook lagere afvoeren beschouwd.

De hinder voor de scheepvaart is geanalyseerd, aan de hand van de component van de met 

WAQUA berekende stroomsnelheid loodrecht op de vaarrichting van schepen. Dit voor de 

afvoerniveaus van 3.000, 4.000, 6.000, 10.000, 13.000 en 16.000 m3/s bij Lobith. Figuur 6-16

toont de locaties waarin het effect is beoordeeld. Deze locaties zijn geselecteerd, omdat daar de 

snelheid mogelijk kan toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. Elk lijnelement in de 

figuur heeft een lengte van 250 m. 

Bij afvoeren tot en met 4.000 m3/s stromen de maatregelen nog onvoldoende mee om tot 

significante verandering van de dwarsstromen te leiden. Bij een afvoer van 6.000 m3/s stroomt 

alleen de nieuwe uiterwaard bij de inlaat enigszins mee. Een afvoer van 10.000 m3/s met een 

frequentie van 1/15e komt relatief weinig voor, maar er zal dan waarschijnlijk gewoon gevaren 

worden. De hoogwatergeul stroomt mee bij een afvoer van ca 13.000 m3/s (frequentie 1/125e). 

De resultaten van de analyse van dwarsstromen bij 16.000 m3/s is ook gegeven. Voor 13.000 

en 16.000 m3/s is uiteraard de vraag of de analyse van de dwarsstromen zinvol is, omdat 

waarschijnlijk een vaarverbod van kracht zal zijn, al is het maar om gevaar voor aanvaring van 

de inlaatconstructie te voorkomen.
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Figuur 6-16 Locaties voor analyse dwarsstromen

6.7.2 Analyse

Figuur 6-17 geeft voor het hele projectgebied en bij verschillende afvoer

de vaarbaan voor het Projectontwerp. Positieve waarden geven aan dat het water van de 

hoofdgeul richting de uiterwaard stroomt. Bij negatieve waarde (blauwe kleuren) stroomt het 

water vanuit de uiterwaard richting de hoofdgeul. 

referentiesituatie. De figuren laten zien waar de grootste dwarssnelheden optreden en dat deze 

dwarssnelheden groter worden bij toenemende IJsselafvoer.

Deze figuren zijn in meer detail bestudeerd voor de geselecteerde locaties in 

Tabel 6-3 vat de informatie per afvoerniveau en locatie samen. Daarbij zijn zowel de absolute 
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bij 13.000 m3/s en 16.000 m3/s laat verder zien dat de dwarssnelheden bij hogere afvoeren 

meer toenemen, uiteraard omdat bij die afvoeren ook meer afvoer door de hoogwatergeul gaat.

Al met al kan geconcludeerd worden, dat te hoge dwarssnelheden pas bij het meestromen van 

de hoogwatergeul zullen optreden en dan vooral bij de inlaat. Bij de uitlaat stroomt het water 

weer gelijkmatig terug in de IJssel zodat verhoging van de dwarssnelheden beperkt blijft. 
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Figuur 6-17 Dwarsstromen in de hoofdgeul van de IJssel bij Projectontwerp 
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Figuur 6-18 Dwarsstromen in de hoofdgeul van de IJssel bij referentiesituatie 
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Tabel 6-3 Dwarsstromen Inrichtingsplan

Afvoer Bovenrijn = 3000 m3/s Afvoer Bovenrijn = 4000 m3/s

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m3/s?

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m3/s?

locatie Ref PO verschil Ref PO verschil

1 instroom (960.5) 0,13 0,13 0,00 nee 0,15 0,15 0,00 nee

2 instroom (960.8) 0,06 0,06 0,00 nee 0,08 0,08 0,00 nee

3 instroom (961.1) 0,11 0,11 0,00 nee 0,16 0,16 0,00 nee

4 instroom (961.3) 0,19 0,19 0,00 nee 0,16 0,17 0,00 nee

5 instroom (961.5) 0,26 0,26 0,00 nee 0,28 0,28 0,00 nee

6 uitstroom(972.0) 0,11 0,11 0,00 nee 0,09 0,09 0,00 nee

7 uitstroom(972.2) 0,08 0,08 0,00 nee 0,07 0,07 0,00 nee

8 uitstroom(972.5) 0,09 0,09 0,00 nee 0,07 0,07 0,00 nee

9 uitstroom(972.7) 0,14 0,14 0,00 nee 0,07 0,07 0,00 nee

10 Bottenstrank (977.7) 0,09 0,09 0,00 nee 0,08 0,08 0,00 nee

Afvoer Bovenrijn = 6000 m3/s Afvoer Bovenrijn = 10000 m3/s

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m

3
/s?

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m

3
/s?

locatie Ref PO verschil Ref PO verschil

1 instroom (960.5) 0,30 0,31 0,01 nee 0,11 0,12 0,01 nee

2 instroom (960.8) 0,15 0,09 -0,05 nee 0,14 0,12 -0,02 nee

3 instroom (961.1) 0,18 0,11 -0,06 nee 0,12 0,12 0,00 nee

4 instroom (961.3) 0,25 0,15 -0,10 nee 0,11 0,07 -0,03 nee

5 instroom (961.5) 0,24 0,21 -0,03 nee 0,21 0,19 -0,02 nee

6 uitstroom(972.0) 0,25 0,25 0,00 nee 0,57 0,56 0,00 ja

7 uitstroom(972.2) 0,13 0,13 0,00 nee 0,35 0,34 -0,01 ja

8 uitstroom(972.5) 0,07 0,07 0,00 nee 0,06 0,06 0,00 nee

9 uitstroom(972.7) 0,13 0,13 0,00 nee 0,14 0,14 0,00 nee

10 Bottenstrank (977.7) 0,16 0,16 0,00 nee 0,19 0,19 0,00 ja

Afvoer Bovenrijn = 13000 m3/s Afvoer Bovenrijn = 16000 m3/s

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m3/s?

Dwarsstroomsnelheden 
[m/s] Afvoer > 50 m3/s?

locatie Ref PO verschil Ref PO verschil

1 instroom (960.5) 0,09 0,16 0,06 ja 0,08 0,18 0,10 ja

2 instroom (960.8) 0,10 0,27 0,18 ja 0,07 0,43 0,36 ja

3 instroom (961.1) 0,12 0,56 0,44 ja 0,09 0,83 0,74 ja

4 instroom (961.3) 0,10 0,56 0,46 ja 0,09 0,83 0,74 ja

5 instroom (961.5) 0,18 0,38 0,20 ja 0,18 0,50 0,32 ja

6 uitstroom(972.0) 0,73 0,51 -0,22 ja 0,62 0,61 -0,01 ja

7 uitstroom(972.2) 0,46 0,31 -0,15 ja 0,36 0,41 0,05 ja

8 uitstroom(972.5) 0,22 0,08 -0,15 nee 0,40 0,23 -0,17 nee

9 uitstroom(972.7) 0,29 0,14 -0,15 nee 0,47 0,31 -0,16 ja

10 Bottenstrank (977.7) 0,17 0,19 0,02 ja 0,23 0,23 0,00 ja

- overschrijdt criterium

- overschrijdt criterium; toename van de snelheden t.o.v. referentie

- overschrijdt criterium; afname van de snelheden t.o.v. referentie



mei 2011 definitief VW TM Rivierkunde

HKV LIJN IN WATER PR1448.30 7-1

7 Morfologische effecten Projectontwerp

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de morfologische onderdelen van het beoordelingskader getoetst (Tabel 

7-1).

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2 zijn de analyses uitgevoerd op basis van expert judgement 

(geen morfologische berekeningen) en is onderscheid gemaakt tussen normale omstandigheden 

waarbij de hoogwatergeul niet meestroomt (paragraaf 7.2) en de situatie waarbij de 

hoogwatergeul wel meestroomt (paragraaf 7.3).

Tabel 7-1 Beoordelingscriteria bij te beoordelen aspecten voor ingrepen/

activiteiten in de Rijntakken (bron: Rivierkundig beoordelingskader 

versie 2.01, tabel 4, p14)

6) Voor specifieke criteria en afmetingen: zie Bijlage 4 en Bijlage 6 (van beoordelingskader)
7) Hoeveel ‘beperkt’ is, kan van dienst tot dienst verschillen en is ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

Uitwerking wordt vermeld als actie voor versie 3.0.

7.2 Hoogwatergeul stroomt niet mee

De eerste inschatting van de morfologische effecten van het extra stuk uiterwaard voor de 

inlaat wordt gebaseerd op analyses met WAQMORF. Dit tool van Rijkswaterstaat (Sieben, 2008) 

geeft op basis van WAQUA-berekeningen een schatting van de bodemveranderingen als gevolg 

van ingrepen in de uiterwaard van de rivier. 
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7.2.1 Achtergronden WAQMORF

Toepassing van WAQMORF berust onder andere op de aanname dat de ingrepen lokaal zijn en zich 

beperken tot maximaal de lengte van één uiterwaard en waarbij de hoeveelheid 

sedimenttransport in de hoofdgeul (het zomerbed) voor en na de ingrepen gelijk blijft. Met 

seizoensvariatie wordt rekening gehouden door het jaar op te splitsen in een serie van drie

afvoerblokken, zie de gestippelde lijnen in Figuur 7-1. Bij de schatting van de 

bodemveranderingen wordt rekening gehouden met het relaxatiegedrag van de morfologische 

effecten bij het aangenomen afvoerverloop in de rivier. Dit leidt tot gemiddelde 

bodemveranderingen in de vorm van een dynamisch evenwicht. Als gevolg van jaarlijkse 

afvoerfluctuaties zal de werkelijkheid hier van jaar tot jaar van afwijken. WAQMORF houdt geen 

rekening met een terugkoppeling tussen bodemveranderingen en stromingsomstandigheden en 

doet geen uitspraken over het stroomafwaarts verplaatsen van bodemveranderingen als gevolg 

van de aangenomen afvoervariatie.

Figuur 7-1 Afvoer en bodemverandering volgens WAQMORF

Om de methode voor verschillende typen rivierverruimende maatregelen toe te kunnen passen, 

en vanuit pragmatische (rekentijd) overwegingen is de jaarlijkse variatie in afvoer 

geschematiseerd in maximaal drie afvoerblokken. Deze afvoerblokken dienen het 

stroomvoerende karakter van een ingreep te karakteriseren. WAQMORF geeft de gebruiker een 

advies welke afvoerniveaus een ingreep het beste karakteriseren aan de hand van een aantal 

vragen aan de gebruiker. De drempelafvoer waarbij de ingreep bankvol is, en gaat meestromen, 

is daarbij een belangrijke parameter. WAQMORF berekent de volgende drie karakteristieke 

bodemveranderingen in het zomerbed in dynamische evenwicht:

1. Jaargemiddeld: de jaargemiddelde bodemverandering.

2. Minmorf: de karakteristieke bodemverandering aan het einde van het laagwaterseizoen.

3. Maxmorf: de karakteristieke bodemverandering aan het einde van het hoogwaterseizoen.

In WAQMORF is de jaargemiddelde veranderingen het effect van de ingreep gemiddeld over een 

jaar als er een dynamisch evenwicht is ingesteld. Wanneer de berekende, jaargemiddelde, 

bodemverandering 20 cm aanzanding geeft dan kan deze bijvoorbeeld fluctueren tussen 15 en 

25 cm door seizoensvariaties en andere effecten ten gevolge van afvoervariaties. Om inzicht in 

de fluctuaties te krijgen zijn ook de minimale en maximale bodemveranderingen uitgerekend. 

De minimale bodemveranderingen treden op aan het einde van het laagwaterseizoen, en de 

maximale bodemveranderingen aan het einde van het hoogwaterseizoen.
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Als input voor WAQMORF worden de volgende 2-D velden van hydraulische parameters uit WAQUA

gebruikt (voor ieder afvoerblok):

 de waterdiepte vóór de ingreep;

 het snelheidsveld vóór de ingreep;

 het snelheidsveld na de ingreep.

De veranderingen in snelheid zijn vertaald naar een verandering in specifieke afvoer voor ieder 

rekenpunt in WAQUA. In Bijlage A is toegelicht welke formules worden gebruikt voor de afleiding 

van de drie karakteristieke bodemveranderingen. Omdat het effect van de ingreep op de 

waterstand wordt verwaarloosd (ten opzichte van de bodemverandering) hoeft de waterdiepte 

na de ingreep niet gespecificeerd te worden. Het ruimtelijk karakter van variaties in waterdiepte 

wordt wel meegenomen. Veranderingen in waterdiepte en bodemligging worden echter niet 

teruggekoppeld naar veranderingen in het snelheidsveld.

7.2.2 Toepassing WAQMORF voor Veessen-Wapenveld

Op basis van WAQUA-berekeningen voor verschillende afvoerniveaus, is bepaald bij welk 

afvoerniveau het afgraven van de huidige bandijk invloed heeft op de stroombeelden in de 

rivier. Bij 3.000 m3/s en 4.000 m3/s bij Lobith blijkt het stroombeeld nog niet gewijzigd (zie ook 

Tabel 6-3). Volgens het toetsschema van WAQMORF is het advies dan om de analyses uit te 

voeren op basis van een Lobith-afvoer van 6000 m3/s.

Figuur 7-2 geeft de veranderingen van de stroomsnelheden als gevolg van de nieuwe 

uiterwaard voor de inlaat, voor een afvoer van 6.000 m3/s bij Lobith. De figuur laat zien, dat bij 

6.000 m3/s de stroomlijnen een beetje uitbuigen tot in de nieuwe uiterwaard. In het zomerbed 

blijven de veranderingen van de stroomsnelheden beperkt tot ca 0,10 m/s (op de ca 1 m/s in de 

referentiesituatie).
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Figuur 7-2 Verandering stroombeeld referentie en plan bij 6.000 m3/s Lobith

Op basis van de bovenstaande veranderingen in de stroombeelden is het WAQMORF-tool gedraaid. 

Figuur 7-3 geeft de resultaten. De afbeelding toont dat in het gebied waar de snelheden volgens 
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Figuur 7-2 afnemen met WAQMORF enige aanzanding wordt voorspeld. In de figuur is tevens de 

vaarbaan aangegeven. Het blijkt dat in de vaarbaan de bodem tussen km 960.8 en 961.3 met 

ca 10 cm aanzandt. Figuur 7-5 toont aan dat dit traject niet kritisch is voor wat betreft de 

vaardiepte. Deze kleine aanzanding zal derhalve niet tot onderhoudsbaggerwerk leiden. Temeer 

omdat (i) er in WAQMORF geen terugkoppeling tussen morfologie en waterbeweging zit, waardoor 

de erosie en aanzanding in dwarsrichting in werkelijkheid nog wat worden afgevlakt en (ii) 

WAQMORF de baggerhoeveelheden doorgaans eerder te hoog dan te laag schat.

In Figuur 7-4 worden de bijbehorende zomerbedgemiddelde morfologische veranderingen als 

functie van de rivierkilometer gegeven. Daarbij wordt tevens de maximaal verwachte 

aanzanding/erosie na een hoogwaterperiode (groene lijn) en aan het einde van de 

laagwaterperiode (paarse lijn) aangegeven.

7.2.3 Conclusies

De WAQMORF-analyse toont aan dat:

1. de stroomsnelheden in de IJssel door de nieuwe uiterwaard slechts weinig afnemen bij een 

afvoer van 6.000 m3/s bij Lobith;

2. de bijbehorende jaargemiddelde aanzanding in de vaargeul beperkt blijft tot maximaal 10 

cm tussen km 960.8 en 961.3;

3. in dit traject geen scheepvaartknelpunt bestaat en door de geringe aanzanding geen extra 

baggerwerk zal ontstaan.
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Figuur 7-3 Resultaten WAQMORF
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Figuur 7-4 Zomerbedgemiddelde morfologische veranderingen met bandbreedte 

langs de IJssel

Figuur 7-5 Waterdiepte onder OLR-omstandigheden op basis van de 

bodempeilingen uit 2002-2007
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7.3 Hoogwatergeul stroomt wel mee

7.3.1 Inleiding

Als de hoogwatergeul meestroomt zullen de snelheden in de IJssel wijzigen. Bovenstrooms van 

de inlaat nemen de snelheden door de lagere waterstanden toe. Parallel aan de hoogwatergeul 

neemt de afvoer en daarmee de stroomsnelheden af. Benedenstrooms van de uitlaat worden de 

afvoeren en snelheden weer identiek aan die in de referentiesituatie.

De sedimenttransportcapaciteit in een rivier is sterk afhankelijk van de stroomsnelheid. Als de 

snelheden wijzigen, zullen daarom ook de sedimenttransporten veranderen. In het geval van de 

hoogwatergeul Veessen-Wapenveld betekent dit, dat erosie en sedimentatie in de IJssel 

verwacht kan worden. Deze morfologische veranderingen kunnen met een morfologisch 

rekenmodel worden bepaald. In paragraaf 4.2 is echter aangegeven dat voor de hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld de morfologische effecten door middel van een expert judgement bepaald 

worden. Reden is dat er consistentie met andere Ruimte voor de Rivierprojecten nagestreefd 

worden. Bij die projecten wordt voor de morfologische berekeningen een afvoerregime 

gehanteerd waarbij de hoogwatergeul nog niet meestroomt. Dergelijke berekeningen hebben 

voor Veessen-Wapenveld derhalve geen zin.

Voor de expert judgement is wel gebruik gemaakt van de kennis uit de morfologische analyses 

voor andere projecten op de IJssel. Met name de resultaten van de studie Beheersing Morfologie 

IJssel BMIJ (HKV&Oranjewoud, 2010) zijn hierbij gebruikt. In dat project zijn met het 

morfologische pakket Delft3D de sedimenttransporten en morfologische veranderingen in de 

huidige situatie en de situatie na rivierverruiming bepaald.

Deze expert judgement is tevens bedoeld ter verificatie van de eerste inschatting door RWS-ON 

in de voortoets SNIP2A van de aanzanding in de IJssel direct benedenstrooms van de inlaat. 

Uitgangspunten voor en conclusies van die globale analyse waren:

 Tijdens MHW hoogwatergeul stroomt de hoogwatergeul gedurende een week mee. In die 

periode kan ca 8.000 m3 sediment in de IJssel neerslaan.

 Dit betekent een sedimentdrempel in de rivier van 2 m hoog en 40 m lang.

 De geschatte opstuwing van die drempel kan 2-5 cm bedragen.

7.3.2 Analyse

Allereerst is een relatie gelegd tussen de stroomsnelheid in de as van de rivier en het over de 

breedte gesommeerde sedimenttransport. Deze relatie is afgeleid uit Delft3D-resultaten voor de 

IJssel in de referentiesituatie. De gebruikte afvoerniveaus in deze Delft3D-simulaties hebben 

een maximum van 7.020 m3/s bij Lobith. Omdat de hoogwatergeul bij veel hogere afvoeren 

gaat meestromen is een extrapolatie nodig naar de hogere afvoerniveaus en stroomsnelheden.

Vanuit de WAQUA-resultaten bij Bovenrijnafvoeren van 13.000 m3/s en 16.000 m3/s (voor 

zowel de referentiesituatie als voor de situatie met hoogwatergeul) is een inschatting gemaakt 

van de sedimenttransporten en de resulterende bodemveranderingen gedurende een MHW-golf. 

Aangenomen wordt dat de hoogwatergeul 14 dagen meestroomt (zie paragraaf 5.6.2), en in die 

periode gerepresenteerd kan worden door 12 dagen met 13.000 m3/s en 2 dagen met 

16.000 m3/s (gebaseerd op Figuur 5-17). 
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Stroomsnelheid en sedimenttransport

Voor zes kilometerpunten en acht Bovenrijnafvoeren (variërend van 1.409 tot 7.020 m3/s) is, 

op basis van Delft3D-resultaten, het totale sedimenttransport en de stroomsnelheid in de as van 

de rivier bepaald, waarbij rekening is gehouden met de normaalbreedte in de rivier. In Figuur 

7-6 wordt voor het traject tussen km 971 en km 976 (nabij de uitlaat5) een verband gelegd 

tussen de stroomsnelheid in de as van de rivier U en het totale sedimenttransport S gedeeld 

door de breedte B tussen de normaallijnen.

Via de kleinste-kwadraten-methode is een relatie afgeleid van de volgende vorm:

   nS
f U mU

B
(7.1)

De beste fit wordt gevonden voor 52.1794 10m   en 3.6591n  . De waarde van de exponent 

n past bij de verwachte waarde tussen 3 en 5.

Figuur 7-6 Verband tussen sedimenttransport per meter breedte en de 

stroomsnelheid in de as van de rivier

                                               

5 De analyse van de sedimenttransporten is voornamelijk toegespitst op het gebied nabij de uitlaat, omdat RWS de 
expert-judgement analyse bij de inlaat al had uitgevoerd.
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7.3.3 Morfologische activiteit IJssel gedurende MHW

Vervolgens zijn de WAQUA-resultaten voor 13.000 en 16.000 m

genomen. De stroomsnelheden in de rivieras bij deze afvoerniveaus zijn hoger dan de 

stroomsnelheden in Figuur 7-6. Er wordt daarom ter bepaling van de bijbehorende 

sedimenttransporten geëxtrapoleerd op basis van vergelijking (7.1).

Figuur 7-7 toont de stroomsnelheden in de rivieras bij 13.000 m

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

gemiddeld 1,0 m/s naar 1,2 m/s. Daar waar de h

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,2 m/s 

naar 0,9 m/s. 

Figuur 7-8 toont de stroomsnelheden in de rivieras bij 16.000 m

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

gemiddeld 1,1 m/s naar 1,3 m/s. Daar waar de hoogwatergeul leidt tot een afname van 

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,3 m/s 

naar 0,9 m/s. 

Benedenstrooms is bij beide afvoerniveaus uiteraard geen effect merkbaar, omdat de afvoeren 

en waterstanden daar weer identiek zijn aan die van de 

Figuur 7-7 Stroomsnelheden en sedimenttransporten bij 13.000 m

Bovenrijnafvoer (irp=Projectontwerp)

definitief

PR1448.30 HKV 

Morfologische activiteit IJssel gedurende MHW

resultaten voor 13.000 en 16.000 m3/s bij Lobith in beschouwing 

genomen. De stroomsnelheden in de rivieras bij deze afvoerniveaus zijn hoger dan de 

. Er wordt daarom ter bepaling van de bijbehorende 

sedimenttransporten geëxtrapoleerd op basis van vergelijking (7.1).

toont de stroomsnelheden in de rivieras bij 13.000 m3/s bij Lobith. Bovenstrooms 

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

gemiddeld 1,0 m/s naar 1,2 m/s. Daar waar de hoogwatergeul leidt tot een afname van de 

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,2 m/s 

toont de stroomsnelheden in de rivieras bij 16.000 m3/s bij Lobith. Bovenstrooms 

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

gemiddeld 1,1 m/s naar 1,3 m/s. Daar waar de hoogwatergeul leidt tot een afname van 

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,3 m/s 

Benedenstrooms is bij beide afvoerniveaus uiteraard geen effect merkbaar, omdat de afvoeren 

en waterstanden daar weer identiek zijn aan die van de referentiesituatie.

Stroomsnelheden en sedimenttransporten bij 13.000 m3/s 

Bovenrijnafvoer (irp=Projectontwerp)

mei 2011

HKV LIJN IN WATER

/s bij Lobith in beschouwing 

genomen. De stroomsnelheden in de rivieras bij deze afvoerniveaus zijn hoger dan de 

/s bij Lobith. Bovenstrooms 

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

oogwatergeul leidt tot een afname van de 

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,2 m/s 

/s bij Lobith. Bovenstrooms 

van de hoogwatergeul nemen de stroomsnelheden ten gevolge van de verruiming toe van 

gemiddeld 1,1 m/s naar 1,3 m/s. Daar waar de hoogwatergeul leidt tot een afname van de 

afvoer door de hoofdgeul nemen de stroomsnelheden in de rivieras af van gemiddeld 1,3 m/s 

Benedenstrooms is bij beide afvoerniveaus uiteraard geen effect merkbaar, omdat de afvoeren 



mei 2011

HKV LIJN IN WATER

Figuur 7-8 Stroomsnelheden en 

Bovenrijnafvoer (irp=Projectontwerp)

Veranderingen in stroomsnelheid leiden vanwege de hogere

sedimenttransport en snelheid (zie vergelijking (7.1)) tot versterkte veranderingen in 

sedimenttransporten. Dit is weergegeven in het onderste deel van 

Bovenstrooms van de inlaat is sprake van netto erosie. Ter hoogte van de hoogwatergeul 

reduceert het sedimenttransport sterk, waardoor met name in het bovenstroomse deel van dit 

traject sterke sedimentatie verw

hoogwatergeul stroomt het water gedoseerd terug richting de hoofdgeul tussen de kilometers 

971 en 975. Vanwege de gedoseerde terugstroming is er hier geen sprake van significante 

versnelling van de stroming, 

Figuur 7-7 en Figuur 7-8 met 

kent bij 13.000 en 16.000 m

tussen km 957 en 960 is wel zichtbaar bij 7.020 m

definitief

PR1448.30

Stroomsnelheden en sedimenttransporten bij 16.000 m

Bovenrijnafvoer (irp=Projectontwerp)

Veranderingen in stroomsnelheid leiden vanwege de hogere-macht-relatie tussen 

sedimenttransport en snelheid (zie vergelijking (7.1)) tot versterkte veranderingen in 

. Dit is weergegeven in het onderste deel van Figuur 7-7

Bovenstrooms van de inlaat is sprake van netto erosie. Ter hoogte van de hoogwatergeul 

reduceert het sedimenttransport sterk, waardoor met name in het bovenstroomse deel van dit 

traject sterke sedimentatie verwacht kan worden. Bij de uitstroomopening van de 

hoogwatergeul stroomt het water gedoseerd terug richting de hoofdgeul tussen de kilometers 

971 en 975. Vanwege de gedoseerde terugstroming is er hier geen sprake van significante 

versnelling van de stroming, waardoor sterke erosie zou kunnen optreden. Vergelijking van 

met Figuur 7-9 toont dat de snelheid in de rivieras veel meer variatie 

kent bij 13.000 en 16.000 m3/s, dan bij 7.020 m3/s bij Lobith. De afname in stroomsnelheid 
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Figuur 7-9 Stroomsnelheden in de rivieras volgens Delft3D bij een Bovenrijnafvoer 

van 7020 m3/s.

De relatie tussen sedimenttransport en bodemveranderingen kan worden geschat met de 

volgende relatie (Jansen et al, 1979).
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Figuur 7-10 Bodemveranderingen ten gevolge van de hoogwatergolf in de 

referentiesituatie en in het inrichtingsplan met hoogwatergeul (boven) 

en het verschil tussen beide (onder)

Het discontinue karakter van 

1. Initiële snelheidsgradiënten worden constant verondersteld over de gehele 

hoogwaterperiode. In werkelijkheid zullen bodemveranderingen de snelhe

reduceren, waardoor de bodemveranderingen meer gespreid zullen optreden.

2. Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitsformulering voor het sedimenttransport. 

Tijdens hoogwatersituaties is er sprake van relatief veel sediment dat in suspensie w

getransporteerd. Veranderingen in stroomsnelheden leiden in dat geval zowel in tijd als 

ruimte tot vertraagde bodemveranderingen. Ook dit fenomeen zorgt voor meer spreiding in 

de bodemveranderingen.

Om deze redenen worden de bodemveranderingen uit 

lopend gemiddelde. Het resultaat wordt weergegeven in 
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Het discontinue karakter van Figuur 7-10 heeft twee oorzaken:

Initiële snelheidsgradiënten worden constant verondersteld over de gehele 

hoogwaterperiode. In werkelijkheid zullen bodemveranderingen de snelhe

reduceren, waardoor de bodemveranderingen meer gespreid zullen optreden.

Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitsformulering voor het sedimenttransport. 

Tijdens hoogwatersituaties is er sprake van relatief veel sediment dat in suspensie w

getransporteerd. Veranderingen in stroomsnelheden leiden in dat geval zowel in tijd als 

ruimte tot vertraagde bodemveranderingen. Ook dit fenomeen zorgt voor meer spreiding in 

de bodemveranderingen.

Om deze redenen worden de bodemveranderingen uit Figuur 7-10 gespreid door middel van een 

lopend gemiddelde. Het resultaat wordt weergegeven in Figuur 7-11.
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Bodemveranderingen ten gevolge van de hoogwatergolf in de 
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reduceren, waardoor de bodemveranderingen meer gespreid zullen optreden.

Er wordt gebruik gemaakt van een capaciteitsformulering voor het sedimenttransport. 

Tijdens hoogwatersituaties is er sprake van relatief veel sediment dat in suspensie wordt 

getransporteerd. Veranderingen in stroomsnelheden leiden in dat geval zowel in tijd als 

ruimte tot vertraagde bodemveranderingen. Ook dit fenomeen zorgt voor meer spreiding in 

gespreid door middel van een 
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Figuur 7-11 Gespreide bodemveranderingen ten gevolge van de hoogwatergolf in de 

referentiesituatie en in het inrichtingsplan met hoogwatergeul (b

en het verschil tussen beide (onder)

7.3.4 Conclusies hoogwatermorfologie IJssel

De belangrijkste conclusies van de expert judgement zijn:

 Enige terugschrijdende erosie bovenstrooms van de inlaat van de hoogwatergeul (km 961) 

is te verwachten. Bestaande erosie

van de aanleg van de geul.

 Bij de inlaat van de hoogwatergeul zelf (km 961) treedt erosie op. De verwachte 

bodemdaling bedraagt ongeveer 20 cm.

 Benedenstrooms van de inlaat vindt sterke sedimenta

sterk af doordat de hoogwatergeul een groot deel van het water afvoert. Dit effect is sterker 

bij 16.000 m3/s dan bij 13.000 m

reduceert gemiddeld ongeveer van 0,5*10

met de tijdsduur van de hoogwatergolf en de breedte van ca. 175 m 

van ongeveer 11.000 m3 gedurende twee weken in de referentiesituatie. Door de aanleg 

van de hoogwatergeul reduceert dit tot ongeveer 4.000 m

gesedimenteerd materiaal van 7.000 m

schatting van RWS-ON in de voortoets. Uitgaande van weer een drempel van 2 m hoog 

(conform de expert judgement RWS) en een breedte van 100 in het zomerbed levert dit

                                               

6 Dit is een vrij ruime schatting van de sedimenttransporterende breedte, waardoor de transportcapaciteit niet onderschat 
zal worden.
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drempel van ca. 35 m lang. Figuur 7-11 laat een wat lagere, maar langere drempel zien net 

benedenstrooms van de inlaat.

 Vervolgens is nog geschat hoeveel opstuwing een dergelijke drempel kan opleveren. Daarbij 

is gebruik gemaakt van de karakteristieke stuwkrommelengte (Ls) volgens: 

Ls = he /(3*ib), met he = evenwichtsdiepte en ib = bodemverhang (Jansen et al, 1979).

In een samengesteld dwarsprofiel kan worden gesteld (b=breedte):

geul e, geul winterbed e, winterbed

totaal

(b h  + b h )

b
eh 

� �

Met he, geul = 5,5 m, he, winterbed = 4 m, bgeul = 100 m en bwinterbed = 500 m in het aangezande 

traject, alsmede een bodemverhang ca 0,5*10-4, volgt he= 4,25 m en daaruit volgt Ls = 28 

km.

De waterstandstoename (h) door de 35 m lange aanzanding is te berekenen met:






   sLxehxh /'

0 1)'(' , 

waarin x' = 35 m, L = 28 km en h0 = 2,5 m (bepaald door: 2 m vanwege aanzanding + 

0,5 m door lagere waterstanden in de IJssel). Hieruit volgt een opstuwing van enkele 

millimeters. 

Door Deltares (Yossef, 2011) is de opstuwing vervolgens nog met WAQUA doorgerekend. 

Uit die analyse volgt een maximale opstuwing van 6 mm. 

De door RWS-ON verwachte opstuwing van 2-5 cm lijkt derhalve een wat conservatieve 

schatting. De werkelijk verwachte kleinere opstuwing wordt opgevangen door de 

robuustheid in de dijkhoogte.

 Bij de locatie van de uitlaat van de hoogwatergeul zijn de bodemveranderingen kleiner dan 

in de referentiesituatie. Zowel erosie als sedimentatie wordt gereduceerd. Een verklaring 

hiervoor is dat de snelheden in de rivieras lager zijn bij aanwezigheid van de geul. 

Morfologische processen zijn hierdoor minder sterk. Doordat het water vanuit de geul zeer 

gedoseerd (over een lengte van enkele kilometers) terugstroomt richting de rivier, is er ook 

geen sprake van significante versnellingen. Ongewenste morfologische activiteit bij de 

uitstroomopening van de hoogwatergeul wordt dan ook niet verwacht.

Andersom geredeneerd kan gezegd worden, dat in de referentiesituatie door de grote 

gradiënten morfologische effecten in de IJssel (aanzanding) bij de uitlaat verwacht kunnen 

worden (zie Figuur 7-8 en Figuur 7-11). Door de hoogwatergeul zullen deze morfologische 

effecten minder worden. 

7.3.5 Morfologische consequenties in hoogwatergeul en Hoenwaard

Door meestromen van de hoogwatergeul zal veel water door de nieuwe uiterwaard, door de 

hoogwatergeul en via Het Oever en de Hoenwaard weer terugstromen naar de IJssel. Figuur 6-7

geeft een overzicht van de stroomsnelheden die daarbij kunnen optreden. De figuur laat zien 

dat de stroomsnelheden in de genoemde gebieden maximaal 1,5 m/s zullen bedragen. De 

gevolgen van deze stroombeelden voor eventuele erosie en sedimentatie zijn in overleg met een 

rivierkundige van Deltares geschat. 

Een goede grasmat moet stroomsnelheden tot 1,5 m/s kunnen weerstaan zonder dat erosie 

optreedt. Aandachtspunten zijn mogelijk de locaties met stroomsnelheden boven 1 m/s bij de 

brugopeningen nabij de uitlaat en de snelheden bij de linkeroever rond km 961, waar het water 

richting de inlaatconstructie afbuigt.

Tijdens een hoogwater is het niet de verwachting dat veel zand wordt meegevoerd richting de 

hoogwatergeul. Daartoe zal het zand ten eerste vanuit de diepe buitenbocht op de oever 

moeten komen. Vervolgens zal het zand in de nieuwe uiterwaard neerslaan omdat de 
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stroomsnelheden daar al afnemen. Slib kan wel meegevoerd worden de hoogwatergeul in en 

neerslaan als de stroomsnelheden afnemen (bijvoorbeeld in de val van het hoogwater). Het is 

niet de verwachting dat enorme hoeveelheden slib zullen neerslaan. Ervaring (hoewel natuurlijk 

niet bij MHW) is dat na een hoogwater een sliblaag van 1-2 mm achterblijft.
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8 Ontwerpwijzigingen

Na uitvoering en analyse van de hiervoor beschreven berekeningen uit hoofdstuk 6 en 

hoofdstuk 7 zijn naar aanleiding van de voortoets nog enige kleine wijzigingen doorgevoerd in 

de Baseline-schematisatie en zijn nog nieuwe inzichten ontstaan ten aanzien van het ontwerp. 

In deze paragraaf zijn de consequenties van de kleine wijzigingen in de Baseline-schematisatie 

beschreven en is een deskundigenoordeel gegeven over de laatste aanpassingen in het 

Projectontwerp.

8.1 Wijzigingen in de Baseline-schematisatie

Op basis van de voortoets van de Baseline-schematisatie door Deltares en Rijkswaterstaat Oost-

Nederland zijn nog enkele kleine inconsistenties in de Baseline-schematisatie gecorrigeerd. Deze 

correcties hebben met name betrekking op de schematisatie van kades, fietspaden en bandijken 

langs de hoogwatergeul, alsmede de onderlinge aansluiting van deze elementen. In de 

toetsrapporten is daarbij aangegeven dat de consequenties van deze aanpassingen op de 

waterstandsdaling door de hoogwatergeul nihil worden geacht.

Aangezien in de periode van de voortoets ook werd besloten om de ligging van de inlaat iets in 

noordelijke richting te verplaatsen (zonder de netto lengte van de inlaat te wijzigen), is deze 

aanpassing ook direct meegenomen in de nieuwe Baseline-schematisatie.

Ondanks dat een nieuwe WAQUA-berekening niet werd gevraagd, is deze voor de zekerheid 

toch uitgevoerd. Daaruit bleek dat de waterstandsdaling door de kleine aanpassingen inderdaad 

niet kleiner wordt. De eerder gevonden 72,9 cm waterstandsdaling neemt zelfs heel licht toe tot 

73,1 cm. Slechts 2 mm waterstandsverschil derhalve.

Op basis van dit kleine verschil wordt geconcludeerd, dat alle resultaten en conclusies uit de 

hoofdstukken 6 en 7 onverkort van kracht blijven en herhaling van alle berekeningen en 

analyses niet nodig is.

8.2 Nieuwe inzichten situatie bij de uitlaat

In het gebied van de uitlaat zijn nog twee wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd, die niet in de 

Baseline-schematisatie zijn doorgevoerd en waarvan het effect op basis van deskundigenoordeel 

is geschat:

1. om de eventuele negatieve effecten (toename van stroomsnelheden) van de 

hoogwatergeul voor twee boerderijen in gebied Het Oever te compenseren worden 

kades om deze boerderijen gelegd. Deze boerderijen liggen te noorden van het 

geplande oostelijke gat in de Werverdijk en zijn als roze blokjes te herkennen in het 

rood omcirkelde gebied Het Oever in Figuur 8-2 (figuur gelijk aan Error! Reference 

source not found.). In Figuur 8-1 zijn de kleine ringkades (kruinhoogte 5 m+NAP) 

rond de boerderijen geschetst.
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Figuur 8-1 ligging ringkades om boerderijen in gebied Het Oever

2. In het Projectontwerp wordt het landhoofd aan de oostelijke zijde van het oostelijke gat 

in de Werverdijk verwijderd. Dit landhoofd is in Figuur 8-2 aangegeven met de rode 

pijl. Op deze locatie wordt de brug dus langer en de netto doorstroombreedte van de 

oostelijke opening groter. 

De effecten van bovenstaande twee aanpassingen op het stromingspatroon en de 

waterstandsdaling zijn nihil. Figuur 8-2 (berekening zonder de ringkades) laat zien dat de 

berekende stroomsnelheden bij de twee boerderijen gering zijn (doorgaans kleiner dan 30 

cm/s). Door de kades zal het lokale stromingsbeeld iets wijzigen, maar effecten op de 

waterstanden en zeker op de totale waterstandsdaling van de hoogwatergeul zijn te 

verwaarlozen.

Het effect van verwijdering van het landhoofd is ook te verwaarlozen. In eerdere verkennende 

WAQUA-berekeningen was het landhoofd al geheel verwijderd en steeds een beetje langer 

gemaakt om te kijken of dat enig effect heeft op de waterstandsdaling. De dimensies van het 

landhoofd in het oorspronkelijke Projectontwerp was mogelijk zonder negatief effect op de 

waterstandsdaling. Verwijderen van het landhoofd zal derhalve ook een verwaarloosbare 

vergroting van de waterstandsdaling betekenen.

Voorstel kade Voorstel kade
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Figuur 8-2 stroomsnelheden Projectontwerp voor Het Oever en de Hoenwaard met 
indicatie van locatie omkade boerderijen en te verwijderen landhoofd
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9 Conclusies en aanbevelingen

9.1 Conclusies

Ter ondersteuning van het ontwerpproces zijn hydraulische analyses uitgevoerd voor varianten 

van het ontwerp. In de analyses zijn de overstromingsfrequentie van in- en uitlaat bepaald, is 

de gevoeligheid van het type inlaatconstructie beoordeeld en zijn de effecten bepaald van 

stuurknoppen als de ligging van de dijken, de inlaatconstructie en de inrichting van de 

hoogwatergeul en nieuwe uiterwaard. 

Op basis van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd:

1. De kerende hoogte van de inlaat moet minimaal 5,65 m+NAP zijn om aan de eis van 

meestromen eens per mensenleven (vertaald naar 1/100e) te voldoen. De kerende 

zomerkade bij de uitlaat moet op tenminste 3,90 m+NAP liggen.

2. Een vaste lange overlaat zonder beweegbare delen moet bijna 4 km lang zijn om voldoende 

waterstandsdaling op te leveren en tegelijkertijd slechts eens in een mensenleven mee te 

stromen. De effectiviteit van een dergelijke lange constructie neemt bij dalende MHW’s (als 

gevolg van andere Ruimte voor de Rivierprojecten) sterker af dan van een regelbare 

constructie. Mede op basis van deze conclusie is een volledig vaste inlaat niet verder 

uitgewerkt.

3. Met een stuurbare inlaat (vast drempel met kleppen of 2 smalle openingen) kan voldoende 

waterstandsdaling (werktaakstelling 71 cm) worden bereikt terwijl de hoogwatergeul 

gemiddeld eens per mensenleven meestroomt. De kruinhoogte van de vaste drempel met 

kleppen moet dan op maximaal 4,90 m+NAP worden aangelegd. De drempel van de twee 

openingen van 145 m mag maximaal 3,70 m+NAP hoog zijn.

Ook met lokale versmalling van de hoogwatergeul in het noorden en behoud van 

laanbeplanting in de hoogwatergeul wordt nog aan de werktaakstelling voldaan. In de 

onderzochte varianten blijft nog 1-2 cm beheerruimte over.

4. Hoewel het ontwerp van de inlaat met 2 openingen verbeterd is ten opzichte van het 

SNIP2A ontwerp (met smallere en dieper beweegbaar deel), zijn er toch nog belangrijke 

nadelen ten opzichte van vaste drempel met kleppen. Zo ontstaan benedenstrooms van de 

2 openingen straalstromen die over lange afstand nog merkbaar zijn. Hierdoor is lokaal 

bodemerosie of aanval van de dijken te verwachten. Ook is de betrouwbaarheid en 

beheerbaarheid van de constructie met 2 openingen (met wegklapbare damwanden of 

caissons als afsluiting) minder dan de vaste drempel met kleppen. Mede op basis van deze 

argumenten is in het Projectontwerp gekozen voor de vaste drempel met kleppen.

5. Bij inzet van de hoogwatergeul bij een verwachte maatgevende afvoergolf zal:

a. De hoogwatergeul in ca 14 uur worden gevuld vanuit het zuiden (via de inlaat) 

nadat daar de waterstand van 5,65 m+NAP is bereikt

b. Ca 4 dagen na opening van de inlaat de hoogste waterstand worden bereikt

c. 10 dagen na de hoogste waterstand de waterstand in de rivier weer onder de 

drempelhoogte van de inlaat zakken

d. de hoogwatergeul vervolgens in ca 2 weken onder vrij verval leeglopen

e. nog ca 2 weken nodig zijn om het resterende water uit de hoogwatergeul weg te 

pompen.

De hoogwatergeul zal derhalve ca 6 weken onder water staan.

6. In de toekomstige situatie (met uitvoering van alle ruimte voor de riviermaatregelen) zal de 

hoogwatergeul normaal gesproken vanuit het zuiden (via de inlaat) gevuld worden. Bij de 

uitlaat zal het water eerder over de kade westelijk van Het Oever stromen dan over 

oostelijke zomerkade tussen de IJssel en Het Oever.
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Bovenstaande informatie is gebruikt bij het samenstellen van het Projectontwerp (zie Figuur 

3-1). Dit ontwerp bevat een inlaat met vaste drempel op 4,80 m+NAP met daarop 6 m brede 

kleppen van 85 cm hoog. De netto doorstroombreedte van de inlaat is 750 m. De inlaat is in 

WAQUA geschematiseerd met een barrier waarvan de overlaatcoëfficiënt is afgeregeld op 

berekeningen waarin de inlaat als overlaat is geschematiseerd. De twee openingen in de bandijk 

bij de uitlaat hebben een doorstroombare breedte van respectievelijk 125 m (westelijke 

opening) en 250 m (oostelijke opening). In de hoogwatergeul zijn boven het maaiveld gelegen 

wegen en de opritten naar de dijken middels overlaten geschematiseerd. Het landgebruik in de 

hoogwatergeul is 100% productiegrasland en de bestaande laanbeplanting in de hoogwatergeul 

is gehandhaafd. De bossen langs de westelijke dijk worden verwijderd en uitgangspunt is, dat 

de natuurvriendelijke oever langs de A-watergangen in het weidevogelgebied voor het 

hoogwaterseizoen worden gemaaid. In de nieuwe uiterwaard is uitgegaan van natuurlijk 

grasland.

Dit ontwerp is conform het beoordelingskader van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat Waterdienst, 

2009 en RWS-ON, 2010) beoordeeld op hydraulische en morfologische effecten. De resultaten 

van de toetsing zijn in Tabel 9-1 opgenomen. De tabel toont aan dat het ontwerp voldoet aan 

de gestelde eisen. Kleine wijzigingen die naar aanleiding van de voortoets zijn doorgevoerd en 

twee kleine aanpassingen in het uitstroomgebied van de hoogwatergeul (ringkladen om 

boerderijen Het Oever en verwijderen landhoofd in westelijke opening Werverdijk) wijzigen de 

conclusies niet.

Tabel 9-1: Conclusies beoordeelde aspecten Hydraulica en Morfologie voor 

Projectontwerp

Beoordeeld 

aspect

Effect / 

voorwaarde

Conclusie

Aspect 1.1:

MHW stand op de 

as van de rivier 

(paragraaf 6.3.1)

Waterstandverlaging 

in rivieras  71 cm op 

km 960,7 tot 961,7

Maximale verlaging is 73,1 cm  bij km 960,8 7. Met een 

vastgestelde beheerruimte van 1-2 cm voldoet het 

ontwerp dus ruim en is derhalve robuust. Er is ruimte om 

onzekerheden (andere waterstanden of falen van enkele 

(max 6) kleppen) op te vangen.

De opstuwing benedenstrooms van de hoogwatergeul is 

nihil.

Aspect 1.2:

MHW stand 

binnen een 

uiterwaard

(paragraaf 6.3.1)

Toename waterstand 

aan de bandijk.

Ter acceptatie 

voorleggen aan 

dijkbeheerder

Maximale opstuwing bij de Werverdijk is 5 cm. In gebied 

Het Oever is de opstuwing maximaal 10 cm. Deze 

opstuwing zal door andere ruimte voor de 

riviermaatregelen ruimschoots gecompenseerd worden.

                                               

7 Dit betreft het resultaat van de uiteindelijke WAQUA-berekening voor MHW-omstandigheden. Alle overige hydraulische en 
morfologische effecten in de tabel zijn gebaseerd op berekeningen voor het oorspronkelijke Projectontwerp (van voor de 
voortoets). De verschillen tussen de WAQUA-modellen en berekende stromingsomstandigheden zijn dusdanig klein, dat 
de conclusies uit de hoofdstukken 6 en 7, zoals samengevat in de tabel, onverkort van kracht blijven.
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Beoordeeld 

aspect

Effect / 

voorwaarde

Conclusie

Aspect 1.3, 1.4, 

2.4 en 2.5 :

Afvoerverdeling 

bij de IJsselkop 

(paragrafen 6.3.1

en 6.4)

Afwijking 

afvoerverdeling < 5 

m3/s t.o.v. referentie

Beoordeeld bij afvoer

van 15.000 m3/s

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld ligt ca 80 km 

benedenstrooms van de IJsselkop. De waterstandsdaling 

door de maatregel bij de IJsselkop is voor alle 

afvoerniveaus nihil en dus wordt ook de afvoerverdeling 

op de IJsselkop niet beïnvloed.

Aspect 2.1:

Inundatiefrequen-

tie van de 

uiterwaard

(paragraaf 6.5)

Verandering inundatie 

frequentie t.o.v. de 

huidige situatie

Aangezien de hoogwatergeul pas bij zeer hoge afvoeren 

meestroomt, wordt de inundatiefrequentie van de 

omliggende uiterwaarden niet gewijzigd. De nieuwe 

uiterwaard bij de inlaat zal gemiddeld ca 30 dagen per 

jaar inunderen (na uitvoering van alle ruimte voor de 

riviermaatregelen).

Aspect 2.2:

Stroombeeld in 

de uiterwaard

(paragraaf 6.6)

Verandering 

stroomsnelheden 

beoordeeld bij een 

afvoer van 10.000 

m3/s

De stroombeelden zijn beoordeeld bij 10.000 m3/s 

(hoogwatergeul stroomt niet mee) enerzijds en 13.000 en 

16.000 m3/s bij Lobith anderzijds (hoogwatergeul stroomt 

mee). 

Als de hoogwatergeul niet meestroomt zijn op de nieuwe 

uiterwaard snelheden tot lokaal 40 cm/s te verwachten.

Als de hoogwatergeul wel meestroomt zijn de grootste 

snelheden te verwachten in de westelijke brugopening bij 

de uitlaat (1-1,5 m/s). In de rest van de hoogwatergeul 

zijn de snelheden kleiner dan 0,7 m/s. De snelheden zijn 

het hoogst bij 16.000 m3/s.

Aspect 2.3:

Stroombeeld bij 

in- en 

uitstroomopening 

van de 

nevengeulen 

(paragraaf 6.7)

Stroomsnelheid dwars 

op vaarweg  0,3 m/s 

als Qgeul  < 50 m3/s of 

0,15 m/s als Qgeul  > 

50 m3/s

Alleen als de hoogwatergeul meestroomt zijn bij de inlaat 

te hoge dwarssnelheden te verwachten, omdat daar over 

korte afstand tot 45% van de IJsselafvoer naar de 

hoogwatergeul afbuigt. Aanbevolen wordt om bij inzet van 

de hoogwatergeul scheepvaart op dit traject van de IJssel 

stil te leggen.

Bij alle overige afvoeren zijn geen problemen met de 

dwarsstromingen te verwachten.

Bij de uitlaat stroomt de afvoer door de hoogwatergeul 

weer geleidelijk terug in de IJssel, hetgeen geen grote 

dwarsstromingen veroorzaakt.



VW TM Rivierkunde definitief mei 2011

9-4 PR1448.30 HKV LIJN IN WATER

Beoordeeld 

aspect

Effect / 

voorwaarde

Conclusie

Aspect 3.1:

Aanzanding/

erosie zomerbed 

(paragraaf 7.2 en 

7.3)

Geen vermindering 

vaargeul-afmetingen

en

Beperkte hinder 

baggeren

Als de hoogwatergeul niet meestroomt wordt de stroming 

in de IJssel zeer beperkt beïnvloed. Met WAQMORF wordt 

een kleine aanzanding in de IJssel (<10 cm) voorspeld. 

Dit zal niet tot extra scheepvaarthinder of baggerwerk 

leiden.

Als de hoogwatergeul meestroomt zal net 

benedenstrooms van de inlaat sediment kunnen neerslaan 

(ca 7.000 m3/s). Deze aanzanding zal na een dergelijke 

gebeurtenis weggebaggerd moeten worden. Het effect van 

deze aanzanding op de hoogwaterstanden is naar 

verwachting minder dan één cm en wordt door de 

robuustheid van de dijkhoogte opgevangen. 

Als de hoogwatergeul meestroomt zal bovenstrooms van 

de inlaat enige erosie optreden (ca 20 cm nabij de inlaat). 

Bij de uitstroom worden geen belangrijke morfologische 

effecten (erosie) verwacht. De afvoer door de 

hoogwatergeul stroomt geleidelijk terug in de IJssel. Het 

is zelfs mogelijk dat door de hoogwatergeul morfologische 

veranderingen tijdens zeer hoge afvoeren worden 

gedempt.

9.2 Aanbevelingen

De beoordeling van het Projectontwerp laat zien, dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. 

Ter verdere onderbouwing en eventuele optimalisatie van het ontwerp wordt aanbevolen om:

1. te onderzoeken of het mogelijk is de kleppen op de inlaat te strijken voordat de waterstand 

van 5,65 m+NAP wordt bereikt. Tijdens hoogwater is doorgaans goede informatie 

beschikbaar over de toestand op de Rijn (gemeten waterstanden in Duitsland en op de 

grens bij Lobith) en de te verwachten afvoeren en waterstanden 

(hoogwatervoorspellingsmodellen). Deze informatie kan worden gebruikt om de inlaat 

eerder te openen en daarmee grote vervallen en stroomsnelheden te voorkomen, die 

kunnen optreden als de inlaat pas wordt geopend als het water al tegen de bovenkant van 

de kleppen staat.

2. de afvoercapaciteit van de inlaatconstructie nader te onderzoeken met behulp van 

schaalmodelonderzoek of gedetailleerde numerieke simulaties. WAQUA is voor de precieze 

bepaling van de afvoercapaciteit van een inlaatwerk minder geschikt.

3. Bij eventuele aanpassingen van de inlaatconstructie te controleren of de overlaatcoëfficiënt 

van 1,23, zoals die in paragraaf 6.2 (onder ‘Error! Reference source not found.’) is 

bepaald, nog geldig is, of aangepast moet worden.

4. de analyses op basis van expert judgement van de morfologische effecten tijdens 

meestromen van de hoogwatergeul te verifiëren met behulp van numerieke morfologische 

simulaties met een MHW-golf. Voor de IJssel is een goed Delft3D model beschikbaar 

(toegepast in studie BMIJ8), waarmee dergelijke analyses mogelijk zijn. Analyses met 

                                               

8 BMIJ = Beheersing Morfologie IJssel
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Delft3D geven inzicht in de ontwikkeling en grootte van morfologische effecten (erosie en 

sedimentatie) en kunnen helpen bij het zoeken naar eventuele mitigerende maatregelen. 

Dergelijke analyses kunnen in een periode van 2 maanden worden uitgevoerd.
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Bijlage A: Lijst van geraadpleegde documenten

Document Bindend Meegeleverd

ARCADIS (2011): Veessen-Wapenveld Hoogwatergeul, SNIP3, VW TM 

Grote Kunstwerken, SNIP-code 5.8.9. Rapport 075246711:A.12, 

C03021.000043/SD, d.d. 16 februari 2011

Nee Nee

Barneveld (2009): Rivierkundige analyses planstudie fase SNIP 2A, 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. SNIP product 1.1, 18 december 2009

Nee Nee

Deltares (2009): Toetsing van hydraulische berekeningen Hoogwatergeul 

Veessen-Wapenveld; Deltares, J. Crebas, conceptversie 1.0,.27-08-2009

Nee Nee

HKV & Oranjewoud (2010): Beheersing morfologie IJssel - Onderzoek naar 

maatregelen in het zomerbed om effecten van rivierverruiming te 

mitigeren - Cluster Zwolle. Auteurs: H.J. Barneveld, T. van den Berg, P. 

Termes, M. Berk, D. van Kester

Nee Nee

Jansen, P.P. et al. (1979): Principles of river engineering. The non-tidal 

alluvial river, Pitman Ltd., London-San Francisco

Nee Nee

PDR (2009): Bevindingennotitie voortoets SNIP2A Veessen-Wapenveld. 

Brief van PDR aan Provincie Gelderland d.d. 18-11-2009

Nee Nee

Rijkswaterstaat (1968): Afvoerkarakteristieken van kaden. Rijkswaterstaat 

Directie Bovenrivieren, Afd. Studiedienst, Nota nr. 68.9, december 1968

Nee Nee

Rijkswaterstaat (2007): Baseline maatregelen, eisen en richtlijnen, Tijmen 

Vos, Rijkswaterstaat, 6 juli 2007

Nee Nee

Rijkswaterstaat (2010): Begrippenkader rond beheerruimte conform 

afspraken operationeel overleg ON – ZH – WD – PDR, 29 juni 2009 en 15 

januari 2010

Nee Nee

Rijkswaterstaat Waterdienst (2009): Rivierkundig beoordelingskader voor 

ingrepen in de Rijntakken, Rijkswaterstaat Waterdienst, versie 2.01, 1 juli 

2009

Nee Nee

RWS-ON (2010): Werkwijzer voor beoordelen rivieringrepen - Wijze van 

beoordelen door RWS Oost-Nederland van planstudieproducten Ruimte 

voor de rivier en overige rivierprojecten, Externe versie, RWS Oost-

Nederland, 29 januari 2010

Nee Nee

Sieben J. (2008): Methodiek inschatting morfologische effecten in het 

zomerbed door lokale rivieringrepen. RWS memo, CONCEPT, 25 

september 2008

Nee Nee

VenW (2008): Handboek SNIP – Overzicht van producten en toetscriteria, 

Versie 1.0, 20-6-2008. Auteurs B. Broens, A. Hesselink, H. Luiten, L. van 

Riet Paap-van Gelderen (etc.), Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier

Nee Nee

Yossef M. (2011): Veessen-Wapenveld - effect of morphological changes 

on MHW. Memo Deltares, no. 1002047-032-ZWS-0008, d.d. 13-01-2011

Nee Nee
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Bijlage B: Lijst van geraadpleegde personen

Contactpersoon Organisatie

Hr. J. Borgers Waterschap Veluwe

M. Zwanenburg Gemeente Heerde

Hr. F. Verhoef Provincie Gelderland

Hr. T. Haverkamp Brandweer Heerde
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Bijlage C: Documentbeheer

Naam document VW TM Rivierkunde

Documentcode 075260987B

SNIP-code -

Status document Definitief

Ondergane 

kwaliteitsactiviteiten

Naam Datum Paraaf

Opgesteld en aangepast 

door

H. Barneveld

J. Vieira da Silva

6/17/2011

Inhoudelijk gecontroleerd B. Wesselink 6/17/2011

Vereisten gecontroleerd A. ter Harmsel 6/17/2011

Vrijgegeven door ON A. ter Harmsel 6/17/2011
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Bijlage D: Grondslag WAQMORF

Figuur A-1 geeft een voorbeeld van een geschematiseerd afvoerverloop in drie afvoerblokken: 

een overgangsblok Q2, een hoogwaterblok Q3 en een laagwaterblok Q1. In deze figuur is ook 

de bodemverandering geschetst, waarbij wordt uitgegaan van een relaxatiegedrag van de 

bodemaanpassingen.

Figuur A-1: Schematische weergave van bodemveranderingen in dynamisch evenwicht gedurende een 

jaar (getrokken dikke lijn). De gestippeld blokken geven de drie afvoerblokken weer. De 

symbolen worden in de tekst uitgelegd (bron: Sieben, 2008).

De evenwichtswaarde voor bodemveranderingen ,i ez (waarbij i de periode is) als gevolg van 

de ingreep wordt bepaald uit WAQUA berekeningen (voor ieder afvoerblok), op basis van de 

waterdiepte in de referentiesituatie en verandering in afvoer ten gevolge van de ingreep:

,

,

,

i hg

i e i

i hg

q
z a

q

 
     

 
(1)

waarin:

ia de waterdiepte voor afvoer iQ in de referentie situatie (voor de ingreep)

,i hgq specifieke afvoer voor afvoer iQ in de hoofdgeul

,i hgq verandering in specifieke afvoer voor afvoer iQ in de hoofdgeul ten gevolge van 
de ingreep

Vervolgens kan voor de bodemverandering in dynamische evenwicht voor iedere periode 

worden gesteld:

  ,/

,0 , ,0 1 i i mt T

i i i e iz z z z e


       (2)

ofwel:

  ,/

1,0 ,0 , 1 ,   met i i mt T

i i i i e i iz z z e  


      (3)
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waarin:

it de tijdsduur voor afvoerblok iQ

,i mT de morfologische tijdschaal voor afvoerblok iQ

De tijdsduur van een afvoerblok wordt door WAQMORF bepaald op basis van 

overschrijdingskansen van afvoeren, welke zijn gebaseerd op metingen. Ook de morfologische 

tijdschaal wordt empirisch vastgelegd, en wordt geschreven als:

,i m

i

L
T

w
 (4)

Hierin is L de lengte van het traject waarin de afvoer uit de hoofdgeul verdwijnt en waarin het 

stroombeeld in de hoofdgeul aan deze verminderde afvoer is aangepast. Omdat deze afstand 

per stroombaan en per afvoersituatie varieert, wordt voor een eenduidig en generiek gebruik 

van de vuistregel deze lengte gelijkgesteld aan tweemaal de breedte van de hoofdgeul. De 

voortplantingssnelheid van bodemverstoringen iw varieert per afvoerniveau, en wordt door 

WAQMORF bepaald aan de hand van empirisch vastgestelde relaties. Wanneer het jaar wordt 

geschematiseerd in 3 afvoerblokken (zie Figuur 1), ontstaat het volgende stelsel van 

vergelijkingen:
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Hiermee wordt aan het eind van ieder blok gevonden:
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(6)

In dynamisch evenwicht geldt:

- de minimale bodemverandering is 2,0z , en

- de maximale bodemverandering is 1,0z .

De jaargemiddelde bodemverandering meanz in dynamische evenwicht wordt gevonden door 

integratie van vergelijking (2):
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