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Positionering deelrapport Droogte binnen proces Klimaatbestendige
Netwerken RWS
Met het programma Klimaatbestendige Netwerken geeft RWS uitvoering aan de
afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijk
Adaptatie. Via stresstesten (ambitie 1) en het voeren van risicodialogen (ambitie 2)
wordt toegewerkt naar een uitvoeringsagenda met maatregelen voor realisatie van
klimaatbestendige RWS-netwerken (ambitie 3).
Voorliggend document maakt deel uit van de stresstest Droogte voor het
hoofdvaarwegennet. De stresstesten per thema - droogte, hitte, hoogwater,
extreem weer en indirecte bedreigingen - zijn telkens het startpunt voor de interne
risicodialogen die RWS regionaal voert, alvorens externe risicodialogen te voeren.
Het werkdocument dient als basis, maar is geen definitief document: op basis van
de interne risicodialogen vindt validatie en aanscherpingen plaats. Dit leidt tot een
scherper beeld met kwetsbaarheden per thema en/of regio. Hiermee kan RWS
vervolgens de externe risicodialogen voeren en invulling geven aan de nog op te
stellen uitvoeringsagenda met benodigde maatregelen voor het realiseren van een
klimaatbestendig hoofdvaarwegennet.
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● Samenvatting

Droogte vormt de grootste bedreiging voor de bruikbaarheid van het
hoofdvaarwegennet (HVWN). Gebrek aan water leidt tot:

• Afname van de vaardiepte op de Rijntakken, waardoor schepen steeds minder vracht
kunnen meenemen. Er moeten steeds meer schepen varen om dezelfde
vervoersprestatie te leveren. Dit leidt tot hogere kosten voor de
beroepsbinnenvaart en de sectoren die van de binnenvaart afhankelijk zijn.

• Schutbeperkingen op de Maas, omdat de sluizen door watergebrek niet meer
‘normaal’ kunnen schutten. Schutbeperkingen en andere maatregelen leiden tot
langere wachttijden voor de gebruikers en ook kosten voor de beheerder.

De afvoer (hoeveelheid water in m³/s die beschikbaar is) speelt in deze problematiek
de hoofdrol. Door klimaatverandering neemt de afvoer steeds verder af in droge
periodes en ook de duur van de droogte wordt langer.

Bodemerosie, verschuiving van de afvoerverdeling en zeespiegelstijging
Op de Rijntakken speelt naast het probleem van te geringe afvoer ook het volgende:
• Bodemerosie leidt ertoe dat de rivieren zich steeds dieper insnijden in het

zandige rivierbed. Er liggen echter obstakels zoals kabels, leidingen en vaste
lagen in de bodem. Deze eroderen niet mee en vormen steeds vaker drempels.
Bovendien sluiten sluizen en kanalen steeds minder goed aan op de rivieren,
want ook de sluizen dalen niet mee met de eroderende rivierbodem, waardoor
de invaardiepte van de sluizen steeds kleiner wordt.

• Verschuiving van de afvoerverdeling op de splitsingspunten Pannerden
(Waal-Nederrijn) en Arnhem (Nederrijn-IJssel) leidt tot steeds minder water
richting Nederrijn en IJssel. De verschuiving wordt veroorzaakt door verschil in
erosiesnelheid tussen de riviertakken. De Waal erodeert sneller dan het
Pannerdensch kanaal en de Nederrijn, waardoor de Waal meer water naar zich
toe trekt. Hetzelfde gebeurt bij Arnhem: de IJssel erodeert sneller dan de
Nederrijn en trekt meer water naar zich toe. Dit leidt tot een afname van de
vaardiepte op het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn. Ook de IJssel
ondervindt hinder door steeds geringere aanvoer van water a.g.v. de sterk
trekkende Waal.

• Zeespiegelstijging zorgt juist voor een positief effect op de vaardiepte op de
Waal: het waterstandsverhogende effect van vloed is nu vanuit zee tot Tiel
merkbaar. Dat knikpunt verschuift verder richting de bovenloop.

Het is belangrijk om te realiseren dat een vaardiepteknelpunt niet slechts een lokaal
probleem is, maar bepalend is voor de gehele vaarweg of corridor: de schepen
moeten hun belading afstemmen op het minst diepe deel van het af te leggen
traject. Verder leidt droogte niet alleen tot hinder en schade voor de scheepvaart,
maar ook tot hinder en schade voor andere waterafhankelijke sectoren waaronder
de natuur, de landbouw en de watervoorziening.

Kosten droogte en bodemerosie Rijntakken
Op de Rijntakken leiden droogte en bodemerosie samen tot steeds meer
diepgangknelpunten en daardoor tot toenemende extra (vaar)kosten voor de
scheepvaart. Deze bedragen bij klimaatscenario WH,dry 2050 gemiddeld circa € 120
miljoen per jaar en in een zeer droog jaar (T10) bijna € 300 miljoen per jaar.
In het toekomstig klimaat WH,dry 2050 zal een zeer droog jaar zoals 2018 elke 10
jaar voorkomen.

Onderstaand zijn de knelpunten en kosten per corridor uitgesplitst.
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Knelpunten en extra vaarkosten Bovenrijn en Waal
De ernstigste vaardiepteknelpunten op de Bovenrijn en Waal als gevolg van
bovengenoemde processen, doen zich voor bij Spijk, Gendt/Erlecom, Nijmegen en
op het traject Tiel - Sint-Andries.

Knelpunten en vaarkosten Pannerdensch Kanaal, Nederrijn en IJssel
De knelpunten op de overige Rijntakken concentreren
zich bij Arnhem, tussen de IJsselkop en de stuw van
Driel. Op de IJssel liggen de grootste diep-
gangknelpunten op de Boven-IJssel bij De Steeg,
Cortenoever en Zutphen.

Knelpunten aansluiting sluizen
De aansluiting tussen rivier en aangrenzende sluizen en kanalen is problematisch
bij: Weurt, Tiel en Eefde.

Impact Rijntakken per jaar, scenario WH,dry 2050
De impact - uitgedrukt in kosten - voor de scheepvaart en de direct daarvan
afhankelijke logistieke partijen is op twee manieren berekend:
 modelmatig met behulp van onder andere goederenvervoermodel BIVAS en een

voorspelling van de waterdiepte in 2050.
 op basis van ervaringscijfers van het zeer droge jaar 2018 en de

(kosten)effecten die toen werden waargenomen, geëxtrapoleerd naar het
klimaat in 2050.

De uitkomsten van beide benaderingen liggen redelijk in elkaars verlengde:
Modelresultaat 2050

(BIVAS) Ervaringscijfers 2018 → 2050

Impact, uitgedrukt in € € 263  -  € 332 mln € 306,2 mln

Op de Midden-IJssel en in de
IJsseldelta is alleen nog
sprake van een knelpunt nabij
Zwolle (bocht bij Zalk)
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Impact droogte 2018 op economie
Bij deze financiële schade moet worden
opgemerkt, dat het hier 'slechts' de
scheepvaartkosten betreft. De
gevolgschade voor bedrijven die ten
tijde van droogte niet of steeds minder
via water toegeleverd krijgen, is veel
groter. In 2018 bedroegen de kosten
van de productie-uitval in Nederland en
Duitsland als gevolg van droogte tussen
de 2,8 en 4,7 miljard euro (afhankelijk
van de scope van de studie). Ook de
Nederlandse havens en industrie
ondervinden schade; de
concurrentiepositie van Nederland komt
ten gevolge van droogte in gevaar.

Knelpunten Maas
De knelpunten op de Maas concentreren zich rond de
sluizen van Born, Maasbracht en Heel. In Heel
kunnen de watertekorten alleen worden opgevangen
door schutbeperkingen ("schutregimes"). Bij
Maasbracht en Born kunnen waterverliezen deels
worden gecompenseerd met reeds aanwezige
pompen. Daarnaast heeft Maasbracht nog de
mogelijkheid om hevelend te schutten en water van
de ene sluiskamer naar de andere te laten lopen,
waarbij maximaal de helft van het waterverlies kan
worden beperkt.

Impact Maas
De impact - uitgedrukt in kosten - voor de Maas zijn
relatief beperkt: Bij Born nemen de kosten toe van gemiddeld k€ 48 naar k€ 201,
Maasbracht van k€80 naar k€ 230 en Heel van k€ 8 naar k€ 89. De meeste kosten
worden veroorzaakt door langere wachttijden. Een droog jaar als 2018 zal in het
scenario WH,dry 2050 vaker voorkomen, met een herhalingstijd van eens per 10 jaar.
De schade van zo'n droog jaar voor de scheepvaart bedraag dan voor de drie sluizen
tezamen circa 1,25 miljoen euro.

Figuur 1: Economische impact laagwater. Een analyse
van de effecten van laagwater op de
binnenvaartsector, Erasmus UPT (2020)



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 11

Mogelijke maatregelen
Vooruitlopend op nader onderzoek naar handelingsperspectieven en daarbij te hanteren
transitiepaden zijn de volgende mogelijke maatregelen geïnventariseerd:

Maatregel Kosten Effect Systeem Termijn
K.1 Lateraal kanaal €€€ ++ IJssel Lang
K.2 Stuwen €€€ ++ IJssel, Waal Lang
O.1 Langsdammen €€ + Boven-Waal, IJssel Midden
O.2 Verlengen kribben €€ -- Rijntakken Midden
O.3 Verruwen zomerbed €€ - Rijntakken Lang
V.1 Drempels verlagen € + Waal, IJssel Kort
V.2 Aanpak vaste lagen € + Waal Kort
V.3 Suppleren €€ + Waal, IJssel Lang
A.1 Beleid afvoerverdeling € + Waal, IJssel Kort
A.2 Flexibele afvoerverdeling € 0 Waal, IJssel Kort
A.3 Verdringingsreeks € + Waal, IJssel Kort
A.4 Afvoer bufferen €€€ ? Waal, IJssel Lang
R.1 Robuuste omleidingsroutes €€€ + Waal, IJssel Lang
B.1 Aanpak niet-baggerzones € ++ Rijntakken Kort
B.2 Aanpassen baggerpraktijk € + Rijntakken Kort
B.3 Proactief baggeren € ++ Rijntakken Kort
B.4 Permanente baggersystemen €€ ? Rijntakken Midden
S.1 Minder diep stekende vloot €€€ ++ Waal, IJssel Lang
S.2 Andere vlootsamenstelling €€ + Waal, IJssel Midden
S.3 Voorzieningen piekdrukte €€ + Rijntakken Midden
L.1 Multi-/sychromodaal vervoer €€ 0 Rijntakken Midden
L.2 Alternatieve routekeuzes € + Rijntakken Kort
L.3 Timing transport €€ + Rijntakken Midden
L.4 Voorraadbeheer €€€ + Rijntakken Midden
I.1 Andere verkeersbegeleiding €€ + Rijntakken Midden
I.2 Betere waterstandsvoorspelling €€ + Rijntakken Midden
I.3 Betere vaardieptegegevens ? + Rijntakken Midden

Legenda beoordelingen
Termijn:
- Kort: kan direct uitgevoerd worden
- Midden: kan binnen enkele jaren worden uitgevoerd
- Lang: duurt vele jaren tot decennia
Locatie: toepasbaar op alle Rijntakken of een specifieke tak
Effectiviteit voor scheepvaart: -- / - / 0 / + / ++
Kosten: € / €€ / €€€ (zeer lage kosten tot zeer hoge kosten)
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● Inleiding

Aanleiding

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker merkbaar.
De actualiteit onderstreept dat: de zeer hoge rivierafvoeren begin 2018, gevolgd
door hevige droogte tot laat in het jaar, ongekende temperatuurrecords in de zomer
van 2019, opnieuw forse droogte en extreme hitte in 2020 en hoogwater begin
2021. Ze laten telkens nieuwe verrassingen zien in snelheid en extremiteit. Om de
gevolgen van klimaatverandering voor Nederland zoveel mogelijk te beperken
moeten maatregelen tijdig worden genomen.

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (2014) hebben het Rijk, de provincies,
gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd, dat Nederland in
2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om dit te bereiken moet
klimaatbestendig en waterrobuust  inrichten in 2020 onderdeel zijn van beleid en
handelen om beter om te kunnen gaan met een onzekere toekomst.

Ook het Rijk heeft zich dus gecommitteerd aan de doelen voor het inrichten van
klimaatbestendige en waterrobuuste netwerken die hun beoogde functies kunnen
blijven vervullen. Dit geldt voor alle assets van het Rijk, waaronder het
Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem
(HWS), waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) eigenaar van is
en in opdracht beheerd worden door Rijkswaterstaat (RWS) als
uitvoeringsorganisatie. Dit houdt in dat klimaatbestendige aanleg (MIRT), beheer en
onderhoud (B&O) en vervanging en renovatie (V&R) van de netwerken zo snel
mogelijk de nieuwe norm wordt.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit 2018 worden zeven ambities van
alle betrokken overheden beschreven om de doelstellingen uit de Deltabeslissing te
kunnen realiseren volgens de systematiek: weten-willen-werken. De eerste drie
ambities van DPRA (kwetsbaarheden in beeld brengen, risicodialoog voeren en
strategie opstellen en uitvoeringsagenda opstellen) zijn essentieel om concrete
stappen te kunnen zetten in bewustwording en het plannen van
adaptatiemaatregelen (zie figuur 2). Dit moet leiden tot een uitvoerings- en
investeringsagenda.

Dit deelrapport omtrent droogte maakt onderdeel uit van de rapportage gericht op
de eerste ambitie binnen DPRA: kwetsbaarheden in beeld brengen. Om de
kwetsbaarheden door de gevolgen van klimaatverandering in beeld te krijgen,
dienen alle overheden een stresstest uit te voeren voor de vier klimaatthema’s:
droogte, wateroverlast, hitte en overstroming. Dit document presenteert de
resultaten van de stresstest voor het HVWN, thema droogte.

Uit deze stresstest volgt ruimtelijk inzicht in kwetsbaarheden en de doorvertaling
naar risico’s voor de scheepvaart, nog zonder waardeoordeel. Of deze
kwetsbaarheden en risico’s daadwerkelijk een probleem vormen en maatregelen
vergen, wordt tijdens de interne en externe risicodialogen besproken1.

1 De interne risico dialogen zullen worden uitgevoerd tussen IenW en RWS. De externe
risicodialogen zijn met gebiedspartners (regionale overheden en andere net(werk)beheerders)
binnen de werkregio’s DPRA en partijen uit de scheepvaartsector.
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Doel van de stresstest

Het doel van de stresstest voor het HVWN is tweedelig:

Doelstelling 1: Het in beeld brengen van de kwetsbaarheden van het HVWN in
relatie tot de belangrijkste bedreigingen vanuit klimaatverandering
en de doorvertaling naar risico’s voor de scheepvaart.

Doelstelling 2: Een gedeeld beeld van de stresstestresultaten creëren ter
voorbereiding op de interne en externe risicodialogen2.

Hiervoor dienen eerst de volgende hoofdonderzoeksvragen te worden beantwoord:

 Welke bedreigingen vanuit klimaatverandering zouden negatieve effecten
kunnen hebben op de scheepvaart?

 Hoe vaak en hoe lang wordt het HVWN blootgesteld aan de negatieve effecten
van klimaatverandering?

 Waar in het HVWN worden deze negatieve effecten verwacht?
 Welke elementen binnen het HVWN worden blootgesteld aan de negatieve

effecten van klimaatverandering?
 Hoe kwetsbaar (fysiek en economisch) zijn de blootgestelde elementen voor de

negatieve effecten van klimaatverandering?
 Wat zijn de verwachte risico’s voor de scheepvaart?
 Welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te beperken?

2 De interne risico dialogen worden uitgevoerd tussen IenW en RWS. De externe risicodialogen
zijn met gebiedspartners (regionale overheden en andere net(werk)beheerders) binnen de
werkregio’s DPRA of op een ander passend niveau.

Figuur 2: Zeven ambities binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018).
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Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat een beknopte beschrijving van de gebruikte aanpak binnen dit
project.

De belangrijkste bedreigingen vanuit klimaatverandering die invloed zouden kunnen
uitoefenen op de scheepvaart worden in hoofdstuk 2 beschreven. Dit hoofdstuk gaat
ook in op de ontwikkeling van de bedreigingen in het verleden en de
toekomstverwachtingen. Hoofstuk 3 toont aan wat deze bedreigingen doen met de
toestand van de vaarwegen.

In hoofdstuk 4 worden de elementen binnen het HVWN geïdentificeerd, die nu en in
de toekomst worden blootgesteld aan de negatieve effecten van klimaatverandering.
De mate van kwetsbaarheid (fysieke en economische schade) van deze
blootgestelde elementen wordt in hoofdstuk 5 gepresenteerd.

Hoofdstuk 6 brengt de resultaten van bovengenoemde aspecten bij elkaar een geeft
een overzicht van de verwachte risico’s van klimaateffecten voor de scheepvaart.

Hoofdstuk 7 presenteert een eerste inventarisatie van mogelijke preventieve,
gevolg-beperkende en/of herstelmaatregelen om de negatieve effecten van
klimaatverandering voor de scheepvaart tegen te gaan.

De samenvattende conclusies en aanbevelingen voor vervolgstappen worden in
hoofdstuk 8 gegeven.
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1 Aanpak

1.1 Klimaatrisico-analyse

Klimaatgerelateerde risico’s

Het risico van klimaateffecten wordt bepaald door de combinatie van de kans op en
de intensiteit van klimaatgerelateerde bedreigingen (bijv. hitte), de blootstelling
hieraan (bijv. blootgestelde bruggen) en de kwetsbaarheid van de blootgestelde
elementen voor de schadelijke gevolgen van klimaatverandering (bijv. stremmingen
als gevolg van een vastgelopen brug door uitgezette materialen). Een bedreiging
wordt pas een risico wanneer een element wordt blootgesteld aan de bedreiging en
deze kwetsbaar is als het hieraan wordt blootgesteld. Zo kan een bedreiging als
hoog water wel optreden en schepen er aan blootstellen, maar als deze er niet
kwetsbaar voor zijn, bijv. omdat er geen scheepvaartbeperkingen zijn bij hoog
water, dan is er geen sprake van een concreet risico. Anders is het voor de dijken,
die ook blootgesteld worden aan hoog water, en er wél kwetsbaar voor zijn. De drie
begrippen bedreiging, blootstelling en kwetsbaarheid moeten per klimaatthema
goed worden onderzocht.

Figuur 3 presenteert een grafische weergave van deze interactie. Veranderingen in
zowel het klimaatsysteem (links) als de sociaaleconomische processen en het
gevoerde beleid (rechts) beïnvloeden de aard en omvang van de risico’s3.

3 Bron: PBL (2015). Van risicobeoordeling naar adaptatiestrategie. Risicobeoordeling
klimaateffecten bij rapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering’ (achtergrondstudie).

Figuur 3: Factoren die van invloed zijn op klimaatgerelateerde risico’s (conceptueel kader van
IPCC WGII AR5). Bron: IPCC (2014)
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Dit onderzoek gaat dus in op de drie aspecten - bedreigingen, blootstelling en
kwetsbaarheden - die de risico’s op klimaateffecten direct beïnvloeden. Elk aspect
wordt uitvoerig behandeld in de komende hoofdstukken. De interactie tussen deze
drie aspecten wordt bij elkaar gebracht bij het onderdeel over risico’s.

Verder wordt ook een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke klimaatadaptieve
maatregelen om de risico’s te minimaliseren (rechterkant van figuur 3). Dit
onderzoek legt de focus dus niet op klimaatmitigerende acties, die juist gericht zijn
op het verminderen van de intensiteit van klimaatgerelateerde bedreigingen
(linkerkant van figuur 3). Dit onderzoek legt focus op adaptatie-acties, gericht op
het aanpassen van het hoofdvaarwegennet op de verwachte effecten van
klimaatverandering.

Terminologie in klimaatrisicomanagement

Er bestaan verschillende definities voor risico. In dit document wordt niet ingegaan
op dé juiste benadering en terminologie, maar wordt aangegeven welke benadering
en terminologie in deze stresstest is gebruikt.
De definities van de belangrijkste termen worden hierna in ‘Box 1’ gepresenteerd.

Box 1: Terminologie klimaatrisicomanagement (IPCC WGII, AR5)

Bedreiging: mogelijk optreden van klimaatgerelateerde fysieke gebeurtenissen of
(langzaam evoluerende) trends of hun directe fysieke effecten (bijv. overstromingen) die
kunnen leiden tot verlies van levens, letsel of andere gezondheidseffecten, evenals
schade en verlies aan eigendommen, infrastructuur, bestaansmiddelen, dienstverlening,
ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen.

Blootstelling: aanwezigheid van mensen, bestaansmiddelen, soorten of ecosystemen,
milieufuncties, diensten, hulpbronnen, infrastructuur, of economische, sociale of culturele
middelen op plaatsen en omgevingen die nadelig kunnen worden beïnvloed.

Kwetsbaarheid: geneigdheid of predispositie om negatief te worden beïnvloed (schade
oplopen). Kwetsbaarheid heeft twee relevante elementen: gevoeligheid of vatbaarheid
voor schade (bijv. door de fysieke eigenschappen van de infrastructuur) en onvoldoende
capaciteit om ermee om te gaan en zich aan te passen (bijv. onvoldoende voorbereid zijn
of niet snel kunnen reageren op potentiele schade).

Risico’s van klimaatveranderingseffecten: potentiële gevolgen waar iets van waarde
(bijv. middelen, mensen, ecosysteem, etc.) op het spel staat en waar de uitkomst onzeker
is. Risico is het product van de waarschijnlijkheid op klimaatgerelateerde bedreigingen,
de blootstelling hieraan en de kwetsbaarheid voor schadelijke gevolgen.

Bron: IPCC (2014)
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1.2 Procesaanpak

Algemene aanpak

Voor het uitvoeren van de klimaatrisico-analyse, zijn meerdere stappen doorlopen.
Deze stappen zijn onderstaand uiteen gezet in een zogenaamde Road Map. Eerst
wordt echter stilgestaan bij een noodzakelijke tussenstap in de beoordeling van
bedreiging, blootstelling en kwetsbaarheid, namelijk de 'toestand van het
watersysteem'. Bij de belangrijkste klimaatbedreigingen wordt de scheepvaart
namelijk niet zichtbaar direct blootgesteld. Door inzichtelijk te maken, hoe
veranderingen de toestand van het watersysteem verandert, kunnen vervolgens de
negatieve effecten in beeld gebracht worden voor de bevaarbaarheid van het
hoofdvaarwegennet.

Voor de bedreiging 'droogte' is deze samenhang het meest herkenbaar: de schepen
zelf - als object - hebben geen last van droogte; het is het watersysteem, waarop de
schepen hun vervoersfunctie uitoefenen, dat op den duur effecten van droogte
ondervindt, zoals steeds lagere afvoeren en daardoor minder diep vaarwater voor de
scheepvaart. En dat effect is voor de scheepvaart de werkelijke bedreiging.

Begrip Droogte: daar waar in dit rapport wordt gesproken over 'droogte', wordt
bedoeld: een situatie met lage tot zeer lage rivierafvoeren en bijhorende effecten op
de waterstanden.

De inschatting van de blootstelling en de kwetsbaarheid van het hoofdvaarwegennet
kan alleen in samenhang met de veranderingen in de toestand van het
watersysteem worden beoordeeld. Daarom is in de aanpak de (verandering van de)
toestand van het watersysteem opgenomen.

Met de invoeging van de toestand van het watersysteem ziet de totale aanpak er als
volgt schematisch uit:

Figuur 4: Aanpak stresstest HVWN
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Bij het inventariseren van de bedreigingen is uitgegaan van twee scenario's,
namelijk een scenario omtrent klimaatverandering - gebaseerd op de 2014-
scenario's van het KNMI - dat is vertaald naar rivierafvoeren en effecten van
zeespiegelstijging op de waterstanden. En een morfologisch scenario dat is vertaald
naar een bodemligging en waterdiepte voor de riviertakken. Met behulp van
simulatiemodellen zijn deze vervolgens geëxtrapoleerd naar een toekomstige
afvoer, bijbehorende waterstand en bodemligging.
Bij de beoordeling van de blootstelling zijn o.a. de zogenaamde WLO-scenario's4

omtrent ontwikkelingen in deelsectoren van de economie gebruikt, die vervolgens -
na aannames omtrent toekomstige Deltabeslissingen ten aanzien van o.a.
waterverdeling - zijn vertaald naar blootgestelde functies, actoren en componenten
van het hoofdvaarwegennet.
Om de kwetsbaarheid te kunnen bepalen, is aan de hand van minimum
vaarprofielen (breedte en diepgang, doorvaarthoogte van bruggen) en verwachte
fysieke knelpunten als gevolg van het veranderende watersysteem het effect voor
de gehele transportsector bepaald.

Iteratieve aanpak

Bij de praktische uitvoering van de aanpak is iteratief gewerkt, dat wil zeggen: naar
bevind van zaken is soms de aanpak bijgesteld, uitgebreid of ingekort. Dit was
noodzakelijk omdat het concept van de stresstesten relatief nieuw is, nog niet
eerder is toegepast op het hoofdvaarwegennet en omdat de kennis omtrent dit
instrument nog in ontwikkeling is. Een iteratieve aanpak was nodig en nuttig om op
korte en langere termijn nieuwe en bestaande kennis te vergaren en te doorgronden
en met dit doel beter te benutten en zodoende effectiever en beter risicogestuurd te
kunnen werken.

Er is bij de uitvoering van grof naar fijn gewerkt: de bedreigingen, blootstelling en
kwetsbaarheden zijn eerst kwalitatief beschreven. Vervolgens zijn globale cijfers en
details verzameld en is ten slotte waar mogelijk ingezoomd op detailniveau.
Zo'n aanpak biedt de mogelijkheid om relatief snel een eerste beeld te krijgen van
kwetsbaarheden en hun locaties, als eerste bouwsteen voor zogenaamde
risicodialogen.

Dialogen

Juist vanwege het relatief nieuwe karakter van de stresstesten is er voor gekozen
om op meerdere momenten in het onderzoek dialogen te organiseren met
stakeholders en experts. Deze dialogen dienen enerzijds ter validatie en eventueel
nuancering van de tussenresultaten en anderszins om de risico's te analyseren en
te duiden.

Validatiedialogen
De validatiedialogen bestaan uit gesprekken met experts op het gebied van
scheepvaart, rivierkunde, hydrologie en aanverwante specialismen. Deze dialogen
zijn bedoeld om na te gaan, of de juiste onderzoeksmethode is gebruikt, of de
aannames en berekeningen plausibel zijn en of de uitkomsten gedeeld worden. Ook
wordt in deze dialogen een eerste inventarisatie van mogelijke maatregelen
uitgevoerd. De validatiedialogen worden eerst intern gevoerd met deskundigen van

4 Macro-economische scenario's zoals opgenomen in de nota Welvaart en Leefomgeving 2015
van het Planbureau voor de Leefomgeving
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Rijkswaterstaat en de Beleidskern van I&W, en vervolgens extern met
belangenorganisaties, marktpartijen en/of andere overheden.

Risicodialogen
In de risicodialogen worden de uitkomsten van de stresstesten besproken met
stakeholders, zowel de direct bij de vaarweg betrokken partijen zoals de gebruikers
en de beheerders, maar ook met omgevingspartijen zoals gemeenten, provincies,
waterschappen en maatschappelijke organisaties. Met deze partijen wordt de
vertaalslag gemaakt van risico's naar mogelijke oplossingen en wordt
geïnventariseerd, hoe klimaatbestendig handelen vanaf 2020 eruit zou moeten zien.
Daarbij komen ook vragen aan bod als: "welke risico's willen of moeten we
accepteren?" en "wie moet welke rol spelen in de aanpak van risico's?"

In bijlage A zijn lijsten opgenomen van de partijen betrokken bij de
validatiedialogen en risicodialogen.

1.3 Scope

1.3.1 Bedreiging droogte

In deze studie wordt de focus gelegd op bedreigingen die invloed zouden kunnen
uitoefenen op de bevaarbaarheid van het hoofdvaarwegennet.
Dit deelrapport richt zicht op de bedreiging droogte.

Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is voor 2020 afgesproken om de
eerste stresstesten te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: droogte,
wateroverlast, hitte en overstroming.

Verder worden de effecten van zeespiegelstijging ook meegenomen. Voor de
stresstest hoofdvaarwegennet is er voor gekozen om de thema's wateroverlast,
overstroming en zeespiegelstijging samen te voegen tot één thema hoogwater,
waarin hoge rivierafvoeren & zeespiegelstijging aan bod komen. Verder komt
zeespiegelstijging ook aan bod in de stresstest droogte.

De stresstest wordt uitgebreid met een specifieke indirecte bedreiging: de effecten
van ingrepen ten behoeve van andere rivierfuncties om klimaatrisico’s te
reduceren. Deze bedreigingen worden ieder in een apart deelrapport behandeld.

1.3.2 Tijdshorizon

Qua tijdshorizon wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de KNMI-scenario's voor
klimaatverandering, namelijk 2050 en 2085. Daarbij moet worden opgemerkt, dat
er aanzienlijk méér materiaal qua voorspellingen en extrapolaties beschikbaar is
voor de horizon 2050 dan voor 2085; studies met tijdshorizon 2085 zijn zeldzaam.
Dit houdt enerzijds verband met de toenemende onzekerheid van lagere termijnen
van voorspelling en anderzijds met de complexiteit van de zogenaamde
regionalisatie van globale langetermijneffecten naar concrete effecten voor het
hoofdvaarwegennet.

1.3.3 Geografische afbakening
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De geografische afbakening verschilt per thema. De problematiek rond droogte
concentreert zich op de rivieren. Voor Nederland zijn dat de Rijntakken5 en de
Maas. Onderzoek6 uit 2018 geeft aan, dat op deze routes de gevoeligheid voor
vaardieptebeperkingen ten gevolge van droogte groot is.

Daarbij is de Rijn veruit de grootste internationale transportcorridor met een
intensiteit in Nederland van ca. 120.000 scheepvaartbewegingen en een
vervoersvolume van ca. 140 miljoen ton per jaar.
De overige Rijntakken hebben een verbindingsfuncties tussen de grote zeehavens
onderling, met name de Lek met 38 miljoen ton transport tussen Rotterdam en
Amsterdam, of tussen de havens en het achterland: Nederrijn 18 miljoen ton en
IJssel 12 miljoen ton, waarvan de helft zich concentreert op de Twentekanalen.

De Maas is eveneens een internationale corridor, naar België en Frankrijk en heeft
daarnaast een belangrijke nationale en regionale functie.
De internationale component van de Maas bedraagt ca. 20 miljoen ton en 25.000
passages per jaar. De regionale component bedraagt ongeveer 10 miljoen ton en
12.500 passages per jaar.

Qua intensiteit en vervoersvolume kent het hoofdvaarwegennet in Nederland nog
enkele grote corridors, waaronder het zeer drukke Amsterdam-Rijnkanaal en de
route Rotterdam-Antwerpen, maar deze routes bestaan voor een zeer groot deel uit
kanalen met een vast waterpeil en slechts een beperkte afhankelijkheid van de
rivierafvoeren. Deze routes zijn veel gevoeliger voor (externe) keuzes t.a.v. water-
en peilbeheer en juist minder voor droogte. Ze worden in de droogte-analyse niet
meegenomen, maar komen aan de bod in de stresstest externe bedreigingen.

Bodemerosie

Hoewel er geen oorzakelijk verband7 is tussen klimaatverandering en het
verschijnsel van bodemerosie - het steeds dieper insnijden van rivieren in het
landschap - heeft bodemerosie evenwel een zeer sterke negatieve invloed op de
bevaarbaarheid van het hoofdvaarwegennet. Het is bovendien een voortschrijdend
probleem dat door de droogteproblematiek verder wordt verergerd. Door
voortschrijdende bodemerosie komen namelijk duikers, kabels, leidingen en andere
vaste structuren in en onder het rivierbed bloot te liggen en vormen drempels bij
laagwatercondities. Bovendien ontstaat er bij voortduring van de erosie steeds meer
een mismatch tussen de rivieren en aansluitende kanalen, omdat de sluizen naar die
kanalen niet mee dalen met de rivier. Daardoor neemt de facto de diepgang
waarmee het aansluitende vaarwegsysteem kan worden bereikt, steeds verder af.
Ook rivierhavens gelegen aan eroderende trajecten ondervinden soortgelijke
problemen. Vanwege de sterke samenhang tussen bodemerosie en droogte wordt
bodemerosie in de stresstest droogte meegenomen en krijgt daarmee dezelfde
geografische afbakening.

1.3.4 Sectoren

Droogte heeft betrekking op het goederenvervoer over water en de daaraan
verbonden logistieke sectoren en industrieën. Droogte is relevant voor alle

5 Bovenrijn en Waal, Pannerdensch Kanaal, IJssel, Nederrijn en Lek
6 Bron: Ecorys (2018). Kosten en effecten van droogte voor de scheepvaart. Eindrapportage.
7 Mogelijk is wel sprake van ander landgebruik in Midden-Duistland t.g.v. klimaatverandering
en daaruit voortkomende verandering in het sedimentaanbod uit dit deel van het
Rijnstroomgebied
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deelsectoren van de binnenvaart die gevoelig zijn voor waterdiepte en de daaraan
gerelateerde aflaaddiepte en dus vervoerscapaciteit qua goederen.
Dat impliceert, dat deelsectoren die weinig tot geen hinder ondervinden van
beperkingen in de diepgang, op dit moment kunnen worden uitgesloten.
Dit betreft vooral de recreatievaart met een zeer geringe gemiddelde diepgang. De
recreatievaart is daarom voorlopig buiten beschouwing gelaten. Ook de
passagiersvaart, bijv. riviercruises, is minder gevoelig voor diepgangproblematiek,
maar kan mogelijk geraakt worden door falende aansluitingen tussen rivieren en
kanalen (problematiek bodemerosie) en zal ook bij extreem laag water niet meer
kunnen functioneren. Daarom wordt bij het thema droogte in een later stadium
(vervolgonderzoek) nog gecheckt, in hoeverre de alsnog passagiersvaart moet
worden meegenomen als deelsector.

1.4 Scenario’s

1.4.1 Scenario-analyse

Om een beeld te krijgen van de effecten van de blootstelling van de diverse
sectoren aan de bedreigingen, is gewerkt met scenario-analyse. Zo'n analyse
anticipeert op een onzekere toekomst en kan daarom niet exact de effecten
voorspellen, maar kan wel een plausibele bandbreedte geven qua effecten. Het
spreekt voor zich, dat hoe groter het aantal variabelen is waarvoor scenario's
moeten worden uitgewerkt, hoe groter de uiteindelijke bandbreedte wordt qua
uitkomsten.
In dit onderzoek bleek het noodzakelijk om voor twee variabelen scenario's uit te
werken: klimaatverandering en economische ontwikkeling.

1.4.2 Klimaatscenario’s

Voor klimaatverandering wordt gebruikt gemaakt van de klimaatscenario’s KNMI
2014 (KNMI, 2015) die gebruikt worden binnen de Deltascenario’s (Deltares, 2017).
Voor een matige klimaatverandering is er het scenario met gematigde (G)
temperatuurstijging en lage (L) veranderingen in het luchtstromingspatroon: GL.

Figuur 5: Links: Klimaatscenario’s KNMI; Rechts: assenkruis Deltascenario’s. Matige
klimaatverandering komt overeen met GL, snelle klimaatverandering met WH
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Voor snelle klimaatverandering is er warme (W) temperatuurstijging en hoge (H)
veranderingen in het luchtstromingspatroon: WH

8. In de scenario’s zit een
zeespiegelstijging in 2050 van respectievelijk 15 en 40 cm. In figuur 4 zijn zowel de
klimaatscenario’s als de deltascenario’s weergegeven.
Voor dit onderzoek is dus gekozen voor de twee uitersten qua bandbreedte: GL

versus WH

1.4.3 Sociaal-economische scenario’s

Met het verschijnen van de nieuwe nota Welvaart en Leefomgeving (WLO, CPB en
PBL, 2015) wordt nog gewerkt met twee scenario's voor economische ontwikkeling:
Laag en Hoog, voor de jaren 2030 en 2050.

Scenario Hoog combineert een hoge economische groei van 2 procent per jaar met
een relatief sterke bevolkingsaanwas. En in scenario Laag gaat een gematigde
economische groei van 1 procent per jaar samen met een beperkte demografische
ontwikkeling. Deze referentiescenario’s zijn beleidsarm ingevuld. Ze bieden
daardoor een inzicht in toekomstige knelpunten en kansen en vormen zo een kader
om na te denken over (toekomstig) beleid.

Bron: Nederland in 2030 en 2050: Twee referentiescenario’s, CBP & PBL

In dit onderzoek is - om aan te sluiten bij de tijdshorizon van de klimaatscenario's -
alleen gewerkt met economische scenario's 2050H en 2050L. De scenario's voor
2030 zijn buiten beschouwing gelaten.

8 Er wordt gebruik gemaakt van het scenario WH/WH,dry waarin de neerslag in Nederland
afkomstig is uit het scenario WH en voor de neerslag in Europa (en dus de rivierafvoer) het
extra droge scenario WH, dry (Klijn, et al, 2015). Dit scenario is ook gebruikt in Deltaprogramma
Zoetwater (DPZW), zie hoofdstuk 2.4.2 van Mens, et al (2019).
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2 Bedreigingen vanuit klimaatverandering voor de scheepvaart

2.1 Introductie

Dit hoofdstuk behandelt de bedreigingen droogte die klimaatverandering brengt
voor de scheepvaart op de Rijntakken en de Maas. Onderstaande paragrafen gaan
meer in detail in op die bedreigingen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de
historische ontwikkeling van de bedreigingen en verwachte toekomstige situatie,
inclusief onzekerheden daaromtrent. Eerst moet echter kort worden stilgestaan bij
het begrip scheepvaart. Waar wordt die scheepvaart in het functioneren precies
geraakt door de klimaatverandering? Onderstaand paragraaf bevaarbaarheid gaat
hierop in.

2.2 Bevaarbaarheid

De bevaarbaarheid van een vaarweg wordt gezien als één van de basisfuncties van
een waterlichaam. Deze functie bevaarbaarheid heeft twee doelen:

1 Bereikbaarheid – eindbestemmingen moeten bereikt kunnen worden door
het vaarwegverkeer met voldoende transportcapaciteit en betrouwbare
reistijden. Dit stelt eisen aan de afmetingen van de vaarweg bij verschillende
afvoeren (breedte en de diepte van de vaarweg en doorvaarthoogte onder
bruggen) en aan de beschikbaarheid en capaciteit van schutsluizen en
overslagvoorzieningen en de stabiliteit van oevers. Bereikbaarheid heeft niet
alleen betrekking op het vervoer van goederen, maar ook op bereikbaarheid
voor de recreatievaart.

2 Verkeersveiligheid – het vaarwegverkeer dient veilig te worden afgewikkeld.
Dit vertaalt zich in eisen aan een veilige scheiding en sturing van
scheepvaartverkeer en dat vertaalt zich weer in o.a. een benodigde
vaarwegbreedte. Ook het faciliteren en verzorgen van scheepvaartverkeer,
bijv. door het bieden van voldoende ligplaatsen en overnachtingshavens is
onderdeel van de verkeersveiligheid.

Het overkoepelende doelbereik voor bevaarbaarheid bestaat daarmee uit het
realiseren van een goede bereikbaarheid over water, voldoende transportcapaciteit,
veilige vaarwegen en betrouwbare reistijden.

In deze studie wordt de focus gelegd op de invloed die droogte zou kunnen uitoefenen
op deze aspecten van de bevaarbaarheid. In elke stresstest wordt bepaald, via welk
mechanisme de transportcapaciteit, betrouwbare reistijden en veiligheid worden
bedreigd en zal worden getracht om een waarde (grootheid en eenheid) te koppelen
aan de verandering van daarin.
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Daarbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de zgn. effectmethodiek die in het
kader van project Integraal Riviermanagement (IRM) is uitgewerkt. Deze
effectmethodiek kent o.a. de volgende categorieën effecten:
 Vaarwegdimensie
 Wachttijden (bij sluizen)
 Transportkosten
 Transportprestatie
 Baggerbezwaar
 Drempelvorming in rivier of met aangrenzend scheepvaartnetwerk
 Nautische veiligheid

2.3 Droogte

2.3.1 Lage rivierafvoeren in combinatie met bodemerosie - introductie

De bedreiging droogte doet zich vooral voor in vrij afstromende rivieren die worden
gevoed door smeltwater en regenwater. Onder normale omstandigheden - zonder
droogte - blijft er voldoende water in de vorm van sneeuw en ijs liggen in
berggebieden en komt vrij gedurende de lente en zomer.
Regen wordt voornamelijk vastgehouden door de bodems en kom eveneens via
stroompjes en beekjes uiteindelijk geleidelijk vrij in het riviersysteem.

In een droog jaar is er - als gevolg van diverse klimatologische effecten - sprake
van een neerslagtekort en kan er ook sprake zijn van forse verdamping bij grote
hitte. Hierdoor wordt de rivier minder gevoed vanuit de stroompjes en beken, met
lage rivierafvoeren en dus steeds lagere waterstanden als gevolg.

Neerslagtekorten in het gehele stroomgebied van de rivieren kunnen al beginnen in
het voorjaar en bereiken doorgaans een piek in augustus.

Figuur 6: Neerslagtekort in Nederland in 2020, landelijk gemiddelde over 13 meetstations.
Bron: KNMI
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De afgelopen decennia hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die in een
droog jaar extra negatieve effecten kunnen hebben. Zo zijn belangrijke bronnen van
smeltwater zoals sneeuw en gletsjers steeds kleiner geworden en leveren daarmee
een steeds geringere bijdrage aan de rivierafvoer in de zomer. Bovendien is het
landgebruik langs de rivieroevers ingrijpend veranderd en steeds verder
verstedelijkt, waardoor de regen die in deze gebieden valt, zeer snel via riolen wordt
afgevoerd en niet in de bodem wordt vastgehouden. Daardoor is de bufferende
capaciteit van de bodem afgenomen.

De geringere aanvoer van water, maar ook verhoogde verdamping a.g.v. stijdende
gemiddelde temperaturen en toenemende watervraag vanuit de landbouw leiden tot
lagere rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vroeger in het (groei)seizoen
zullen optreden en langer zullen aanhouden.

Dit was in 2018 goed merkbaar:
aanvankelijk was er in 2018 sprake van
juist zeer veel regen in januari en veel
smeltwater van heftige sneeuwval in de
winter van 2017-2018, maar al in
februari was er sprake van
neerslagtekorten en volgde een
ongebruikelijk warm voorjaar met de
warmste meimaand sinds 300 jaar.
Daarop volgde een zeer warme en droge
zomer en hield de droogte aan tot eind
september. De regen die uiteindelijk viel
in het stroomgebied van de Rijn, werd
door de zeer droge bodem geabsorbeerd
en amper doorgegeven aan de beken en
stromen. De rivierafvoeren bleven dalen
en laag tot eind november 2018, met
meerdere dieptepunten in oktober en
eind november toen de waterdiepte op de
Bovenrijn en Waal nog ca. 1,60 m
bedroeg op het ondiepste punt in de
vaargeul en slechts 1,40 m op de IJssel.

Figuur 8: Minst gepeilde diepten op de
vaarwegen op 24 oktober 2018. Bron: NOS
Teletekst

Morteratschgletsjer, Graubünden, Zwitserland.
Bron: J. Alean, SwissEduc

Bevolkingsdichtheid in Europa 2010/2011. Bron:
Gfk Geomarketing

Figuur 7: Versterkende factoren droogteproblematiek
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De schepen op de Rijntakken konden door de dalende waterstanden steeds minder
vracht meenemen, bepaalde bestemmingen werden onbereikbaar en uiteindelijk
leidde dit tot tekorten aan brandstoffen, voedsel en grondstoffen voor de industrie.

De economische schade van dit extreem droge jaar is door de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart i.s.m. het Duitse bureau voor de Statistiek becijferd op bijna 5
miljard euro, als gevolg van uitval van de productie van de Duitse industrie.

Figuur 10: Effect van droogte 2018 voor de Duitse industrie. Bron: Centrale
Commissie voor de Rijnvaart

Figuur 9: Artikel in De Telegraaf, 21 november 2019. Bron: TMG
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Droogte en bodemerosie
Voor het rivierensysteem in Nederland moet bij droogte ook worden gekeken naar
het verschijnsel bodemerosie. De bodem van het zomerbed van de Nederlandse
rivieren is zanderig en daardoor gevoelig voor erosie als gevolg van zogenaamde
hydromorfologische processen: stromend water pakt bodemmateriaal (sediment) bij
de ene locatie op en zet het elders weer af (depositie). Als er minder sediment het
systeem binnenkomt dan eruit gaat, is er sprake van erosie en snijdt de rivier
uiteindelijk steeds dieper de bodem in.
De erosie leidt ertoe, dat vaste onderdelen in de bodem, zoals kabels en leidingen,
steeds minder bedekking krijgen en uiteindelijk bloot komen te liggen. Ze vormen
dan obstakels (diepgangbeperkingen) voor de scheepvaart. Ook leidt bodemerosie
ertoe, dat aansluitende kanalen en sluizen - waarvan de bodem vast ligt - steeds
minder goed aansluiten op de verdere zakkende rivierbodem. In uiterste gevallen
komen de voorhavens van de sluizen die toegang geven tot die kanalen helemaal
droog te liggen, zoals in het verleden geschiedde bij de oude sluis in het Kanaal van
Sint-Andries:

De bodem van het zomerbed in de bovenlopen van de Nederlandse Rijntakken is in
een eeuw ca. één tot twee meter gedaald als gevolg van erosie. Ook het zomerbed
van de Maas is de afgelopen eeuw steeds dieper komen te liggen. Een belangrijke
oorzaak is het effect van de grootschalige riviernormalisatie in de 18e en 19e eeuw:
het verwijderen van bochten en het insnoeren van de vaargeul met kribben ten
behoeve van de bevaarbaarheid leidde tot hogere stroomsnelheden in de geul en
dus tot meer erosie. Ook heeft de winning van zand en grind en de verminderde
sedimentaanvoer vanuit Duitsland en België gezorgd voor het verder eroderen van
de rivierbodem. De rivierbodem ontwikkelt zich niet in alle riviertakken op dezelfde
manier: er zijn eroderende, aanzandende en stabiele trajecten. De ongelijkmatige
veranderingen zorgen voor een geleidelijke verandering van de rivierafvoer op
splitsingspunten bij Pannerden en Westervoort. Dit is vooral merkbaar bij een lage
rivierafvoer, wanneer de bevaarbaarheid op de Rijntakken al een punt van zorg is.

Figuur 11: Oorspronkelijke en thans droog gevallen oude sluis van Sint-Andries als gevolg van
bodemerosie; bron: RenéV / CC BY-SA (creative commons licentie)
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Tabel 1: Erosie van het zomerbed (verandering van de bodemligging) op de Rijntakken
volgens verschillende studies, gemeten over verschillende periodes en op verschillende
trajecten (overgenomen uit Hiemstra, 2019)

Studie Sieben (2009) Sieben et al.
(2015)

Hendrikssen
(2018)

Meetperiode 1950-2000 2000-2012 2000-2015
Boven-Rijn (km 858-867) -3,0 cm/jaar -1,0 cm/jaar -0,4 cm/jaar
Boven-Waal (km 867-890) -3,0 cm/jaar -1,5 cm/jaar -1,5 cm/jaar
Midden-Waal (km891-915) -1,0 cm/jaar -0,7 cm/jaar -0,9 cm/jaar
Beneden-Waal (km 916-951) -2,6 cm/jaar +0,4 cm/jaar +0,4 cm/jaar

De manier en de snelheid waarmee de bodem zich in de komende vijftig jaar
ontwikkelt, is onzeker. Een aantal factoren heeft hier invloed op, zoals (1) de
omvang en samenstelling van inkomend sediment op de bovenrand van het
systeem, (2) de veranderingen in rivierafvoer op de bovenrand van het systeem, (3)
de verdeling van water en sediment op de splitsingspunten, (4) de vergroving van
het bodemmateriaal en (5) de waterstanden en bodemontwikkelingen op de
benedenrand (zeespiegelstijging en morfologische impact). Daarnaast speelt
uiteraard ook het ingrijpen van de mens een rol, bijv. door aanleg van
waterbouwwerken, ingrepen in de uiterwaarden en het uitvoeren van beheer en
onderhoud (bijv. baggeren) van de rivierbodem. Het is ook aannemelijk dat de
scheepvaart zelf bijdraagt aan de bodemerosie, doordat het toegenomen
motorvermogen van de vloot leidt tot krachtiger stuwstralen van de
scheepsschroeven en dus hoge stroomsnelheden ter plaatse van de rivierbodem.

Bodemerosie is geen direct effect van klimaatverandering, maar verergert de
droogteproblemen en is daarom expliciet bij het droogtevraagstuk meegenomen.

2.3.2 Effecten van droogte op de scheepvaartsector

Het mechanisme waarmee droogte effecten sorteert voor de scheepvaart laat zich
kort samenvatten: droogte leidt tot steeds minder water in de vaargeul en
daardoor kunnen schepen steeds minder diep laden.

Hierachter gaat echter een complexe wereld van oorzaak en gevolg schuil. Er wordt
namelijk door diverse actoren in de sector verschillend gereageerd op de droogte.
Die reacties leiden weer tot nieuwe effecten en nieuwe reacties. In onderstaand
figuur is dit schematisch uitgewerkt. Daarbij is tevens aangegeven, welk
modelinstrumentarium kan worden gebruikt om bepaalde deelaspecten (effecten) te
bepalen.
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De in dit schema geschetste effecten zien er qua omvang per deelmarkt verschillend
uit. Sommige deelsectoren zijn minder gevoelig voor lagere waterstanden, omdat ze
bijvoorbeeld al relatief lage beladingsgraden kennen, zoals de containervaart die
zowel volle als lege containers vervoert en zelden volledig op waterstand aflaadt.
Andere deelsectoren zijn juist heel gevoelig, zoals het grootschalige kolen- en
ertstransport tussen Rotterdam en Duisburg. Elke centimeter minder water vertaalt
zich voor die sector in tientallen tonnen afname van laadcapaciteit per reis.

In Hoofdstuk 5 zullen voor verschillende scenario’s en cases de effecten kwantitatief
worden weergegeven.

2.3.3 Van historische naar toekomstige rivierafvoeren

Om de effecten van de klimaatverandering op de scheepvaart te kunnen
voorspellen, moeten de diverse klimaatscenario's worden vertaald naar toekomstige
rivierafvoeren en bijbehorende waterstanden.
Daarbij is het belangrijk om te voorspellen, hoe laag de afvoer wordt, maar ook hoe
lang deze lage afvoer aanhoudt.

Voor de twee riviersystemen Rijntakken en Maas is bepaald, bij welke afvoer er nog
geen problemen optreden voor de scheepvaart. Vervolgens zijn daar 4 lagere
afvoerniveaus aan toegevoegd, met bijbehorende argumentatie:

Rijntakken (meetpunt Lobith)
• 1.800 m3/s: geen scheepvaartproblemen voorzien
• 1.400 m3/s: rondom dit niveau worden MGD’s afgegeven
• 1.020 m3/s: de huidige internationaal Overeengekomen Lage Afvoer (OLA)
• 850 m3/s: de in 2018 bereikte langdurige lage afvoer (850-900 m3/s)
• 700 m3/s: extreem laag water

Figuur 12: Stroomschema van mogelijke korte termijn-reacties op droogte en de samenhang
van gebruikte modellen. Bron: Ecorys (2018).
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Maas (meetpunt Sint Pieter)
 44 m3/s: bij meerdere dagen met deze afvoer ontstaan problemen met de

waterverdeling en moet er zuinig geschut worden bij enkele schutsluizen9. In dat
geval wordt voor een schutting gewacht op een schip dat al in zicht is.

 25 m3/s: het regionale crisisteam word ingericht omdat er meer acties nodig
zijn, zoals beperkt schutten (er wordt pas geschut als de kolk vol is, of als dit
maximaal 2 uur duurt).

 20 m3/s: vervolgens wordt in stappen van 5 m3/s verlaagd. Iedere lagere afvoer
geeft significant grotere problemen in de waterbeschikbaarheid.

 15 m3/s: gedurende korte periode kan deze afvoer optreden, maar gemiddeld
over een dag is in historische metingen de afvoer bij St. Pieter nooit zo laag.

 10 m3/s: dit wordt als laagste afvoerniveau gehanteerd. Deze (daggemiddelde)
afvoer komt in het huidige klimaat niet voor. In de toekomst kan bij snelle
klimaatverandering deze extreem lage afvoer wel voorkomen.

Om het aantal berekeningen in latere fases beperkt te houden en de analyse van
deze berekeningen doorzichtig te maken, wordt gebruik gemaakt van de definitie
van enkele karakteristieke jaren. Karakteristieke jaren (mediaan, droog, extreem
droog) verschillen van elkaar ten aanzien van de duur van de droogte, dus het
aantal dagen dat een bepaald afvoerniveau voorkomt.

Op basis van statistieken van de afgelopen 100 jaar is gekeken naar:
- Welke afvoer houdt hoe lang aan, en;
- Hoe vaak treden er gewone, droge jaren en extreem droge jaren op.

Dit resulteert in het volgende beeld voor de huidige situatie (Referentie 2017):

De linker staaf verbeeldt in beide figuren een gemiddeld jaar waarin de afvoer voor
de Maas (figuur rechts) altijd boven de 44 m3/s blijft en dus voor de scheepvaart
geen problemen geeft.

9 Met name de sluizen bij Maasbracht, Born en Heel hebben last van een afvoertekort in droge
perioden. Afhankelijk van de beschikbare afvoer en de infrastructuur bij de sluis worden
verschillende maatregelen ingezet zoals hevelend schutten, spaarbekkens, pompen en
zuinig/beperkt schutten.

Figuur 13: Karakteristieke jaren Rijntakken (links) en Maas (rechts), referentiejaar 2017
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Voor de Rijntakken (figuur links) is er voor slecht voor korte tijd - enkele dagen -
sprake van een iets geringere afvoer dan 1.800 m3/s. De terugkeertijd van deze
situatie is 1, dus dit komt in principe elk jaar voor.
De tweede staaf is een situatie die eens per 2 jaar voorkomt en laat vooral voor de
Rijntakken al meer problemen zien. Gedurende ca. 140 dagen is dan de afvoer
geringer dan 1.800 m3/s en circa de helft daarvan tussen 1.020 en 1.400 m3/s.
De derde staaf komt eens per 10 jaar voor en heeft opnieuw voor de Rijntakken het
grootste effect, alhoewel nu ook voor de Maas problemen gaan ontstaan met de
waterschikbaarheid.
Op de Rijntakken wordt de OLA langdurig onderschreden, langer dan afgesproken10.
Bij de vierde staaf ten slotte is sprake van een uitzonderlijk zeldzaam droog jaar dat
eens per 100 jaar voorkomt. Op de Rijntakken is de afvoer dan bijna de helft van
het jaar zo laag, dat er amper nog gevaren kan worden. De Maas kampt dan 90 tot
95 dagen met flinke tot zeer ernstige watertekorten.
De meest rechter staaf van elk figuur geeft het gemiddelde over de afgelopen 100
jaar.

Zoals in paragraaf 2.3 al werd aangegeven, zal klimaatverandering ertoe leiden, dat
afvoeren veranderen, qua hoeveelheid en qua duur. De hierboven beschreven
karakteristieke jaren zullen er dus per klimaatscenario anders uitzien.

Voor een matige klimaatverandering is er het scenario met gematigde (G)
temperatuurstijging en lage (L) veranderingen in het luchtstromingspatroon: GL.
Voor snelle klimaatverandering is er het scenario hogere temperatuurstijging met
een warmer (W) klimaat en hoge (H) veranderingen in het luchtstromingspatroon:
WH. Beide scenario's GL en WH zijn bekeken voor 2050 en 2085.

Voor de vier karakteristieke jaren 1, 2, 10 en 100 en de twee scenario's kunnen per
riviersysteem vier figuren worden opgesteld:

10 De Overeengekomen Lage Rivierstand (OLR) en bijbehorende afvoer (OLA) zijn gemiddelden
die gedurende 20 dagen per jaar worden onderschreden. De OLA en OLR worden elke 10 jaar
bepaald aan de hand van een voortschrijdend gemiddelde over de laatste 100 jaar. De OLR
dient als referentievlak voor de Rijnoeverstaten: bij OLR moet een bepaalde minimum
afgesproken waterdiepte worden gegarandeerd (m.b.v. baggeren). Voor Nederlands is dit 2,80
m voor de Bovenrijn & Waal, Nederrijn en Lek.
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Rijntakken

Uit bovenstaande figuren blijkt, dat een droog jaar met een terugkeertijd van 10
jaar nu 69 dagen een afvoer heeft die lager is dan de 1.020 m3/s, de
overeengekomen lage rivierafvoer.
Bij klimaatscenario WH neemt dit toe tot 120 dagen in 2050 en tot 131 dagen in
2085. Dit komt vrijwel overeen met de 124 dagen die gemeten zijn in 2018. Daaruit
kan worden geconcludeerd dat de terugkeertijd van een zeer droog jaar  zoals 2018
dus verandert naar ongeveer een per 10 jaar bij klimaatscenario WH (iets hoger in
2050, iets lager in 2085). Een situatie zoals in 2018 zal steeds vaker voorkomen.

Figuur 14: De opbouw van karakteristieke jaren met terugkeertijden van 1, 2, 10 en 100 jaar voor de
klimaatscenario’s, Rijntakken
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Maas

Bij matige klimaatverandering (GL) zijn de afvoeren in zowel 2050 als 2085 vrijwel
gelijk aan het huidige klimaat.

Bij snelle klimaatverandering (WH) in 2085 zal om het jaar sprake zijn van een
onderschrijding van de normale afvoer bij St. Pieter gedurende 100 dagen. Met
name de lagere afvoerniveaus (10 en 15 m3/s) worden in dit scenario in alle droge
jaren - T10 en T100 - veel meer onderschreden, tot wel 125 dagen.
Bij snelle klimaatverandering zal de duur van de droogte toenemen en de afvoer
verder afnemen. Uit de gepresenteerde statistieken blijkt vooral de afname van de
afvoeren zeer groot te zijn bij T10 en T100.

De problemen bij de Maas stapelen zich in snel tempo op als de afvoer laag wordt.
Vanaf een afvoer van ongeveer 25 m3/s worden keuzes gemaakt voor de
waterverdeling, en bij elke m3/s meer of minder worden deze keuzes bijgesteld11.

11 Door Rijkswaterstaat is aangegeven, dat het niet mogelijk is om van tevoren een vaste
verdeling te maken. De verdeling is namelijk sterk afhankelijk van de actuele situatie,
bijvoorbeeld de momentane vraag van de landbouw naar water voor gewassen die zich in een
cruciale fase bevinden, of een verontreiniging, die doorgespoeld moet worden. Dat is een
dynamisch proces.

Figuur 15: De opbouw van karakteristieke jaren met terugkeertijden van 1, 2, 10 en 100 jaar
voor de klimaatscenario’s, Maas
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Een vergelijking van de toekomstige klimaatscenario’s met de afvoeren van 2018
geeft aan dat bij snelle klimaatverandering (WH 2050) de terugkeertijd van een
situatie als in 2018 toeneemt tot eens in de 3 à 4 jaar.

Met deze vijf afvoerniveaus en vier karakteristieke jaren is het vrij eenvoudig om de
klimaatscenario's door te rekenen. De scenario's leiden tot een andere terugkeertijd
van droge en zeer droge jaren, maar modelmatig hoeft er niets te worden
veranderd aan de vijf afvoeren. De effecten van een droog jaar zoals 2018 in het
huidige klimaat kunnen worden vertaald naar effecten in het toekomstige klimaat.

Deze aanpak wijkt af van de aanpak van het DPZW waarin alle simulaties en
analyses telkens zijn uitgevoerd voor de volledige 100-jarige reeks. De ervaringen
hieruit is echter, dat de grote inspanning van deze lange berekeningen weinig
toevoegt, omdat in de gehanteerde scheepvaartmodellen (BIVAS) geen rekening
wordt gehouden met de aspecten van een langere droogte en iedere dag individueel
wordt uitgerekend. Aspecten van een langere droogteperiode worden wel
meegenomen in de nabewerking van de modelberekeningen.

In Hoofdstuk 3 wordt weergegeven, wat deze verwachte ontwikkeling betekent voor
de toestand van de vaarwegen.

2.3.4 Van historische naar toekomstige bodemligging

Analoog aan de vertaling van historische naar toekomstige rivierafvoeren moet ook
voor de bodemerosie en het effect daarvan op de bodemligging van het zomerbed
en vorm van de vaarweg en -geul een vertaling worden gemaakt. Dit is echter
complex en kan niet los gezien worden van de toestand van het gehele
watersysteem. Bodemerosie leidt namelijk tot :
1) verandering van diepte en breedte
2) verschuiving van de afvoerverdeling tussen de Rijntakken als gevolg van 1)
3) optreden van drempelvorming doordat vaste structuren niet kunnen mee dalen

In deze paragraaf worden kort stilgestaan bij de gemaakte vertaling van historische
naar toekomstige bodemligging. De effecten van bodemerosie op de
scheepvaartsector worden in detail behandeld als onderdeel van de toestand van
het watersysteem in hoofdstuk 3.

Rijntakken

Voor de bepaling van de trends in de bodemerosie van de Rijntakken zijn eerste
gegevens (metingen) van de afgelopen 20 jaar geanalyseerd. Bovendien is gebruik
gemaakt van drie studies die in 2019 min of meer tegelijkertijd zijn uitgevoerd ten
behoeve van de morfologische trends en de daaruit volgende prognoses:

a. Studie van Wilfried ten Brinke ten behoeve van het programma Integraal
Riviermanagement (IRM); prognose van de trajectgemiddelde
bodemverandering tot 2050 op basis van gemiddeld waargenomen
bodemverandering voor trajecten in alle Rijntakken;

b. Studie van Claudia Ylla Arbós (TU Delft) ten behoeve van het
onderzoeksprogramma Rivers2Morrow (R2M); historische verandering op
kilometer-gemiddelde vakken en bandbreedte van verwachte
doorontwikkeling van gevonden trends;
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c. Strategisch onderzoek van Deltares onder leiding van Willem Ottevanger ten
behoeve van basisrivierbodemligging; trendanalyse naar de waargenomen
bodemveranderingen in de Rijntakken in 2018 en begin 2019.

De inzichten van de drie beschikbare studies omtrent toekomstige bodemerosie zijn
bijeengebracht tot een nieuw scenario voor de periode tot 2050, voor elke Rijntak:

De trends zijn ruimtelijk gemiddeld over trajecten van tientallen kilometers. Hierbij
zijn (binnen een riviertak) plotselinge sprongen in de trends uitgesmeerd, waardoor
rekening wordt gehouden met een verandering in het bodemverhang.
De hieruit volgende lijn voor de bodemontwikkeling is als groene (bolletjes)lijn in de
figuren weergegevens. Deze is in onderstaand tabel ook getalsmatig weergegeven.

Tabel 2: Gehanteerde prognose bodemontwikkeling Rijntakken
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Figuur 16: prognoses bodemverandering in cm/jaar per
Rijntak, uitgezet per rivierkilometer
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Maas

Ook voor de Maas zijn de historische gegevens omtrent bodemligging en -
verandering geanalyseerd, en ook hier was sprake van aanvullende onderzoeken
van anderen:
 Ten Brinke (2019) i.h.k.v. IRM
 Zuiderwijk et al. (2020) i.h.k.v. prognose 2020-2050 IRM Quick Scan Bodem
 Aanvullende trendanalyse van de data van Bureau Kragten (2018)

Figuur 17: Jaarlijkse bodemverandering als functie van de tijd (jaartal). Bron: Deltares

Figuur 18: Jaarlijkse bodemveranderingen als functie van de plaats (rivierkilometer).
Bron: Kragten (2018)
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Beschouwing van de resultaten leidde tot de conclusie, dat het opstellen van een
prognose voor 2050 ter ondersteuning van de stresstest droogte weinig zinvol is,
omdat - zoals bovenstaande figuren laten zien - de bodemverandering zeer sterk in
plaats en tijd kan fluctueren, maar geen trend van grootschalige bodemdaling laat
zien. De conclusie uit de betreffende rapportage luidt:

De analyse van sedimenttransport, bodemsamenstelling  en bodemligginggegevens
van de Maas toont dat grootschalige (erosie) trends in bodemligging op de schaal
van de rivierlengte zeer klein zijn ten opzichte van de jaarlijkse fluctuaties.
Tijdschalen van deze grootschalige veranderingen liggen in de orde van eeuwen tot
millennia. Voor scheepvaart zijn vooral de lokale erosie en sedimentatie die
optreden na elk hoogwater van belang. Het betreft processen die optreden over
afstanden vele malen korter dan de lengte van de stuwkromme (lengteschalen van
honderden meters tot enkele kilometers) en die leiden tot beperking van de breedte
en waterdiepte in de afgesproken vaargeul. De jaarlijkse variaties in bodemhoogte
zijn in de orde van enkele decimeters.

Bron: Deltares, Sloff (2020)

In het verdere vervolg van deze studie wordt de huidige bodemligging van de Maas
gebruikt als uitgangspunt voor de scenario's 2050 en 2085.
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3 Toestand van het watersysteem

3.1 Rijntakken

De toestand van het watersysteem wordt voor de Rijntakken bepaald door - en is
een optelsom van - vier factoren12:
1. de rivierafvoer en de verandering daarin;
2. de bodemligging en de gevolgen van de bodemerosie;
3. het effect van zeespiegelstijging;
4. het effect van veranderingen in de afvoerverdeling.

Het cumulatief effect van de vier mechanismen is vertaald naar concrete
waterdiepte en verandering daarvan in de klimaatscenario's. In de onderstaande
paragrafen wordt elke factor eerst in detail behandeld. Het totaalbeeld voor de
Rijntakken - de optelling - volgt in paragraaf 3.1.6.

3.1.1 Rivierafvoer
Voor de huidige en toekomstige rivierafvoer wordt gebruikt gemaakt van de in
paragraaf 2.3.3 beschreven karakteristieke droge jaren.

12 Dit zijn factoren die niet direct samenhangen met menselijk ingrijpen. Ook andere factoren
zoals beheer en onderhoud spelen een rol, maar kunnen direct worden aangepast, i.t.t.
genoemde ontwikkelingen/effecten die autonoom optreden.

Figuur 19: Opbouw van karakteristieke droge jaren (terugkeertijd T1, T2, T10, T100) voor de
klimaatscenario’s. Bron: De Jong, 2019a
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3.1.2 Bodemligging
Voor de bodemligging worden de scenario's 2018 en 2050 zoals beschreven in
paragraaf 2.3.4. gehanteerd.

3.1.3 Vertaling van afvoeren en bodemligging naar waterdiepte
Om de effecten van de veranderingen in de afvoer en de bodemligging optelbaar te
maken, zijn beiden vertaald naar waterstanden en waterdieptes.

SOBEK3-model
Voor het bepalen van de waterstanden is gebruik gemaakt van het hydraulische
SOBEK3-model. In dit model wordt de waterbeweging één-dimensionaal
gesimuleerd. In opdracht van Rijkswaterstaat worden SOBEK-modellen van alle
hoofdwatersystemen bijgehouden en toegepast. Ten behoeve van dit project is
gebruik gemaakt van een gekoppeld model van de Rijntakken, Rijnmaasmonding en
Maas.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat qua modelkeuze is afgeweken van de
'standaard', namelijk het Landelijk Watermodel (NWM). Het SOBEK3-model dat in
onderhavige studie is gebruikt, is actueler en meer geschikt voor specifieke
regionale analyses.

Verwerking bodemhoogte in SOBEK3-model
In het model is de geometrie van het zomer- en winterbed geschematiseerd met
dwarsprofielen. De bodemverandering tot 2050 is in de dwarsprofielen verwerkt.
Deze verwerking van de bodemhoogteverandering is eerder uitgevoerd in een
verkennende studie naar ondieptes in 2018 (Van der Mark, 2019a). Deze methodiek
is hier herhaald.
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Figuur 20: Scenario's bodemligging 2018 en 2050
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Als een voorbeeld van hoe de trends resulteren in bodemverandering is in figuur 21
een langsdoorsnede van de drie Rijntakken weergegeven. Dit is gelijk aan de
jaargemiddelde prognoses uit figuur 20 vermenigvuldigd met 32 jaar. Dit geeft op
de Waal een bodemverandering van -0.5 m tot +0.1 m.

Figuur 21: Resulterende bodemverandering na doorvoering van de prognose voor 2050 voor de
Bovenrijn-Waal, Pannerdensch Kanaal-Nederrijn-Lek en de IJssel.



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 41

Resulterende bodem- en waterstandsverandering
Voor elk van de Rijntakken is een totaalbeeld geconstrueerd van waterstands- en
bodemdalingeffecten, zoals hieronder voor de Bovenrijn-Waal weergegeven:

Door vervolgens de toestand 2018 van de toekomstige toestand 2050 af te trekken,
resulteert de verandering in waterstanden door veranderingen in
bodemhoogtescenario voor verschillende afvoeren:

Specifiek voor de Nederrijn tussen de stuwen Amerongen en Hagestein geldt, dat de
waterstands- en bodemliggingsverschillen moeilijk modelleerbaar zijn. Een
aanpassing van de bodemligging in het model leidt namelijk automatisch tot een
aanpassing van het gemodelleerde stuwprogramma. Dit geeft merkwaardige
uitkomsten in onderstaand figuur voor dit stuwpand. In werkelijkheid zal bij lage
afvoeren de waterstand in dit stuwpand gelijke tred houden met de waterstanden op
de Waal, omdat bij afvoeren beneden 1.020 m3/s zoetwater van de Waal via het
Betuwepand naar het noorden wordt doorgelaten ter bestrijding van zoutindringing.

Figuur 22: Waterstanden en bodemhoogte (diepste punt per dwarsprofiel) bij verschillende
afvoeren en bodemhoogtescenario’s voor de Waal.

Figuur 23: Verandering in waterstanden door veranderingen in
bodemhoogtescenario voor verschillende afvoeren voor de Bovenrijn en Waal
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3.1.4 Zeespiegelstijging
In de Deltascenario’s (Deltares, 2017) wordt een zeespiegelstijging van 15 tot 40
cm verwacht voor matige en snelle klimaatverandering in 2050 en 25 tot 80 cm in
2085. Een visuele samenvatting van de scenario’s is weergegeven in figuur 25.
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Figuur 24: Verandering in waterstanden door veranderingen in
bodemhoogtescenario voor verschillende afvoeren voor de Rijntakken

Figuur 25: Schematische weergave van de opbouw van berekende waterdieptes.
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De invloed van zeespiegelstijging beperkt zich tot de Waal en Nederrijn-Lek en is
bovendien sterk afhankelijk van de rivierafvoer.

Zoals te zien in figuur 26 is bij lage rivierafvoer in het benedenstroomse deel van de
Waal de waterstand (maximum per getijcyclus) vrijwel gelijk aan de waterstand op
zee. Bij een hoge rivierafvoer is de waterdiepte op de rivier groter, waardoor de het
effect van de zee veel minder groot is (de stuwkromme vanaf zee is korter).

Het waterstandseffect van zeespiegelstijging op de waterstanden op de Waal (zie
figuur 27) is daardoor ook een stuk minder bij hoge afvoer dan bij lage afvoer.
Bij lage afvoer is tot aan St. Andries nog een effect van de zeespiegelstijging
merkbaar van 60 centimeter (in scenario 2085); bij hoge afvoeren reduceert dit tot
bijna niets.

De Nederrijn-Lek is bij lage afvoer gestuwd, waardoor ook het effect van de
zeespiegelstijging grotendeels stopt bij stuw Hagestein. Enkel bij geopende Prins
Bernhardsluizen (Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal) is ook het effect op stuwpand
Hagestein zichtbaar.

Voor de scheepvaart is de toename in de waterstand (en daardoor waterdiepte)
door zeespiegelstijging bij lage afvoeren hoofdzakelijk gunstig. De toename in de
waterdiepte zorgt ervoor dat er dieper geladen kan worden.

Onderstaande figuren geven de waterstandstoename op de rivier bij 1 m
zeespiegelstijging. Zoals aangegeven in figuur 25, is de toename volgens de
klimaatscenario’s in 2050 minder dan dat, namelijk 15-40 cm en in 2085 25-80 cm.
De waarden in de figuur kunnen hiermee lineair geschaald worden. Bij 40 cm
zeespiegelstijging is bij de laagste afvoer (bovenste rode lijn) bij St. Andries nog
een waterstandseffect van (0,60 x 0,4 =) 0,24 cm merkbaar.
Dit zal ook een evenredige toename geven in de beschikbare vaardiepte. Daarbij
wordt er overigens vanuit gegaan, dat er geen extra sedimentatie optreedt in als
gevolg van deze waterstandseffecten in de gebieden waar de zeespiegelstijging
effect zal sorteren. Dit zal in de praktijk mogelijk wél optreden, maar kan op dit
moment niet worden voorspeld.

Figuur 26: Waterstand (maxima per getijcyclus) op de Waal zonder zeespiegelstijging voor
verschillende afvoeren bij Lobith. Bron: De Jong, 2020b
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3.1.5 Verandering in de afvoerverdeling

Zoals in paragraaf 2.3.4 al werd aangegeven, heeft de bodemdaling ook invloed op
de afvoerverdeling. Dit is voor de bodemhoogte 2050 uitgewerkt, voor elk van de
vijf in dit onderzoek gebruikte afvoeren:

Figuur 27: Effect van zeespiegelstijging op de Waal en Nederrijn-Lek, uitgaande van 1
m zeespiegelstijging, uitgezet per rivierkilometer

Figuur 28: Verandering in afvoerverdeling bodemligging-scenario 2050
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In een eerdere studie naar de zoetwaterverdeling is met SOBEK onderzocht in
hoeverre de afvoer naar de IJssel en de Waal beïnvloed kan worden via de
stuwregeling van Driel, dus door de afvoer naar de Nederrijn te vergroten of te
verkleinen (De Jong, 2019b).

Zoals uit de figuur blijkt, heeft de stuwregeling bij Driel slechts een zeer gering
effect op de afvoerverdeling tussen Waal en IJssel; in elk geval onvoldoende om de
verandering in afvoerverdeling als gevolg van de bodemerosie op te heffen.

De bodemerosie in de Waal leidt er toe, dat de afvoerverdeling scheef wordt
getrokken richting Waal, in de ordegrootte van 20 tot 25 m3/s bij lage afvoeren.
Overigens is dit proces al geruime tijd gaande; debietmetingen geven aan, dat het
verschil jaarlijks met ca. 1,5 m3/s toeneemt en er in de periode 1989-2018 al een
verschuiving van ongeveer 40 m3/s is opgetreden. Correcter is dus om te stellen,
dat de afvoerverdeling nog verder scheef wordt getrokken.

3.1.6 Vertaling naar eindbeelden 2050 Rijntakken

Op basis van de gekwantificeerde effecten uit de bovenstaande paragrafen kan een
eindbeeld worden gemaakt voor de waterdiepte in 2018 en de verandering daarvan
naar 2050, voor elk van de vijf in dit onderzoek gebruikte afvoeren.

Figuur 29: Verandering in afvoerverdeling voor verschillende afvoeren naar de Nederrijn.
Bron: De Jong (2019b)

Figuur 30: Waterdiepte in 2018 (links) en verandering in diepte naar 2050 (rechts), afvoer 700 m3/s bij Lobith,
uitsnede Pannerden
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Met dit eindbeeld per afvoer kan het totale effect van bodemerosie,
zeespiegelstijging en veranderende afvoerverdeling tezamen worden
gekwantificeerd voor de klimaatscenario's. De vijf in dit onderzoek gebruikte
afvoeren zelf hoeven niet te worden vertaald naar een specifiek effect op de
beschikbare waterdiepte. Immers is de verwachting, dat de klimaatverandering
'slechts' effect heeft op de terugkeertijd van de verschillende afvoeren. De reeds
berekende waterdiepte-effecten bij elke afvoer zullen niet veranderen; alleen de
frequentie waarmee die afvoeren zullen voorkomen, verandert.
Hierbij moet nog een kanttekening worden gemaakt: het was op dit moment niet
mogelijk om het effect van drempelvorming door kabels en leidingen mee te nemen
in de modellering voor 2050. De huidige ligging (2018) is wél meegenomen; immers
is het huidige bodemprofiel bekend. Ook zijn de bekende vaste lagen en het
vaardiepte-effect daarvan meegenomen in de modellering. Maar omtrent de
diepteligging en bodemdekking van kabels en leidingen is op dit moment te weinig
bekend. De navolgende paragraaf gaat in op de mogelijke onnauwkeurigheid
hiervan en de consequenties voor de verdere analyse van de impact van droogte.

Daarna gaat dit hoofdstuk nog in op twee bijzonderheden in het eindbeeld 2050:
diepgangknelpunten (drempels & ondieptes) en de aansluiting van sluizen.

3.1.6.1 Onnauwkeurigheid aannames ligging kabels en leidingen

De exacte diepteligging van kabels en leidingen onder de rivierbodem is lang niet
altijd bekend. Kabels en leidingen kunnen verzakken en verschuiven. Bovendien zijn
sommige kabels of leidingen buiten gebruik en zo oud, dat ze lange tijd niet meer
zijn gemonitord en dus min of meer zijn 'vergeten'. Op dit moment worden alle
kabels en leidingen in de Rijntakken opnieuw opgespoord in het kader van het
nieuwe baggercontract van RWS Oost-Nederland.
Totdat deze inhaalslag is uitgevoerd, is de exacte diepteligging voor de stresstest
Droogte niet beschikbaar. Bij de bepaling van de bodemligging 2050 is dus
noodgedwongen aangenomen, dat de bodem boven kabels en leidingen is mee-
geërodeerd. Dus dat er ofwel een reductie in de dikte van de afdeklaag plaats kon
vinden, ofwel dat de kabels en leidingen worden verlaagd bij voortschrijdende
bodemerosie.

In een recent aanvullend onderzoek (De Jong & Ottevanger, 2021) ter vaststelling
van de onnauwkeurigheid hiervan is als alternatieve benadering aangenomen, dat
de kabel of leiding (of de afdeklaag) direct onder de huidige rivierbodem (2018) ligt.
Vervolgens is aangenomen, dat bij een eroderende rivier rond deze kabels en
leidingen geen erosie 'mag' plaatsvinden, waardoor dit een drempel kan vormen.
Voor de bepaling van de bodemerosie is wederom gebruik gemaakt van de prognose
van de bodemhoogte 2050 (zie paragraaf 3.1.2). Met deze informatie en aannames
zijn twee scenario’s voor de bodemontwikkeling 2050 onderling vergeleken:

• 2050A: wel erosie bij de kabels en leidingen
• 2050B: geen erosie bij de kabels en leidingen

De resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven, voor verschillende
rivierafvoeren (700, 1.020 en 1.800 m3/s). Daarbij is de stippellijn telkens de
huidige bodemligging, de solide lijn de bodem 2050A en geven de bolletjes nieuwe
diepgangknelpunten aan, die ontstaan als de kabels en leidingen niet kunnen mee-
eroderen (2050B).
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Een overzicht van mogelijke extra knelpunten ten gevolge van kabels en leidingen is
weergegeven in onderstaande tabel. Daarbij zijn waterdieptes die niet voldoen aan
de minimumdiepte bij 1.020 m3/s met rood gemarkeerd. Deze minimumdiepte
bedraagt 2,80 m voor de Bovenrijn-Waal en Nederrijn/Lek en 2,50 m voor de IJssel.

Tabel 3: Locaties met kabels en leidingen waarbij niet wordt voldaan (rode markering) aan de
minimale diepte eis. De laatste kolom geeft het verschil in de hoogte van de drempel die
ontstaat.

Waterdiepte bij 1020
(m)

Verschil
(m)

Tak Rivier-
kilometer

Locatie 2018 2050A 2050B 2050A -
2050B

Waal 871,3 Leidingstraat Gendt/Hulhuizen 2,82 2,97 2,45 0,51
876,0 Ellecomsedam (Reomie) 3,10 3,27 2,76 0,51
876,7 Ellecomsedam 2,90 3,08 2,57 0,51
879,5 K3Delta Abtswaard 2,92 3,11 2,60 0,51
882,4 Inlaat nevengeul Lent 2,99 3,22 2,71 0,51
884,6 Waalhaven Nijmegen 3,01 2,76 2,76 0,00
885,0 Nijmegen 2,78 2,57 2,55 0,02
885,5 Nijmegen Oversteek 2,92 3,18 2,69 0,49

IJssel 883,8 Nieuwgraaf waterzuivering 2,41 2,23 2,08 0,15
883,9 Nieuwgraaf waterzuivering 2,42 2,24 2,09 0,15
884,0 Nieuwgraaf waterzuivering 2,25 2,08 1,92 0,17
904,4 Het Zwarte Schaar 2,73 2,49 2,43 0,06

Neder-
rijn

892,8 Ingang voorhaven Driel
beneden

2,57 2,49 2,49 0,00

De extra knelpunten bij kabels en leidingen zouden hinder of overlast kunnen
veroorzaken, maar zonder nauwkeurig inzicht in het werkelijke ligging blijft het
lastig om dit effect precies te voorspellen.
Naast de ligging (diepte en locatie) van de kabels en leidingen is ook niet bekend, of
er een afdeklaag is aangebracht. Het knelpunt verschilt hiermee duidelijk van
bijvoorbeeld een vaste laag, waar het wél zeker is, dat deze niet zal eroderen.

Figuur 31: Waterdiepte op de Boven-Waal ten gevolge van ongehinderde bodemerosie
(scenario 2050A), en met de aanname dat ter hoogte van de kabels en leidingen (K&L) de
bodem niet erodeert of niet mag eroderen (scenario 2050B)
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Vanwege deze onzekerheden zijn de hier geïnventariseerde mogelijke verschillen
qua bodemligging rondom kabels en leidingen nog niet meegenomen in het vervolg
van de studie.

3.1.6.2 Drempels en ondieptes

Wanneer vaste objecten in de rivierbodem niet mee-eroderen, komen ze steeds
dichter aan de oppervlakte van de rivierbodem te liggen en komen uiteindelijk zelf
bloot te liggen. Dit zorgt vervolgens voor nieuwe stromingspatronen voor, achter,
boven en rondom deze objecten. Die nieuwe stromingspatronen brengen weer
nieuw erosie- en sedimentatieprocessen met zich mee. Veel van de vaste objecten
vormen een drempel in de vaargeul met bovendien vaak erosiekuilen
benedenstrooms en - zeker bij langere trajecten - afwijkende waterstandseffecten.

Naast drempels vormen vaak krappe bochten een knelpunt qua vaardiepte. De geul
verschuift in bochten naar de buitenbocht, terwijl de binnenbocht meestal aanzandt.
Hoe kleiner de boogstraal - dus hoe krapper de bocht - hoe grotere het knelpunt dat
hier ontstaat.

Hieronder zijn de daardoor ontstane knelpunten toegelicht. Ter illustratie is de voor
de scheepvaart beschikbare vaardiepte per rivierkilometer weergegeven voor de
huidige bodemligging.

Bovenrijn

De vaardiepte op de Bovenrijn is vrij constant over de gehele lengte en laat geen
sterke knelpunten zien. Er is wel sprake van een ondiepte bij de aantakking op de
Bijlandse plas (km. 864,2). Er kan echter vanuit worden gegaan dat hier omheen
gevaren kan worden, omdat verder naar de linkeroever een vaarbreedte van 150 m
beschikbaar is met voldoende diepte.

Figuur 32: Vaardiepte Bovenrijn uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau, huidige situatie
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Waal

De meest in het oog springende
knelpunt is de Bocht van Nijmegen
bij rivierkilometer 885. In deze
bocht ligt sowieso de harde laag
van grint en stortsteen van ca. 2
kilometer lengte en ca. 1,15 m dik;
medio jaren '80 aangelegd aan
linkeroever ter verbetering van het
stromingspatroon ter plaatse en
moest ervoor zorgen dat de
rechteroever minder zou
aanzanden en beter op diepte
bleef. Door de voortgaande
bodemerosie is de vaste laag
echter een drempel geworden met
achter de laag een lange
erosiekuil.

Figuur 33: Vaardiepte Waal uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau, huidige situatie

Figuur 35: Oorspronkelijk ontwerp vaste laag
Nijmegen

Figuur 34: Gemiddelde bodemhoogte (m +NAP) bij Nijmegen, periode 1999-2018. Bronnen:
Ottevanger & De Jong (2020).
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De erosiekuil benedenstrooms van de laag zorgt ervoor, dat voor de scheepvaart in
de opvaart de overgang naar de vaste laag abrupter wordt en het drempeleffect
sterker wordt: eerst neemt de waterdiepte met bijna een meter toe en neemt dan
plots boven de laag weer sterk af. Die afname van waterdiepte wordt versterkt door
het zogenaamde Bernoulli-effect, in de scheepvaart ook wel squat genoemd: bij
stroming van een rivier over een ondiepte neemt de stroomsnelheid van het water
ter plaatse toe en wordt de waterkolom als het ware in verticale richting ingesnoerd;
er blijft daardoor minder vaardiepte over.

Vanaf september 2020 is begonnen met het afvlakken van de vaste laag en vullen
van de erosiekuil om extra waterdiepte te creëren.
Naast de vast laag is ook de rest van de Bocht van Nijmegen een gebied met
vaardiepteknelpunten, o.a. door de aanwezigheid van kabels en leidingen en de vrij
krappe boogstraal van de bocht zelf.
Ook ter hoogte van Tiel wordt de vaardiepte op de Waal beperkt. Dit hang samen
met de voorhaven van de sluizen en wordt apart behandeld in de volgende
paragraaf.
Beneden Tiel begint een traject van ca. 8 kilometer met beperkte vaardiepte, met
aan het eind eveneens een vaste laag, de vaste laag van St. Andries. Deze vaste
laag is eind jaren '90 aangelegd en is iets 'steviger' uitgevoerd dan de vaste laag
van Nijmegen. De laag is 1,2 m dik, ca. 3,5 km lang en ongeveer 170 meter breed.

Figuur 36: Schematische weergave van squat bij een vaste laag. Bron: Arcadis, DBR 2017

Figuur 37: Ontwerp vaste laag St. Andries, ontwerpnota RWS 1995
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Benedenstrooms van de vaste laag is een zeer diepe erosiekuil van ca. 7 meter
diepte ten opzichte van de vaste laag ontstaan.
De vaste laag van St. Andries an sich vormt op dit moment een minder ernstig
knelpunt dan de vaste laag en bocht van Nijmegen, maar nabij de vaste laag St.
Andries is de vaardiepte wel over een groter traject beperkt, door een samenloop
van ernstige aanzanding naast de erosiekuil, onttrekking van zoetwater in de
ordegrootte van 50 tot 80 m3/s bij Tiel t.b.v. bestrijding van zoutindringing in West-
Nederland, een bochtovergang bovenstrooms van de laag en andere morfologische

kenmerken die ervoor zorgen dat dit traject aanzandt en het met enige regelmaat
de minst gepeilde diepte vormt op de Waal.

Pannerdensch Kanaal en Nederrijn-Lek

De twee grootste knelpunten op het Pannerdensch Kanaal bevinden zich beide rond
de splitsingpunten: de ingang van het kanaal bij het splitsingspunt Pannerden en de
het einde van het kanaal bij het splitsingspunt IJsselkop nabij Westervoort tussen
de Nederrijn en de IJssel.

Figuur 38: Gemiddelde bodemhoogte (m +NAP) bij St. Andries, periode 1999-2018. Bronnen:
Ottevanger & De Jong (2020)

Figuur 39: Vaardiepte Pannerdensch Kanaal uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau,
huidige situatie
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Deze knelpunten worden veroorzaakt door een asymmetrische ontwikkeling van het
bodemprofiel: bij Pannerden erodeert de bodem van de Waal sneller dan die van het
Pannerdensch Kanaal, zodat de monding van het kanaal - ondanks erosie - hoger
komt te liggen ten opzichte van de Waal. De waterstanden volgen deze
asymmetrische bodemontwikkeling.
Ook bij de IJsselkop is sprake van asymmetrische bodemontwikkeling, waarbij de
IJssel sneller erodeert dan de gestuwde Nederrijn. Daar komt bij, dat de dynamiek
in het bovendeel van de Nederrijn steeds minder wordt: bij de huidige stuwsturing
worden de stuwbogen 50 tot 60 dagen per jaar minder geheven dan voorheen. Dit
leidt ertoe, dat de opruimcapaciteit van de rivier t.a.v. sediment afneemt en
daardoor de aanzanding toeneemt, specifiek bovenstrooms van stuw Driel.

Figuur 40: knelpunten qua vaardiepte in het Pannerdensch Kanaal, IJsselkop (links) en Pannerden
(rechts), eindbeeld 2050

Figuur 41: Vaardiepte Nederrijn tot Driel (boven) en Driel t/m Lek (beneden) uitgezet per
rivierkilometer, per afvoerniveau, huidige situatie
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Qua waterdiepteveranderingen volgt dit pand de waterstandsfluctuaties op de IJssel,
totdat een zeker minimum wordt bereikt (a.g.v. invloed van het stuwen) zodat de
waterstandslijnen bij de debieten 1.020, 850 en 700 m3/s dicht bij elkaar liggen.

Tussen de stuwen Driel en Amerongen is de waterstand en -diepte per kilometer
vrijwel constant en liggen de waterstandslijnen bij de diverse afvoeren (bij Lobith)
op elkaar. De grotere verschillen tussen de waterstandslijnen per afvoer in het pand
tussen de stuwen Hagestein en Amerongen worden veroorzaakt door het openzetten
van de Prins Bernhardsluizen bij Tiel bij lagere afvoeren om zoet water door te laten
richting Amsterdam. Hierdoor fluctueert de waterstand in dit deel van de Nederrijn
even sterk als de waterstand op de Waal.

IJssel
Voordat de knelpunten in de IJssel worden besproken, wordt eerst stilgestaan bij de
relatie tussen vaardiepte en vaarbreedte. Met name de bovenloop van de IJssel is
zeer smal en bochtig en heeft steile taluds aan weerszijde. Om in zo'n smalle rivier
voldoende vaardiepte te vinden, moeten schippers zo veel mogelijk midden in de
geul of juist in de buitenbochten varen, waar de rivier het diepst is.
Op de Boven-IJssel blijkt de effectieve breedte waarover de gewenste minimum
waterdiepte van 2,5 m haalbaar is, zéér gering:

Voor vrijwel de gehele Boven-IJssel geldt, dat bij normale afvoeren de vaarbreedte
reeds beperkt is tot ca. 40 meter en op veel plaatsen al moet wordt teruggegaan
naar 20 of zelfs 15 meter om nog voldoende waterdiepte te vinden. Om die reden is
op meerdere plaatsen al éénrichtingverkeer ingesteld op de IJssel.
Dit probleem van beperkte breedte wordt steeds ernstiger bij lagere afvoeren. Voor
veilig tweerichtingverkeer van schepen met de beoogde grootteklasse Va is ca. 75
meter vaargeulbreedte nodig13 en zelfs de minimumbreedte van 44 meter voor
éénrichtingsverkeer is zelden beschikbaar.

13 Berekening op basis van Richtlijnen Vaarwegen 2020, tweestrooks verkeer klasse Va.

Figuur 42: Relatie vaardiepte en -breedte Boven-IJssel bij normale afvoeren, uitgezet per
rivierkilometer
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Hieronder wordt de IJssel in meerdere secties behandeld.

Met name de bochten zorgen op de Boven-IJssel voor knelpunten: hier is de geul
vaak nog smaller omdat deze verschoven is richting buitenbocht en vindt bovendien
in de binnenbocht aanzanding plaats.
De sterkste bochtknelpunten treden op bij rivierkilometers 884, 891, 900, 911 en
918. En voorts ligt een vaardiepteknelpunt bij de bruggen van Zutphen (km. 928).
Het is niet mogelijk om de vaardiepte en vaarbreedte in hetzelfde figuur weer te
geven; bij de beschouwing van de knelpunten moet worden beseft, dat bijv. bij
knelpunt De Steeg (km. 891) de waterdiepte bij lage afvoeren nog maar ca. 1,50 m
bedraagt, bij slechts 20-25 meter vaargeulbreedte, zoals blijkt uit figuur 42.

Observatie kilometerverloop en grafiekvorm
Figuur 42 en figuur 43 hebben een merkwaardig uitgerekte vorm tussen
rivierkilometers 892 en 896 (bocht bij Giesbeek) en opnieuw tussen rivierkilometer
905 en 910 (Doesburg). Op deze plaatsen verspringen de rivierkilometers omdat in
het verleden de rivier hier een andere loop had, die op enig moment is verlegd, bijv.
bij het afsnijden van de Zwarte Schaar (bocht) bij Doesburg. De 'oude' nautische
kilometrering is evenwel aangehouden om volledige hernummering van de rivier (en
daarmee ook alle kaarten en rivieratlassen) te voorkomen. In de grafiek 'ontbreekt'
data voor de niet langer bestaande kilometers en wordt bij de constructie van de
grafiek automatisch geïnterpoleerd. De data in deze trajecten is dus fictief.

Ook op de Midden-IJssel tussen Eefde en Wijhe/Zwolle is de IJssel feitelijk smaller
dan de streefbreedte van 65 meter die vanaf Deventer richting Kampen geldt.
Bovenstaande figuur laat zien, dat op een groot aantal plaatsen de waterdiepte van

Figuur 43: Vaardiepte Boven-IJssel uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau

Figuur 44: Vaardiepte Midden-IJssel uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau,
vaarbreedte 65 meter, huidige situatie
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2,50 meter bij de OLA-afvoer van 1.020 m3/s niet wordt gehaald. En dat is in het
huidige referentiescenario; bij de klimaatscenario's wordt dit probleem groter.

Om een idee te krijgen van de vaarbreedte waarbij de diepte wél wordt gehaald bij
OLA, is de berekening herhaald voor verschillende vaarwegbreedtes.
Bij een vaarbreedte van 50 meter blijkt in veel gevallen de streefdiepte van 2,50
meter bij OLA in de wél redelijk haalbaar, alhoewel ook dan nog knelpunten over
blijven (n.b: legenda en lijnkleuren in omgekeerde volgorde):

Op het laatste traject van de IJssel tussen Wijhe/Zwolle en het Ketelmeer is de
invloed van de rivierafvoer veel geringer; hier wordt het IJsselmeerpeil steeds
dominanter. Dit is te zien aan de zeer kleine afstand tussen de waterstandslijnen bij
diverse afvoeren:

Het knelpunt op dit traject is de zeer krappe bocht van Zalk (km. 985). Hier wordt
zelfs bij hoge rivierafvoeren de streefdiepte van 2,5 meter bij streefbreedte 80
meter niet gehaald, zoals blijkt uit bovenstaand figuur. Hier moet men terug naar
een breedte van ca. 50 meter om voldoende diepte te vinden (zie figuur 42). Ook
hier geldt: dit betreft het referentiescenario. De klimaatscenario's versterken de
problemen.

3.1.6.3 Aansluiting van sluizen

Paragraaf 2.3.1 gaf het al aan: de toestand van het watersysteem is ook sterk
bepalend voor de manier waarop sluizen en kanalen aansluiten op de rivieren.

Zwolle

Figuur 45: Vaardiepte Midden-IJssel uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau,
vaarbreedte 50 meter, huidige situatie

Figuur 46: Vaardiepte benedenloop IJssel uitgezet per rivierkilometer, per afvoerniveau,
vaarbreedte 80 meter
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Als de rivierbodem erodeert en daarmee de waterstand daalt, terwijl de
kanaalbodem en sluisdrempel niet mee dalen, dan neemt de waterdiepte in de
voorhaven en boven de sluisdrempel af, waardoor de sluis niet meer ingevaren kan
worden bij bepaalde afvoeren. Hieronder wordt de situatie bij de volgende
Rijkssluizen langs de Rijntakken behandeld:

 Waal: Weurt - Maas-Waalkanaal - Maas
Tiel - Amsterdam-Rijnkanaal
St-Andries - Kanaal van St. Andries - Maas

 IJssel: Eefde - Twentekanalen
Zwolle - Haven van Zwolle en Zwarte Water

Naast deze Rijkssluizen speelt dezelfde problematiek bij sluis Doesburg die toegang
geeft tot de Oude IJssel, in beheer bij het Waterschap Rijn & IJssel.

Weurt
Het sluiscomplex Weurt heeft een west- en oostkolk met drempels aan de rivierzijde
op respectievelijk NAP +1,5 m en NAP +3,0 m. De ondiepere oostkolk kan bij
laagwater vaak sowieso niet of slechts beperkt worden gebruikt. Daardoor is Weurt
bij lagere afvoeren een knelpunt met (grote) vertragingen op piekmomenten. Bij
zeer laag water op de Waal is ook de westkolk niet meer bruikbaar en wordt voor de
herkomst-bestemmingsrelatie Maas-Duitsland vaak omgevaren via St. Andries of in
extreme gevallen zelfs via Moerdijk (Amer-Bergsche Maas).

Onderstaande figuren geven een bovenaanzicht van de bodemligging resp.
vaardiepte-dwarsprofiel van de sluisdrempel tot de Waal.

Figuur 47: Bodemligging 2018 en waterdiepte ter plaatse van de aansluiting Waal en
Maas-Waalkanaal.
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Vlakbij de sluis bij (A) is sprake van aanzanding; hier is de voorhaven ondieper dan
de sluisdrempel zelf. Deze aanzanding wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakte door
de ongelijke drempelligging van de twee kolken. Doordat de drempel van de
oostkolk 1,5 m hoger ligt, kan zich sediment tegen de drempel ophopen. Hoewel de
sluizen zelf a.g.v. het passerend verkeer redelijk 'doorspoelen', vindt deze
doorspoeling op ongelijke hoogte plaats en ontstaat een sedimentvlam voor de
oostkolk, die zich ook uitbreidt richting de westkolk.
Op de meeste plaatsen in de voorhaven is de waterdiepte net iets groter dan de
drempeldiepte, maar met name bij de invaart (B) is opnieuw sprake van een
ondiepte a.g.v. aanzanding (zie toelichting hieronder). Eenmaal op de Waal (C)
neem de vaardiepte weer toe. Zoals blijkt uit de stippellijnen, wordt bij lage
afvoeren de vaardiepte steeds kleiner en nadert de drempeldiepte.
De hierboven behandelde problematiek wordt nog evidenter, wanneer wordt
gekeken naar de kaarten die zijn opgesteld ter verificatie van de
baggerwerkzaamheden. Hier is duidelijk te zien, dat een zeer grote hoeveelheid
sediment zich heeft opgehoopt in het zogenaamde Ei van Thijsse.

Deze waterbouwkundige
uitvinding van Johannes
Theodoor Thijsse14 moet er voor
zorgen, dat de ingang van een
haven langs een stromende
rivier niet aanzandt (als gevolg
van stroomverlamming en
zogenaamde sedimentvang),
maar juist blijft doorspoelen en
het sediment terugvoert naar de
rivier.
Vrijwel alle ingangen van havens
en kanalen langs de stromende
rivieren zijn met deze eieren van
Thijsse uitgevoerd.

In de voorhaven van Weurt is het ei volledig dichtgeslibd. Dat duidt erop, dat er
onvoldoende water door de constructie wordt geleid en dat de doorspoel-functie

14 Johannes Theodoor Thijsse was 30 jaar lang de directeur van het Waterloopkundig
Laboratorium in Delft.

Figuur 49: Schematische weergave ei van Thijsse

Figuur 48: dichtgeslibd ei van Thijsse voorhaven Weurt



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 58

afneemt. Dit wordt erger naarmate het verschil tussen de Waalbodem en de bodem
van de voorhaven groter wordt.
Hierdoor zanden voorhavens zoals die van Weurt toch aan. Dit geldt niet alleen voor
Weurt, maar voor alle (voor)havens langs de Waal.
De aanzanding van de voorhaven van Weurt is nu al zodanig, dat deze ca. 70 cm
ondieper is dan de sluisdrempel van de westkolk en zeer regelmatig moet worden
gebaggerd.
Het is in algemene zin dan ook de vraag, in hoeverre het concept van het Ei van
Thijsse nog functioneert en toekomstbestendig is voor het riviersysteem. Nader
onderzoek hieromtrent is nodig.

Tiel

Ook bij Tiel is aanzanding van de voorhaven van de Prins Berhardsluizen een
probleem. En ook hier ligt de bodem van de voorhaven al hoger dan de
sluisdrempels (op NAP -2,40 m) en is het ei van Thijsse aan weerszijde aangezand.
Bij Tiel neemt de waterdiepte bij lage afvoeren juist iets toe richting 2050, als
gevolg van zeespiegelstijging. Daarom liggen de stippellijnen hoger dan de 2018-
lijnen. Dit neemt het probleem van de ongelijke bodems echter niet weg. Nu reeds
treden problemen op bij afvoeren van 1.020 m3/s en lager.

Figuur 50: Bodemligging 2018 en waterdiepte ter plaatse van de aansluiting Waal en Amsterdam-
Rijnkanaal.
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Sint-Andries
Hoewel de sluis en voorhaven van Sint-Andries
schuin op de stroom zijn gepositioneerd,
waardoor sedimentvang minder optreedt, is ook
hier de voorhaven door sedimentatie ondieper
dan de drempel van de kolk. Omdat dit deel van
de Waal hogere waterstanden kent, vormt de
sluis van St. Andries echter geen knelpunt door
dieptebeperkingen. De sluis is door de beperkte
kolkafmeting van 110 bij 14 meter echter niet
voor elk schip of samenstel geschikt.

Eefde
De sluizen bij Eefde hebben een zeer lang
voorpand van ca. 3 kilometer tot de IJssel.
Dit voorpand is behoorlijk aangezand aan
de randen - ligt ca. 80 cm. hoger dan de
sluisdrempels - en ook hier functioneert
het ei van Thijsse niet meer zoals
oorspronkelijk bedoeld.

Bij Eefde treedt een extra complicatie op:
door de verandering in de afvoerverdeling
zal bij lagere afvoeren de waterdiepte nog
ca. 25 cm. afnemen tot 2050, naast de
effecten van de bodemerosie.

De onlangs nieuw opgeleverde tweede sluiskolk heeft een diepe drempel en vormt
geen vaardiepteknelpunt. Ook de oude sluiskolk met voorsluis vormt geen probleem
voor de vaardiepte; met name het voorpand tot aan de IJssel is het knelpunt bij
Eefde en zal steeds meer baggerwerk vergen om de geul op diepte te houden.
De waterdiepte nabij de sluizen (A) is ruim voldoende, maar neemt richting 2050 bij
lage afvoeren verder af, op sommige plaatsen (B) tot zelfs onder de drempelligging.
In de monding is enerzijds een flinke overdiepte zichtbaar en anderzijds aanzanding,
waarschijnlijk a.g.v. het niet meer goed werken van het ij van Thijsse.

Figuur 51: ligging sluis St.-Andries.
Bron: vaarweginformatie.nl /
openstreetmaps.org

Figuur 52: Aanzanding in overgang IJssel-
Twentekanalen bij Eefde. Bron: RWS Geoweb
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Doesburg
Naar verwachting treden bij de sluis van Doesburg dezelfde problemen op als bij
Eefde. De voorhaven van de sluis maakt geen deel uit van de bodemligging-
monitoring van Rijkswaterstaat; de beheerder geeft zelf aan, dat ook hier de
voorhaven een steeds grotere mismatch heeft ten opzicht van de rivierbodem.

Zwolle
De Spooldersluis bij Zwolle heeft een drempel die aanzienlijk lager ligt dan de
rivierbodem. Bovendien heeft de voorhaven ruim voldoende waterdiepte, zodat
Zwolle geen knelpunt vormt voor de waterdiepte. Zwolle ligt in het traject Beneden-
IJssel, waar geen sprake is van bodemerosie; eerder juist van een stijgende bodem.

3.1.6.4 Tot slot

Met het eindbeeld 2050 van de toestand van het watersysteem en een beeld van de
specifieke knelpunten rond drempels, ondieptes en de aansluiting van sluizen op de
rivieren is het totaalbeeld voor de Rijntakken compleet en kan gebruikt worden voor
het bepalen van de effecten van de klimaatscenario's voor de scheepvaart. Die
worden behandeld in hoofdstuk 5 "Kwetsbaarheden".
In deze fase van de stresstest Droogte is nog niet gekeken naar de (economische)
effecten voor bijvoorbeeld specifieke binnenhavens, noch naar neveneffecten van
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Figuur 53: Bodemligging 2018 en waterdiepte voorpand Eefde
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droogte op stabiliteit en/of functioneren van kunstwerken, zoals de deuren van
sluizen. Deze aspecten komen in een later uit te voeren vervolgonderzoek aan de
orde. Voorts zij opgemerkt, dan alleen de Rijksvaarwegen in deze stresstest Droogte
zijn beschouwd. Dit omvat overigens alle voor droogte gevoelige vaarwegen die van
betekenis zijn voor de scheepvaart.

3.2 Maas

De Maas - een gestuwde rivier - kent ten opzichte van een Rijntakken geheel andere
uitdagingen, die vooral te maken hebben met de beschikbaarheid van water tijdens
droogte.

In paragraaf 2.3.4 is reeds geconcludeerd, dat het proces van bodemontwikkeling
van de Maas als gevolg van erosie zich op zodanig lange termijn voltrekt, dat hier
binnen de horizon van dit onderzoek geen bedreiging van uitgaat.

Dat betekent, dat de toestand van het watersysteem en de beschikbare vaardiepte
op de scheepvaartroutes eigenlijk alleen wordt beïnvloed door het peil dat tussen de
stuwen in stand kan worden gehouden.
Bij die instandhouding spelen de volgende invloeden de grootste rol:
1) aanvoer van water
2) verlies van water als gevolg van schutten

De aanvoer van water - het debiet bij St. Pieter - is reeds in paragraaf 2.3.3
beschreven voor de karakteristieke jaren.
Het verlies van water als gevolg van het schutten wordt in detail beschreven in het
hoofdstuk 5 Kwetsbaarheid.

Hieronder wordt kort de toestand van het watersysteem en de rol van de stuwen
daarin toegelicht

Stuwen
Door de stuwen wordt de waterstand opgestuwd waardoor de scheepvaart
doorgaans een stabiele waterstand en vaardiepte beschikbaar heeft. Bij lage en
normale afvoer maakt de scheepvaart gebruik van de sluizen naast de stuwen; bij

Figuur 54: Overzicht van stuwen en sluizen in de Maas.
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hoge afvoer zijn de stuwen gestreken (vijf tot tien dagen per jaar) en is doorvaart
via de stuwopeningen mogelijk.

Iedere stuw wordt bediend volgens een stuwprogramma. In dit stuwprogramma
wordt gestreefd naar het behalen van het gewenste stuwpeil en bijbehorende
waterdiepte op het gehele traject. Voor één of meerdere meetstations binnen het
stuwpand wordt een stuwpeil nagestreefd. De stuwpeilen voor alle stuwpanden zijn
gegeven in figuur 55. De stuwmeester is verantwoordelijk voor het behalen van de
stuwpeilen, maar heeft ook de mogelijkheid om hiervan af te wijken, waardoor in de
praktijk afwijkingen kunnen ontstaan tussen het stuwprogramma en de metingen.

De stuwregeling zorgt ervoor, dat er het gehele jaar een diepgang van minimaal 3,0
meter voor de scheepvaart kan worden gegarandeerd. Na voltooiing van MIRT-
project Maasroute (thans is fase 2 in uitvoering), kan zelfs een diepgang 3,50 m
worden gegarandeerd.

Qua horizontale afmetingen is het Maassysteem geschikt van schepen van CEMT-
klasse Va, toenemend tot VIa op de Bergsche Maas en klasse VIc op de Amer.

Figuur 55: Stuwpeilen op de Maas. Overgenomen uit De Jong (2020a). De waarden in de
figuur zijn in m +NAP
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4 Blootgestelde elementen

4.1 Introductie
Dit hoofdstuk omtrent blootgestelde elementen draait om de vraag: "welke objecten
zijn betrokken bij de functie scheepvaart?". Daarbij moet worden gekeken naar het
fysieke netwerk, de waterverdeling en eventuele toevoegingen en onttrekkingen,
maar ook naar het daadwerkelijke verkeer en vervoer op dat netwerk en de
samenstelling en ontwikkeling van de vloot.

In onderstaande paragrafen worden de blootgestelde elementen in thema's
uitgewerkt:
1. Fysieke hoofdvaarwegennet met alle relevante kenmerken en kunstwerken
2. Waterverdeling, inclusief lozingen en onttrekkingen
3. Herkomst-bestemmingsrelaties en soorten vervoerde vracht
4. De vloot

4.2 Fysiek netwerk

4.2.1 Rijntakken
Voor de stresstest droogte zijn de fysieke Rijntakken en de daaraan grenzende sluizen
relevant. De sluizen zijn reeds in hoofdstuk 3 behandeld. Ook zijn de vaste lagen van
Nijmegen en St.-Andries reeds besproken. Hieronder is een samenvatting van het
fysieke netwerk weergegeven in één kaart.

In de kaart zijn twee objecten weergegeven, die nog niet zijn behandeld, namelijk
de sinds 2014 aangelegde vaste laag Spijk en de zogenaamde bodemkribben bij
Erlecom.

Figuur 56: Netwerkkaart Rijntakken
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Deze diagonaal op de stroomrichting geplaatste kribben op de bodem van de Waal
zijn aangelegd om het naar de buitenbocht wegzakken van de geul te voorkomen.
De bodemkribben zijn een vaste constructie en vertonen overeenkomsten met de
vaste lagen qua problematiek. Ze zijn echter in hoofdstuk 3 specifiek behandeld,
maar moeten evenwel als blootgesteld element worden aangemerkt.

4.2.2 Maas

De Maascorridor bestaat uit de Maas, het
Julianakanaal, de Bergsche Maas en de Amer.
Het systeem bevat zeven stuwen, waarvan de eerste
bovenstrooms van de Grensmaas (bij Borgharen) en
de overige zes benedenstrooms van de Grensmaas
bij Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave en
Lith.

De Maas vervult een belangrijke functie als
scheepvaartroute. Op de hele Maas vindt
scheepvaart plaats, behalve op de Grensmaas waar
alle scheepvaart het parallel liggende Julianakanaal
volgt. Bovenstrooms van stuw Linne komt vanuit het zuiden het Julianakanaal uit in
de Maas. Hier vaart het grootste deel van de beroepsvaart verder over het
Lateraalkanaal15 (via sluis Heel) en enkele schepen via het Kanaal van Wessem-
Nederweert (via sluis Panheel) en naar Roermond (via sluis Linne).

De scheepvaartroute over de Maas sluit aan op verschillende andere
scheepvaartkanalen, zoals de kanalen in België (Albertkanaal) en de Midden-
Limburgse en Brabantse kanalen (kanaal Wessem-Nederweert richting Zuid-
Willemsvaart). Het Maas-Waalkanaal, het kanaal van Sint-Andries en het
Heusdensch kanaal (gaat over in Afgedamde Maas) vormen verbindingen tussen de
Maas en de Waal.

De belangrijkste blootgestelde elementen zijn de sluizen. In de navolgende tabel
zijn deze weergegeven naar functie en afmeting. Tevens is aangegeven, wat de
status van de sluizen is bij lage afvoeren en in hoeverre er waterbesparende
voorzieningen bij de sluizen beschikbaar zijn om de waterverliezen als gevolg van
het schutten te beperken dan wel te compenseren.

15 Door gebruik van het Lateraalkanaal worden de stuwen bij Linne en Roermond vermeden.

Figuur 57: Gemiddelde bodemligging (m +NAP), 1999-2018 bij Erlecom
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Tabel 4: Algemene gegevens sluizen Maascorridor. Bron: Rijkswaterstaat

Gelegen aan
route
(routecode)

Naam sluis Gelegen aan
vaarweg

Beheerder Aantal
kolken

Status
bij lage
afvoer

Waterbe-
sparende
infrastruc-
tuur

Op-
mer-
king-
en

Maas,

Julianakanaal,

Bergsche Maas

en Amer (150)

Keersluis

Limmel

Julianakanaal RWS ZN Open *)

Sluis Born Julianakanaal RWS ZN 3 Schutten Pompgemaal

tot 12 m3/s

Sluis

Maasbracht

Julianakanaal RWS ZN 3 Schutten Pompgemaal

tot 9 m3/s

Hevelend

schutten

Sluis Heel Lateraalkanaal RWS ZN 2 Schutten

Sluis Belfeld Maas RWS ZN 3 Schutten

Sluis Sambeek Maas RWS ZN 3 Schutten

Sluis Grave Maas RWS ZN 1 Schutten

Prinses

Maxima

Sluizen (Lith)

Maas RWS ZN 2 Schutten

Afgesneden Maas

en havengebied te

Roermond (152a)

Sluis Linne Maas RWS ZN 1 Schutten

Sluis

Roermond

Maas RWS ZN 1 Schutten

Gekan. Dieze,

Zuid-

Willemsvaart,

Verbindingskanaal

in het Bossche

Veld (121)

Sluis

Bosscherveld

Verbindingskanaal

in het Bossche

Veld

RWS ZN 1 Schutten

Henriettesluis

(schutsluis

Engelen)

Gekanaliseerde

Dieze

Gemeente ‘s-

Hertogenbosch

1 Schutten

Kanaal Wessem-

Nederweert (123)

Sluis Panheel Kanaal Wessem-

Nederweert

RWS ZN 2 Schutten Spaarbekken

bij oude kolk

Pompgemaal

tot 6 m3/s

Maas-Waalkanaal

(119)

Sluis Heumen Maas-Waalkanaal RWS ON 1 Open **)

Sluis Weurt Maas-Waalkanaal RWS ON 2 Schutten

Kanaal van Sint

Andries (101a)

Sluis St.

Andries

Kanaal van Sint

Andries

RWS ZN 1 Schutten

Burgemeester

Delenkanaal en

havens van Oss

(150g)

Sluis

Macharen

Buitendijks

Toeleidingskanaal

, Burgemeester

Delenkanaal

Gemeente Oss 1 Open ***)

Maximakanaal

(151)

Sluis Empel Maximakanaal RWS ZN 1 Gesloten

Heusdensch

Kanaal en

Afgedamde Maas

(120)

Wilhelminaslui

s Andel

Afgedamde Maas RWS ZN 1 Gesloten ****)

*) De oude sluis Limmel in het Julianakanaal is in 2018 vervangen door een nieuwe keersluis. De nieuwe

sluis beschermt tegen overstromingen, maar heeft geen schutfunctie meer. De oude sluis bij Limmel schutte

slechts enkele keren per jaar, waardoor de functie overbodig werd. De keersluis sluit bij een afvoer bij

St.Pieter vanaf 1.800 m3/s.
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**) Sluis staat in de regel open, en gaat schutten als keersluis Heumen gesloten wordt bij een waterstand

bij Mook van 8,30 m+NAP (ongeveer bij 1.400 m3/s). Bij een waterstand hoger dan NAP +12,15m wordt

niet meer geschut (ongeveer bij 3.500 m3/s).

***) Staat (in het algemeen) open. In bedrijf bij waterstanden van NAP +5,30 m en hoger.

****) De regio Afgedamde Maas wordt afgesloten van de Maas bij waterstanden bij Heesbeen vanaf NAP

+3,42 m (ongeveer 2.500 m3/s). De Wilhelminasluis Andel is dan vanaf de Maas niet meer te bereiken.

De meeste sluizen op de Maascorridor beschikken over meerdere sluiskolken. In
onderstaande tabel zijn de afmetingen van elke sluiskolk vermeld. De afmeting van
de sluiskolken is niet alleen relevant voor de maat van de schepen die in de
sluiskolken passen, maar ook voor de hoeveelheid water die nodig is om een
sluiskolk te schutten.

Tabel 5: Afmetingen sluiskolken. NB: De dimensies van de kolken bij Heel zijn gecorrigeerd
o.b.v. gegevens RWS-ZN.

Naam sluis Kolk Lengte
(m)

Breedte
(m)

Deuren (opgenomen
indien vermeld in FIS)

Opmerking

Sluis Born West 136 16 Oude Sluis wordt slechts

incidenteel bediend.

Midden 225 16

Oost 142 16

Sluis Maasbracht West 142 16

Midden 142 16

Oost 225 16

Sluis Heel16 West 142 16

Oost 225 16

Sluis Belfeld West 142 16

Midden 142 16

Oost 241 16

Sluis Sambeek West 142 16

Midden 142 16

Oost 238,5 16

Sluis Grave 1 142 16

Prinses Maxima Sluizen (Lith) Zuid 120 14 Hefdeuren

Noord 200 18 Puntdeuren

Sluis Linne 1 265,2 16

Sluis Roermond 1 260 16

Sluis Bosscherveld 1 130 16 Hefdeuren

Henriettesluis (schutsluis Engelen) 1 80 18 Puntdeuren

Sluis Panheel Nieuw 154,6 12,6 Puntdeuren

Oud 153 7,5 Puntdeuren

Sluis Weurt West 260 15,7 Hefdeuren

Oost 260 15,7 Roldeuren

Sluis St. Andries 1 110 14 Hefdeuren

Sluis Empel 1 115,5 12,6

Wilhelminasluis Andel 1 100 19

16 In deze studie is gerekend met een westkolk (137,5 bij 15,5) en een oostkolk (193 x 13,5)
zoals gespecificeerd in FIS. Pas na de definitieve versie (v1.0) van dit document zijn de
dimensies uit deze tabel gevonden. De berekeningen zijn hierop niet opnieuw uitgevoerd.
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4.3 Waterverdeling

4.3.1 Rijntakken

De waterverdeling van de Rijntakken en de verandering daarin als gevolg van
bodemerosie is reeds behandeld in hoofdstuk 3.
Aan deze gegevens moeten nog de onttrekkingen en lozingen worden toegevoegd
om een compleet van de blootstelling van het netwerk te krijgen.

In deze studie is ervoor gekozen om de individuele lateralen (onttrekkingen) als een
vast gegeven aan te nemen. Voor de waarde van de lateralen wordt uitgegaan van
invoer en uitkomsten van studies met het Landelijk SOBEK Model (LSM) (Prinsen et
al., 2017). In de modelresultaten wordt een link gelegd tussen de afvoer bij Lobith
en de gesimuleerde afvoer van de onttrekking. Binnen een marge van ±100 m3/s
rondom de afvoerniveaus bij Lobith wordt voor lozingen het 5% percentiel genomen
en voor onttrekkingen het 95% percentiel. Waar nodig zijn waardes op basis van
beschikbare metingen en expert judgement gecorrigeerd. Directe instroming door
neerslag in de rivier is verwaarloosd.

Tabel 6: Significante laterale onttrekkingen en lozingen (in m3/s) tijdens lage afvoeren.

Onttrekking
Afvoer bij Lobith (m3/s)

Rivier 700 850 1020 1400 1800
Waal Maas-Waalkanaal -2 -2 -2 -2 -2

Amsterdam Rijnkanaal (Tiel) -40 -40 -40 -15 -1

Pan. Kanaal Linge (gemaal Pannerling) -2 -3 -3 -3 -3

Nederrijn Eem -2 -2 -2 -2 -2

Inlaat KrommeRijn 0 -5 -7 -7 -7

Amsterdam Rijnkanaal (Rijswijk) 40 40 40 15 8

Amsterdam Rijnkanaal (Wijk bij Duurstede) -50 -50 -50 -13 -13

Lek Lekkanaal -3 -3 -3 -3 -3

Koekoek -5 -5 -5 0 0

Krimpenerwaard -1 -2 -2 -2 -2

IJssel Oude IJssel 0 0 0 1 2

Twentekanaal -6 -6 -6 6 7

Zwolse Stadsgrachten -1 -1 -1 -1 -1

4.3.2 Maas

De waterverdeling van de Maas wordt gereguleerd op basis van afspraken in het
Maasafvoerverdrag gesloten tussen Nederland en Vlaanderen. Op dit moment wordt
gewerkt aan het toevoegen van Wallonië aan dit verdrag; zie kader hieronder.
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Maasafvoerverdrag
Benedenstrooms van Luik moet de Maas
haar water delen met drie grote kanalen:
het Albertkanaal, de Zuid-Willemsvaart en
het Julianakanaal. Nederland en Vlaander-
en hebben in 1995 in het Maasafvoerver-
drag vastgelegd dat ze het water bij lage
afvoeren eerlijk verdelen. De afspraak is
dat er zo lang mogelijk ten minste 10 m3/s
door de Grensmaas stroomt. Met de aanleg
van de vierde sluis bij Ternaaien zijn pom-
pen en turbines geïnstalleerd waardoor
Wallonië invloed kan uitoefenen op de wa-
terverdeling tussen het Albertkanaal en de
Maas. Dit kan van invloed zijn op het nako-
men van de afspraken uit het Maasafvoer-
verdrag. Daarom wordt gewerkt aan een
trilaterale afspraak tussen Vlaanderen,
Wallonië en Nederland.

In de Grensmaas kan de afvoer heel plotseling veranderen. De waterkrachtcentrales
in Wallonië - in de Maas en de Sambre - veroorzaken kleine schokjes in de afvoer.
Die worden bij iedere stuw groter, door onvoldoende afstemming tussen het
stuwbeheer en het beheer van de waterkrachtcentrales. Dat leidt in korte tijd tot
onnatuurlijk grote afvoerpieken in de Grensmaas. In extreme gevallen kunnen deze
oplopen tot 500 m³/s. De waterstand stijgt en zakt in dat geval onnatuurlijk snel
(veel sneller dan bij een regenbui). Vooral bij lage afvoeren heeft dat groot effect.
Bron: Het Verhaal van de Maas, 2018 (Deltares, HKV, Bureau Stroming, RWS).

Het Maasafvoerverdrag bevat niet de waterverdeling over álle benodigde
vaarwegen, en lateralen (onttrekkingen en lozingen) zijn niet meegenomen. Daarom
is in dit onderzoek gebruik gemaakt van aangevulde gegevens uit Raadgever
(2004). Deze gegevens komen overeen met het Maasafvoerverdrag, maar zijn
aangevuld met meerdere takken, en lateralen zijn meegenomen.

4.4 Herkomst-bestemmingsrelaties en soorten vervoerde vracht

De scheepvaart is een modaliteit die vracht van A naar B vervoert. Om een
compleet beeld te krijgen van de blootstelling van dit systeem, moeten herkomst A,
bestemming B en de vracht in samenhang worden beschreven.

4.4.1 Rijntakken

Voor de Rijntakken is de corridor Rotterdam-Duitsland een zeer belangrijke corridor
met ca. 120.000 vervoersbewegingen en bijna 140 miljoen ton vracht per jaar.
Maar ook het vervoer tussen Rotterdam en Amsterdam - grote hoeveelheden
brandstoffen, ca. 35 miljoen ton - vindt plaats over de Rijntakken, namelijk de Lek
en de Waal, afhankelijk van de routekeuze. De Nederrijn faciliteert met ca. 8
miljoen ton op jaarbasis een deel van het transport tussen Amsterdam en Duitsland.
De IJssel faciliteert ca. 12 miljoen ton vervoer per jaar, waarvan 6 miljoen ton via
de Boven-IJssel naar de Twentekanalen en ca. 6 miljoen ton op de Midden-IJssel en
in de IJsseldelta.
Het in dit onderzoek gebruikte BIVAS-model bevat de vervoersgegevens voor heel
Nederland en kan op basis daarvan scenario's doorrekenen voor veranderingen in
bijvoorbeeld de eigenschappen van het netwerk, zoals de vaardiepte en -breedte.
Het beschikbare basisjaar is 2014, een normaal jaar zonder weersextremen.

Figuur 58:
Maasafvoerverdrag met
verdeling van het Maaswater
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In onderstaande figuur zijn de herkomsten en bestemmingen (A en B) weergegeven
voor dit basisjaar voor heel Nederland, gegroepeerd per regio.

De toekomstige vervoersprestatie en intensiteit van de scheepvaart is
geschematiseerd op basis van het referentiejaar 2014 gecombineerd met de WLO-
scenario’s Hoog en Laag voor 2050 (zie paragraaf 1.4.3). De resulterende
transportstromen zijn weergegeven per goederensoort (NSTR-klasse). De grootste
groei vindt plaats binnen de categorieën mineralen, chemische producten en
goederen. Onder deze laatste klasse valt het grootste deel van het
containertransport.

Tabel 7: Beschrijving NSTR-klassen.

Korte naam Beschrijving
0 Landbouw Landbouwproducten en levende dieren
1 Voeding en vee Voedingsproducten en veevoeder
2 Mineralen Vaste minerale brandstoffen, incl. vaste biomassa
3 Aardolie Aardoliën en aardolieproducten, incl. vloeibare biomassa
4 Ertsen Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
5 Staal IJzer, staal en non−ferrometalen
6 Bouwmaterialen Ruwe mineralen; bouwmaterialen
7 Meststoffen Meststoffen
8 Chemische prod. Chemische producten
9 Goederen Overige goederen en fabricaten

Figuur 59: Vervoerde vracht (mln. ton) per herkomst en bestemming in basisjaar 2014.
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4.4.2 Maas

De herkomst en bestemming van vracht op de Maascorridor wordt in belangrijke
mate beïnvloed door het Maas-Waalkanaal. Goederen met herkomst of bestemming
Duitsland volgen deze zijtak naar de Waal en Rijn. Bij de beschouwing van de
toekomstige ontwikkelingen op de Maascorridor moeten de passages van de sluizen
Weurt en Heumen aan weerszijde van het Maas-Waalkanaal meegenomen worden in
de analyse.
Voorts is het voor de corridor relevant, dat bij lagere afvoeren het traject dat
parallel ligt aan de Waal soms wordt gebruikt als alternatieve route voor die Waal.
Ook bij gebruik van deze parallelroute wordt via het Maas-Waalkanaal gevaren.

Voor de Maascorridor is een iets andere analyse uitgevoerd dan voor de Rijntakken.
Voor de Rijntakken is ingezoomd op de diverse goederenklasse, omdat daar
wisselende effecten worden verwacht, afhankelijk van de steeds lagere
waterstanden en de typische diepgang die hoort bij bepaalde goederensoorten. Voor
de gestuwde Maascorridor met een continue diepgang is deze uitsplitsing naar
NSTR-categorieën minder zinvol. In plaats daarvan is het voor de Maas - met
afnemende schutcapaciteit bij lagere afvoeren - juist relevant om zicht te hebben
op:
1. de verdeling qua formaten schepen. Hoe groter de schepen die moeten worden

geschut, hoe minder er per schutting in de sluiskolken passen;
2. de verwachte groei van het goederenvervoer op diverse delen van de corridor.

Figuur 60: Verwachtte ontwikkeling vervoer, scenario’s 2050_Laag en 2050_Hoog per NSTR-
klasse t.o.v. basisjaar 2014. Bron: Schasfoort, De Jong & Meijers (2019).
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Verdeling naar scheepsgrootte
In figuur 61 is een opdeling naar CEMT-klasse van de passerende schepen gegeven
bij alle sluizen voor de jaren 2014 en 2018:
 Op de Maasroute wordt ongeveer 30% van de vracht vervoerd met klasse III of

kleinere schepen. Nog eens 20% tot 30% wordt vervoerd met klasse IV-
schepen. Schepen van klasse Va worden het meest ingezet (ongeveer 40%).

 Ook grotere schepen zijn te vinden op de Maas, ondanks dat de opwaardering
naar klasse Vb nog niet is afgerond voor delen van de Maasroute. Bij Weurt
(Maas-Waalkanaal) tot Maasbracht is 5 à 6% van alle vracht vervoerd met
klasse Vb of groter. Bij Born komen deze schepen in 2014 en 2018 nog niet
voor.

 De vracht vervoerd via Grave en Lith (Maximasluizen) is in 2014 slechts 30%
ten opzichte van de rest van de Maasroute. In 2018 is tijdens de droogte het
aantal passages en de vervoerde vracht door deze sluizen een veel groter
aandeel. Op de reactie tijdens deze droogte wordt in het volgende hoofdstuk
ingegaan. Ook bij deze sluizen wordt (ondanks de beperkende sluisdimensies) 3
tot 4% klasse Vb-schepen en groter waargenomen.

 Bij de overige sluizen (onderste deelfiguren) wordt een groter deel van het
transport met kleinere schepen uitgevoerd. Een groot deel van de Brabantse
Kanalen kan slechts bevaren worden door klasse II-schepen.

Figuur 61: Vracht (in ton) vervoerd via de sluizen in en rondom de Maas in 2014 (links) en 2018
(rechts), verdeeld naar CEMT-klasse.
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Een verdere uitsplitsing van de scheepvaartklassen is gegeven in figuur 62 voor de
passages bij Sambeek. Hieruit blijkt de opdeling tussen de motorschepen (M..), de
duwstellen (B..) en de koppelverbanden (C..). Het grootste deel van de
vaarbewegingen op de Maas wordt met motorschepen (met name M8, “Groot
Rijnschip”) uitgevoerd. Slechts een klein deel wordt uitgevoerd met duwstellen (met
name BII-1 en BII-2L: “2-baksduwstellen, lange formatie”).

In onderstaand figuur is de verdeling per scheepsklasse weergegeven, zoals
waargenomen in 2014. Daarbij is sluis Sambeek gekozen als representatie voor het
vervoer van en naar het zuidelijk deel van de Maas, terwijl ten noordwesten van
Sambeek een grote tak erbij komt, namelijk het Maas-Waalkanaal.

Verkeersintensiteiten
Om een beter beeld te krijgen van de verkeersintensiteit op delen van de corridor is
op basis van modelsimulaties (De Jong, 2020c) een inschatting gemaakt van de
routekeuze voor de passerende schepen bij drie locaties: Julianakanaal (zuidelijk
deel), Maas-Waalkanaal (noord-oost) en Grave (westelijk deel). Bij deze analyse
worden de vaarbewegingen op het 'meetpunt' beschouwd als 100% en nemen af
naarmate men verder verwijderd is van deze locatie, omdat verderop verschillende
routekeuzes worden gemaakt (dus de bewegingen worden gesplitst over meerdere
takken) en omdat sommige vrachten al hun bestemming bereiken in havens langs
de corridor. Onderscheid in de vaarrichting is in deze figuren niet meegenomen.

Figuur 62: Verdere uitsplitsing van scheepvaartklassen op de Maasroute (ter hoogte van
Sambeek) in 2014.
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Uit de figuren zijn de volgende conclusies te trekken:
 Van de schepen op het Julianakanaal vaart uiteindelijk 54% over de Waal.

Hiervan gaat/komt 34% richting het westen, en 20% richting het oosten (12%
naar Duitsland). In zuidelijke richting passeert nog maar 47% Maastricht, en
komt/gaat 36% naar België.

 Van de schepen door het Maas-Waalkanaal vaart op de Waal nog 67% van/naar
het westen en 29% het oosten (17% naar Duitsland). In zuidelijke richting komt
nog 79% van de schepen bij Sambeek, 56% bij Roermond, 47% bij Born en
17% bij Ternaaien (naar België).

 Van de schepen bij Grave (Oost-Westcorridor) vaart 12% van deze schepen op
het Maas-Waalkanaal, nog 34% bij Venlo en nog 19% op het Julianakanaal.
Geen van de schepen komen/gaan
naar Duitsland of België.

Deze gegevens laten bovendien zien dat
veel reizen slechts over kortere afstand
plaats vinden. Dit in tegenstelling tot de
Waal waar het merendeel van de schepen
van of naar Duitsland gaat.
In het figuur hiernaast zijn de (grotere)
havens langs de Maas weergegeven. De
grootste havens bevinden zich bij
Maastricht, Maasgouw (o.m. Maasbracht en
Born), Roermond, Venlo, Gennep, Cuijk,
Oss, Lith en Den Bosch. De grootte van de
markering geeft het tonnage aan dat naar
deze havens vervoerd wordt
(bestemming). Voor veel vervoersstromen
ligt daarentegen ook de herkomst van de
vracht in havens langs de Maas. In de
figuur zijn alleen de bestemmingen
weergegeven; niet de bijbehorende
herkomst.

Figuur 63: Inschatting van de routekeuze. Het basispunt (het 100%-punt) voor de figuren is
Julianakanaal (links), Maas-Waalkanaal (midden) en Grave (rechts).

Figuur 64: Havens langs de Maas met
scheepsbewegingen per haven (bestemming).



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 74

Groei
Om het beeld van de te verwachten schepen bij de sluizen op de Maascorridor
compleet te krijgen, is tot slot een prognose gemaakt van de groei qua vracht en
intensiteit van de scheepvaart, voor de WLO2050-scenario’s.

De verwachtingen worden gegeven voor een laag (L) en een hoog (H) scenario.
Eerst is voor beide scenario’s met behulp van goederenvervoermodel Basgoed
(2018) gekeken naar de verandering in vervoerde vracht voor de regio’s rondom de
Maas.

Herkomst Bestemming

W
LO

20
5

0
L

W
LO

20
5

0H

Figuur 65: Groei in transport naar regio’s in de scenario’s WLO2050L en WLO2050H
ten opzichte van 2014 (indeling volgens basgoed2018/nuts3).



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 75

Vervolgens is de groei ruimtelijk geprojecteerd als verandering in de
scheepvaartintensiteit op de Maascorridor:

De verwachting volgens het scenario WLO2050L is dat de vervoerde vracht vanaf
havens aan de Maas afneemt met 25 tot 40% en de vracht náár havens aan de
Maas afneemt met 5 tot 10%. Door de schaalvergroting van de binnenvaart als
gevolg van de algemene trends en de opwaardering van de Maasroute naar klasse
Vb is in dit scenario de afname in het aantal reizen naar de Maas nog groter. Door
een toename van het vrachtaanbod in België is in berekeningen van de meest
recente Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) de vaarwegintensiteit
ongeveer gelijk aan de huidige situatie.

De verwachting volgens het scenario WLO2050H geeft ook een forse afname in
vrachtaanbod op de Maas zelf (-15 tot -30 %), maar een lichte groei in
vrachttransport náár de havens langs de Maas (+0 tot 15%). Volgens dit scenario is
er een toename in de vaarwegintensiteit van ongeveer 10%.

Er worden echter wel kanttekeningen geplaats bij de accuraatheid van de WLO-
voorspellingen. Zo zou er onvoldoende rekening gehouden worden met de potentie
van de Maas door de aankomende opwaardering van de Maasroute en het vaker
voorkomen van beperkende vaardiepten op de Waal. Deze trend is nu nog niet
meetbaar in het totaal van scheepsregistraties, maar blijkt wel uit individuele
voorbeelden, zoals aangeleverd door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland17.

17 Door RWS-ZN zijn de volgende potenties voor groei op de Maas genoemd. Er is potentie in
Limburg om 160.000 ton afval over water te vervoeren. DSM Chemelot verwacht een toename
in de aanvoer van grondstoffen over water van 1,7 miljoen ton. Er loopt een casus voor
bietentransport van Suikerunie (Limburg naar Moerdijk) via water (820.000 ton). Er is groei
van container transport vanuit Roermond (Alexander Haven) van 2 TEU (2015) naar 15.000
TEU (2019).

Figuur 66: Verwachte groei in ladingvolumes in 2050 volgens scenario’s 2050_Laag en 2050_Hoog.
Bron: Rijkswaterstaat (2017).
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De hierboven beschreven verdeling qua scheepsgrootte, intensiteit op delen van de
corridor en verwachte groei vormen de input voor de analyse van de kwetsbaarheid
van de Maascorridor voor droogte, in het bijzonder de rol van de sluizen daarbij.
Voordat echter tot deze analyse kan worden overgegaan, moet specifiek voor deze
corridor nog worden stilgestaan bij de rol van de recreatievaart.

Recreatievaart
Op de Maascorridor speelt de recreatievaart een rol van betekenis.
Voor veel sluizen op en rond de Maas vormt de recreatievaart een belangrijk
aandeel van de passages. In de eerdere figuren is de recreatievaart niet
meegenomen. In tabel 8 is het aandeel van de recreatievaart in de sluispassage van
Maas weergegeven, overgenomen uit de NMCA 2017. Dit betreft het jaarlijks
gemiddelde aandeel en houdt dus geen rekening met seizoensvariatie. Doordat in de
zomer de binnenvaart licht afneemt en de recreatievaart significant toe neemt, is
het aandeel gedurende de zomer veel hoger.

De verwachtingen voor 2050 geven een afname in de recreatievaart. Bij lage
economische groei een afname met 33%, bij hoge economische groei een afname
met 18% (Waterrecreatie advies BV, 2016; Rijkswaterstaat, 2017).

Tabel 8: Aandeel recreatievaart in 2014 (overgenomen uit NMCA 2017).

Sluisnaam Aantal
passages

Aandeel van
totale passages

Belfeld 7.962 28%
Born 4.29 17%
Grave 9.819 49%
Heel 4.05 18%
Maasbracht 4.49 17%
Sambeek 10.166 27%
St. Andries 4.388 30%
Weurt 4.544 14%
Sluis Empel 2.023 18%
Sluis Hagestein 6.638 46%
Sluis Panheel 2.711 34%

4.5 Verladers

De paragrafen hierboven geven een globale indruk van de goederenstromen, type
lading en verkeersintensiteit. De onderlinge samenhang daartussen wordt nog
inzichtelijker wanneer grote havens, industriële clusters en andere
ladingknooppunten in kaart worden gebracht, oftewel: de locatie van de verladers
en terminals.
In de onderstaande kaarten worden de grote bulkhavens en knooppunten
weergegeven en in een aparte kaart ook de containerterminals.
Van de grote zeehavens zijn de belangrijkste goederensoorten genoemd.
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Bulkgoederen

De grootste vervoersstromen vinden plaats tussen Rotterdam en Duitsland en
binnen de ARA-regio: Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Een bijzondere rol is
weggelegd voor Amsterdam als brandstoffenhaven; hier worden de brandstoffen
verhandeld, terwijl de grootste raffinagecapaciteit in Rotterdam is gesitueerd.
Er vindt voorts veel vervoer plaats tussen de chemieclusters van
Rotterdam/Moerdijk en Antwerpen/Geel. Ook het chemiecluster Chemelot in Steijn
speelt een rol van betekenis, en kan zowel via de Maas worden bereikt als via België
via het Albertkanaal.
Een zeer specifieke grote stroom bulkgoederen betreft het kolen- en ertstransport
van Rotterdam Europoort naar de hoogovens in Duisburg.

Figuur 67: Havens en knooppunten bulkgoederen incl. buitenlandse bestemmingen. Bron:
Bureau voorlichting binnenvaart (bewerkt)
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Containers

4.6 Vloot

Bij elke vaarweg hoort een typisch maatgevend schip dat qua maximale lengte,
breedte en diepgang past bij de karakteristieken van die vaarweg. Dit wordt
uitgedrukt in de CEMT-klasse van de vaarweg. Hoe groter de vaarweg, hoe diverser
de combinaties van schepen, duwbakken en ander samenstellende delen die op de
vaarweg kunnen opereren.

Figuur 68: Netwerk van containerterminals in Nederland. De rood gearceerde corridor is de
grootste containerroute binnen Nederland. Bron: Bureau voorlichting binnenvaart (bewerkt)
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4.6.1 Rijntakken

Op de Bovenrijn en Waal komt de grootste verscheidenheid aan schepen en
samenstellen voor, variërend van zeer grote zesbaks duwstellen (BII-6B) van 225 x
22,80 meter omvang met meer dan 20.000 ton laadvermogen, tot spitsen en
kempenaars van maximaal 300 ton. Ook het grootste type Rijnschip van 135 x 17
meter komt op de Bovenrijn en Waal voor. Het meest voorkomende schip is het
Groot Rijnschip van 110 x 11,40 meter.
Voor de Nederrijn en Lek is de maximale afmeting van enkelvoudige schepen
beperkt tot 135 x 15 meter en voor samenstellen tot 186,5 x 11,45 meter.
De Nederrijn is een favoriete route voor kleinere schepen op de oost-
westverbinding, die liever niet tussen de zeer grote duwcombinaties op de Waal
varen.
De IJssel wordt formeel behandeld als een klasse Va-vaarweg waarop schepen van
110 x 11,40 meter zijn toegelaten, maar zoals blijkt uit hoofdstuk 3 is op de IJssel -
zeker bij lagere afvoeren - op veel plaatsen slechts 20 tot 30 meter vaarbreedte
beschikbaar van de ca 75 meter die nodig is om met dit formaat schip veilig te
kunnen varen in twee richtingen of de 44 meter die nodig is voor
éénrichtingverkeer.

De beladingsgraad van schepen is mede afhankelijk van de ladingsoort; het ene
product heeft immers een grotere dichtheid dan het andere.
In onderstaande figuur is een inschatting gegeven van de beladingsgraad voor de
vier belangrijkste goederencategorieën.

Qua opbouw van de vloot het met name relevant om te weten, hoe váák er met
welk soort schip wordt gevaren. Dit is uiteen gezet in onderstaande figuur.

Figuur 69: Inschatting beladingsgraad per ladingsoort (ijkpunt Nijmegen). De categorie ‘overig’
staat voor lege schepen. Bron: dataset De Jong (2019a).
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In bijlage B is een volledige tabel opgenomen van alle scheepstypen. De
voorkomende combinaties zijn enkelvoudige Motorschepen van toenemende grootte,
Combinaties van motorschepen en duwbakken en tot slot duwkonvooien met een
toenemend aantal Bakken. De laatste twee soorten (C en B) komen in verschillende
brede of lange formaties voor.

4.6.2 Maas

Voor de Maas is reeds in paragraaf 0 een verdeling naar grootteklasse weergegeven
voor de sluizen op de Maas. Hoewel het in theorie mogelijk is, dat de samenstelling
van de vloot wijzigt tussen twee sluizen - bijv. om een groot schip z'n bestemming
heeft in een haven tussen twee sluizen - kan worden aangenomen, dat de verdeling
van scheepsgrootte bij de sluizen eveneens representatief is voor de
grootteverdeling op de tussenliggende vaarwegsegmenten. Daarom wordt in deze
paragraaf geen nadere vlootverdeling voor de Maascorridor behandeld.

Figuur 70: aantal vaarbewegingen per scheepstype (ijkpunt Nijmegen).
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5 Kwetsbaarheden in het HVWN

5.1 Introductie

Kwetsbaarheid is door de IPCC gedefinieerd als de geneigdheid of predispositie om
negatief te worden beïnvloed (schade oplopen). Kwetsbaarheid heeft twee relevante
elementen:
 gevoeligheid of vatbaarheid voor schade, bijv. door de fysieke eigenschappen

van de infrastructuur, en;
 het vermogen om ermee om te gaan en zich aan te passen, bijv. onvoldoende

voorbereid zijn of niet snel kunnen reageren op potentiele schade.

Kwetsbaarheid gaat dus enerzijds
om een negatief effect en anderzijds
om de reactie op dat effect.
Voor het hoofdvaarwegennet worden
meerdere effecten in beeld gebracht,
zoals hiernaast weergegeven in de
figuur hiernaast.

De reactie van de scheepvaart en de
logistieke sector op deze effecten
kan worden gesimuleerd met behulp
van het RWS-model BIVAS dat - kort
gezegd - doorrekent of schepen als
gevolg van de effecten andere routes
zullen kiezen, andere
beladingsgraden zullen hanteren en
dientengevolge worden
geconfronteerd met andere
reiskosten. Dit heeft weer gevolgen
voor de reactie daarop door de
logistieke sector, bijvoorbeeld door
ander voorraadbeheer of vraaguitval.
De toepassing van BIVAS in dit
onderzoek zal in onderstaande
paragrafen nog nader worden
toegelicht

5.2 Kwetsbaarheden in het HVWN

De kwetsbaarheid van de scheepvaart wordt bepaald door bij een gegeven toestand
van het watersysteem te berekenen, hoe de reactie van de scheepvaart zal zijn op
een wijziging in het systeem, in dit geval door klimaatverandering in combinatie met
bodemerosie.
Er moet specifiek antwoord worden gegeven op onder meer de volgende vragen:
 Wat is de toename in de transportkosten (‘schade’) bij lage afvoer?
 Welke ladingklassen, goederenklassen en scheepvaartklassen ondervinden de

grootste schade?
 Op welke corridors is schade door lage rivierafvoeren en lage waterstanden het

grootst?

Effecten

Effecten op functionaliteit en prestaties 
vaarweg door: veranderingen in diepte, 
breedte, bodem, etc.

Effecten op scheepsvaart (naar 
deelmarkten): vervoerde lading (ton/TEU), 
beladingsgraad, inzet schepen, bereikbaarheid, 
kosten, omzet, imago, etc. 

Effecten op functionaliteit en prestaties 
kunstwerken door: veranderingen in 
doorvaarhoogte, problemen met aansluitingen 
vaarwegen, technische storingen, etc.

Effecten op logistieke sector (naar 
deelmarkten): Planning, voorraadbeheer, 
keuze vervoerswijze, kosten, omzet, economie 
gelinkt aan deze sector, etc.

Effecten op andere waterfuncties: 
hoogwaterveiligheid, waterbeschikbaarheid, 
natuur, waterkwaliteit

Effecten op nautische veiligheid: ongevallen

Figuur 71: verwachte effecten HVWN.



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 82

 Wat is de toename van de verkeersintensiteit op de vaarweg en bij sluizen?
 Wat is het risico18 door droogte in een droog jaar met een gegeven terugkeertijd?

5.2.1 Inzicht in effecten en reacties: terugblik op 2018

Om verderop in het onderzoek de uitkomsten beter te kunnen begrijpen en meer
inzicht te krijgen in de effecten en reacties die optreden bij droogte, is eerst
gekeken naar het zeer droge jaar 2018.
Daarbij is op basis van metingen, registraties van het IVS-meld- en volgsysteem
van Rijkswaterstaat en andere statistieken o.a. gekeken naar de beladingsgraad van
de schepen, het aantal scheepsbewegingen, effecten die optreden bij sluizen en
eventuele verandering in routekeuzes.
De effecten en reacties kunnen als volgt worden samengevat:

 Droogte leidt tot lagere beladingsgraden. Het grootste effect is zichtbaar bij de
natte bulk (van 70% naar 30%) en de droge bulk (van 90% naar 30%). De
afname in beladingsgraad bij containers is beperkter (30% naar 15%), doordat
voor containerschepen vaak op volume wordt afgeladen (mix van lege en volle
containers).

 Doordat er minder vracht per schip wordt meegenomen, neemt het aantal
scheepspassages toe. Dit is met name merkbaar bij de droge bulk waarvan bij
Lobith het aantal schepen per maand toe neemt van 600 naar 1.400. Ook de
natte bulk- en containerschepen nemen in eerste instantie toe. Bij de laagste
afvoeren van 2018 konden deze schepen echter nauwelijks nog (economisch
rendabel) varen, waardoor het aantal passages weer afnam. Hierdoor werd
tijdens de droogte minder vracht getransporteerd over water (uitval).

 Het grotere aantal reizen is merkbaar voor het gehele achterland van de Rijn,
maar met name op de Waal. De hoge intensiteit in combinatie met de lagere
capaciteit (smallere vaarweg) zorgen voor een lage vaarsnelheid op de Waal.

 Droogte leidt tot andere routering naar de Maas. Door de geringe diepgang op
de Waal en bij de voorhaven van Weurt, neemt het aantal passages bij sluis
Weurt af tijdens de droogte. Veel (kleinere) schepen nemen in plaats daarvan
de route via de St. Andries en Moerdijk (Amer/Bergsche Maas). Hierdoor is er
een grote toename in het aantal passages bij de sluizen van Grave en Lith. De
IVS'90-registraties bij Sambeek laten geen waarneembare verplaatsing zien
naar de overslaghavens van de Maas.

 Uit de analyse van sluispassages op de Nederrijn-Lek blijkt nauwelijks enige
reactie door droogte. Ondanks adviezen van Rijkswaterstaat om deze route te
nemen, neemt het aantal passages hier niet toe. Mogelijk speelde de
beperkingen in vaardiepte op het traject Driel-Arnhem hier een rol.

18 Risico’s van klimaatveranderingseffecten: potentiële gevolgen waar iets van waarde
(bijv. middelen, mensen, ecosysteem, etc.) op het spel staat en waar de uitkomst onzeker is.
Risico is de combinatie van de waarschijnlijkheid op klimaatgerelateerde bedreigingen (kans
op), de blootstelling hieraan en de kwetsbaarheid voor schadelijke gevolgen.
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 Droogte leidt nauwelijks tot een toename in het aantal vaarbewegingen op de
Schelde-Rijnverbinding, ondanks dat veel van de doorvoer van Antwerpen naar
Duitsland door de geringere waterdiepte op de Waal met een lagere
beladingsgraad plaatsvindt.

 Het aantal tonnen vracht dat wordt getransporteerd over water neemt tijdens de
droge periode af met ruim 50.000 ton per dag.

 Op de vaarweg Lemmer-Delfzijl is geen omvaarreactie door droogte zichtbaar.
De enkele schepen die tijdens droogte deze vaarweg hebben genomen voor
bestemmingen in Noord- en Midden-Duitsland, hebben geen invloed op de
intensiteit op de vaarweg en de sluizen.

5.2.2 Werking en mogelijkheden BIVAS

Het Binnenvaart Analyse Systeem (BIVAS) speelt een centrale rol in het bepalen van
de kwetsbaarheid van het hoofdvaarwegennet voor droogte. De belangrijkste
uitgangspunten en eventuele aannames worden hieronder kort toegelicht.

BIVAS bevat een netwerk van alle vaarwegen in Nederland en een schematische
weergave van het relevante netwerk van onze buurlanden. Voor een gegeven
vaardiepte in de takken van het netwerk wordt een ingegeven scheepvaartbestand
doorgerekend met van alle schepen de herkomst-bestemmingsrelatie en
eigenschappen zoals de dimensies, diepgang en vracht. Voor ieder van de schepen
wordt de optimale vaarroute, oftewel de vaarroute met de laagste vaarkosten,
berekend door BIVAS. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkingen door de
dimensies van het schip en de diepgang van het schip en de gestelde limieten van
het netwerk.

De vaarduur en vaarkosten zijn afhankelijk van de vaarroute, maar ook van de
snelheid van het schip. In BIVAS wordt de snelheid daarom uitgerekend op basis
van de ingegeven vaardiepte. Is er geen route mogelijk, dan wordt de lading van
het schip stapsgewijs verminderd tot de diepgang dusdanig is afgenomen dat er wél
een route kan worden gevonden. Om alle lading te transporteren worden er extra
reizen uitgevoerd; vermindert de beladinggraad van 100% naar 80%, dan neemt
het aantal reizen toe met 125% (= 1 ÷ 0,80). Hierbij wordt geen rekening
gehouden met eventuele beperkingen in de beschikbare vlootcapaciteit of
vaarwegcapaciteit. Bij extreem lage waterstanden kan het ook voorkomen, dat
ondanks de lagere beladingsgraad de diepgang groter blijft dan de waterdiepte op
het traject, waardoor de vaarbeweging niet kan worden uitgevoerd. De reis/lading
wordt dan uitgevoerd als niet-vervoerde vracht. BIVAS rekent op een dagbasis en
kijkt niet of de vracht eventueel de volgende dag wél vervoerd kan worden.

Met behulp van BIVAS worden de effecten van toekomstige scenario's qua
economie en klimaat vergeleken met de huidige situatie. Voor toekomstige
situaties wordt gebruik gemaakt van de WLO-scenario’s (2050L en 2050H) zoals
toegepast in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (Rijkswaterstaat, 2017) en
zoals gehanteerd door binnen het Deltaprogramma Zoetwater (Schasfoort, De Jong
& Meijers, 2019) waarbij door grote economische groei de scheepvaartintensiteit
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toeneemt tot 550.000 vaarbewegingen in 2050 (WLO 2050 Hoog)19. De extra
vaarbewegingen worden verkregen door de originele vaarbewegingen in het
referentiebestand te vermenigvuldigen met een extra factor.

De scenario’s bevatten geen schaalvergroting of -verkleining van de vloot. De toe-
en afname van vaarbewegingen ten gevolge van de economische groei behoudt
dezelfde verhouding in vlootopbouw als in het referentiejaar.

In deze studie is ervoor gekozen om voor een aantal vaste afvoeren bij Lobith
(700, 850, 1.020, 1.400, 1.800 m3/s) het gehele scheepvaartbestand - een volledig
jaar - door te rekenen. Door dit resultaat te delen door 365 dagen verkrijgt men de
gemiddelde dagelijkse vaarkosten. Hierdoor wordt de dagelijkse variatie (zie figuur
72), die optreedt doordat er in het weekend en op feestdagen/vakanties minder
wordt gevaren, uitgemiddeld.

De tweede bouwsteen van het BIVAS-model is het vaarwegennetwerk. Er is een
schematisatie beschikbaar van het netwerk volgens zowel de huidige toestand, als
de toekomstige toestand na uitvoering van de projecten zoals gepland in het huidige
MIRT20 dat loopt tot 2030. Deze toekomstige toestand van het netwerk wordt
gebruikt binnen deze stresstest.

BIVAS maakt gebruik van de in hoofdstuk 3 beschreven toestand van het
watersysteem die gebaseerd is op een grid-analyse (De Jong & Van der Mark,
2020) en SOBEK21-resultaten. Voorts wordt gebruik gemaakt van de vijf
afvoerniveaus en wordt voor ieder van die niveaus een waterscenario
geconstrueerd.
Bij de aansluitingen naar kanalen wordt tot aan de sluis de waterstand op rivier
gevolgd. Bij afnemende waterstand is daardoor ook hier sprake een afname van de
waterdiepte. Deze aangetakte kanalen zijn ook opgenomen in de waterscenario's.

19 Ten opzichte van WLO-scenario’s in de studies NMCA en DPZW zijn de scenario’s opnieuw
afgeleid om deze geschikt te maken voor BIVAS 4.8. De scenario’s bevatten nu ook de
doorvaarthoogte en NST2007-klassen.
20 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte; programma voor aanleg en verbetering van
de grote infrastructuurnetwerken (weg, water en spoor).
21 SOBEK is hydraulisch model waarmee de één-dimensionaal waterstanden en afvoeren van
rivieren kunnen worden berekend. Toegepast is een schematisatie met de Maas, Rijntakken en
Rijnmaasmonding. SOBEK wordt door watermanagers gebruikt om integrale watersystemen te
modelleren, ontwerpen, plannen en te onderbouwen voor beleidsbeslissingen.

Figuur 72: Tijdserie van het aantal vaarbewegingen (links) en het gemiddelde
weekpatroon (rechts) op de Bovenrijn. De stippellijn geeft het jaargemiddelde aan.
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Overige vaarwegen buiten de Nederlandse Rijntakken hebben geen
afnemende waterdiepte bij afnemende rivierafvoer (de standaardwaarden van
BIVAS worden gebruikt). Dit betekent ook dat ondiepten in Duitsland niet zijn
meegenomen en in het model dus wordt verondersteld, dat de grootste ondiepten
zich in Nederland bevinden. Ook wordt ook door de binnenvaart ervaren dat de
laatste jaren het kritische diepgangspunt in Nederland ligt (COV, 2018).

Bij de bepaling van de toestand van het watersysteem bleek de sterke samenhang
tussen breedte en diepte op de vaarweg. Voor een gegeven locatie zal bij een
selectie van een kleinere breedte van de vaargeulbreedte vrijwel altijd  een grotere
waterdiepte beschikbaar zijn. Dit komt doordat de oevers van de rivieren taluds zijn
die steeds dieper worden richting de as van de rivier. Hiervan wordt bij
laagwatercondities gebruik gemaakt , door de vaargeul te versmallen ter hoogte van
MGD’s22 langs de oever of door het instellen van eenrichtingsverkeer op de IJssel
(effectief ook een versmalling). Voor iedere sectie zijn daarom de gewenste breedte
en diepte nodig en de hellingshoek waaronder de breedte verminderd wordt als deze
diepte niet meer gehaald wordt. Tabel 9 is opgesteld op basis van metingen aan
bekende dwarsdoorsnedes van de Rijntakken. Deze tabel tracht op een generieke
manier de maatregelen te kwantificeren zoals die in werkelijkheid ook genomen
worden bij laagwater (eenrichtingsverkeer, versmallen geul).

Tabel 9: Invoer per sectie voor het genereren van een waterscenario voor BIVAS.

Vaargeuldimensies
Secties Min.

breedte
(m)

Min.
diepte
(m)

Talud-
helling

Boven-Rijn Lobith – Pannerdensche Kop 150 2,8 1:10
Waal Pannerdensche Kop - Werkendam 150 2,8 1:10
Pannerdensch Kan. Pannerdensche Kop - IJsselkop 70 2,8 1:5 (1)

Nederrijn (1) IJsselkop - Driel 70 2,8 1:3,1
Nederrijn (2) Driel – Krimpen a/d Lek 80 3,5 1:4
IJssel (1) IJsselkop - Eefde 40 2,5 1:3,9
IJssel (2) Eefde – Wijhe 50 2,5 1:3,9
IJssel (3) Wijhe - Keteldiep 60 2,5 1:3,9

(1) Voor deze sectie waren geen representatieve doorsnedes beschikbaar. De waarde is een
aanname - interpolatie - op basis van de taludhellingen van andere Rijntakken.

De invoer is vervolgens vertaald naar de vijf afvoerniveaus, zoals weergegeven in
onderstaande voorbeeld (links vaste laag Nijmegen, rechts langsdammen
Ophemert). Voor elke afvoer zijn alle mogelijke breedte-dieptecombinaties
weergegeven in de doorgetrokken lijnen. De stippellijn geeft de breedte-diepte-
verhouding aan, zoals ingevoerd in BIVAS. Waar de twee lijnen elkaar kruisen
(zwarte markering) wordt de toegepaste breedte en diepte afgelezen

22 Minst gepeilde dieptes; ondieptes, meestal gelegen aan de randen van de rivieren,
veroorzaakt door o.a. aanzanding en/of onderliggende vast constructies.
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Voor het bepalen van de hoeveelheid vracht die minder geladen moet worden om
een kleinere diepgang te krijgen, wordt door BIVAS gebruik gemaakt van de
eenheid "Tons per Centimeter Immersion" (TPCMI of TPC). Deze eenheid wordt
berekend door de lengte (L) en breedte (W) van het schip te vermenigvuldigen met
de vormcoëfficiënt (Cw). In BIVAS wordt verondersteld dat de vormcoëfficiënt  voor
alle schepen gelijk is aan 0.9. Er is in deze studie geen nadere verfijning van deze
vormcoëfficiënt uitgevoerd.

𝑇𝑃𝐶𝑀𝐼 = 0.01 ∗ 𝐿 ∗𝑊 ∗ 𝐶𝑤

Voor de bepaling van de mogelijke diepgang op een route wordt uitgegaan van
een relatieve kielspeling (0,25 x diepgang) en absolute kielspeling (0,30 m). Voor
de rivieren (Waal, Lek, IJssel) wordt enkel de absolute kielspeling gebruikt.

Kielspeling - model versus werkelijke vaardiepte

Voor het bepalen van de beschikbare vaardiepte op een bepaald traject 'kijkt' het
model, welke waterdiepte beschikbaar is bij een gegeven profielbreedte. Van die
diepte wordt vervolgens een waarde voor de kielspeling afgetrokken om de restende
aflaaddiepte over te houden.

Zoals blijkt uit deze schematische weergave van een fictieve dwarsdoorsnede van
de Waal, is er in werkelijkheid méér diepte in de rivier beschikbaar, doordat de geul
in de buitenbochten dieper is. Het model onderschat als het ware de werkelijke
diepte. Echter: de zgn. minst gepeilde diepte (MGD) die Rijkswaterstaat in
laagwaterperiodes doorgeeft aan de scheepvaart, bevindt zich in het ondiepe deel
van dit 'nautisch profiel'. Veel schippers gebruiken de MGD als maatstaf voor de
aflaaddiepte, maar ervaren schippers zoeken de beschikbare overdiepte op en
kunnen zodoende net iets meer vracht meenemen.
Dit verschijnsel bleek uit vergelijkingen tussen de geregistreerde diepgang van
schepen in 2018 en de MGD: vaak werd dieper afgeladen dan de MGD toelaat.

Figuur 73: breedte-diepteverhoudingen op twee locaties in de Waal, per afvoerniveau.

150 m (Waal)

Theoretische waterdiepte

Kielspeling

Aflaaddiepte
volgens
model

Overdiepte
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In paragraaf 5.2.2.1 hieronder wordt ingegaan op de gevoeligheid van de aannames
omtrent de kielspeling. In een aanvullend onderzoek is namelijk in kaart gebracht,
of de kielspeling wordt beïnvloed door ruimtelijke varianties in de waterdiepte,
bijvorbeeld bij het passeren van bepaalde objecten zoals vast lagen, maar ook of de
interactie tussen schepen onderling leidt tot een andere benodigde kielspeling.

In BIVAS wordt een reis als ‘niet-mogelijk’ aangemerkt, indien de lading
verminderd wordt met meer dan 80%. Dit wordt gezien als de grens waarop het
fysiek niet meer mogelijk is om nog te varen. Deze waarde is relatief ten opzichte
van de vracht van de oorspronkelijke reis in het basisbestand en onafhankelijk van
de beladingsgraad van de oorspronkelijke reis.

In de praktijk wordt ook wel met een lagere beladingsgraad gevaren (zie figuur 69)
en zijn er daarnaast juist andere afwegingen waarom een vaarbeweging niet plaats
vindt, zoals de overstap naar andere modaliteiten of uitstel van de vaarbeweging.
Omdat deze reacties vooral zijn ingegeven uit economische overwegingen worden
ook reizen als niet-mogelijk aangemerkt indien de kosten van deze reis te sterk
stijgen ten opzichte van het scenario zonder beperkende diepgang (1.800 m3/s).
In een nabewerking zijn hiervoor extra criteria toegevoegd om een reis als niet-
mogelijk te beschouwen.

Een ander type van niet-mogelijke reizen komt door breedte- en lengterestricties
van een vaarweg, waardoor schepen met grotere dimensies niet toegestaan zijn.
In werkelijkheid komen overschrijdingen van deze restricties wel voor in de vorm
van speciale ontheffingen waardoor een grotere klasse schip in een kleinere
vaarweg kan varen. Om dit in BIVAS te modelleren wordt de optie relaxatie
gebruikt, waarbij in zulke gevallen gezocht wordt naar een route waar zo min
mogelijk buiten de restricties wordt gevaren. Uit analyse blijkt dat voor ongeveer
10% van de vaarbewegingen enige mate van relaxatie nodig is.

Het nadeel van relaxatie is dat bij onvoldoende diepgang op de Rijn, schepen een
andere route nemen met voldoende diepgang, maar met (ruime) overschrijding van
de breedte- en lengterestricties. Analyse van een aantal gesimuleerde reizen met
relaxatie laat zien, hoe duwstellen van 22,8 meter breed een route zou kiezen via de
vaarweg Lemmer-Delfzijl en Eems met maximale toegestane breedte van
respectievelijk 11,5 en 9,6 m meter, of zelfs een route via de Maas en de Moezel via
vaarwegen met een breedte van maximaal 5,15 meter. Ook deze reizen worden als
niet-mogelijk aangemerkt in de nabewerking.

Ten slotte was er ook een correctie nodig om modeluitkomsten te voorkomen die
enkel veroorzaakt werden doordat in de waterscenario’s geen ondiepten in
Duitsland zijn opgenomen. Ook dit betreft vaarbewegingen via de Eems, maar die
via de Duitse kanalen terug naar de Rijn varen. Deze verplaatsing in routekeuze
wordt veroorzaakt doordat door onvoldoende diepgang de Nederlandse Rijn niet
meer bevaren kon worden. Op de Duitse Rijn en Eems blijft de waterdiepte door de
keuze in modellering wel aanwezig.
In werkelijkheid is de Duitse Rijn bij lage afvoeren vergelijkbaar of (verder
bovenstrooms) ondieper dan het Nederlandse traject. Ook deze route wordt als niet-
mogelijk aangemerkt.

Als er meer gevaren moet worden met beladen schepen, dan betekent dit dat er ook
meer gevaren moet worden met lege schepen. Naar veel bestemmingen wordt
immers beladen heen gevaren en vaak leeg weer terug. BIVAS doet enkel
aanpassingen in de beladingsgraad voor (te) diep geladen schepen, waardoor de
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toename in kosten en vaarbewegingen van (ondiepe) lege schepen niet wordt
meegenomen. In de nabewerking zijn extra functies toegepast om te corrigeren
voor de lege schepen. Het bleek niet mogelijk om een vaste relatie tussen geladen
heenvaart en lege retourvaart vast te stellen, omdat de reizendatabase om
privacyredenen is geanonimiseerd, waardoor opeenvolgende reizen niet konden
worden gevolgd.

BIVAS berekent de vaarkosten op basis van kostengetallen van Panteia (2018) met
als referentiejaar 2018. De berekening van de vaarkosten voor een reis door BIVAS
valt op te splitsen in drie componenten. Allereerst de variabele kosten die
afhankelijk zijn van het gebruik van het schip en de droogte (kosten per km en per
uur varen), daarnaast de vaste kosten die gemaakt worden voor het laden, lossen
en wachten bij de terminal en onafhankelijk zijn van de droogte (kosten per ton
vracht). Ten slotte zijn er de vaarkosten van lege schepen die als losse categorie
zijn gegeven omdat deze gezien kunnen worden als een extra kostenpost voor het
varen met beladen schepen. Figuur 74 laat zien dat op de Waal de vaarkosten van
de (25%) lege schepen ongeveer 10% uitmaken van de totale kosten. Omdat de
relatie tussen lege schepen en beladen schepen niet voor individuele schepen
gemaakt kan worden, zijn in de resultaten de lege vaarbewegingen als los
ladingstype weergegeven en niet samengevoegd in de kosten van de beladen
schepen.

Door BIVAS wordt gebruik gemaakt van het Kooman-model om een aanname te
doen van de wachttijd bij een sluis (Kooman & De Bruin, 1975). Het Kooman-model
is een versimpelde representatie van het schutproces waarbij de capaciteit van een
sluiscomplex wordt uitgedrukt in het aantal ton dat per jaar door de sluis
getransporteerd kan worden. Voor het berekenen van de capaciteit wordt onder
meer gebruik gemaakt van het oppervlak van een sluiskolk, het gemiddeld
laadvermogen van de vloot, de verdeling van het verkeersaanbod, het
aankomstpatroon en de bedieningstijd. Op basis van de ratio intensiteit/capaciteit
wordt een inschatting van de gemiddelde wachttijd gegeven. De schuttijd en de
wachttijd geven samen de passeertijd.

In een droge periode worden er meer schepen ingezet om dezelfde hoeveelheid
vracht te vervoeren en wordt het soms ook gunstiger om een vaarroute via
gestuwde vaarwegen of kanalen te nemen vanwege de extra diepgang in deze
peilgereguleerde vaarwegen. Beide reacties kunnen zorgen voor een toename in de
intensiteit van sluizen en daardoor een toename van de passeertijd.
Omdat een toename van de passeertijd de routekeuze kan beïnvloeden, bevat
BIVAS de optie om met de nieuwe passeertijden de berekening nogmaals uit te

Figuur 74: Vaarkosten volgens BIVAS van alle schepen op de Waal bij Nijmegen.
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voeren om zo iteratief naar een balans tussen routekeuze en wachttijd te komen.
Echter, vanwege de lange rekentijd en de zeer langzame convergentie en omdat
door BIVAS de lege schepen en niet-mogelijke reizen niet goed meegenomen
worden, is besloten om eenmalig een handmatige kalibratie uit te voeren om bij
lage afvoeren een onrealistische routekeuze te voorkomen.

Door het modelleerconcept van BIVAS en de gekozen toepassing ervan in deze
studie (stationaire afvoeren), is er een aantal aspecten niet meegenomen in de
studie. De belangrijkste aannames daarbij zijn:
 Doordat stationair wordt gerekend, wordt aangenomen dat de reactie van de

scheepvaart stationair is. In werkelijkheid reageert de scheepvaartsector echter
anders bij een kortdurende droogte (uitstellen vaart) dan bij langdurende
droogte (hogere kosten accepteren). De stationaire aanpak is met name geldig
voor langdurende droogte.

 Er wordt aangenomen dat zo lang mogelijk wordt geprobeerd om de vracht per
binnenvaart te vervoeren. Pas als het fysiek niet meer mogelijk is (een te lage
beladingsgraad) of als de toename in vaarkosten, afstand of reistijd een
verveelvoudiging geeft in de kosten, dan wordt de vracht ‘niet-vervoerd’. In
werkelijkheid is er een afweging tussen de vracht wel vervoeren per binnenvaart
tegen hoge kosten, of het transport uitstellen of verplaatsen naar een
modaliteit.
Deze economische afwegingen zijn in deze studie niet meegenomen, maar
worden behandeld in vervolgonderzoek van Erasmus-UPT. Verondersteld wordt
dat de aannames in deze stresstest een bovengrens geven in deze economische
afweging door ‘zo lang mogelijk’ te transporteren per binnenvaart en daardoor
een bovengrens geven in de berekende intensiteit en vaarkosten.

 Er is geen capaciteitsbeperking aan rivieren. Maatregelen zoals
eenrichtingsverkeer – die zorgen voor een langere reistijd – zijn hierdoor niet
mogelijk. Wel worden bij drukte langere wachttijden bij sluizen meegenomen in
de kosten van de reis.

 Er is geen capaciteitsbeperking van de vloot waardoor altijd aan de vraag naar
extra schepen voldaan kan worden.

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de inzet van kleinere schepen tijdens
perioden van lage afvoer. Uit de analyse van 2018 bleek, dat vanwege
regelgeving (bijv. zesbaks duwstellen mogen niet varen bij lage afvoeren) en
vanwege meer laadvermogen bij vergelijkbare diepgang, juist wel een grote
verschuiving optrad in de vlootopbouw op de Rijn. Deze mechanismen konden
echter niet worden meegenomen in de modellering. Doordat BIVAS 'blijft varen
met grote schepen', geeft dit een overschatting in de vaarkosten (inzet kleinere
schepen zou efficiënter en goedkoper zijn), maar een onderschatting in de
intensiteit op de vaarweg (bij inzet kleinere schepen meer vaarbewegingen).

5.2.2.1 Gevoeligheid aannames kielspeling

Zoals reeds in paragraaf 3.1.6.2 is toegelicht, ondervinden binnenvaartschepen
soms zogenaamde squat: extra inzinking bij het passeren van ondiepere delen van
de rivier. Naar verwachting treedt dit op bij grote objecten zoals vaste lagen. Er zijn
diverse situaties bekend van aanvaringen en grondingen bij de vaste laag van
Nijmegen, terwijl de diepte bij de vaste laag Nijmegen ruim 1,0 m groter is dan bij
de minst gepeilde diepte benedenstrooms daarvan. Dit doet vermoeden dat op deze
locaties het squat-effect onverwacht groot is. Ook kwam uit de analyse van een
gronding bij de bodemkribben van Erlecom (Cotteleer, 2021) naar voeren, dat het
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onderling oplopen (inhaalmanoeuvre) van twee schepen een aanzienlijk gevolg kan
hebben voor de stroming rondom beide vaartuigen en daarmee voor de inzinking.

Om die reden is aanvullende onderzoek uitgevoerd, waarbij analyses van
onderzoeksinstituten MARIN en Deltares zijn gecombineerd teneinde een idee te
krijgen van de onnauwkeurigheid van de aannames ten aanzien van de inzinking en
kielspeling. Hieruit blijkt het volgende:
 De mate van inzinking is sterk afhankelijk van met name de vaarsnelheid. Bij

hoge vaarsnelheid vanaf ca. 4,3 m/s is de inzinking 20 à 30 cm.
 Bij ondiepten zoals de vaste laag van Nijmegen neemt dit toe tot 40 cm.
 Bij een oploopmanoeuvre kan een verdubbeling van de inzinking ontstaan.

Het effect van deze bevindingen op de beschikbare waterdiepte bij de huidige en
toekomstige bodemligging is in onderstaand figuur weergegeven, waarbij een
gemiddelde vaarsnelheid van 3,5 m/s is aangenomen.

Door het meenemen van de grotere inzinking (niet-gestippelde lijnen) bij de vaste
laag van Nijmegen wordt de vaste laag dé maatgevende locatie voor het bepalen
van de diepgang voor de gehele corridor. Bij een afvoer bij Lobith van 1.020 m3/s
kan slechts met een diepgang van 2,2 m worden gevaren indien geen risico’s voor
de kielspeling worden genomen.

Dit onderzoek naar de gevoeligheid van de aannames omtrent kielspeling is
uitgevoerd ná uitvoering van de BIVAS-simulaties. Daardoor zijn de nieuwe
inzichten uit deze paragraaf nog niet meegenomen in de verdere uitkomsten van de
stresstest droogte. Vervolgonderzoek en (gedeeltelijke) aanpassing van de BIVAS-
simulaties is hiervoor noodzakelijk.

5.2.3 BIVAS-simulaties Rijntakken

Tabel 10 geeft de status van BIVAS-simulaties die zijn uitgevoerd voor de
Rijntakken. Op de horizontale en verticale as staan de drie variabelen:
bodemscenario, economisch scenario en waterscenario. In de tabel is aangegeven,
welke afkorting is meegegeven aan ieder resultaat en welke simulaties zijn
uitgevoerd (zwart) en welke simulaties niet worden uitgevoerd (-).

Figuur 75: Beschikbare diepgang, door de waterdiepte bij afvoer 1.020 m3/s (Lobith) te
verminderen met de berekende inzinkingseffecten.
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De tabel toont de selectie van het totale aantal mogelijke berekeningen. Hiervoor is
gekozen vanwege de lange rekentijd van iedere simulatie (18 uur) en omdat niet
elke simulatie nodig is om de verschillende vragen te beantwoorden. Dankzij het
beperkte aantal overblijvende simulaties kunnen de uitkomsten ook in meer detail
geanalyseerd worden.

 Effect droogte: Q700 t/m Q1400 t.o.v. Q1800
 Effect economische groei: WLO2050L en WLO2050H t.o.v. Q1800
 Effect bodemerosie Q1020_B2050 t.o.v. Q1020

Tabel 10: Overzicht van berekeningen en bijbehorende naamgeving.

Bodemscenario bodemhoogte 2018 bodemhoogte 2050

Economisch
scenario

REF WLO2050L WLO2050H REF WLO2050L WLO2050H

W
at

er
sc

en
a

ri
o 700 m3/s Q700 - Q700_WLO2050H - - -

850 m3/s Q850 - Q850_WLO2050H - - -

1020 m3/s Q1020 Q1020_WLO2050L Q1020_WLO2050H Q1020_B2050 - -

1400 m3/s Q1400 - Q1400_WLO2050H - - -

1800 m3/s Q1800 - Q1800_WLO2050H - - -

Bovenstaande tabel bevat veel lege vakken en kan de indruk wekken, dat er nog
meer simulaties nodig zijn om uitspraken te kunnen doen omtrent effecten van
droogte in de diverse klimaat- en groeiscenario's. Dit is echter niet noodzakelijk. De
simulatie voor het WLO 2050 Laag-scenario voor afvoer 1.020 m3/s
(Q1020_WLO2050L) toonde aan, dat dit scenario vrijwel exact tussen het Ref-
scenario en het WLO2050H-scenario ligt. Dit is o.a. zichtbaar in figuur 92 verderop
in dit hoofdstuk. Verder simuleren van WLO 2050 Laag bij andere afvoeren biedt
geen verder meerwaarde.
Voorts is bij de simulatie Bodem 2050 bij afvoer 1.020 m3/s gebleken, dat de
effecten van de bodemligging 2050 specifiek voor de Waal gering zijn, wanneer de
verandering van de afvoerverdeling en de bodemerosie gelijktijdig blijven optreden.
Aangezien de Waal veruit de grootste 'kostenpost' in de berekeningen vormt, is
besloten om geen verdere simulaties voor de bodem 2050 op te tuigen.
Daarbij moet echter een kanttekening worden geplaatst: het is onzeker hoe met
name de vaste laag van Nijmegen is het bodemscenario 2050 een rol speelt. Om die
reden wordt in de komende periode aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten
van de vaste laag Nijmegen bij droogte. Mogelijk worden naar aanleiding daarvan
toch nieuwe simulaties uitgevoerd en/of andere conclusies getrokken.

Op basis van de thans uitgevoerde simulaties kunnen met de huidige kennis en
inzichten de effecten van droogte in voldoende mate worden bepaald. Een nadere
analyse van onzekerheden en onnauwkeurigheden die de rekenmethode met zich
meebrengt, wordt uitgewerkt in paragraaf 6.6 van het volgden hoofdstuk.

5.2.4 Maas

De kwetsbaarheid van de Maas draait vooral om het kunnen functioneren van de
sluizen bij droogte. De software BIVAS is echter niet geschikt om deze
kwetsbaarheid van sluizen voor een lagere waterbeschikbaarheid te onderzoeken.
Bij zeer lage afvoeren wordt overgegaan op een gewijzigd schutregime om water te
besparen. Deze koppeling tussen afvoer en schutregime wordt niet gemodelleerd in
BIVAS, waardoor de wachttijden bij lage afvoeren door BIVAS zullen worden
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onderschat. Daarnaast wordt in BIVAS voor de berekening van de overligtijd een
vereenvoudigde functie gebruikt23 waarin een aantal aspecten niet meegenomen
wordt en waarvan de bron onduidelijk is. De overligtijd hangt niet alleen af van de
intensiteit-capaciteit verhouding en het aankomstproces, maar is eveneens
afhankelijk van de sluisafmetingen. Iedere sluis heeft zijn eigen overligtijd – I/C
curve (Kooman & De Bruijn, 1975), maar in BIVAS lijkt voor iedere sluis dezelfde
curve gehanteerd te worden.

Een betere inschatting van wachttijden en kwetsbaarheid bij beperkte
waterbeschikbaarheid kan gemaakt worden met behulp van de SIVAK-software,
Simulatie van Verkeersafwikkeling bij Kunstwerken. Bij het opstellen van de
nationale markt- en capaciteitsanalyse wordt SIVAK gebruikt om voor toenemende
intensiteit bij sluizen de wachttijd te bepalen, maar er worden in de NMCA geen
simulaties gedaan voor een lagere waterbeschikbaarheid. In een eerdere studie
(Bolt, 2003) is SIVAK wel toegepast om de toenemende wachttijd bij lagere
waterbeschikbaarheid te bepalen; deze studie is echter gedateerd.

Om een meer actueel beeld te krijgen van de effecten van lage afvoeren op de
sluizen is een aanpak in twee stappen doorlopen:

1 Quick scan op kwetsbaarheid voor waterbeschikbaarheid voor alle sluizen in de
Maas. Hierbij is het mogelijke aantal schuttingen per week, uitgaande van de
waterbeschikbaarheid (m3) vergeleken met het benodigde aantal schuttingen per
week op basis van het verkeeraanbod. De verhouding hiertussen voor
verschillende afvoerniveaus geeft aan, hoe kwetsbaar een sluiscomplex is voor de
waterbeschikbaarheid.

2 Voor de sluizen die volgens de quick scan als kwetsbaar zijn geïdentificeerd, zijn
vervolgens SIVAK-berekeningen uitgevoerd.

Deze paragraaf behandelt de opzet en uitkomsten van de quick scan. De SIVAK-
berekeningen volgen in paragraaf 0 en verder.

Aanpak quick scan

De aanpak van de quick scan is als volgt:

1. Bepaling van het mogelijk aantal schutcycli op basis van waterbeschikbaarheid:
a het schutverlies per complex per schutcyclus (m3/cyclus);
b de waterbeschikbaarheid bij het schutcomplex (m3/week) per afvoerniveau

(10, 15, 20, 25 en 44 m3/s bij St Pieter; De Jong, 2020b);

2. Bepaling van het benodigd aantal schutcycli, op basis van:
c het aantal passages per week per sluiscomplex;
d de bezetting van de kolk (aantal schepen dat per cyclus kan worden

geschut);

3. Bepaling en vergelijking van de verhouding tussen benodigd en mogelijk aantal
schutcycli per week, als maat voor de kwetsbaarheid.

23 https://bivas.chartasoftware.com/Home/BIVASApplicatie/Documentatie/Wachttijdmodel/Tijd
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Stap 1: Mogelijk aantal schutcycli op basis van waterbeschikbaarheid

Met iedere schutcyclus wordt een hoeveelheid water verloren (zie bijv. Molenaar et
al, 2011):

V = L · B · Δh + (Wup - Wdown)

waarin:
V = hoeveelheid water die wordt verloren per schutcyclus (m3)
L = lengte van de kolk (m)
B = breedte van de kolk (m)
Δh = verval (m)
Wup = hoeveelheid water die wordt verplaatst door schepen die in

bovenstroomse richitng varen (m3)
Wdown = hoeveelheid water die wordt verplaatst door schepen die in

benedenstroomse richting varen (m3)

In deze analyse zijn Wup en Wdown gelijk verondersteld, en het verval niet
afvoerafhankelijk. Het totale schutverlies per schutcyclus bij een sluiscomplex is
vervolgens bepaald als de som van het verlies van de afzonderlijke kolken. Dit zijn
de schutverliezen in het geval er geen waterbesparende maatregelen worden
toegepast zoals hevelend schutten, inzet van spaarbekkens of het compenseren van
schutverliezen door terugpompen van water.

Tabel 11: Schutverlies per sluiscomplex op basis van kolkafmetingen en verval.

Sluis Kolk Lengte
(m)

Breedte
(m)

Opper-
vlak
(m2)

Verval
(m)

Schutverlies
per kolk per
schutcyclus

(m3)

Schutverlies per
complex per
schutcyclus

(m3)
Born West 136 16 2.176 11,35 24.698 91.345

Midden 225 16 3.600 11,35 40.860
Oost 142 16 2.272 11,35 25.787

Maasbracht West 142 16 2.272 11,85 26.923 96.506
Midden 142 16 2.272 11,85 26.923
Oost 225 16 3.600 11,85 42.660

Heel *) West 137,5 15,5 2.131 6,7 14.279 31.736
Oost 193 13,5 2.605 6,7 17.457

Belfeld West 142 16 2.272 3,25 7.384 27.300
Midden 142 16 2.272 3,25 7.384
Oost 241 16 3.856 3,25 12.532

Sambeek West 142 16 2.272 3,25 7.384 27.170
Midden 142 16 2.272 3,25 7.384
Oost 238,5 16 3.816 3,25 12.402

Grave Kolk 1 142 16 2.272 2,6 5.907 5.907
Lith Zuid 120 14 1.680 3,9 6.552 20.592

Noord 200 18 3.600 3,9 14.040
Linne Kolk 1 265,2 16 4.243 4,05 17.185 17.185
Roermond Kolk 1 260 16 4.160 2,65 11.024 11.024
Panheel Nieuw 154,6 12,6 1.948 7,7 14.999 23.835

Oud 153 7,5 1.148 7,7 8.836
*) Zie de voetnoot bij Heel in tabel 5.
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Vervolgens worden de afvoerniveaus Q = 10, 15, 20, 25 en 44 m3/s bij St Pieter
beschouwd. De waterbeschikbaarheid bij een sluiscomplex (m3/week) per
afvoerniveau is tot stand gekomen door eerst de afvoeren aan het begin van de
verschillende vaarwegtakken te bepalen aan de hand van (a) het
Maasafvoerverdrag, (b) de gegevens uit Raadgever (2004) en (c) het doortrekken
van trends naar de lagere afvoeren. Het Maasafvoerverdrag alleen geeft
onvoldoende informatie, omdat niet alle vaarwegen hierin zijn opgenomen en hierin
geen toestroming, wegzijging en lozingen en onttrekkingen zijn meegenomen. De
afvoeren op de verschillende vaarwegen zijn opgenomen in bijlage C. De afvoer ter
plaatse van een sluis volgt uit interpolatie en omrekening van m3/s naar m3/week.

Het mogelijk aantal cycli per week op basis van waterbeschikbaarheid is bepaald
door het schutverlies te delen door de afvoer bij de sluis. Al het aangevoerde water
wordt dan gebruikt om te schutten. Het mogelijk aantal cycli neemt logischerwijs
toe met de afvoer. Bij sluis Born kan bijvoorbeeld 19,9 keer een schutcyclus
doorlopen worden als de afvoer bij St. Pieter 10 m3/s is en dit loopt op naar 107,9
keer bij een afvoer van 44 m3/s.

Tabel 12: Totaal schutverlies, waterbeschikbaarheid en aantal cycli per week per complex en
per afvoerniveau (alle kolken).

Sluis Ver-
lies
per

cyclus
(m3)

Waterbeschikbaarheid bij sluis
(x1.000 m3/week) bij diverse
afvoeren (m3/s) bij St Pieter:

Mogelijk aantal cycli per week o.b.v.
waterbeschikbaarheid bij diverse

afvoeren (m3/s) bij St Pieter:

10 15 20 25 44 10 15 20 25 44

Born 91.345 1.814 2.238 2.419 3.750 9.858 19 24 26 41 107

Maasbracht 96.506 1.814 2.238 2.419 3.750 9.858 18 23 25 38 102

Heel 31.736 1.270 2.177 2.782 4.173 5.383 40 68 87 131 169

Belfeld 27.300 9.495 12.217 14.092 17.479 23.527 347 447 516 640 861

Sambeek 27.170 9.495 12.217 14.092 17.479 23.527 349 449 518 643 865

Grave 5.907 9.495 12.217 14.092 17.479 23.527 1.607 2.068 2.385 2.958 3.982

Lith 20.592 9.495 12.217 14.092 17.479 23.527 461 593 684 848 1.142

Linne 17.185 2.540 4.355 5.564 7.620 12.459 147 253 323 443 725

Roermond 11.024 2.540 4.355 5.564 7.620 12.459 230 395 504 691 1.130

Panheel 23.835 1.512 1.633 1.693 1.875 1.693 63 68 71 78 71

Stap 2: Benodigd aantal schutcycli

Het aantal scheepspassages per week is afgeleid van het gemiddeld aantal
scheepspassages per jaar voor de jaren 2011 t/m 2018. Dit gemiddelde is niet voor
ieder jaar gelijk; er is gekozen om het maximum van de gemiddelden over de jaren
toe te passen (meestal komt het maximum overeen met het jaar 2011).
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Tabel 13: Aantal scheepspassages per week.

Sluis Aantal passages
per week

Born 430
Maasbracht 453
Heel 393
Belfeld 439
Sambeek 547
Grave 289
Prinses Maxima (Lith) 334
Linne 44
Roermond 62
Panheel 128

Het maximaal aantal schepen dat bij elke schutting in een kolk past, is bepaald aan
de hand van de grafieken van Kooman & De Bruijn (1975). Bijlage D bevat een
voorbeeld. De Kooman-grafieken zijn tot stand gekomen met behulp van
handsimulaties, computersimulaties en praktijkwaarnemingen.

Om hieruit het aantal schepen per schutting te kunnen lezen, is het gemiddeld
laadvermogen benodigd en de afmetingen van de kolk. Het gemiddeld
laadvermogen is bepaald aan de hand van gegevens Rijkswaterstaat (DVS, 2009).

Het benodigd aantal schutcycli per week is tot slot verkregen door het aantal
schepen per schutcyclus te delen door het aantal passages. Hierbij is een 100%,
70% en 50% kolkbezetting beschouwd. Als de kolk maar deels vol is, zijn er immers
meer schuttingen nodig om hetzelfde aantal passages te verwerken.

Tabel 14: Gemiddeld aantal passages per week en benodigd aantal cycli per week. Dit is
bepaald voor een 100% bezetting (volle kolk), een 70% bezetting en 50% bezetting.

100% 70% 50%
Sluis Aantal

passages
per week
gemiddeld

Bezetting
aantal

schepen
per cyclus

geschut

Benodigd
aantal cycli

per week

Bezetting
aantal

schepen
per cyclus

geschut

Benodigd
aantal cycli

per week

Bezetting
aantal

schepen
per cyclus

geschut

Benodigd
aantal cycli

per week

Born 430 15 29 11 39 8 54
Maasbracht 453 15 30 11 41 8 57
Heel 393 9 44 7 56 5 79
Belfeld 439 12 37 9 49 6 73
Sambeek 547 12 46 9 61 6 91
Grave 289 5 58 4 72 3 96
Lith 334 10 33 7 48 5 67
Linne 44 14 3 10 4 7 6
Roermond 62 6 10 5 12 3 21
Panheel 128 14 9 10 13 7 18
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Stap 3: Ratio benodigd en mogelijk aantal schutcycli

In de laatste stap is de verhouding tussen benodigd en mogelijk aantal schutcycli
bepaald voor de verschillende afvoerniveaus en kolkbezettingen. Het resultaat is
weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 15: Ratio benodigd versus mogelijk aantal cycli voor verschillende afvoerniveaus.

Ratio benodigd/mogelijk

# cycli per week

100% bezetting

Ratio benodigd/mogelijk

# cycli per week

70% bezetting

Ratio benodigd/mogelijk

# cycli per week

50% bezetting

Sluis 10 15 20 25 44 10 15 20 25 44 10 15 20 25 44

Born 1,44 1,17 1,08 0,70 0,27 1,97 1,60 1,48 0,95 0,36 2,71 2,19 2,03 1,31 0,50

Maasbracht 1,61 1,30 1,20 0,78 0,30 2,19 1,78 1,64 1,06 0,40 3,01 2,44 2,26 1,46 0,55

Heel 1,09 0,64 0,50 0,33 0,26 1,40 0,82 0,64 0,43 0,33 1,96 1,15 0,90 0,60 0,46

Belfeld 0,11 0,08 0,07 0,06 0,04 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06 0,21 0,16 0,14 0,11 0,08

Sambeek 0,13 0,10 0,09 0,07 0,05 0,17 0,14 0,12 0,09 0,07 0,26 0,20 0,18 0,14 0,11

Grave 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

Pr. Maxima (Lith) 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,10 0,08 0,07 0,06 0,04 0,14 0,11 0,10 0,08 0,06

Linne 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01

Roermond 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02

Panheel 0,14 0,13 0,13 0,12 0,13 0,20 0,19 0,18 0,16 0,18 0,29 0,27 0,26 0,23 0,26

Bij de bovengenoemde ratio's is nog geen rekening gehouden met de mogelijke
inzet van waterbesparende maatregelen.

Als er meer schuttingen nodig zijn dan er uitgevoerd kunnen worden vanwege
beperkte waterbeschikbaarheid (verhouding groter dan 1), dan kan slechts een deel
van de schepen geschut worden bij die betreffende afvoer. Pas bij een hogere
afvoer kan de wachtrij weggewerkt worden. Als de verhouding bij alle beschouwde
afvoerniveaus kleiner blijft dan 1, is een sluiscomplex in feite niet kwetsbaar voor
beperkte waterbeschikbaarheid, tenzij in de toekomst een toename in intensiteit en
dus een toename in benodigd aantal schuttingen wordt verwacht.
Als de verhouding benodigd versus mogelijk aantal schutcycli gedurende een aantal
dagen per jaar groter is dan 1, kan een sluis als kwetsbaar worden aangemerkt.
Daarbij is vooralsnog geen criterium gekozen voor deze mate van kwetsbaarheid,
zoals “meer dan x dagen een verhouding groter dan y”, omdat er geen objectief
beeld voorhanden is over wat nog acceptabel is. De quick scan toont welke sluizen
het meest kwetsbaar zijn.

Beschouwing van de ratio's leidt tot de conclusie, dat de volgende sluizen kwetsbaar
zijn voor lage waterbeschikbaarheid:
 Born
 Maasbracht
 Heel

Om er zeker van te zijn, dat deze conclusie blijft gelden in de diverse scenario's
voor klimaatverandering en economische groei - en deze drie sluizen dus de kern
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vormen van de verdere analyse met SIVAK - is een koppeling gemaakt tussen de
vijf afvoerniveaus en het aantal dagen dat die afvoer onderschreden wordt.
Zo kan in beeld gebracht worden, hoeveel dagen per jaar er in het huidige klimaat
een probleem is en hoeveel dagen per jaar in een toekomstig klimaat.
Daarbij is droog jaar met een terugkeertijd van 10 jaar (T10) een goede maat voor
een ernstige droogte.
 In het huidige klimaat (T10-Ref) wordt de afvoer van 44 m3/s 104 dagen

onderschreden (lichte afvoertekorten) en het niveau 25 m3/s slechts 2 dagen.
 Bij snelle klimaatverandering (WH) in 2050, zal dit toenemen tot 144 dagen

onderschrijding van 44 m3/s, 72 dagen onderschrijding van 25 m3/s, 35 dagen
onder 20 m3/s en 4 dagen onder 15 m3/s.

Onderstaand figuur toont zowel voor het huidige klimaat (T10-Ref) als voor snelle
klimaatverandering (T10-WH2050) de ratio tussen benodigde en mogelijke
schutcycli als functie van het aantal dagen per jaar. Dit figuur toont, dat vooral bij
de sluizen Born en Maasbracht in scenario T10-WH2050 de ratio-lijn een lange tijd
boven 1,0 blijft en deze sluizen dus het scheepvaartaanbod niet kunnen verwerken.
Daar komt bij: dit geldt al voor de optimale de situatie met 100% kolkbezetting. Bij
lagere kolkbezetting wordt dit ernstiger en komt ook sluis Heel in beeld, die bij een
kolkbezetting van 50% gedurende ca. 25 dagen een ratio heeft van meer dan 1,0.

De in paragraaf 4.2.2 weergegeven verwachtingen ten aanzien van de economische
groei geven geen aanleiding tot een andere selectie van sluizen voor nader
onderzoek. Zelfs bij een verdubbeling van het aanbod zullen de ratio's van de
overige sluizen niet boven 1,0 komen, terwijl de situatie bij Born, Maasbracht en
Heel ernstiger wordt. Er wordt echter slechts een beperkte groei verwacht van
maximaal ca. 15% (WLO 2050H).
De sluizen Born, Maasbracht en Heel zijn uitgekozen voor nadere analyse en mogen
worden beschouwd als representatief voor de kwetsbaarheid van de Maascorridor
voor droogte.

Figuur 76: Verhouding tussen benodigd en mogelijk aantal schutcycli als functie van het aantal dagen per
jaar voor de sluizen in de Maas op basis van waterbeschikbaarheid. Boven: T10-Ref, onder T10-WH2050.
Kolkbezetting 100%.
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5.3 Effecten voor de scheepvaart en het vaarwegenet

5.3.1 Rijntakken

In figuur 77 zijn diverse globale resultaten opgenomen van de BIVAS-simulaties van
de huidige bodem en de huidige economie. Op de horizontale as staan de diverse
afvoerscenario’s, waarbij bijvoorbeeld Q1020 verwijst naar het scenario waarbij een
volledig jaar een afvoer van 1.020 m3/s wordt vastgehouden.

De figuur laat zien dat bij afnemende afvoer het aantal vaarbewegingen toeneemt
van 400.000 naar 500.000 (links boven). Doordat er vaker gevaren, wordt om nog
zoveel mogelijk vracht te vervoeren, ook de totale reistijd langer; die neemt toe van
400 miljoen minuten naar ruim 600 miljoen minuten (midden boven). Deze extra
inspanning zorgt voor een toename in de vaarkosten van 2,3 miljard euro naar 2,8
miljard euro (rechts boven).

Toch kan niet alle vracht vervoerd worden en is een afname te zien van 4,5 miljoen
TEU naar 4 miljoen TEU (linksonder) en van 320 miljoen ton naar 300 miljoen ton
(midden onder). Ook de vervoersprestatie in tonkm (rechtsonder) neemt af, maar
door de toename in de afstand (vergelijkbaar met reistijd) en de afname in vracht,
is dit beperkt van 90 miljard tonkm naar 88 miljard tonkm (rechtsonder).

Deze resultaten gelden voor alle vaarbewegingen in en door Nederland. Om de
resultaten te kunnen interpreteren zijn in het vervolg van deze paragraaf
verschillende uitsplitsingen gemaakt van deze resultaten. Hierbij wordt enkel nog
ingegaan op de (verandering in) vaarkosten en vracht.

Afnemende afvoer

Figuur 77: Enkele globale resultaten van effecten voor de scheepvaart bij afnemende afvoer,
huidige situatie
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5.3.1.1 Effect per ladingcategorie

Het linker figuur beschrijft de toename in de vaarkosten als een gestapeld
staafdiagram. Doordat over het algemeen bij afnemende afvoer de vaarkosten altijd
toenemen, kan iedere lagere afvoer bovenop de eerdere afvoer gestapeld worden
als extra kosten. De vaarkosten van droge bulk bij Q1800 zijn dus ongeveer 900
miljoen EUR in een jaar. Bij een afname van de afvoer voor een heel jaar naar Q850
zouden deze vaarkosten toenemen naar ongeveer 1.050 miljoen EUR. De
vaarkosten van droge bulk nemen nauwelijks toe bij een afname in de afvoer van
Q1800 naar Q1400, maar tonen de grootste toename bij een afname in de afvoer
van Q1020 naar Q850. Bij een verdere afname van Q850 naar Q700 nemen de
vaarkosten net iets minder toe. Dit wordt echter ook veroorzaakt doordat er minder
vracht vervoerd wordt. Als de vervoerde vracht sterk afneemt kan het ook gebeuren
dat de gemaakte vaarkosten zelfs afnemen.

De rechter figuur geeft de vervoerde hoeveelheid vracht weer bij verschillende
afvoeren als gestapelde staafdiagram. Doordat de vervoerde vracht altijd afneemt
bij afnemende afvoer moet de figuur andersom gelezen worden ten opzichte van de
vaarkosten.

Vaak zijn de staven van de hogere afvoeren niet of nauwelijks zichtbaar, maar kan
de hoogte van de staven afgelezen worden door uit te gaan van de gestapelde
volgorde van de staven. De vervoerde vracht bij Q1800 voor droge bulk is ongeveer
190 miljoen ton, evenals bij Q1400, Q1020 en Q850. Bij een afname van de afvoer
voor een heel jaar naar Q700 neemt de vervoerde vracht af naar 180 miljoen ton;
een verlies van 10 miljoen ton. Uit de figuur blijkt dus, dat er (binnen de gestelde
criteria) pas vracht niet vervoerd kan worden als de afvoer daalt van Q850 naar
Q700.

Toename vaarkosten bij
afnemende afvoer

Afname vracht bij
afnemende afvoer

Figuur 78: De opbouw in de vaarkosten (links) en de verandering in de vervoerde vracht (rechts)
gegroepeerd per ladingcategorie.
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5.3.1.2 Effect per scheepstype

In figuur 79 is een analyse opgenomen van de vaarkosten en vervoerde vracht per
scheepstype. Zoals ook eerder beschreven, bestaat het actiefste deel van de vloot
uit het type Groot Rijnschip (M8). Dit is ook het type schip dat het meeste extra
vaarkosten maakt bij lage rivierafvoeren.

Opvallend zijn de resultaten voor de zesbaksduwvaart (BII-6L). In BIVAS is de
regelgeving niet opgenomen die het verbiedt om te varen met zesbaksduwvaart bij
lagere afvoeren (waterstand onder NAP +8,50 m. bij Lobith, ongeveer 1.600 m3/s).
Een verschuiving van zesbaksduwvaart naar kleinere samenstellen is niet
meegenomen, waardoor we nu kijken naar het hypothetische scenario dat de
zesbaksduwvaart blijft varen. In dit scenario nemen de totale vaarkosten bij
afnemende afvoer maar beperkt toe, omdat de (toenemende) variabele vaarkosten
maar een klein aandeel van de totale vaarkosten zijn. Pas bij een afvoer van 700
m3/s zien we een grote afname in de vervoerde vracht omdat een ladingreductie
van meer dan 80% nodig is. De resultaten geven dus een onderschatting in de
vracht die niet meer vervoerd kan worden. De vaarkosten worden wel correct
uitgerekend.

Figuur 79: Opbouw in vaarkosten (boven) en verandering in vervoerde vracht
(onder), gegroepeerd per scheepstype. Enkel de 20 scheepstypen met de hoogste
vervoersprestatie zijn opgenomen.
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In bijlage B is een volledige tabel opgenomen van alle scheepstypen. De
voorkomende combinaties zijn enkelvoudige Motorschepen van toenemende
grootte, Combinaties van motorschepen en duwbakken en tot slot duwkonvooien
met een toenemend aantal Bakken. De laatste twee soorten (C en B) komen in
verschillende brede of lange formaties voor.

5.3.1.3 Ruimtelijke analyse

Om de resultaten uit de voorgaande paragrafen beter te kunnen begrijpen en in
vervolgonderzoek beter het economische effect hiervan te kunnen bepalen, worden
de vaarkosten in deze paragraaf verder opgedeeld in de locatie van de herkomst en
bestemming van de reis, op corridorniveau.

De toename in de vaarkosten heeft vaak zowel effect op de locatie van herkomst als
de bestemming. Voor de analyse kunnen beiden dan ook vaak niet los van elkaar
gezien worden. De belangrijkste havens en logistieke knooppunten in het netwerk
zijn reeds besproken in paragraaf 4.5. In deze analyse hieronder is het gehele
netwerk ingedeeld in 11 regio’s of 'clusters', waarvan 7 binnenlands en 4
buitenlands. Een corridor wordt gedefinieerd als iedere combinatie van een regio
van herkomst en een regio van bestemming. Voor iedere corridor is de toename in
de vaarkosten bepaald en weergegeven in figuur 80.

Uit de totale vaarkosten in het natste jaar Q1800 (links) zijn de volgende conclusies
te trekken:

 Het grootste deel van de vaarkosten wordt gemaakt op de corridors
(geordend naar grootte) Rotterdam-Duitsland, Duitsland-Antwerpen,
Duitsland-Rotterdam, Antwerpen-Duitsland, Rotterdam-Antwerpen en
Antwerpen-Rotterdam;

 In Nederland worden voor veel regio’s ook nog veel vaarkosten gemaakt
binnen een regio, zoals binnen Noord-Nederland of binnen Zuid-Nederland.

Uit de toename in de vaarkosten in een droog jaar met Q1020 (rechts) zijn de
volgende conclusies te trekken:

 De vaarkosten nemen enkel toe voor vaarbewegingen die de Rijntakken
moeten passeren. Dit betreft vooral de grote corridors van en naar Duitsland
en in veel minder mate naar Oost/Zuid-Nederland. Dit is ook logisch omdat
de diepte in kanalen niet verandert;

 De kosten voor schepen met als bestemming Duitsland zijn veel groter dan
voor schepen met als herkomst Duitsland, doordat de schepen die
terugkomen uit Duitsland veelal minder beladen zijn (vol heen, leeg terug).
De doorvoer tussen Duitsland en Antwerpen ondervindt wel grote schade.
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5.3.1.4 Analyse beladingsgraad Bovenrijn

In figuur 81 is de beladingsgraad van alle vaarbewegingen op de Bovenrijn gegeven
in de scenario’s Q1800 en Q1020. Alle vervoersvormen ondervinden grote impact
van de droogte waardoor de beladingsgraad afneemt. Droge bulk en natte bulk
hebben in scenario Q1800 een zeer hoge beladingsgraad en laten daardoor ook de
meest duidelijke afname zien, maar ook bij containers is de impact groot.

Doordat containers niet alleen afladen op gewicht maar ook op volume (mix van
volle en lege containers), liggen deze beladingsgraden (en diepgang) veel lager dan
de andere ladingstypen en is de impact van lagere afvoeren veel kleiner. Bij bulk
neemt de beladingsgraad bij extreem lage afvoer (Q700) af tot gemiddeld een derde
van de oorspronkelijke beladingsgraad.

Figuur 80: Totale vaarkosten voor een aantal corridors, links: totale vaarkosten bij Q1800, rechts:
toename van de vaarkosten bij Q1020

Figuur 81: Vergelijking tussen de beladingsgraad op de Bovenrijn bij Q1800 (links) naar Q1020
(rechts)
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5.3.1.5 Verandering vaarwegintensiteit

Eerder in dit rapport is reeds aangegeven, dat de capaciteit van de vaarwegen in
BIVAS al onbeperkt wordt gemodelleerd. Een analyse van de verhouding tussen
intensiteit en capaciteit (I/C-verhouding) is daardoor niet mogelijk. Wel kan in
absolute zin de verandering van de intensiteit worden aangegeven.

Hieronder zijn de vaarbewegingen in Q1800 en de toename bij Q1020 gegeven.

Uit de figuur kan op hoofdlijnen het volgende geconcludeerd worden:
 De toename in de intensiteit op de vaarwegen wordt vooral veroorzaakt door

afnemende waterdiepte op de Waal. De grootste toename van het aantal
vaarbewegingen is dan ook op de Waal en de Bovenrijn.
Daarna volgen de routes die het meest gebruikt worden door schepen op de
Waal, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, en de routes naar Zeeland. Op deze
routes zal het aantal vaarbewegingen toenemen om (bij gelijke vracht) het
transport naar met name Duitsland te realiseren.

 De modelresultaten geven een toename in het aantal vaarbewegingen op de
vaarweg Lemmer-Delfzijl. Een deel van deze gemodelleerde vaarbewegingen
wordt in de nabewerking24 als niet-mogelijk beschouwd omdat via een omweg
de (te ondiepte) Duitse Rijn weer wordt bereikt. Er zijn echter ook reizen die
normaal via de Waal gaan, maar waarvoor deze vaarweg een alternatief kan
bieden tijdens lage rivierafvoer. Deze reizen hebben bestemmingen in Noord-
Duitsland.

 De Maas toont een toename in het aantal vaarbewegingen op met name het
traject ten westen van het Maas-Waalkanaal.

24 Getoonde figuren geven het resultaat na de nabewerking weer.

Figuur 82: Vaarbewegingen per jaar (links) en de toename (of afname) in vaarbewegingen
(rechts) bij Q1020, huidige situatie. Opmerking: De niet-vervoerde vracht op basis van de
extra criteria is in deze analyse vanwege de complexiteit in de nabewerking niet meegenomen
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Tijdens droge periode neemt het gebruik van het Maas-Waalkanaal af doordat
de diepgang in de voorhavens niet voldoende is, en nemen schepen de route via
het kanaal van St. Andries of via Moerdijk (Amer/Bergsche Maas).

 Er is sprake van een afname op het Pannerdensch Kanaal en op de IJssel. Dit
wordt veroorzaakt doordat bestemmingen in de IJsseldelta en verder noordelijk
bij droogte beter bereikbaar zijn via het Amsterdam-Rijnkanaal en het
IJsselmeer.

 Er is een relatief grote toename in het aantal vaarbewegingen te zien in het
stuwpand Driel. Schepen naar Arnhem nemen nu eerder deze route dan via de
Waal.

5.3.1.6 Verandering sluisintensiteit

Een toename in de intensiteit op de vaarwegen kan bij sluizen zorgen voor een
toename in de wachttijden. Gemiddeld blijkt dat in de normale situatie ongeveer
20% van de totale vaartijd besteed wordt bij sluizen. Dit percentage is aanzienlijk
hoger voor binnenlandse (met name regionale) verbindingen dan aanvoer en afvoer
naar Duitsland (daarvan is dit aandeel slechts een paar procent)25.

Vanwege de grote hoeveelheid niet-mogelijke vaarbewegingen is het niet mogelijk
de wachttijdmodule van BIVAS te gebruiken. In plaats daarvan is op basis van het
aantal passages en de vracht een inschatting gemaakt van de I/C-ratio26. Het is
binnen het project op dit moment niet mogelijk geweest om op basis van de
toename in intensiteit ook de wachttijden te berekenen27. Daar komt bij, dat  bij
aanhoudende lage rivierwaterstanden en droogte beperkingen worden opgelegd aan
het aantal schuttingen om het peil beter te kunnen handhaven. Dit zorgt dan ook
voor extra wachttijden, die op dit moment eveneens niet modelleerbaar zijn.

De meest opmerkelijke effecten:
 Het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) kent een grote toename in het aantal

vaarbewegingen. Enerzijds doordat vaker gevaren moet worden voor dezelfde
hoeveelheid lading, maar ook doordat voor andere reizen vaker gekozen wordt
voor de route via de Lek, de Prinses Beatrixsluizen (Lekkanaal) en de
Oranjesluizen (naar Markermeer), in plaats van de route langs de IJssel of de
route langs het Betuwepand. Op dit traject wordt de rivierstand van de Lek
beïnvloed door de zee en is er met hoog tij vaak voor meer
diepgangbeschikbaar. Ook de toename in het de richting Lemmer-Delfzijl zorgt
voor een toename op het Amsterdam-Rijnkanaal (zie de passage hierover). Op
het Betuwepand (Prins Bernhardsluis bij Tiel en het verlengde hiervan bij de
Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede) is juist minder vervoerde vracht
berekend.

25 Deze percentages zijn gebaseerd op statistieken van de BIVAS reizen bij Q1800. Doordat in
BIVAS niet alle buitenlandse sluizen zijn opgenomen is dit voor reizen die juist deze sluizen
gebruiken een onderschatting.
26 Deze inschatting is gemaakt door de capaciteit van de sluis (in ton per jaar) uit te rekenen
op basis van de (door BIVAS-berekende) I/C-ratio van de sluis in Q1800. Vervolgens is op
basis van de toename in het aantal ton per jaar in de andere scenario’s ook de nieuwe I/C-
ratio bepaald.
27 Er zijn nog geen scripts voorhanden om bijvoorbeeld de Kooman-methode uit te laten
voeren voor alle sluizen. Zonder deze scripts is het ook niet mogelijk de toename in
passeertijden te berekenen. Dit is een aanbevolen ontwikkeling voor een bredere
toepasbaarheid van de Kooman-methode.
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 De Houtribsluizen liggen in het verlengde van de Oranjesluizen en laten ook een
toename in de passages en vracht zien.

 Op de Oost-West route van de Maas (Lith, Grave) is een grote toename in het
aantal passages en vracht te zien. Vermoedelijk gelijke trend houdend met van
de afname op het Maas-Waalkanaal (Weurt). Bij de sluis van St. Andries neemt
het aantal passages en vracht in eerste instantie toe, maar bij extreem lage
afvoeren wordt eerder de route via Moerdijk (Amer/Bergsche Maas) gekozen
vanwege de grotere diepgang op dat traject. Verder bovenstrooms op de Maas
is bij Sambeek en Heel een toename te zien in het aantal vaarbewegingen, de
hoeveelheid vracht neemt echter langzaam af doordat elders op de vaarroute
nauwelijks meer gevaren kan worden (zoals bij Nijmegen). In deze simulatie is
niet meegenomen dat een deel van de overslag van de Rijn naar de Maas
(Venlo/Roermond) verplaatst tijdens droogte.

 Op de hele vaarweg Lemmer-Delfzijl neemt zowel de vracht als het aantal
vaarbewegingen toe. Zoals eerder aangegeven wordt dit veroorzaakt doordat
voor reizen naar de noord-Duitse kanalen de vaarweg Lemmer-Delfzijl een
economisch betere route berekent tijdens lage Rijnafvoeren. In werkelijkheid
zien we deze verschuiving echter nauwelijks gebeuren. De nadelen van deze
route zoals het moeten oversteken van kustwateren (extra eisen schip en
bemanning) en de noordelijke route zijn niet-gemodelleerd, waardoor deze
mogelijk in werkelijkheid als minder gunstig wordt ervaren.

 De vaarbewegingen naar België via Zeeland en de Schelde-Rijnverbinding laten
een stabiele hoeveelheid vracht zien, maar een grote toename in het aantal
vaarbewegingen. Eerde bleek ook al dat de corridor tussen Duitsland en België
grote impact ondervindt van lage afvoeren op de Rijn. In 2018 bleef echter het
aantal vaarbewegingen gelijk, waardoor minder vracht vervoerd moet zijn.

 Op de Twentekanalen neemt het aantal vaarbewegingen toe bij een gelijke
hoeveelheid getransporteerde vracht als gevolg van de lage IJsselstand en
daaruit volgende lage beladingsgraad. Dit gebeurde ook in 2018.

Zoals aangegeven is het nog niet mogelijk voor alle sluizen een wachttijd uit te
rekenen in het geval niet direct gebruik gemaakt kan worden van de BIVAS uitvoer.
In plaats daarvan wordt in de tabel hieronder de I/C-ratio berekend, uitgaande van
een lineaire toename in het ratio bij ofwel stijgende aantal vaarbewegingen of
stijgende vracht. Hiermee kan voor een aantal sluizen wel worden aangegeven, of
deze mogelijk capaciteitsproblemen krijgen bij lage afvoer (aannemende dat alle
vracht nog over water getransporteerd wordt). Dit gaat om de sluizen:

 Sluizen in de oost-west tak van de Maas (Lith, Grave) en de aanvoer hiernaartoe
via St. Andries. Bij deze sluizen is een toename van vracht en aantal
vaarbewegingen ten koste van een afname bij sluis Weurt. Er is een groot risico
dat de toename in I/C-ratio leidt tot grote vertragingen bij deze sluizen. Bij St.
Andries en Grave neemt het I/C-ratio toe naar meer dan 0,60 waardoor hier
langere wachttijden kunnen ontstaan.

 De sluizen op de Schelde-Rijn-verbinding tonen een grote toename in het aantal
vaarbewegingen (als alle vracht via water vervoerd blijft worden).
Volgens deze I/C-ratio’s zal enkel bij de Kreekraksluizen een risico op lange
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wachttijden al aanwezig zijn en vergroten.
De overige sluizen bieden voldoende capaciteit.

 De sluizen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl hebben een toename in zowel vracht
als vaarbewegingen. De I/C-ratio’s zijn echter nog redelijk laag, waardoor geen
problemen met wachttijden worden verwacht. Van de sluizen op de vaarweg is
Farmsum de enige sluis met een toename van meer dan 50%. Dit wordt
veroorzaakt doordat het aantal passages in het basisscenario (Q1800) bij deze
sluis het laagst is, waardoor het relatieve aandeel door droogte flink toe neemt.

Tabel 16: I/C-ratio bij alle sluizen op basis van de toename in aantal vaarbewegingen en op
basis van de vracht. Beide ratio’s zijn berekend uitgaande van een lineaire verandering ten
opzichte van het I/C-ratio in het referentiescenario (Q1800).
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ARK

Prins Bernhardsluis 0,50 0,45 0,42 0,33 0,23 0,28 0,36 0,33 0,33

Prinses Beatrixsluizen 0,53 0,48 0,44 0,42 0,56 0,51 0,47 0,42 0,41

Prinses Irenesluis 0,47 0,42 0,37 0,31 0,22 0,27 0,30 0,31 0,30

Oranjesluizen 0,37 0,34 0,32 0,30 0,38 0,36 0,34 0,31 0,29

IJM Houtribsluizen 0,46 0,41 0,39 0,36 0,46 0,44 0,41 0,37 0,35

MA

Lith, sluis 0,45 0,40 0,33 0,26 0,57 0,50 0,40 0,30 0,24

Grave, sluis 0,63 0,53 0,42 0,30 0,75 0,64 0,50 0,35 0,26

Sambeek, sluis 0,35 0,34 0,32 0,31 0,25 0,26 0,30 0,31 0,31

St. Andries, sluis 0,81 0,80 0,71 0,62 0,53 0,73 0,72 0,70 0,59

Weurt, sluis 0,31 0,31 0,32 0,34 0,13 0,18 0,26 0,33 0,36

LD

Prinses Margrietsluis 0,58 0,53 0,48 0,44 0,55 0,53 0,47 0,43 0,43

Gaarkeukensluis 0,48 0,44 0,38 0,34 0,47 0,43 0,38 0,34 0,34

Oostersluis 0,50 0,45 0,39 0,35 0,48 0,44 0,39 0,35 0,35

Zeesluis Farmsum 0,38 0,34 0,29 0,26 0,40 0,36 0,30 0,26 0,26

SRV

Volkeraksluizen 0,56 0,52 0,47 0,44 0,41 0,43 0,43 0,44 0,44

Krammersluizen 0,52 0,50 0,46 0,43 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43

Hansweert, sluis 0,41 0,40 0,36 0,34 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34

Kreekraksluizen 0,86 0,80 0,71 0,66 0,63 0,66 0,66 0,66 0,66

Terneuzen, sluis 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42

TK
Eefde, sluis 0,41 0,32 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Delden, sluis 0,66 0,51 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

- Prins Bernhardsluis,
Deventer 0,47 0,37 0,31 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28

I/C-ratio’s groter dan 0,60 zijn blauw gemarkeerd, toenames met meer dan 50%
zijn groen gemarkeerd, afnames van meer dan 50% rood.
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5.3.2 Maas

De effecten van droogte op de Maas concentreren zich rond de sluizen van Born en
Maasbracht en in mindere mate ook bij Heel, doordat deze sluizen een groot
schutdebiet - veel waterverlies per schutting - hebben en tijdens periode van lage
rivierafvoer kampen met een lage waterbeschikbaarheid.

Voor een nadere analyse met SIVAK van de effecten van droogte bij deze sluizen
zijn specifieke gegevens nodig omtrent:
1. De beschikbare hoeveelheid water bij elke sluis per afvoerniveau, incl.

waterbesparende maatregelen, en;
2. Het aanbod qua te schutten schepen voor elke sluis; het aankomstpatroon.

Beschikbare hoeveelheid water
Het figuur hieronder geeft de sluizen weer in relatie tot overige vaarwegen in deze
regio. De hoofdroute wordt gevormd door het Julianakanaal en in het verlengde
hiervan het Lateraalkanaal. De scheepvaartintensiteit op de overige vaarwegen is
beduidend minder. De dimensies van de sluiskolken en de aanwezige
waterbesparend infrastructuur zijn weergegeven in tabel 17.

Het Julianakanaal met haar sluizen is gerealiseerd in 1935. Het Lateraalkanaal
Linne-Buggenum met sluis Heel in 1972. Als onderdeel van het project Maasroute
zijn enkele sluiskolken verlengd en is grootschalig onderhoud gerealiseerd in 2013
(Combinatie Besix-Mourik, 2012).

Figuur 83: Schematische weergave van het vaarwegsysteem
rondom Born, Maasbracht en Heel
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Tabel 17: Dimensies van de sluiskolken. De kolkoppervlakte is groter dan lengte x breedte,
omdat het wateroppervlak dat meebeweegt bij schutten, groter is dan de lengte en breedte die
door de scheepvaart kunnen worden gebruikt.

Naam sluis Kolk Lengte
(m)

Breedte
(m)

Kolk-
oppervlak

 (m2)

Verval
(m)

Pomp-
capaciteit

(m3)

Water-
besparing

Sluis Born West
(oude kolk)

136 16 2.176 11,35 4 x 3 m3/s -

Midden 225 16 3.872
Oost 142 16 2.464

Sluis
Maasbracht

West 142 16 2.512 11,85 3 x 3 m3/s Hevelend
schutten
west- en

middenkolk

Midden 142 16 2.512
Oost 225 16 3.920

Sluis Heel West 142 16 2.387 6,7 - -
Oost 225 16 3.321

De sluizen Born en Maasbracht zijn uitgerust met pompen, waarmee waterverliezen
als gevolg van het schutproces kunnen worden beperkt. Daarbij moet echter worden
bedacht, dat er bij een schutting duizenden kubieke meters water worden verbruikt,
die met een capaciteit - zoals bij
Born - van 12 m3/s moet worden
teruggepompt naar het
bovenstroomse stuwpand. Het
compenseren van één schutting
van de kleinste kolk bij Born kost
al ruim een half uur.

Een effectievere manier om
waterverlies te beperken, is
hevelend schutten. Daarbij wordt
het water uit de kolk die van
boven naar beneden schut,
overgelaten naar de naastgelegen
kolk die van beneden naar boven schut. Het heveleffect stopt wanneer beide sluizen
dezelfde hoogte bereiken (halverwege), maar daarmee vermindert in elk geval al de
helft van het waterverlies. Om de schutcyclus voor de naar boven schuttende sluis
af te ronden, moet water worden ingelaten uit het bovenstroomse pand.
Voorwaarde - en daarmee ook nadeel - voor het hevelend schutten is uiteraard, dat
er steeds één kolk naar boven schut en één naar beneden. Dat strookt niet altijd
met het verkeersaanbod ter plaatse en moet leeg omgeschut worden. Voorts
moeten beide kolken ongeveer even groot zijn en bij voorkeur naast elkaar liggen
om snel en effectief te kunnen hevelen.

Tot slot kan in periodes met lage afvoer een ander schutregime worden gehanteerd,
waarbij eerst wordt gewacht met schutten tot een maximale kolkvulling wordt
bereikt en dus minder schuttingen nodig zijn. Het nadeel voor de scheepvaart is
echter, dat daardoor de passeertijd van de sluizen flink toeneemt en daarmee de
operationele passeerkosten.

Voor de Maas worden de volgende schutregimes gehanteerd:
 Normaal schutregime (geen criteria)

Figuur 84: pompgemaal Born (bron: Rijkswaterstaat)
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 Zuinig schutten: Er wordt gewacht met schutten op schepen die bijna bij de sluis
zijn. Dit resulteert in een maximale wachttijd van ongeveer 30 minuten.

 Beperkt schutten: Er wordt pas geschut als de kolk vol is, of als de wachttijd
oploopt tot 2 uur.

Beschikbare afvoer bij sluizen

In paragraaf 2.3.3 is reeds de ontwikkeling van de afvoeren van de Maas in de
diverse scenario's geschetst. Om echter een nauwkeurig beeld te krijgen van de
werkelijk beschikbare afvoer bij de sluizen van Born, Maasbracht en Heel is het
noodzakelijk om een relatie te leggen tussen de afvoer bij St. Pieter en de
beschikbare afvoer bij elke sluis. Een lineaire relatie tussen beide is een sterke
vereenvoudiging van de werkelijkheid, waarbij moet worden aangenomen, dat
iedere onttrekking actief en continu wordt bijgeregeld tijdens perioden van lage
rivierafvoer. Voor het bepalen van de schade door droogte is het voldoende om het
gemiddelde gebruik van alle onttrekkingen mee te nemen. Op basis van
inschattingen en aanleveringen van historische data is op de volgende manier de
waterbeschikbaarheid per sluis berekend:

 Born: Afvoer bij Bunde volgens Maasafvoerverdrag, minus 1,6 m3/s voor de
onttrekking van DSM, minus 1 m3/s voor het lekverlies van de sluis.

 Maasbracht: Afvoer vanaf Born (inclusief lekverlies), minus 1 m3/s voor het
lekverlies van de sluis.

 Heel: Afvoer op de Grensmaas conform Maasafvoerverdrag (bij Borgharen), plus
de afvoer vanaf Maasbracht (inclusief lekverlies), minus 5 m3/s voor stuw Linne,
minus 0 m3/s voor sluis Panheel, minus 1 m3/s voor sluis Linne en minus 1 m3/s
voor overige onttrekkingen in dit stuwpand, minus 1 m3/s voor het lekverlies
van sluis Heel.

Het einsbeeld is gegeven in onderstaande figuur. Deze waterverdeling is
aangenomen voor zowel het huidige klimaat als voor toekomstige situaties (2050 of
2085).

Figuur 85: Beschikbare afvoer bij de sluizen als functie van de afvoer bij St. Pieter. De
beschikbare afvoer bij Maasbracht en Born zijn aan elkaar gelijk.
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Aankomstpatroon

Ten behoeve van de simulaties die zijn uitgevoerd met SIVAK, is eerst per sluis een
uitgebreide analyse uitgevoerd op de scheepvaartbewegingen zoals geregistreerd
door het meld- en volgsysteem IVS'90 van Rijkswaterstaat. Daarbij is gekeken naar
een normaal jaar (2014) en twee droge jaren (2018 en 2019). En er is enerzijds
gekeken naar de scheepvaart - intensiteit en aanbod - en anderzijds naar de
schuttingen oftewel: wat gebeurde er in de sluis?

Uit de analyse van de scheepvaart kan het volgende worden geconcludeerd:
 Per week passeren in 2014 gemiddeld 390, 400 en 350 schepen de sluizen Born,

Maasbracht en Heel. De scheepvaartintensiteit op de Nederlandse Maas zit
echter in een neergaande trend: van 2003 tot 2014 is er een afname van
ongeveer 30%. Maar ook van 2014 naar 2018 (en 2019) is er opnieuw een
daling in intensiteit van 23% (Born), 6% (Maasbracht), en 10% (Heel). Vrijwel
dezelfde afname is ook gevonden in het gesommeerde laadvermogen en
gesommeerde tonnage.

 De beroepsvaart op de Maas bestaat vrijwel uitsluitend uit motorschepen (M-
klasse; zie figuur 86). In de geanalyseerde jaren is sprake van een
schaalvergroting van de schepen, waardoor met name de kleinste schepen (M2
tot M4) worden vervangen door de grootste schepen (M8). Met de toekomstige
opwaardering van de Maasroute (klasse Vb met een diepgang van 3,5 m) is de
verwachting dat deze schaalvergroting doorzet.

 Er is een asymmetrisch scheepvaartverdeling: de meeste schepen varen in
noordelijke richting. Ook verreweg de meeste vracht wordt in noordelijke
richting vervoerd. Omdat hierdoor diepere schepen afgaand schutten en ondiepe
schepen opgaand, zorgt dit effectief voor een kleine afname in de totale
schutdebieten.

 De recreatievaart is sterk seizoensafhankelijk, oplopend tot ruim 100 passages
per week gedurende de zomer. De recreatievaart is in 2019 in de overstap naar
IVS-Next niet correct geregistreerd.

Figuur 86: Opdeling van de scheepspassages per scheepvaartklasse bij Born. Klassen die niet
zo vaak voorkomen, zijn samengevoegd in ‘Overige beroepsvaart’. Daarnaast zijn
recreatievaart en overig toegevoegd.
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Uit de analyse van de schuttingen kan het volgende worden geconcludeerd:
 De verdeling van alle schuttingen over de kolken per sluiscomplex verschilt

sterk per jaar. Vermoedelijk wordt dit vooral veroorzaakt door
onderhoudswerkzaamheden en defecten.

 Ongeveer 20% van alle schuttingen wordt leeg uitgevoerd.
 Ongeveer de helft van schuttingen met recreatievaart wordt zonder

beroepsvaart uitgevoerd.
 Er is een grote spreiding in de schuttijd van alle uitgevoerde schuttingen. De

mediane schuttijd loopt uiteen van minimaal 11 min (Heel, kolk 1) tot maximaal
20 min (Born, kolk 2). Er is echter een zeer grote spreiding (van 0 tot 60
minuten).

Aan de hand van diverse statistieken is onderzocht, hoe dit beeld tijdens de lange
periode van lage afvoeren van 2018 en 2019 verandert. Hieruit kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
 De gemiddelde beladingsgraad op de Maas neemt een paar procent af tijdens

droogte. Ondanks dat er geen beperkingen in aflaaddiepte op de Maas zijn,
passeert een deel van de scheepvaart wel langs ondiepten op de Rijn waardoor
dit deel van de vloot diepgangsbeperkingen heeft.

 Er is in 2018 geen trend zichtbaar tussen waterbeschikbaarheid en het
(gemiddelde) aantal schepen per schutting (de kolkvulling). Een maatregel als
‘beperkt schutten’ heeft hierop grote invloed, maar wordt in de praktijk maar
weinig (en zo kort mogelijk) ingezet. In 2019 is er op het hoogtepunt van de
droogte (begin september) wel een sterke toename van 1,0 naar ruim 1,5
schepen per schutting, vermoedelijk door beperkt of zuinig schutten.

 De recreatievaart wordt tijdens droogte efficiënter afgehandeld door deze vaker
in combinatie met beroepsvaart te laten schutten. In 2018 is er tijdens de
zomermaanden een afname van ruim 70 schuttingen met enkel recreatievaart;
een reductie van een kwart.

 De schuttijd van Maasbracht (met name kolk 1) neemt tijdens droge perioden
toe doordat gebruik wordt gemaakt van hevelend schutten. De vertraging
hierdoor bedraagt (maandgemiddeld) ongeveer 2 tot 5 minuten per schutting.
De toename in wachttijd kan echter veel langer zijn, maar deze gegevens waren
in de onderzochte IVS-dataset niet aanwezig.

De diverse analyses van de scheepvaart en de sluizen zijn gebruikt om te komen tot
invoer voor SIVAK. Hiervoor is uitgegaan van de scheepvaart die in 2014 de sluizen
passeerde en is een maatgevende week bepaald, als referentie waartegen de
effecten van droogte kunnen worden afgezet. De belangrijkste aannames bij het
samenstellen van de SIVAK-invoer zijn:
 De maatgevende week is gedefinieerd als de jaargemiddelde week, verhoogd

met 10%.
 De werkelijke variatie per dag van de week blijft behouden.
 De ‘overige’ beroepsvaart zonder klasse (ongeveer 12 schepen per week) zijn

vooral kleinere (onbeladen) beroepsvaartuigen zoals duwboten en worden
samengevoegd in de beschikbare categorie “sleepboot”.

 Voor de recreatievaart wordt slechts 1 scheepvaartklasse gehanteerd
(motorjacht) en wordt uitgegaan van de meest drukke week van het jaar.
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De SIVAK-invoer is samengevat in onderstaande tabel:

Tabel 18: Maatgevende week van aantal passages beroepsvaart en recreatievaart per week

Born Maasbracht Heel
Beroepsvaart Noordgaand 233 242 221

Zuidgaand 207 216 178
Recreatievaart Noordgaand 80 72 77

Zuidgaand 77 76 82
Totaal 597 606 558

5.3.2.1 Laagwaterstrategieën

Het doel van de SIVAK-simulaties is om de uiteindelijke extra kosten voor de
diverse klimaatscenario's te bepalen. Daarbij moet worden bedacht, dat de
beheerder van de sluizen meerder mogelijkheden heeft om in geval van lagere
afvoeren zo efficiënt mogelijk met het beschikbare water om te gaan, namelijk:
 Instellen van diverse schutregimes, met kortere en langere wachttijden om

optimale vulling van de sluizen met schepen te bewerkstelligen
 Hevelend schutten
 Water terugpompen

Elk van deze ingrepen heeft effect op één of beide van de volgende kostenposten:
1. Wacht- en vertragingskosten voor de scheepvaart
2. Pompkosten voor Rijkswaterstaat

Wacht- en vertragingskosten
De meeste waterbesparende maatregelen hebben effect op de passeertijd voor de
scheepvaart. Bij aanpassingen van het schutregime wordt gewacht tot de kolk
voldoende gevuld kan worden, waardoor de wachttijd toeneemt. Bij inzet van
hevelend schutten neemt de nivelleertijd toe, waardoor de schuttijd toe neemt.

Op basis van de kostenkengetallen binnenvaart 2017 (Panteia, 2018) is voor ieder
scheepstype berekend, wat de kosten per uur zijn. Hieruit blijkt een grote spreiding
van 33,3 euro per uur (M1 klasse, leeg) tot 128,2 euro per uur (M9, beladen28). Het
gewogen gemiddelde voor de vloot bij Maasbracht is 69,4 euro per uur.

Voor de recreatievaart worden geen kosten voor wachttijden meegenomen. Voor de
‘overige’  scheepvaart is een aanname gedaan van 70 euro per uur.

Pompkosten voor Rijkswaterstaat
Bij zowel Born als Maasbracht zijn pompen aanwezig met een pompcapaciteit van 3
m3/s (respectievelijk 4 pompen en 3 pompen). Door het verschil in pomphoogte is
er een verschil in pompvermogen. Bij Born wordt door RWS-ZN gerekend met een
pompvermogen van 600 kW (gelijk aan 0,056 kWh/m3), en bij Maasbracht met een
pompvermogen van 700 kW (gelijk aan 0,065 kWh/m3). Voor het bekende verval is
dit gelijk aan een efficiëntie (door energieverliezen) van respectievelijk 56% en
50%.

28 Er is ook een afhankelijkheid voor het ladingtype, met de hoogste kosten voor natte bulk,
ongeveer 30% lagere kosten voor containers en nog 10% lagere kosten voor droge bulk. Dit is
in deze studie versimpeld tot de gemiddelde kosten voor beladen schepen.
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De totale variabele energiekosten bestaan uit leveringskosten, reguliere
energiebelasting kosten (REB-kosten) en de variabele netwerkkosten. Niet
meegenomen zijn de vaste netwerkkosten (gecontracteerd vermogen, blindenergie
en vastrecht) omdat deze onafhankelijk zijn van de mate van pompinzet, de kosten
van aanleg- en afschrijving, en de kosten voor onderhoud. Deze vaste kosten
worden door RWS-ZN wel gebruikt bij de verrekening van energiegebruik aan
andere partijen, zoals compensatie door Vlaanderen als meer water gebruikt is dan
afgesproken in het Maasafvoerverdrag.
Uitgegaan wordt van de tarieven van 2019. Voor Born en Maasbracht komt dit op
respectievelijk 0,076 €/kWh en 0,072 €/kWh29. Gegeven het pompvermogen, komt
dit overeen met 0,0042 en 0,0048 €/m3.

Om het beeld van de effecten en kosten in de diverse klimaatscenario's niet te
complex te maken, is op voorhand bepaald, welke laagwaterstrategie bij elk van de
drie sluizen het meest voor de hand ligt.
Er zijn per sluis vier strategieën doorgerekend:

 Schutregimes: in dit scenario wordt uitsluitend gebruik gemaakt van strenge tot
minder strenge schutregimes. Pas als daarmee geen verder waterbesparing
meer kan worden verkregen, worden pompen ingezet.

 Zuinig schutregime; dan pompen: in dit scenario wordt een streng schutregime
ingesteld met een wachttijd van 60 minuten om maximale kolkvulling te
bereiken. Daarna worden aanvullend pompen ingeschakeld.

 Gelijke waterbesparing: in dit scenario wordt bij iedere extra waterbesparing
deze voor de helft opgevangen met pompen en voor de helft met schutregimes.

 Gelijke kosten: in dit scenario wordt bij iedere benodigde waterbesparing een
gelijke verdeling van de kosten tussen pompinzet en passeerkosten gemaakt.

Deze scenario's geven een vereenvoudigde en geïdealiseerde weergave van de
werkelijkheid. In de praktijk worden schutregimes en de inzet van hevelend
schutten en terugpompen van uur tot uur bijgeregeld. Het zal niet altijd
operationeel uitvoerbaar zijn om de ideale strategie door te voeren. Ook moet
worden bedacht, dat sommige scenario's zoals Zuinig schutregime; dan pompen op
papier wel ideaal zijn, maar in de praktijk zullen leiden tot frustratie bij gebruikers,
omdat bij dat scenario de beheerder een lange tijd niets doet qua eigen inzet en
meteen hoge kosten voor de scheepvaart veroorzaakt. Daarom is bij de keuze van
de meest waarschijnlijke scenario's vaak deze optie niet gekozen.

Onderstaande figuren geven het effect van de meest waarschijnlijke
laagwaterstrategiën voor elke sluis weer. De figuren moeten van rechts naar links
worden gelezen: geheel rechts worden bij voldoende afvoer van de Maas geen
waterbesparende maatregelen genomen en is het verlies het grootst en zijn de

29 Er is uitgegaan van een constante energieprijs in de toekomst terwijl hierin mogelijk ook
ontwikkelingen zijn. Naarmate meer elektriciteit opgewekt wordt door de zon, zal mogelijk de
prijs van stroom aanzienlijk kunnen dalen, zeker wanneer wij stroom nodig hebben voor het
pompen: in droge, zonnige dagen in de zomer. Reeds nu kan in zulke periodes stroom spot
goedkoop gevonden worden. Een verandering in energietarief heeft een evenredig effect op de
pompkosten en kan zodoende worden ingeschat. In deze studie zijn aangepaste scenario’s van
energietarieven niet meegenomen.
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kosten nul. Verder naar links nemen waterbesparing en kosten (Y-as) toe en
waterverliezen af (x-as).

Voor sluis Born wordt het scenario gelijke kosten het meest waarschijnlijk geacht.
Bij Born kan met behulp van schutregimes een waterbesparing van 6 m3/s worden
bereikt en kan door inzet van pompen nog eens ca. 7,5 m3/s extra water worden
bespaard. De stippellijn geeft het punt aan, waar de pompinzet start.

Ook bij Maasbracht wordt het scenario gelijke kosten het meest waarschijnlijk
geacht. Bij Maasbracht leidt het hevelend schutten tot een flinke waterbesparing van
3,5 tot ca. 6 m3/s zonder al te grote extra kosten. Samen met de inzet van pompen
(zie stippellijn) en schutregimes kan een waterbesparing van bijna 16 m3/s worden
gerealiseerd.

Figuur 87: Verdeling in waterbesparing (links) en kosten (rechts) naar de verschillende
maatregelen, strategie Gelijke kosten

Figuur 88: Verdeling in waterbesparing (links) en kosten (rechts) naar de verschillende
maatregelen, strategie Gelijke kosten.
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Voor sluis Heel zijn er geen extra mogelijkheden om water te besparen. Alleen met
steeds strengere schutregimes kan water worden bespaard tot een maximum van ca.
4 m3/s. Daarbij loopt de wachttijd (rechter getal van elk schutregime R) steeds verder
op van 30 minuten naar uiteindelijk 110 minuten per schutting, met hoge extra kosten
voor de scheepvaart tot gevolg.

De totale kosten voor de scheepvaart en de kosteneffecten van de klimaatscenario's
worden beschreven in de volgende paragraaf.

5.3.2.2 Gevoeligheid kostenberekening laagwaterstrategieën

Voordat de kosteneffecten kunnen worden besproken, moet nog kort worden
stilgestaan bij de gevoeligheid van de SIVAK-simulatie en daaruit voortvloeiende
kostenberekeningen voor bepaalde aannames in de modellering van de
laagwaterstrategie, in het bijzonder voor de schutregimes.
Die schutregimes worden in de praktijk namelijk op dagbasis en in sommige
extreme gevallen zelfs op uurbasis bijgesteld, terwijl de SIVAK-simulaties uitgaan
van afvoeren en instelling van regimes op weekbasis. De keuze om op weekbasis te
simuleren scheelt veel extra rekenwerk t.a.v. het bepalen van het effect van
verschillende scenario’s (en maatregelen) ten opzichte van een verfijning van de
modellering naar dagbasis.
Deze keuze zou echter een extra onzekerheid in de berekeningen kunnen
introduceren. Immers is het scheepsaanbod niet elke dag hetzelfde in een
droogteperiode; met name in de weekenden blijkt het aanbod geringer. De
noodzaak voor een streng schutregime in de weekenden is minder groot, ten
opzichte van juist een strenger schutregime doordeweeks. Dit resulteert in een
verandering in de kosten.

Om deze mogelijke gevoeligheid in beeld te brengen, is voor de sluizen Born,
Maasbracht en Heel iedere dag van een maatgevende week onderzocht en is de
relatie tussen beschikbare afvoer (het schutdebiet) en de kosten op dagbasis
weergegeven in de onderstaande figuren.

Figuur 89: Effect van het instellen van schutregimes op de toename in gemiddelde
kosten per dag.
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Ook is in deze figuren het oorspronkelijke weekgemiddelde (blauwe massieve lijn)
weergegeven en een gewogen daggemiddelde (oranje massieve lijn): de nieuwe
kostenlijn die zou volgen uit een volledige herberekening van alle simulaties op
dagbasis in plaats van weekbasis.
In de figuren geeft de ligging van de stippellijnen (daglijnen) in feite de spreiding
weer van de kosten op dagbasis, en geeft de afwijking tussen de blauwe en oranje
lijn de gevoeligheid van de keuze tussen dagbasis en weekbasis.

Voor de sluizen Born en Maasbracht liggen de blauwe en oranje lijnen zeer dicht bij
elkaar en kan word geconcludeerd, dat volledige herberekening van de kosten op
dagbasis weinig extra informatie of nauwkeurigheid oplevert.

Voor de sluis Heel is de situatie iets complexer:

De grafiek van Heel vertoont enerzijds een veel kleinere spreiding per dag (de
stippellijnen liggen dicht bij elkaar) en anderzijds wijken de kosten voor een
specifiek laag schutdebiet ineens behoorlijk af, namelijk tussen ca. 3,5 m3/s en ca. 6
m3/s. Doordeweeks zijn veel strengere schutregimes nodig bij het optreden van
deze afvoeren. Door de zeldzaamheid van deze lage afvoeren is de impact op de
analyse beperkt.
Ook voor sluis Heel kan worden geconcludeerd, dat een volledige herberekening van
de kosten op dagbasis weinig extra informatie of nauwkeurigheid oplevert.

Figuur 90: Kosten per uur per beschikbare afvoer (schutdebiet), gewogen daggemiddelde, weekgemiddeld en
specifiek per dag, sluizen Born (links) en Maasbracht (rechts)

Figuur 91: Kosten per uur per beschikbare afvoer (schutdebiet), gewogen daggemiddelde,
weekgemiddeld en specifiek per dag, sluis Heel
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5.4 Vaarkosten en klimaatscenario's

5.4.1 Rijntakken
In de vorige paragraaf is het effect geanalyseerd indien een jaar lang een bepaalde
(stationaire) afvoer zou optreden. In onderstaande paragraaf worden deze
resultaten gebruikt om uit te rekenen, wat de vaarkosten30 zouden zijn in droge
jaren in klimaatscenario’s met een variabele afvoer. Hiervoor zijn de totale
vaarkosten en de totale vracht van het voorgaande hoofdstuk eerst vertaald naar de
vaarkosten per dag. Om ook de schade van de niet-vervoerde vracht nu al enigszins
mee te kunnen nemen is de aanname gedaan dat alle niet-vervoerde vracht 25 euro
per ton kost31. In figuur 92 zijn de resultaten weergegeven. Op een normale dag
zijn de totale transportkosten in en door Nederland dus ongeveer 6,5 miljoen euro;
door droogte neemt dit toe tot ruim 9,0 miljoen euro. Grote economische groei zorgt
voor een toename in beide getallen met ongeveer 50%.

Ter vergelijking is in dit figuur ook aangegeven, hoeveel de vaarkosten toenemen
bij economische groei (WLO2050L en -H). De gestippelde lijn staat voor de
vaarkosten indien ook kosten voor de niet-vervoerde (NV) vracht wordt
meegenomen (á 25 euro per ton).

Door de vaarkosten in het huidige economische scenario (blauwe lijn figuur
hierboven) te combineren met de opbouw van karakteristieke droge jaren uit
paragraaf 2.3.3 kan een zogenaamde onderschrijdingskromme van vaarkosten in de
karakteristieke droge jaren worden samengesteld. Daarin staan op de horizontale as
voor ieder karakteristieke droge jaar (de verschillende lijnen) het aantal dagen
gegeven dat bij een afvoerniveau hoort; op de verticale as staan de vaarkosten bij
dit afvoerniveau. In dit figuur geven de markeringen de rekenresultaten aan. Hierbij
wordt aangenomen dat geïnterpoleerd kan worden tussen de rekenresultaten en dat

30 Het betreft in de toekomstige scenario's uitsluitend de vaarkosten van de schepen; de
kosten voor toekomstig beheer en onderhoud van de vaarwegen zij hierin niet inbegrepen.
31 Deze aanname is grofstoffelijk gebaseerd op de gemiddelde kosten per ton onder normale
condities (7 euro per ton volgens RHDHV, 2019) en op de bandbreedte in de berekening van
de ‘opslag en alsnog varen’ en ‘modal shift’ volgens Ecorys (2018). Voor een nauwkeurigere
afhandeling van de niet-vervoerde vracht dient ten minste onderscheid gemaakt te worden
tussen ladingstypen en corridors, omdat de mogelijkheden (en daardoor de vaarkosten) om
gebruik te maken van modal shift en tijdelijke opslag verschillen.

Figuur 92: Toename dagelijkse vaarkosten bij afnemende afvoer.



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 118

buiten de minimale en maximale waarden de lijn constant wordt geëxtrapoleerd
(stippellijn).

In de rechter figuur is de methode herhaald voor het scenario met snelle
klimaatverandering. Doordat iedere afvoerniveau en de daarbij behorende
vaarkosten in dit scenario altijd meer dagen worden onderschreden, is de figuur een
behoorlijk stuk naar rechts geschoven. Aan de bovenkant is onderschrijdingscurve
bij 9,2 miljoen euro per dag afgekapt, doordat de effecten bij afvoeren lager dan
700 m3/s niet zijn gemodelleerd. Met name bij een extreme droogte (T100) zal dit
een onderschatting van de toename in vaarkosten geven32.

De totale kosten in een karakterstieke droog jaar (het oppervlak onder de grafiek)
zijn gegeven voor het huidige klimaat (REF) en scenario’s van matige en snelle
klimaatverandering in figuur 94. In deze figuur zijn de vaarkosten (ruim 2 miljard
euro) die gemaakt worden in een ‘nat’ jaar (waarin de afvoer nooit onder de Q1800
komt) van de totale kosten afgetrokken. Wat overblijft, is de schade qua vaarkosten
ten gevolge van droogte.

32 Bij scenario WHdry_2050 zijn er bij extreme droogte (T100) bijna 120 dagen met een afvoer
kleiner dan 700 m3/s. Doordat geen lagere afvoeren dan 700 m3/s zijn gemodelleerd is de
voortzetting van de kromme niet mogelijk, waardoor gedurende deze 120 dagen de
vaarkosten nu constant verondersteld zijn.

Figuur 93: Onderschrijdingskromme van de vaarkosten in karakteristieke droge jaren in het
huidige klimaat (links) en met snelle klimaatverandering (rechts)

Figuur 94: Toename in vaarkosten (x miljoen euro) door droogte in karakteristieke droge jaren in
klimaatscenario’s (met onderscheid voor niet vervoerde vracht): huidig (links), matige
klimaatverandering (midden) en snelle klimaatverandering (rechts)



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 119

Een droog jaar (T10) heeft in het huidige klimaat een toename in de vaarkosten van
ongeveer 100 miljoen euro en een zeer droog jaar (T100) ongeveer 250 tot 350
miljoen euro. Gemiddeld over een langere periode zijn de extra transportkosten
door droogte voor verladers ongeveer 40 miljoen euro per jaar.
Dit is een toename van 2% ten opzichte van de totale jaarlijkse vaarkosten (in een
jaar zonder lage afvoeren).
Zoals bekend uit de analyse van de afvoeren (De Jong, 2019a), zijn de
rivierafvoeren in een droge periode bij matige klimaatverandering vergelijkbaar met
het huidige klimaat. Dat is terug te zien in de resultaten van de vaarkosten. De
resultaten laten zien dat de schade door droogte bij matige klimaatverandering
(midden) bijna even groot of iets lager is als voor het huidige klimaat (links). Bij
snelle klimaatverandering (rechts) is er een verwachting op veel lagere
rivierafvoeren en verdubbelen de extra vaarkosten door droogte tot ruim 90 miljoen
euro per jaar. Dit bedraagt nu 4% van de totale berekende vaarkosten.

Eenzelfde analyse is ook herhaald voor matige en snelle klimaatverandering in
2085. De conclusies ten aanzien van de verandering in vaarkosten komen overeen
met eerder uitgevoerde analyses van de afvoeren in 2085 (De Jong, 2019a). Bij
matige klimaatverandering is de schade door droogte in GL_2085 vrijwel gelijk aan
het scenario GL_2050. Bij snelle klimaatverandering zet de verdroging na 2050
verder door, waardoor de droogtes in 2085 extremer worden. In de resultaten van
WHdry_2085 is een gemiddelde toename in de schade door droogte van ongeveer
30% per jaar te zien ten opzichte van WHdry_2050.

In de uitsplitsing van de toename in de vaarkosten, en kosten door niet-vervoerde
vracht valt op dat in scenario's WHdry_2050 en WHdry_2085 de kosten door het
niet kunnen vervoeren van vracht over water een aanzienlijk onderdeel van de
totale kosten vormen. Dit wordt veroorzaakt omdat het T100-jaar van deze
scenario's veel dagen bevat waarbij de afvoer van 700 m3/s wordt onderschreden.
Juist bij deze afvoer kan er in het huidige systeem veel vracht niet meer vervoerd
worden per binnenvaart.

Figuur 95: Toename in vaarkosten (x miljoen euro) door droogte in karakteristieke droge jaren in
klimaatscenario’s (met onderscheid voor niet vervoerde vracht): huidig (links), matige
klimaatverandering (midden) en snelle klimaatverandering (rechts), horizon 2085
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Economische groei

Eenzelfde analyse is uitgevoerd voor het economische scenario WLO2050H. In
bijlage E is een vergelijking opgenomen tussen de kosten in de huidige economie en
de toename bij klimaatverandering. Hieruit blijkt dat bij sterke economische groei
volgens dit scenario de schade door droogte met nog eens 20 tot 30% kan
toenemen. Gemiddeld per jaar zijn de kosten dan 60 miljoen euro (huidige klimaat)
tot ca. 125 miljoen euro (klimaatscenario WH,dry 2050).

Voor het scenario met lage economische groei (WLO2050L) is enkel de reactie van
de scheepvaart bepaald bij een afvoer van 1.020 m3/s. Uit figuur 92 blijkt, dat de
vaarkosten in dit scenario ongeveer een middenweg vormen tussen de huidige
economie en het scenario met hoge economische groei. Verondersteld wordt, dat
ook de schade door droogte een middenweg is tussen resultaten van figuur 96. Dit
zou betekenen dat in het geval van lage economische groei de kosten door droogte
met 10% tot 20% toenemen ten opzichte van de huidige economie.

5.4.2 Maas

5.4.2.1 Born

Voor Born is de meest aannemelijke strategie ‘gelijke kosten’. Door deze strategie te
combineren met de beschikbare afvoer in een jaar bij sluis Born, worden de kosten
per jaar inzichtelijk. De onderschrijdingskromme van de afvoeren is gegeven in
figuur 98 en is gebaseerd op de beschikbare afvoeren bij St. Pieter en de
aangenomen waterverdeling bij deze afvoer. In de figuur zijn de karakteristieke
jaren van het huidige klimaat en bij snelle klimaatverandering (WH 2050)
opgenomen.

Uit de onderschrijdingskromme blijkt, dat in een gemiddeld jaar een afvoer van 7,5
m3/s nu ongeveer 10 dagen wordt onderschreden en bij snelle klimaatverandering
oploopt naar bijna 50 dagen. In een droog jaar (T10) neemt dit toe naar 20 dagen
en 110 dagen en in een extreem droog jaar (T100) naar 140 en 170 dagen. Ook in

Figuur 96: Toename in de schade door droogte bij economische groei volgens scenario WLO2050H
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een mediaan jaar (T2) neemt het toe van 0 dagen naar 40 dagen. Hieruit blijkt dat
met name de matig droge jaren (T10) veel extremer gaan worden.

Door combinatie van de onderschrijdingskromme met de kosten van het
laagwaterstrategie zijn de totale kosten per jaar bepaald. Deze zijn gegeven in
figuur 97. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn in het huidige klimaat 48.000 euro
en bij een droog jaar (T10) 92.000 euro. Bij snelle klimaatverandering neemt dit toe
naar 201.000 en 482.000 euro.

5.4.2.2 Maasbracht

Eenzelfde analyse is herhaald voor de sluis bij Maasbracht voor wederom de
strategie ‘gelijke kosten’. De waterbeschikbaarheid bij Maasbracht is gelijk aan sluis
Born. Er is een groter verval, maar door de aanwezigheid van hevelend schutten is

Figuur 98: Aantal dagen onderschrijding van de beschikbare (of toegestane) afvoer bij sluis
Born voor de klimaatscenario’s Ref en WH 2050 en bijbehorende toename in kosten, strategie
‘gelijke kosten’. De knik bij 12,5 m3/s komt voort uit het Maasafvoerverdrag.

Figuur 97: Kosten in de karakteristieke jaren voor de klimaatscenario’s REF en WH2050 voor
Born bij strategie ‘gelijke kosten’.
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de laagwaterstrategie hier goedkoper bij eenzelfde afvoer. Dit is gegeven in figuur
100.

De totale kosten in de karakteristieke en gemiddelde jaren zijn gegeven in figuur
99. De gemiddelde jaarlijkse kosten zijn in het huidige klimaat 80.000 euro en bij
een droog jaar (T10) 145.000 euro. Bij snelle klimaatverandering neemt dit toe naar
230.000 en 502.000 euro. De toename in kosten is dus lager dan bij Born. De het
aandeel van de kosten voor de scheepvaart in de kostenverdeling is echter groter.
Dit komt doordat de gekozen laagwaterstrategie in eerste instantie vooral gebruik
maakt van de inzet van hevelend schutten en pas bij een beschikbare
(weekgemiddelde) afvoer kleiner dan 6 m3/s pompen inzet.

De berekende pompinzet lijkt een sterke onderschatting te zijn ten opzichte van de
gegevens van recente droge jaren zoals verstrekt door RWS-ZN. In 2018 zouden de

Figuur 100: Aantal dagen onderschrijding van de beschikbare (of toegestane) afvoer bij sluis
Maasbracht voor de klimaatscenario’s Ref en WH 2050 en bijbehorende toename in kosten,
strategie ‘gelijke kosten’

Figuur 99: Kosten in de karakteristieke jaren voor de klimaatscenario’s REF en WH2050 voor
Maasbracht bij strategie ‘gelijke kosten’.
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variabele pompkosten (bij de gehanteerde prijs per m3) uitkomen op €50.000 en in
2019 op €30.000 (vaste kosten wederom niet meegenomen). De terugkeertijd van
deze jaren is sterk afhankelijk van de beschouwde parameter (afvoerniveau en
locatie, bij St. Pieter of Monsin), maar kwam voor Nederland overeen met
respectievelijk 20 à 35 jaar en 13 à 25 jaar (De Jong, 2020a). Dit is een indicatie
dat in werkelijkheid meer pompen worden ingezet dan hier is aangenomen voor de
strategie ‘gelijke kosten’. Dit komt overeen met de eerdere opmerking dat de
beheerder in werkelijkheid anders handelt - vaak ten faveure van de scheepvaart -
dan de laagwaterscenario's.

5.4.2.3 Heel

De beschikbare afvoer van sluis Heel heeft een ander karakter dan de sluizen op het
Julianakanaal. Gegeven de aangenomen afvoerverdeling is er bij Heel over het
algemeen meer afvoer beschikbaar dan bij de overige sluizen en zijn daardoor de
scheepvaartproblemen klein. Echter bij zeer lage afvoer (St. Pieter lager dan 15
m3/s) blijft binnen de gegeven verdeling geen afvoer over voor het schutten van
sluis Heel.

Op dat moment staat alleen de laagwaterstrategie 'schutregimes' ter beschikking,
waarbij de wachttijd significant toeneemt bij een beschikbare afvoer van slechts 4
m3/s en bij verdere afname geschematiseerd is met een aangenomen schadefunctie
(voor stremmingen of blokkeringen van andere onttrekkingen). Dit resulteert in de
schade per jaar zoals gegeven in figuur 102. Hieruit blijkt dat in het huidige klimaat
pas schade ontstaat bij zeer extreme droge jaren. Het jaarlijkse gemiddelde blijft
echter 8.000 euro, vanwege de zeer grote problemen in deze jaren. Bij snelle
klimaatverandering komen de lage afvoeren vaker voor waardoor in een extreem
jaar (T100) 796.000 euro aan schade kan ontstaan, en het gemiddelde uitkomt op
89.000 euro per jaar.
Sluis Heel is dus van de drie sluizen het meest gevoelig voor de extreem droge
jaren en heeft de grootste relatieve kostentoename door klimaatverandering.

Figuur 101: Aantal dagen onderschrijding van de beschikbare (of toegestane) afvoer bij sluis
Heel voor de klimaatscenario’s Ref en WH 2050 en de bijbehorende toename in kosten,
strategie ‘schutregimes’.
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5.5 Kosten per ton vracht per jaar

De kosten van droogte voor de Maas zijn van een andere ordegrootte dan die van
de Rijntakken. Dat zou ook geen verrassing moeten zijn: het transportvolume op de
Rijntakken is eveneens van een andere ordegrootte.
Om de kosten op beide systemen enigszins vergelijkbaar te maken, zijn hieronder
de kosten per ton vervoerde lading per jaar in beeld gebracht, voor het scenario
Wh,dry 2050. Dit brengt ook de verhouding tussen de reguliere vervoersprijs -
ordegrootte 5 tot 20 euro per ton - en de extra kosten a.g.v. droogte in beeld.

Tabel 19: kosten van droogte per ton per jaar, scenario Wh,dry 2050, Rijntakken en Maas

Rijntakken Maas
Vervoerde vracht per
jaar (ton)* →

190 mln 35 mln

Terugkeertijd
€ totaal
(x 1.000)

€ cent
per ton

€ totaal
(x 1.000)

€ cent
per ton

T100 680.000 358 948 2,7
T10 300.000 158 502 1,4
T2 80.000 42 176 0,5
T1 5.000 2,6 17 0,0
Gemiddeld 120.000 63 230 0,7

* De totale vervoerde vracht over beide systemen is een benadering. Zowel voor de
Rijntakken als voor de Maas geldt, dat de passages en vervoerde hoeveelheden aan de randen
van de systemen goed in beeld zijn, maar dat vervoer binnen de corridors niet exact uit de
geregistreerde vervoersbewegingen herleidbaar is.

Deze vergelijking laat zien, dat voor een gemiddeld nat jaar (T1) voor beide
systemen de kosten nog erg meevallen. Echter lopen voor de Rijntakken de kosten
al snel op - véél sneller dan voor de Maas - voor een mediaan jaar (T2) of een jaar

Figuur 102: Kosten in de karakteristieke jaren voor de klimaatscenario’s REF en WH2050 voor
Heel bij strategie ‘schutregimes’. Bij Heel zijn geen pompen aanwezig.
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vergelijkbaar met 2018 (T10). Het grote verschil tussen beide systemen wordt
vooral veroorzaakt door de snel dalende beladingsgraad op de Rijntakken in geval
van droogte. De extra (wacht- en pomp)kosten op de Maas hebben slechts geringe
invloed op de totale vervoerskosten.

5.6 Kosten antropogene bodemdaling Rijntakken

De in hoofdstuk 3 beschreven bodemerosie op de Rijntakken en de bijbehorende
verandering van de afvoerverdeling zijn vertaald naar een waterscenario voor de
afvoer 1.020 m3/s. De vaste lagen vormen in dit scenario drempels in de rivier,
maar dit wordt voor de Waal gecompenseerd door een toenemende afvoerverdeling
ten koste van de IJssel. Netto neemt de waterdiepte op de Waal daartoe toe. Als
gevolg hiervan neem de schade van de droogte met 20% af, van 0,33 miljoen euro
per dag naar 0,27 miljoen per dag.

5.7 Beschouwing knelpunten vaardiepte Rijntakken

De knelpunten in de vaardiepte die in hoofdstuk 3 zijn geïnventariseerd, kunnen
worden vertaald naar economische schade. Daarbij kan tevens worden bepaald,
welke winst (beperking van schade) kan worden behaald, wanneer knelpunten
worden weggenomen, bijv. door verdieping van de vaargeul.

5.7.1 Rijntakken
In deze paragraaf worden de vaarkosten beschouwd op de corridor naar Duitsland.
Als basis voor deze analyse geldt een relatie tussen de kleinst beschikbare
waterdiepte op dit traject en de vaarkosten die door schepen die dit knelpunt
passeren gemaakt worden. Voor de corridor naar Duitsland is dit gegeven in figuur
103 (links).

In dit uit BIVAS ontleende voorbeeld zijn de kosten op een dag met voldoende
afvoer ongeveer 3,3 miljoen euro per dag. Bij een beschikbare vaardiepte van
slechts 1,7 meter nemen deze kosten toe tot 6,4 miljoen euro per dag. Deze
vaarkosten zijn inclusief kosten voor niet-vervoerde vracht, waarbij de niet-
vervoerde vracht bepaald is als alle vracht die niet op de Bovenrijn passeert. Om in
de vervolgstappen niet afhankelijk te zijn van de discrete stappen bij afvoerniveaus,
is een functie van de BIVAS-data afgeleid. De functie en coëfficiënten zijn
weergegeven het linker figuur, oranje lijn.

Figuur 103: Links: toename in vaarkosten in bij afnemende vaardiepte voor vaarbewegingen op de
Bovenrijn. Rechts: verandering in vaarkosten bij een gegeven afvoer als een diepgang mogelijk zou zijn.
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Een verdieping op de corridor betekent dat het grootste knelpunt wordt opgelost
waardoor alle schepen die deze op corridor varen nu een grotere mogelijke
diepgang hebben. De grotere diepgang die hiermee wordt verkregen zorgt ervoor
dat de vaarkosten afnemen. Deze afname in vaarkosten is groter bij lage afvoeren
dan bij hoge afvoer. In figuur 103 rechts is aangegeven, hoeveel de vaarkosten toe
of afnemen als met een diepgangverandering van 10 cm meer of minder. Bij een
afvoer van 1.020 m3/s – nu een waterdiepte van 2,4 m, maar dan verdiept tot
2,5 m of verondiept tot 2,3 m – neemt de schade door droogte per dag met
respectievelijk € 40.000 af of juist € 100.000 toe.

Deze resultaten geven de winst die behaald kan worden op 1 dag bij een gegeven
afvoer. Voor het afwegen van investeringen is het noodzakelijk te weten, wat de
gemiddelde baten per jaar zijn van de verdieping, of hoe groot de baten zijn in een
(extreem) droog jaar.
Het effect voor de karakteristieke droge jaren is weergegeven in figuur 104 (links).
De figuur geeft in het midden (bij geen verandering in vaardiepte) de huidige staat
van de rivier, bij het huidige klimaat en de huidige economie. Weergegeven is de
verandering in kosten in een karakteristiek jaar en gemiddeld over een lagere
periode bij een toe- of afname van de mogelijke diepgang.

De resultaten laten zien dat door het exponentiele gedrag van de kosten er altijd
meer schade ontstaat bij een afname van de vaardiepte, dan gewonnen kan worden
bij een toename (verdieping). Een vermindering in de mogelijke diepgang van 0,1 m
geeft over een langere periode gemiddelde extra vaarkosten van 13 miljoen euro
per jaar, tegenover een afname van de vaarkosten van 9 miljoen euro bij een
toename in de diepgang van 0,1 m. De effecten in een droog jaar zijn al enkele
tientallen miljoenen euro's.
Bij deze 'theoretische exercitie' moet worden opgemerkt, dat slechts sec is gekeken
naar de vaardiepte op de Bovenrijn-Waal en niet naar de effecten van de aansluiting
van de zijkanalen op de corridor. Om een idee te geven van de invloed daarvan, zijn
in onderstaande tabel de vervoersvolumes en intensiteiten per deeltraject van de
Bovenrijn-Waal gegeven voor 2018. Hieruit blijkt, dat de aan- en afvoer van lading

Figuur 104: Verandering vaarkosten Bovenrijn-Waal uitgezet tegen beschikbare vaardiepte in
meters, referentiejaar en scenario WH2050
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via het Amsterdam-Rijnkanaal (Tiel) de grootste invloed heeft, maar slechts 16%
van het vervoer over de gehele corridor uitmaakt.

Tabel 20: vervoerde vracht en scheepvaartintensiteit per segment, Bovenrijn-Waal, 2018

Traject Vervoer/jaar Passages/jaar
Spijk - Weurt 135 mln ton 115.000
Weurt - Druten 133 mln ton 111.000
Druten - Tiel 137 mln ton 118.000
Tiel - St.Andries 115 mln ton 96.000
St.Andries - Gorinchem 112 mln ton 95.000

Een vergelijkbare analyse als hiervoor is herhaald voor de IJssel. Daarbij moet
worden opgemerkt, dat voorgaande berekening eigenlijk alleen mogelijk is voor
corridors waar geen andere routes beschikbaar zijn. Op corridors zoals de IJssel
waar wel andere routes mogelijk zijn, kan een verdieping ook extra verkeer
aantrekken en kan een verondieping ertoe leiden dat meer scheepvaart een andere
route gaat nemen. Het effect van maatregelen wordt daardoor onderschat.

5.7.1.1 Mogelijkheden voor verdieping van de Waal

Hoewel uit de vorige paragraaf blijkt, dat het bepaald kan lonen om de vaardiepte
op een corridor te vergroten, is het in de praktijk niet zomaar mogelijk om de
vaargeul te blijven verdiepen. In eerste instantie zal het verdiepen bestaan uit
verwijderen van lokale knelpunten, maar op een gegeven ogenblik moet de rivier
over lange afstand verdiept worden, hetgeen uiteindelijk ook de waterstanden weer
laat dalen, waardoor de verdieping weer minder gunstig uitpakt voor de
scheepvaart.

Aangenomen dat beperkte verdieping de waterstand op de rivier nog niet
beïnvloeden, is in figuur 106 aangegeven hoeveel de rivier verdiept moet worden als
een grotere vaardiepte gewenst is bij 1.020 m3/s. Met een nog relatief beperkte
inspanning kan de vaardiepte vergroot worden tot 2,8 m. Dit betekent voor de Waal
vooral het oplossen van lokale knelpunten die wel de vaardiepte beperken maar qua
omvang geen effect zullen hebben op de afvoerverdeling bij Pannerden.

Figuur 105:
vaarkosten IJssel
uitgezet tegen
beschikbare
vaardiepte in
meters,
referentiejaar en
scenario WH2050
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Voor een nog grotere vaardiepte neemt de steilheid in de curve toe en zijn

maatregelen over een veel groter deel van de rivier nodig. Hoewel het knikpunt bij
2,8 m. vermoedelijk deels wordt veroorzaakt door de huidige baggercontracten
waarbij gestreefd wordt naar deze waarde, geeft de figuur ook het vermoeden dat
het vergroten van de vaardiepte voorbij 2,8 m. een veel grote inspanning vergt en
daardoor mogelijk niet realistisch is.

5.7.1.2 Vaste laag Nijmegen

Uit een verdere analyse van vaardiepteknelpunten blijkt, dat de vaste laag van
Nijmegen het grootste knelpunt vormt op de corridor naar Duitsland. Op basis van
de modelresultaten is tevens een schatting gemaakt van de maximale
vaarkostenbesparing die verkregen kan worden met het verdiepen van enkel dit
knelpunt. Dit resultaat is gegeven in figuur 107. Daarbij moet worden opgemerkt,
dat de in 2020 gestarte aanpassingen aan de vaste laag nog niet konden worden
meegenomen in deze berekening.

De stippellijn geeft de reductie in vaarkosten als er geen ander knelpunt zou zijn op
de corridor. Uit het verschil tussen beide lijnen valt op te maken dat bij Q700 vanaf
30 cm verdieping een ander knelpunt maatgevend wordt voor bijna alle
vaarbewegingen. Bij Q850 en Q1020 is dit pas bij een verdieping van 40 cm.

Figuur 106: Oppervlakte die verdiept zou moeten worden om een gegeven vaardiepte te
realiseren bij een afvoer van 1.020 m3/s bij Lobith en een vaargeulbreedte van 150 m



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 129

Bij Q1400 en Q1800 is de potentiele reductie in vaarkosten minimaal omdat bij deze
afvoeren nauwelijks schepen last hebben van ook maar enige ondieptebeperkingen
op de vaarroute.

5.7.2 Maas

Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) zijn een drietal maatregelen
aangedragen ter verbetering van de klimaatbestendigheid van de sluizen op de
Maas door het verminderen van het watergebruik van de schutsluizen bij Born,
Maasbracht en Heel. Deze maatregelen zijn beschreven in een aantal factsheets en
afgewogen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) door Stratelligence
(2020). Hierbij is gebruik gemaakt van Delsman et al. (2020) en De Jong (2019c).

Het betreft de volgende opties:

 Hevelend schutten Born en Heel
Momenteel is een hevel aanwezig bij Maasbracht. Deze maatregel zou ook bij
Born en/of Heel kunnen worden toegepast. Bij Born zou dit gaat om een hevel
tussen de midden- en westkolk. Bij Heel tussen de west- en oostkolk.

 Schutten met spaarbekkens
Momenteel is bij geen van de drie sluizen een spaarbekken aanwezig. De
effectiviteit is afhankelijk van het aantal spaarbekkens (verschillende niveaus)
en het oppervlak van ieder spaarbekken. Bij Born is de vrije ruimte tussen de
oude en nieuwe kolken voorgesteld als locatie van een spaarbekken.

 Circulair pompen
Bij deze maatregel worden Archimedesvijzels gerealiseerd die zowel kunnen
pompen als turbineren. Hierdoor kan een deel van het schutdebiet
gecompenseerd worden in tijden van laag rivierafvoer en kan tijdens perioden
met voldoende water juist energie opgewekt worden. Op het Albertkanaal zijn
dergelijke pomp- en turbinestations reeds aanwezig.

Voor ieder van deze maatregelen wordt in de volgende paragrafen dieper ingegaan
op de mogelijke baten.

Figuur 107: Afname qua vaarkosten in €/dag bij vergroten vaardiepte bij knelpunt Nijmegen
bij verschillende afvoeren.
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5.7.2.1 Hevelend schutten Born en Heel

Bij Born en Heel hebben de kolken niet hetzelfde oppervlak, waardoor hevelend
schutten iets minder goed werkt. Uit berekeningen blijkt, dat - gegeven de
asymmetrie in wateroppervlak - de maximale waterbesparing van hevelend schutten
49% is bij zowel Born als Heel.
Dit hoge percentage waterbesparing nuanceert eerdere opmerkingen dat bij
hevelend schutten de kolken ongeveer even groot moeten zijn. In dat geval kan
maximaal 50% waterbesparing worden behaald. De oppervlakten van de kolken
verschilt bij Born en bij Heel behoorlijk, tot wel 40%, maar toch wordt een
waterbesparing van 49% bij ongelijkvormige kolken berekend.

Omdat bij sluis Born de derde kolk praktisch buiten gebruik is en bij Heel geen
derde kolk aanwezig is, wordt er vanuit gegaan dat 100% van de schuttingen
hevelend worden uitgevoerd.

Voor Heel is berekend wat het effect is van de volledige mogelijke hoogte hevelend
schutten (H 100 100), en slechts 80% van deze hoogte (H 100 80), en dit voor alle
schutregimes (zie figuur 108).

De laatste 20% van het hevelend schutten geeft een veel grotere toename in de
nivelleertijd omdat het verval tussen de twee kolken afneemt. Desondanks is (net
als bij Maasbracht) de langere nivelleertijd minder nadelig op de wachttijd dan het
instellen van strengere schutregimes. Voor de optimale laagwaterstrategie geldt dan
om eerst volledig hevelend te schutten en dan langzaam het schutregime strenger
te maken.

Van de optie 'volledige hoogte' (H 100 100) kan de volgende waterbesparing-
kostengrafiek worden gemaakt:

Figuur 108: Effect van hevelend schutten op de optimale laagwaterstrategie van Heel.
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Voor Born geldt een vergelijkbaar uitgangspunt, waarbij de optimale
laagwaterstrategie is om eerst volledig hevelend te schutten, dan het eerste
schutregime uit te voeren, en vervolgens een afweging te maken tussen
schutregime en pompinzet.

De resulterende afname in kosten door droogte is gegeven in tabel 21. Bij Born
komt dit uit op een gemiddelde per jaar van €4.000 in het huidige klimaat en
€39.000 in 2050 bij snelle klimaatverandering. Bij Heel gaat dit om respectievelijk
€2.000 en €15.000.

Uitgaande van een discontovoet van 2,25% over een periode van 30 jaar zou een
investering tot € 400.000 (Born) tot € 200.000 (Heel) terugverdiend kunnen
worden. De aanlegkosten worden in de factsheets DPZW ingeschat op € 50.000 tot
€ 75.000. De aanlegkosten zouden in dat geval in slechts enkele jaren al worden
terugverdiend.

Figuur 109: Effect van hevelend schutten op de optimale laagwaterstrategie van Heel. In
magenta is de schadefunctie weergegeven.

Figuur 110: Effect van hevelend schutten (H 100 100) op de optimale laagwaterstrategie
van Born.
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Voor Born ziet dan de waterbesparing-kosten-grafiek er als volgt uit:

In onderstaande tabel is de afname in jaarlijkse kosten bij hevelend schutten voor
Born en Heel weergegeven voor het huidig klimaat (REF) en snelle
klimaatverandering.

Tabel 21: Afname kosten bij toepassing van hevelend schutten bij Born en Heel

Afname in jaarlijkse kosten (x1.000 euro)
Born Heel

REF WH 2050 REF WH 2050
Hevelend schutten 4 39 2 15

5.7.2.2 Spaarbekken bij Born

Momenteel is bij geen van de drie sluizen een spaarbekken aanwezig. De
effectiviteit is afhankelijk van het aantal spaarbekkens (op verschillende niveaus) en
het oppervlak van ieder spaarbekken. Bij Born is de vrije ruimte tussen de oude en
de nieuwe kolken voorgesteld als locatie voor een spaarbekken. In deze studie is
vooralsnog geen onderzoek naar een spaarbekken bij Maasbracht of Heel
meegenomen.

In figuur 112 zijn zes mogelijke configuraties van spaarbekkens weergegeven.
Daarbij is 𝛼 de verhouding tussen kolkoppervlak en spaarbekkenoppervlak, q de
effectiviteit van de waterbesparing in % en T de nivelleertijd in minuten.
Bij 2 kleine spaarbekkens (𝛼=1) is de bovenkant en onderkant van opeenvolgende
bekkens hetzelfde niveau, waardoor het niet mogelijk is om deze bekkens boven
elkaar aan te leggen waardoor naast elkaar de enige optie is.
Bij grotere spaarbekkens is de waterstandsvariatie binnen het spaarbekken kleiner
en kunnen spaarbekkens daardoor wel boven elkaar aangelegd worden. De
efficiëntie en waterbesparing per configuratie zijn ook gegeven in tabel 22. Een
groot bekken is efficiënter in de waterbesparing per minuut extra nivelleertijd.

Figuur 111: Effect van hevelend schutten op de optimale laagwaterstrategie van Born. Vanaf
de stippellijn worden de kosten gelijk verdeeld tussen scheepvaart en pompkosten.
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Bij een hoger aantal spaarbekkens neemt de nivelleertijd sterker toe dan de
waterbesparing, waardoor de efficiëntie afneemt.

Voor ieder type spaarbekken is een laagwaterstrategie opgesteld. In figuur 113 zijn
hiervan twee resultaten gegeven. Links de vergelijking zonder het gebruik van
pompen, waarbij het resultaat van een spaarbekken is berekend in combinatie met
ieder schutregime. En rechts is de toepassing van het spaarbekken berekend binnen
het scenario ‘gelijke kosten’. Voor de berekening van de gemiddelde kosten per jaar
is aangenomen, dat bij benodigde inzet 2/3e van de schepen gebruik maakt van
deze kolk (dus 1/3e van de schuttingen is met de kolk zonder spaarbekken). Evenals
bij de eerdere berekeningen van hevelend schutten is de toename in wachttijd
gelijk verondersteld aan de toename in nivelleertijd.

Figuur 112: Schematische weergave van zes verschillende configuraties voor spaarbekkens
(combinaties van Q en aantal spaarbekkens). Links staat telkens de sluiskolk en rechts alle
spaarbekkens met de maximale waterstandsvariatie in ieder spaarbekken. Bij iedere configuratie
is de efficiëntie (q) en nivelleertijd (T)

Figuur 113: Effecten van een spaarbekken op de kosten per dag
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De inzet van één spaarbekken heeft een grotere efficiëntie (lagere steilheid van de
curve) dan de instelling van een eerste schutregime, maar bij toepassing van meer
schutregimes neemt de nivelleertijd dusdanig toe, dat de efficiëntie lager wordt dan
het eerste schutregime. Ook de inzet van pompen heeft een vergelijkbare efficiëntie
waardoor de gemiddelde kostenbesparing (gegeven in tabel ) beperkt is. Bij 1 groot
spaarbekken is de afname in jaarlijkse kosten door droogte het grootst, €14.000 in
het huidige klimaat tot €48.000 in 2050 bij snelle klimaatverandering.

De aanlegkosten worden in de factsheets DPZW niet ingeschat. Uitgaande van een
discontovoet van 2,25% over een periode van 30 jaar zou een investering tot €
600.000 terugverdiend kunnen worden.

Tabel 22: Eigenschappen spaarbekkens en effect op de jaarlijkse kosten door droogte. De
toename nivelleertijd is de nivelleertijd uit figuur 112 minus 5 minuten (de berekende
nivelleertijd zonder spaarbekken)

Eigenschappen spaarbekken Afname in
jaarlijkse

kosten (x1000
euro)

Toename
nivelleertijd

(min)

Waterbesparing
middenkolk (q)

Waterbesparing
per minuut

REF WH

2050

1 klein spaarbekken
 (𝜶 = 𝟏)

7,8 33% 4.2% 10 35

2 kleine spaarbekkens
naast elkaar  (𝜶 = 𝟏)

14,6 50% 3.4% 8 39

3 middelgrote
spaarbekkens (𝜶 = 𝟏. 𝟓)

22,9 64% 2.8% 4 34

1 groot spaarbekken
 (𝜶 = 𝟐. 𝟏)

8,0 40% 5.0% 14 48

2 grote spaarbekkens
boven elkaar (𝜶 = 𝟐. 𝟏)

16,0 57% 3.6% 10 47

3 grote spaarbekkens
boven elkaar (𝜶 = 𝟐. 𝟏)

24,0 67% 2.8% 4 36

5.7.2.3 Circulair pompen

Bij deze maatregel worden Archimedesvijzels gerealiseerd die zowel kunnen pompen
als turbineren. Hierdoor kan een deel van het schutdebiet gecompenseerd worden in
tijden van droogte en kan tijdens perioden met een wateroverschot juist energie
worden opgewekt33. Vanwege het grote ruimtebeslag van dergelijke pompen wordt
verondersteld, dat nieuwe pompen bij Born en Maasbracht worden gerealiseerd op
de plek van de huidige pompvoorzieningen aldaar.

Evenals bij de vorige maatregelen zijn inschattingen gemaakt van de mogelijke
capaciteiten van een dergelijke installatie. Omdat de baten van pompen en
turbineren voortbouwen op een andere methodiek en andere literatuur, worden ze
hieronder afzonderlijk behandeld.

33 Als voordeel wordt daarnaast genoemd dat vijzelturbines een visvriendelijk alternatief zijn
voor centrifugaalpompen. Aangetoond zal moeten worden of de vijzelturbines voldoen aan de
eisen met betrekking tot vissterfte.
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Baten van pompen
De installatie van nieuwe pompen kan zorgen voor een hogere efficiëntie (lagere
energieverliezen) of voor een hogere capaciteit. De volgende scenario’s zijn
berekend:
1. Verhogen van de efficiëntie van de pompen ten opzichte van de huidige

efficiëntie van 56% en 50% (zie sectie 2.4). Er is geen onderzoek gedaan naar
de werkelijke efficiëntie van Archimedesvijzels. Er is gerekend met aangenomen
efficiëntie van 70%, 80%, en 90%.

2. Verhogen van de capaciteit van de pompen naar het maximaal benodigde
weekgemiddelde schutdebiet. Dit betekent een capaciteit bij Born van 13,0
m3/s, Maasbracht van 15,6 m3/s en bij Heel van 7,9 m3/s. Hierbij wordt
uitgegaan van de huidige capaciteit. Voor Heel wordt vanwege het lagere verval
(dus kortere leidingen) aangenomen dat de efficiëntie van de energieoverdracht
70% is34.

De baten in tabel 23 worden gegeven ten opzichte van het scenario “gelijke kosten”.
Bij de hogere efficiëntie is uitgegaan van gelijke pompinzet, maar nu tegen de
lagere kosten.

Uit de tabel blijkt dat zowel Born als Maasbracht geen baat hebben bij een hogere
pompcapaciteit: de huidige pompcapaciteit (in combinatie met een licht
schutregime) is al groter dan het weekgemiddelde schutdebiet. Voor stuwpand Born
is het niet nodig en zelfs onwenselijk een hogere capaciteit in te zetten, vanwege de
kwetsbaarheid van stuwpand Maasbracht. Voor sluis Maasbracht kan de hogere
capaciteit helpen om een zakkend stuwpeil te compenseren, maar zou deze hogere
capaciteit niet nodig hoeven zijn. Bij beide sluizen zou de aanleg veel gunstiger zijn,
als de pompen vanwege het einde van de levensduur al vervangen moeten worden.

Bij Heel zijn de baten van hogere capaciteit het grootst35. Hier zijn in de huidige
infrastructuur nog geen maatregelen om het weekgemiddelde schutdebiet terug te
dringen naar 0 m3/s.

Tabel 23: Toename in gemiddelde jaarlijkse kosten (x 1.000 euro) ten opzichte van het huidige
beleid door maatregelen met hogere efficiëntie of capaciteit van de pompen. Bij Heel zijn geen
pompen aanwezig en is daarom geen hogere efficiëntie mogelijk. In de kosten is niet
meegenomen dat er eventueel hogere vaste kosten of hogere onderhoudskosten zijn dan in de
huidige situatie.

Afname in jaarlijkse kosten (x1000 euro)
Born Maasbracht Heel

REF WH

2050
REF WH

2050
REF WH

2050
Hogere efficiëntie 70% 2 15 1 12 - -

80% 3 22 2 15 - -
90% 4 28 2 18 - -

Hogere capaciteit (maximaal) 0 0 0 0 6 70

34 Aangenomen wordt dat de (variabele) energiekosten gelijk zijn aan het gemiddelde van Born
en Maasbracht. De pompkosten bedragen in dat geval 0,0019 €/m3. De vaste energie- en
onderhoudskosten zijn niet meegenomen.
35 Opgemerkt wordt wel dat dit vergeleken wordt met de arbitraire schadefunctie die gekozen
is afvoertekorten lager dan 4 m3/s te kunnen kwantificeren (zie sectie 5.2).
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Baten van turbines
Een Archimedesvijzel kan gebruikt worden om energie op te wekken. Uit literatuur
blijkt een maximale capaciteit van ongeveer 5 à 10 m3/s per turbine (YoosefDoost &
David Lubitz, 2020) al is bij de Nederlandse producent Spaans Bobcock (2017) ook
een turbine tot 15 m3/s beschikbaar voor een verval tot 12 m. Dergelijke vijzels
hebben een diameter tot wel 5 m.

Gezien het grote ruimtebeslag, wordt aangenomen dat maximaal drie van dergelijke
turbines geïnstalleerd kunnen worden per sluis, overeenkomend met een capaciteit
van 45 m3/s. Aangenomen wordt dat het niet mogelijk is om de kolken te vullen via
de turbines, waardoor dit debiet bovenop het huidige schutdebiet komt en ook
alleen ingezet kan worden als een overmaat aan water beschikbaar is op de Maas.
Dit betekent overigens dat een aanpassing nodig is aan het Maasafvoerverdrag om
meer water naar het Julianakanaal mogelijk te maken.

De scheepvaart zal weinig last ondervinden van de hogere stroomsnelheid, omdat
de stroomsnelheid in het Julianakanaal bij maximaal schutdebiet en maximaal
turbineren nog beperkt blijft tot ongeveer 0,2 m3/s (bij een breedte van 50 m en
een diepte van 5,4 m).

De energieopbrengst van de turbines is afhankelijk van de efficiëntie en van het
aantal dagen dat de turbines kunnen worden ingezet. Aangenomen is een efficiëntie
van 0,80 waardoor het vermogen bij een verval36 van 11,35 m bij Born uit zou
komen op 4 MW. Dit vermogen komt overeen met de inschattingen die geciteerd
worden in De Jong (2009). In deze landelijke inventarisatie worden deze sluizen als
potentieel gunstige locatie aangewezen door het grote verval, ondanks de lage
afvoeren.

Er wordt aangenomen dat de turbines niet worden toegepast bij Maasafvoeren tot
200 m3/s, en vanaf 200 m3/s op volle capaciteit draaien. Er is geen rekening mee
gehouden dat de turbines gestopt worden bij hoge afvoeren, bijvoorbeeld als de
keersluis Limmel sluit. Uit de overschrijdingskromme van de afvoeren in De Jong
(2020a) blijkt dat de periode doet de turbines actief zijn overeenkomt met
gemiddeld 139 dagen in het huidige klimaat. Door klimaatverandering kan dit
afnemen naar 121 dagen (WH 2050) of toenemen naar 153 dagen (GL 2050). Hieruit
volgt een energieproductie van gemiddeld 12 tot 15 GWh, en daardoor baten37 van
€ 500.000 tot € 600.000 per jaar zoals gegeven in tabel 24. De baten van beide
sluizen zijn hierbij vrijwel gelijkwaardig.

Ter vergelijking wordt de opbrengst van de huidige waterkrachtcentrales op de Maas
gegeven (De Jong, 2009; De Jong, 2020a). Bij Linne is het vermogen 11,5 MW, de
maximale afvoer 400 m3/s en de jaarlijkse energieproductie 52 GWh. Bij Lith is het
vermogen 14 MW, de maximale afvoer 600 m3/s en de jaarlijkse energieproductie
57 GWh.

Bovenstaande berekening geldt voor zowel Born als Maasbracht. Opgemerkt wordt
dat de installatie van een turbine bij één van beide sluizen gepaard zal moeten gaan

36 Het verval is afhankelijk van de afvoer op de Maas, maar wordt door de stuwen lange tijd
constant gehouden. Pas als de stuw gestreken is neemt het verval toe. De stuw bij Borgharen
wordt pas gestreken bij circa 1700 m3/s, bij Linne bij 1350 à 1400 m3/s en bij Belfeld bij 900 à
1000 m3/s. De keersluis Limmel bij sluit een afvoer vanaf 1800 m3/s (getallen uit diverse
bronnen in De Jong (2020c)).
37 Aangenomen wordt dat het tarief voor de afname van energie gelijk is aan de
leveringskosten van 0,004425 €/kWh
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met de mogelijkheid om ook bij de andere sluis deze afvoer door te laten. Dat kan
zowel met als zonder turbine.

In De Jong (2009) wordt ook afgewogen of een turbine bij Heel mogelijk zou zijn.
Het verval is hier significant lager, en neemt ook meer af bij toenemende afvoeren:
het Lateraalkanaal ligt ver bovenstrooms in stuwpand Belfeld en daarnaast wordt
stuw Belfeld al bij lage afvoeren gestreken. Daarnaast zou een waterkrachtcentrale
bij Heel direct water onttrekken aan de al aanwezig waterkrachtcentrale bij Linne.
Ook zou het mogelijk nadelig kunnen werken op de waterkwaliteit van de
drinkwaterinname op het Lateraalkanaal. Mede daarom is deze mogelijkheid in deze
studie niet verder onderzocht.

Tabel 24: Inschatting van mogelijke baten bij inzet van een turbine bij Born en Maasbracht

Baten per jaar (x1000 euro)
Born Maasbracht

REF WH

2050
REF WH

2050
Turbines van 4 MW,
Jaaropbrengst van 12 à 15 GWh

500 à 600 500 à 600

Ten aanzien van de baten dient een kanttekening te worden gemaakt. In de praktijk
zal de exploitant van het lokale energienet eisen stellen aan de stabiliteit en
voorspelbaarheid van de teruglevering van energie aan het net. Bovengenoemde
turbines zullen alleen inzetbaar zijn bij hogere rivierafvoeren en zullen lang niet
altijd een stabiele productie kunnen leveren. Dit leidt mogelijk tot slechts beperkte
teruglevermogelijkheden. Daarom moeten de opbrengsten worden beschouwd als
het 'hoogst haalbare', maar waarschijnlijk niet als praktisch realiseerbaar
rendement.

Conclusies circulair pompen

Gegeven de kostenbesparing door de aanleg van pompen, maar met name door de
baten door turbines zou - onder ideale omstandigheden - een investering tot 10
miljoen euro kunnen worden terugverdiend, uitgaande van een discontovoet van
2,25% over 30 jaar. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met jaarlijkse
beheer- en onderhoudskosten. De aanlegkosten worden in de factsheets DPZW
ingeschat op 6 miljoen euro bij Maasbracht en 12 tot 14 miljoen euro bij Born. Bij
Maasbracht kan de aanleg van vijzelturbines dus net rendabel zijn, maar bij Born
niet.

Bij sluis Heel wordt een turbine onrendabel geacht, maar zijn de baten van de
installatie van pompen veel hoger. Een investering tot 700.000 euro voor de aanleg
van pompen kan worden terugverdiend.

5.8 Financiële effecten voor de logistieke sector en de economie

In de bovenstaande paragrafen zijn de effecten van droogte op de vaarkosten van
de binnenvaartsector beschreven. Er moet echter ook worden gekeken naar de
bredere financiële effecten voor economische sectoren die worden getroffen door
het steeds minder effectief kunnen functioneren van het vervoer over water in droge
periodes.
In een aanvullend onderzoek is zijn de financiële effecten van droogte op de in beeld
gebracht, door middel van deskresearch, interviews en enquêtes met verladers en
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operators in de binnenvaart en een raadpleging van diverse experts die door middel
van beantwoorden van een aantal vragen en het delen van hun inzichten
bijgedragen hebben aan de validatie van de aannames. In deze aanvullende studie
is specifiek gekeken naar de volgende sectoren:
 bouw
 landbouw
 chemie
 staal
 containerbinnenvaart.

Deze deelsectoren bleken38 in 2018 financieel het hardst te zijn getroffen door de
toen optredende droogte. Het zijn veelal sectoren die grondstoffen en halffabricaten
leveren aan afnemers dieper in de productieketen. Het is hierbij wel noodzakelijk de
opmerking mee te nemen dat deze sectoren breed gedefinieerd zijn. Binnen de
sectoren is er nog wel een verschil tussen bijvoorbeeld de productie van gasolie
(petrochemie) of hoogwaardige basischemie; ook voor andere sectoren zijn
voorbeelden te bedenken. Er is in de aanvullende studie gewerkt vanuit een
gewogen-gemiddelde-gedachte voor een sector.

Per deelsector is nagegaan, hoe gevoelig actoren zijn voor laagwater en hoe ze
anticiperen op dergelijke periodes, zowel nu als in de toekomst. Ook is nagegaan
hoe de acties van deze partijen effect veroorzaken op de positie van Nederlandse
zeehavens.
Het aanvullende onderzoek heeft betrekking op heel Nederland en is daarom niet
uitgesplitst naar de Rijntakken of de Maas.

5.8.1 Gevoeligheid: binnenvaart als onderdeel van totale waarde van producten

De gevoeligheid voor toekomstige periodes van droogte is benaderd vanuit het
aandeel binnenvaart en logistieke kosten ten opzichte van de totale waarde van het
product, oftewel: wat zijn de binnenvaartgerelateerde kosten van de deelsector?

Voor de bouw ligt dit aandeel relatief hoog met ongeveer 25%, waarbij de
mogelijkheden om hogere tarieven voor vervoer door te belasten in de bouw nog
wel relatief groot zijn. In andere sectoren is het aandeel lager; voor landbouw en
chemie tussen 10% en 15% en in de staalsector is het zelfs maar enkele procenten.
De mogelijkheden om hogere transporttarieven door te belasten zijn in andere
sectoren veel minder aanwezig, vanwege de grote (wereldwijde) concurrentie en
marktomstandigheden.

Tabel 25: Gevoeligheid sectoren. Bron: Erasmus UPT

Sector Aandeel binnenvaartkosten in
totale waarde van het product

Doorbelasting
mogelijk?

Bouw 25-30 % Ja
Landbouw 10-15 % Soms
Staal 1-3 % Nee
Chemie 10-15 % Nee

38 Erasmus UPT (2020), Economische impact laagwater. Een analyse van de effecten van
laagwater op de binnenvaartsector en de Nederlandse en Duitse economie.
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5.8.2 Anticiperen op droogte: maatregelen per sector

Elke onderzochte sector treft zijn eigen voorbereidingen op verwachte droogte. De
mate waarin op droogte kan worden geanticipeerd, is mede afhankelijk van typische
eigenschappen van de materialen die door de binnenvaart worden aangevoerd,
mogelijkheden van voorraadvorming en mate waarin alternatieve modaliteiten
beschikbaar zijn.

Bouw
In de bouw worden ten dele anticiperende maatregelen genomen om de effecten
van toekomstige periodes van laagwater op te vangen. Er wordt geprobeerd in ieder
geval dekking te hebben qua aanvoer van zand, grint en klei om in geval van
laagwater indien noodzakelijk minder afhankelijk te zijn van bepaalde regionale
zandwinputten.
Daarnaast wordt het netwerk robuuster gemaakt door meer wegvervoercapaciteit
vast te leggen of zelfs al te gebruiken. Een modal shift naar het spoor is vanwege de
vaak incourante winlocaties of locaties van afnemers voor de bouw geen optie.

Landbouw
In de landbouw sector worden er twee belangrijke maatregelen genomen. Enerzijds
worden netwerken door handelshuizen, waar mogelijk al meer risico-avers ingericht,
door inkoop en verkoop anders op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt er actief
geprobeerd betere voorspellingen te maken en te gebruiken van de waterstanden,
waardoor vervoerde volumes beter afgestemd kunnen worden op de waterniveaus.
In periodes met voldoende waterstanden kan extra worden meegenomen, ter
anticipatie op daaropvolgende periodes van laagwater. Op de langere termijn wordt
in de sector gekeken naar netwerkoptimalisatie, waarbij transport via weg, spoor en
zeevaart ook nadrukkelijk een optie zijn.

Chemie
Vanuit de door het laagwater in 2018 zwaar getroffen chemische sector zijn diverse
maatregelen zichtbaar. Enerzijds wordt meer binnenvaartcapaciteit op de markt nu
al ingekocht, anderzijds is een beperkte modal shift naar het spoor een optie die
verkend en incidenteel ook al ingezet wordt.
Grootschalige inzet kan om meerdere redenen lastig zijn, een redenering die ook
geldt voor andere sectoren39. Een modal shift naar de weg is vaak geen optie
vanwege de wetgeving en de grote volumes. Daarnaast wordt op de langere termijn
het aanleggen van extra buisleidingen verkend, maar deze investeringsbeslissing is
niet alleen op laagwater terug te voeren.
Daarnaast wordt er actief geprobeerd betere voorspellingen te maken en te
gebruiken van de waterstanden, waardoor vervoerde volumes beter afgestemd
kunnen worden op de waterniveau’s. Ook zijn er - anekdotische - voorbeelden
beschikbaar van partijen die bezig zijn met speciale laagwaterschepen. Laatste
element is dat partijen bezig zijn om productielocaties in ieder geval beter
bereikbaar te maken voor verschillende modaliteiten.

Staal
Vanuit de staalsector is geen eenduidige strategie richting laagwater te ontdekken
en zijn slechts ten dele maatregelen genomen. De marktomstandigheden in de
staalsector zijn nu ook heel anders dan in 2018; waar toen sprake was van
hoogconjunctuur is er nu sprake van een flink verminderde vraag en is er sprake

39 TNO (2020), Rail as contingency mode for barge in situations with low water levels on the
Rhine
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van flink uitdagende marktomstandigheden. Er worden wel maatregelen genomen
zoals het beschikbaar hebben van back-up spoorcapaciteit.
Ten tweede wordt er minder risico genomen bij het inhuren van
binnenvaartcapaciteit door het transport voor langere periodes vast te leggen. Een
modal shift naar de weg is vanwege de volumes geen optie.

Containerbinnenvaart
In de containerbinnenvaart is een aantal ontwikkelingen en maatregelen te zien ter
anticipatie op toekomstige periodes van laagwater. Transportoperators ontwikkelen
zich meer tot logistieke dienstverleners en bieden ook andere modaliteiten aan, voor
zover mogelijk. In het containervervoer is een modal shift relatief gemakkelijk en
heeft in 2018 ook daadwerkelijk plaatsgevonden. In samenwerking met verladers
wordt geprobeerd beter gebruik te maken van verschillende waterdieptes op
verschillende delen van de rivieren en capaciteit dusdanig in te zetten dat schepen
optimaal worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van containerhubs, vanwaar het
laatste transport met behulp van kleinere schepen of een andere modaliteit gedaan
kan worden. Ook zijn er voorbeelden van verkenning van ontwikkeling van
laagwaterschepen, maar deze worden vooralsnog in ieder geval niet ingezet voor
zover bekend bij de onderzoekers.

De hierboven genoemde maatregelen en eventuele kosteneffecten daarvan zijn in
de volgende tabel samengevat:

Tabel 26: Maatregelen en kostenstijgingen per maatregel onderverdeeld naar sectoren

Maatregel Bouw Landbouw Chemie Staal Containers
Modal shift naar

de weg?

Ja,
Kostenstijging:
+ 35%

Ja,
Kostenstijging:
+ 45-80%

Nee,
Kostenstijging:
n.v.t.

Nee,
n.v.t.

Ja,
Kostenstijging:
+300%

Modal shift naar

spoor?

Nee
Kostenstijging:
+ 200%

Soms,
Kostenstijging:
+ 200%

Ja
Kostenstijging:
+ 15%

Ja,
Kostenstijging:
+ 200%

Ja
Kostenstijging:
+25%

Modal shift naar

buisleiding?

Nee Nee Ja40 Nee Nee

Extra voorraden

aanhouden?

Nee Sommige
partijen doen
dit, kostprijs-
verhogend

Ja, opslag in
binnenvaart-
schepen is
meest eenvoudig

Ja, structureel
meer
grondstoffen in
voorraad

Niet bekend

Productielocatie

verplaatsen?

Winningslocaties
verplaatsen is
een optie

Nee Nee Nee Verladers zijn
bepalend

Voorspelling

waterstanden

verbeteren?

Ja Ja Ja Ja Ja

Ontwikkelen

laagwater-

schepen?

Niet bekend Niet bekend Ja Ja Ja

Aanpassing

overslaglocaties?

Niet bekend Niet bekend Ja, multimodaal
maken van
locaties

Ja, IT-
verbetering
zorgt voor
betere
doorstroming

Niet bekend

Andere

modaliteiten

/services

aanbieden?

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja

40 Kosten van het aanleggen van een pijplijnnetwerk liggen rond de 1 miljoen euro per
strekkende km (bron: interviewpartner in de chemische industrie
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5.8.3 Financiële impact

Vanuit de maatregelen die in de verschillende sectoren zijn genomen of worden
overwogen, is een inschatting gemaakt van de financiële impact die de verschillende
sectoren ervaren als gevolg van toekomstige periodes van laagwater.
Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat een droog jaar zoals 2018 zich rond 2050 elke
10 jaar zal herhalen, terwijl die terugkeertijd nog ca. 60 jaar bedraagt. Voorts is
aangenomen, dat de droogte vergelijkbaar met 2018 ca. zes maanden zal
aanhouden.

Het vervoer via de binnenvaart tegen een hoger tarief en een modal shift naar een
of meerdere andere modaliteiten zijn in de meeste sectoren gekwantificeerd. Andere
maatregelen zijn vanwege het ontbreken van kwantitatieve inschattingen van
bijvoorbeeld tarieven of vanwege de anekdotische aard niet gekwantificeerd.

Bij het beschouwen van de financiële impact van droogte moet worden bedacht, dat
de kosten van het transport tussen nu en 2050 zullen toenemen als gevolg van
mondiale economische ontwikkelingen, specifieke groei of juist stagnatie per
deelsector, inflatie, stijging van loonkosten etc. Om een beter gevoel te krijgen van
de verhouding tussen de reguliere kosten en extra kosten als gevolg van droogte,
zijn in onderstaande tabel telkens de kosten van een normaal jaar nu en in 2050
weergegeven en daarnaast de extra kosten van droogte nu en in 2050.
Aannames omtrent groei zijn daarbij gebaseerd op de studie Transport en Mobiliteit
van het CBS (2015) en Middellange Termijn Prognoses voor de binnenvaart van
Panteia (2018).

Tabel 27: totaaloverzicht financiële impact droogte in 2050, kosten in mln €

Sector Kosten normaal
jaar, nu

Extra kosten
droog jaar, nu

Kosten normaal
jaar, 2050

Extra kosten
droog jaar, 2050

Bouw 63,9 26,0 65,0 26,5
Landbouw 16,8 7,0 28,2 11,7
Chemie 130,1 52,0 152,1 60,9
Staal 99,6 39,8 142,7 57,1
Containers 115,5 50,0 335,5 150,0
Totaal 174,8 306,2

De extra kosten van droogte liggen op dit moment rond 175 miljoen euro per droog
jaar á la 2018 en nemen toe tot 306 miljoen in 2050. Daarbij zullen met name de
chemie, containerbinnenvaart en staalsector een grote impact ondervinden van de
genomen maatregelen. Door de sterke groei van het containervervoer richting 2050
neemt het aandeel van kosten in deze sector ten opzichte van de totale kosten
richting 2050 sterkt toe en bedragen de extra kosten van droogte 2050 bijna de
helft van reguliere kosten van deze deelsector.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de risico’s en impact van laagwater uiteraard
samen hangen met de ernst van de laagwaterperiode (duur en waterniveaus), maar
dat de risico’s en impact ook sterk zijn gerelateerd aan marktomstandigheden. In
een periode van hoogconjunctuur is de vraag naar laadcapaciteit hoog en zorgt
laagwater al snel voor tekorten aan laadcapaciteit. In een periode van
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laagconjunctuur of recessie zoals nu tijdens de coronacrisis, is er juist een
aanbodoverschot en is het risico en de impact van laagwater een stuk lager.
Ook verschilt de impact per route, per verschillende scheepsafmetingen, voor
verschillende afgelegde afstanden over het netwerk en voor andere
karakteristieken.

5.8.4 Effect van droogte op havens

Als laatste onderdeel van de aanvullende studie is gekeken naar het effect van
droogte op de zee- en binnenhavens. Dit effect in een aantal componenten onder te
verdelen:
 Als laagwater leidt tot een modal shift, dan wordt bereikbaarheid van

verschillende havens en terminals met verschillende modaliteiten belangrijker.
 Als laagwater niet resulteert in een modal shift, maar slechts leidt tot hogere

tarieven in de binnenvaart, dan zijn vooral ontwikkeling in de
binnenvaartactiviteiten op de terminals merkbaar. Het aantal schepen en de
frequentie van laden/lossen zal omhoog gaan, waarbij de schepen per keer
minder laden/lossen, vanwege de beperktere capaciteit die meegenomen kan
worden. Vanuit het perspectief van efficiëntie leidt dit tot een daling van de
efficiëntie van het transportsysteem.

 Op het moment dat laagwater leidt tot het aanpassen van productieprocessen of
netwerken dan kan dit leiden tot een aanpassing van ladingstromen door de
havens. Vanuit de empirische analyse zijn er weinig tot geen concrete
voorbeelden van deze ingrijpende maatregelen die overwogen of genomen
worden. Wat wel zichtbaar was in 2018, is dat havens deels gebruikt werden als
strategische locaties voor opslag en als hubs, waarbij de havens waar nog wél
naar toe gevaren, kon worden gebruikt werden als hubs, van waaruit verdere
distributie met andere modaliteiten plaatsvond. De verwachting hier bij is - in
lijn met eerdere punten - dat havens op de korte termijn een positief effect
ondervinden, mits de capaciteit om deze extra stromen af te handelen
voorhanden is.

Vanuit de maatregelen die bedrijven nu hebben aangekondigd, lijkt de invloed op de
concurrentiepositie van havens nog niet groot. Wel is het van belang dat havens
rekening houden met een mogelijk andere modal split, waarbij indien de capaciteit
niet afdoende is, er wel problemen in de afhandeling van de goederen kan ontstaan.

5.8.5 Verschillende benaderingen bepaling economische schade logistieke sector

De bepaling van de economische schade voor de logistieke sector in deze paragraaf
5.8 is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door het Erasmus Centre for Urban,
Port and Transport Economics (UPT). UPT heeft daarbij de verladers als
uitgangspunt genomen en gekeken naar de effecten en mogelijke gedragingen van
die verladers in geval van droogte. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van de
waargenomen prijsstijgingen die optraden tijdens de droogte van 2018 en is per
deelsector onderzocht, wat de waarschijnlijke kosteneffecten en ook modal shift-
effecten en -mogelijkheden zijn. Bij de berekening van de totale schade is uitgegaan
van een herhaling van een 2018-situatie (T10) qua droogte, in het toekomstige
klimaat met snelle klimaatverandering (Wh,dry 2050) en een (gemiddeld) economisch
scenario op basis van de "Middellange Termijn Prognoses" van Panteia.

De modelberekeningen met behulp van BIVAS zoals uitgevoerd door Deltares en
weergegeven in o.a. paragraaf 5.4.1 geven óók een indicatie van de economische
schade voor logistieke sector, maar dan bekeken vanuit het perspectief van de
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schepen, die op enig moment bij toenemende droogte steeds minder en uiteindelijk
géén lading meer kunnen meenemen, waardoor transportuitval plaatsvindt, hetgeen
leidt tot kosten voor niet-vervoerde vracht.
Om een indruk te krijgen, of deze verschillende benadering enigszins vergelijkbare
uitkomsten geven, zijn ze naast elkaar gezet en in onderstaande tabel toegelicht.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat t.a.v. de uitkomsten van de BIVAS/Deltares-
berekeningen discussie is ontstaan over de kosten van niet-vervoerde vracht. Die
kan naar verschillende inzichten liggen tussen € 15,- en € 25,- per ton.

In onderstaande vergelijking is weergegeven, op welk deel van de logistieke keten
de twee bepalingen zich richten en wat de uiteindelijke berekende schade is.
T.a.v. de uitkomsten van Deltares zijn de kosten voor de huidige economie en het
toekomstig hoge economische scenario (WLO 2050 H) weergegeven, als
bandbreedte. De onzekerheid t.a.v. de kosten van niet-vervoerde vracht is niet
verwerkt in de uitkomsten.

Tabel 28: vergelijking verschillende benaderingen economische schade van droogte voor de
logistieke sector; totale schade per jaar weergegeven voor een T10-jaar bij klimaatscenario
Wh,dry 2050.

Deltares Erasmus UPT

Schip Berekening toename vaarkosten per
schip (uitgaande van gelijke
vrachttransport en oneindige vloot)
op basis van BIVAS-model

-

Verladers Berekening totale toename in
vaarkosten van de schepen +
aanname van de kosten voor niet-
vervoerde vracht

Berekening extra kosten a.g.v. droogte
op basis van geregistreerde
kostprijs(toename) voor transport
tijdens laagwater 2018 en de
hoeveelheid transport

Sectoren - Berekening diverse reacties van
deelsectoren op basis van de
transportkostprijsfunctie van de
verladers

Schade € 263  -  € 332 mln € 306,2 mln

De berekende schade volgens de bepaling van Erasmus UPT ligt vrijwel exact in het
midden van de bandbreedte van de bepaling van Deltares. Hoewel beide
benaderingen onzekerheden en onnauwkeurigheden bevatten, doet de geringe
onderlinge afstand in de berekende waardes vermoeden, dat de werkelijke kosten
voor de logistieke sector in elk geval dezelfde orde van grootte hebben.

5.9 Effecten op de nautische veiligheid

In een apart onderzoek is een kwalitatieve verkenning gedaan naar de effecten van
klimaatverandering op de nautische veiligheid op de Nederlandse Binnenwateren en
de Noordzee.
In deze verkenning zijn de klimaatbedreigingen verkend en de te verwachten
effecten vertaald naar de risicobeoordeling van bestaande toprisico’s.
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Per nautisch toprisico (een type scheepsongeval) is aangegeven, of door een
klimaatbedreiging en diens gevolgen voor de vaarweg en scheepvaart, de kans op
en de gevolgen van een scheepsongeval toenemen of afnemen.
Daarbij is gebruik gemaakt van expert judgement van verschillende expert. Een
voorbeeld van zo'n beoordeling is weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 29: voorbeeld inschatting effect droogte op toprisico nautische veiligheid

Aanvaring beroepsvaart – recreatievaart Beoordeeld door:
Klimaatscenario: Droogte 6 experts

-25% -10% -5% -1% 0% 1% 5% 10% 25% 50% 100%

Kans neemt af/toe 1 2 3
Gevolgen nemen af/toe 2 1 2 1
Risicoscore oud: 63,312 Risicoscore nieuw: 73,125

De effectinschatting is rekenkundig verwerkt tot een toename van de risicoscore. De
initiële risicoscore is per toprisico bepaald op basis van geregistreerde incidenten en
daaruit voortvloeiende effecten over een periode van 8 jaar, zoals weergegeven in
onderstaand voorbeeld:

Effect klasse Piramide risico typering

categorie

Aantal ongevallen [in 8 jaar]

5 Zeer ernstig 0 (0%)

4 Ernstig 24 (3%)

3 Beperkt 54 (6%)

2 Licht 65 (8%)

1 Zeer licht 210 (25%)

0 Nihil 489 (58%)

Totaal aantal

incidenten

842 (100%)

Totale risico score per 8 jaar 302,600

Gemiddelde risicoscore per jaar 37,825

Figuur 114: Risicopiramide en bepaling risicoscore voor een toprisico op basis van
geregistreerde scheepsongevallen.

In de onderstaande paragraaf wordt telkens stilgestaan bij de verandering van kans
en effect als gevolg van droogte.
Daarbij is de volgende uitsnede gemaakt van toprisico’s (willekeurige volgorde)
vanwege de te verwachten effecten van droogte:
• Aanvaring tussen recreatievaart en beroepsvaart
• Ongeval met een veerpont
• Ongeval met een passagiersschip
• Aanvaring van een sluis
• Aanvaring van een zwemmer
• Aanvaring tussen recreatievaart onderling
• Aanvaring tussen beroepsvaart onderling
• Gronding van beroepsvaart
• Aanvaring van een stuw

Een afsluitende paragraaf gaat in op de veranderingen van de risicoscores.
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Voordat de veranderingen in de risicoscores kunnen worden behandeld, moet eerst
worden stilgestaan bij het mechanisme dat leidt tot een verandering in ofwel de
kans ofwel het effect van een incident. Deze mechanismen worden hieronder kort
toegelicht en vervolgens wordt in een overzicht per toprisico het verwachte
mechanisme en het effect op kans en effect t.a.v. de toprisico's weergegeven

Mechanisme Toelichting
Hogere
verkeersintensiteit

De intensiteit van de beroepsvaart zal in periodes van droogte
toenemen, want er moet vaker worden gevaren om met minder
diepgang dezelfde vervoersprestatie te leveren. De toegenomen
drukte op de vaarweg kan verder worden versterkt, doordat
rivieren minder breed worden. Scheepvaart moet dan
manoeuvreren in een smaller vaarwater, waardoor een scheiding
tussen beroepsvaart en recreatievaart minder eenvoudig is en de
schepen moeilijk voor elkaar kunnen uitwijken.

Grotere blinde
hoek

Schepen met minder lading/diepgang liggen hoger op het water,
waardoor deze meer gevoelig zijn voor wind en een grotere dode
hoek hebben.

Extra zuiging Door de lage waterstanden zal de zuiging van passerende schepen
toenemen. Ook komen door geringere vaargeulbreedte de
beroepsvaart en de recreanten dichter bij elkaar. Met name de
recreatievaart en zwemmers kunnen bij het passeren van
beroepsvaart door zuiging worden overvallen. Dit zal de kans op
ongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart en/of
zwemmers doen toenemen.

Schutregimes Het instellen van schutregimes kan leiden tot drukte bij de
sluizen, waardoor de kans op aanvaringen tussen beroepsvaart
onderling en met recreatievaart in de wachtgebieden kan
toenemen.

Staking bediening Wanneer de waterbeschikbaarheid zodanig is, dat er niet of
nauwelijks meer kan worden geschut, dan kan dit er juist toe
leiden dat men op zoek gaat naar alternatieve routes. Dit kan op
de oorspronkelijke route leiden tot minder kans op aanvaringen in
de wachtgebieden, maar op de alternatieve routes juist voor meer
kans op aanvaringen.

Samenloop met
vaarseizoen

Droogte gaat vaak gepaard met warme dagen (hitte) en dit vindt
vaak plaats in het vaarseizoen voor de recreatievaart, waardoor
het in de regel ook drukker zal zijn qua recreatievaart op de
vaarwegen. De recreatievaart heeft echter een voorkeur voor
open water, meren en de rustige recreatieve vaarwegen.
Intensivering van beroepsvaart is op deze locaties niet of in
mindere mate te verwachten.
De gevolgen van de ongevallen zullen naar verwachting niet
toenemen, aangezien de aard van de ongevallen niet wijzigt. Toch
zijn er nog vraagtekens bij snelvarende recreatievaart. De huidige
snelvaargebieden zijn uitgelegd op een reguliere rivierafvoer. Bij
droogte is de vaarweg vernauwd en hierdoor wordt verwacht dat
het aantal ongevallen met kwetsbare jetski’s en snelle motorboten
zal toenemen. Deze ongevallen hebben vrijwel altijd een ernstig
verloop, waardoor de gevolgen gemiddeld gezien toenemen.

Niet vrij varende
veerpont

Veerponten zijn er in twee uitvoeringen, de vrij varende pont en
een niet vrij varende mechanisch geleide pont, zoals de kabelpont
of gierpont. Bij de mechanisch geleide pont spelen vaak extra
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risico’s, aangezien hier niet alleen het schip, maar ook de
mechanische constructie (kabel) kan worden aangevaren. Door
intensivering van de beroepsvaart op rivieren in periodes van
droogte neemt de kans op aanvaringen in algemene zin toe.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit, dat de
beroepsvaart minder zwaar beladen is, hoger op het water ligt en
een grotere dode hoek heeft, waardoor de kans op een
aanvaringen met een kruisende veerpont kan toenemen. Niet vrij
varende ponten hebben minder gelegenheid om in zo'n situatie uit
te wijken, waardoor de aanvaringskans toeneemt.
Een lage waterstand is een extra bedreiging voor kabelponten
omdat de kans op een aanvaring met de kabel verhoogd wordt.
Dit extra risico geldt niet op kanalen en op wateren waar de
waterstand is gereguleerd.
Bij gierponten wordt de door droogte toch al versmalde vaarweg
qua breedte nog eens gehalveerd omdat gierponten midden in de
rivier geankerd zijn en telkens met de kabel (zichtbaar d.m.v.
boeien/bootjes) één helft van de doorvaart blokkeren.
Bij droogte is de kans op aanvaring van een gierpont extra groot.

Routekeuze
passagiersschepen

De beroepsvaart en recreatievaart kan geval van droogte en dus
toenemende drukte bij sluizen kiezen voor een alternatieve route
(mits beschikbaar). Passagiersschepen kunnen dit vaak niet,
vanwege de planning en specifieke op- en afstappunten van deze
schepen. De schepen zijn vooraf geboekt en worden geacht hun
routes te doorlopen. Hierdoor bestaat de druk om ook bij
beperkingen door te blijven varen en toch de drukkere sluizen te
passeren.

Marges
sluisdrempels

In geval van droogte wordt getracht om zo lang mogelijk zo veel
mogelijk vracht mee te nemen. Daardoor werkt men soms met
geringere marges bij het invaren van sluizen, zowel van de zijde
van de schippers als van de kant van de beheerders. Voor
sommige sluizen geldt ook een andere bedieninstructie met
kleinere drempelmarges bij droogte. De kans op aanvaring van de
drempels neemt hierdoor toe. Ook neemt de zuiging in de kolk
toe, waardoor schepen juist te veel of te weinig afremmen. De
gevolgen van aanvaring van een sluisdrempel zullen door laag
water nauwelijks worden beïnvloed, aangezien de vaarsnelheden
niet significant anders zullen zijn.

Droogte &
grondingen

In geval van droogte neemt naar verwachting de vaarsnelheid af
(om verdere diepgangbeperking a.g.v. squat te voorkomen).
Daardoor worden mogelijk ook de gevolgen van aanvaringen bij
deze lagere snelheid minder ernstig. Tegelijk neemt de
voorspelbaarheid van de vaardiepte op de rivieren af en neemt de
kans op gronding en aanvaringen van bodemobstakels toe. Ook
kan droogte leiden tot een verandering van de stromingsprofielen
in riviertakken, -bochten en mondingen, waardoor onverwachte
situaties ontstaan voor de beroepsvaart.

Droogte en
stuwen

Stuwen in de rivier zijn bij voldoende wateraanvoer vaak
doorvaarbaar. Op de Nederrijn zijn de stuwbogen dan geheven en
kunnen schepen onder de bogen de stuw passeren. Op de Maas
kunnen de meeste stuwen gestreken worden en kunnen zonder
belemmering gepasseerd worden.
In geval van droogte zullen de stuwen juist gesloten zijn om water
vast te houden; de scheepvaart dient via de sluizen het sluis- en
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stuwcomlex te passeren. Doordat soms een stuw direct
doorvaarbaar is en soms alleen via de sluizen, kan verwarring
ontstaan bij de routekeuze die al enkele honderden meters vóór
het bereiken van de stuw moet worden gemaakt. Het vaker
optreden van droogte betekent dat de stuwen vaker dan nu
gesloten zullen zijn, mogelijk ook over een langere periode van
het jaar, waardoor de kans op aanvaring a.g.v. een foutieve
routekeuze toeneemt.

Invloed droogte op toprisico's

In de volgende tabel zijn de optredende mechanismen i.g.v. droogte afgezet tegen
de toprisico's en is de verwachte verandering van de kans dan wel het effect
aangegeven.

Tabel 30: analyse effecten droogte op nautische toprisico's

Toprisico Mechanisme Kans Effect Opmerking
Aanvaring tussen
recreatievaart en
beroepsvaart

Hogere verkeersintensiteit + =
Grotere blinde hoek + =
Extra zuiging + =
Samenloop vaarseizoen + +
Schutregimes + = Geldt alleen voor

sluizen met veel
recreatievaart

Staking bediening - =

Ongeval met een
veerpont

Hogere verkeersintensiteit + = Risico iets kleiner
op gestuwde
rivieren

Grotere blinde hoek + =
Niet vrij varende veerpont + =

Ongeval met
passagiersschip

Hogere verkeersintensiteit + =
Extra zuiging + =
Schutregimes + =
Staking bediening - =
Routekeuze passagiersschepen + =

Aanvaring van een
sluis

Schutregimes + =
Staking bediening - =
Marges sluisdrempels + =

Aanvaring van een
zwemmer

Hogere verkeersintensiteit + =
Extra zuiging + =
Samenloop vaarseizoen + +

Aanvaring
recreatievaart
onderling

Samenloop vaarseizoen + =

Aanvaring
beroepsvaart
onderling

Hogere verkeersintensiteit + =
Extra zuiging + =
Schutregimes + =
Staking bediening - =

Gronding
beroepsvaart

Droogte & grondingen + =

Aanvaring stuw Droogte en stuwen + =

Legenda
+ neemt toe = blijft gelijk - neemt af
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5.9.1 Effecten op de risicoscores

Droogte heeft met name impact op de kans van optreden van scheepsongevallen op
het binnenwater. Er kan een verschuiving optreden van de risicoscore tot 16%. Dit
percentage is van toepassing op de risico’s aanvaringen tussen recreatievaart en
beroepsvaart, aanvaringen tussen beroepsvaart onderling, gronding beroepsvaart
en ongevallen met passagiersvaart.
Door droogte neemt de vaarwegdiepte af, waardoor schepen minder kunnen
vervoeren en sneller kunnen gronden. Om het volledige ladingaanbod te kunnen
vervoeren moeten er ook meer schepen varen. De hogere intensiteit in combinatie
met het afgenomen vaarwegprofiel leidt tot verschillende omstandigheden die de
kans op aanvaringen doen toenemen (toegenomen zuiging, minder vaarwegbreedte
etc.).

De veranderingen van de risico's zijn samengevat in de volgende confrontatietabel.
De tabel geeft een aantal zaken weer. De kleuren in de tabel geven de
risicoclassificering aan. De eerste gekleurde kolom geeft de oorspronkelijke
risicoclassificering, de laatste kolom geeft de classificering mét klimaateffecten.
De getallen in de middelste kolom geven de relatieve verschuiving van de
risicoscore ten gevolge van de klimaatbedreigingen. Er zijn alleen getallen
opgenomen in vakken die veranderen. De vakken zonder score kennen geen
verschuiving van de risicoscore (daar is de factor gelijk aan 1). Een factor 1,05 geeft
aan dat de oorspronkelijke risicoscore ten gevolge van het meest ongunstige
klimaatscenario met 5% kan toenemen.

Tabel 31: Confrontatiematrix Binnenwateren (leeg vakje betekent, dat er geen effect te
verwachten is)

Confrontatiematrix Binnenwateren
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Aanvaring tussen recreatievaart en beroepsvaart 1,16
Aanvaring van een brug door beroepsvaart 0,99
Eenzijdig ongeval recreatievaart
Ongeval met dienstvaart (zinken/kapseizen/omslaan)
Ongeval met een veerpont 1,05
Ongeval met passagiersschip 1,16
Aanvaring van een sluis 1,05
Aanvaring van een zwemmer 1,05
Aanvaring tussen recreatievaart onderling 1,06
Aanvaring tussen beroepsvaart onderling 1,16
Gronding beroepsvaart 1,16
Aanvaring van een stuw 1,06
Aanvaring van een kering
Ongeval met beroepsvaart (zinken/kapseizen/omslaan)

Groen – laag risico, geel – midden risico, oranje – hoog rsisico, rood – zeer hoog risico
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Een opvallend gegeven is de factor 0,99 bij aanvaring van een brug door
beroepsvaart. De verwachting is dat de lage waterstanden een gunstig effect
hebben op de aanvaring van bruggen in verband met de brughoogte. Het effect is
beperkt, omdat aanvaringen met pijlers niet positiever worden beïnvloed.
Uiteindelijk leiden de beoordelingen van de risicoscores niet tot een verandering van
de oorspronkelijke risicoclassificatie. Dat is af te leiden uit de laatste kolom waarin
de kleuren overeenkomen met de eerste kolom.

Voor het plaatsen van deze uitkomsten in de juiste context, wordt verwezen naar
het rapport "Kwalitatieve verkenning Effecten van klimaatverandering op de
nautische veiligheid op de Nederlandse Binnenwateren en Noordzee".

5.9.2 Mitigerende maatregelen

Uit de confrontatie tussen de toprisico’s en de klimaatbedreigingen blijkt dat de
verschuivingen in de risicoscores niet leiden tot een aanpassing van de
oorspronkelijke risicoclassificaties. Toch is er wel degelijk sprake van verschuivingen
in de risicoscores en daarmee is het ook zinvol om ook te kijken naar mogelijke
mitigerende maatregelen om de risico’s op de lange termijn te beheersen. Hieronder
worden mogelijke mitigerende maatregelen opgesomd die specifiek kunnen worden
toegepast om de effecten van de klimaatveranderingen op nautische veiligheid te
mitigeren.

Informatie en communicatie
Informatievoorziening en communicatie wordt als één van de meest zinvolle
maatregelen beschouwd om de effecten van de klimaatveranderingen te kunnen
mitigeren. Als de condities vooraf bekend zijn, dan kan de schipper hier rekening
mee houden en hierop acteren. Het gaat hierbij over het meten van de
omstandigheden (stroming, wind, diepte, golven, doorvaarthoogte, voorspellingen
waterhoos).

Overige mitigerende maatregelen bij droogte
Met verkeersmanagement kunnen afwijkende verkeerssituaties beter gemanaged
worden, zoals bij tijdelijke onderbrekingen van de bediening van sluizen. Slim
plannen kan helpen om de overlast bij het opstarten van de sluisbediening na de
onderbreking te minimaliseren. Dit zou kunnen worden vastgelegd in draaiboeken.
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6 Risico’s

6.1 Introductie

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten per riviertak kort samengevat. Daarbij wordt
een overzicht gegeven van de kans van het optreden van negatieve effecten,
uitgedrukt in de herhaaltijd van lage afvoeren en de verwachte duur van de
onderschrijding van de afvoerniveaus. Daarbij is vooral gekeken naar evt.
internationaal overeengekomen afvoerniveaus.
Ook het effect in termen van kosten wordt weergegeven. Kans en effect vormen
tezamen het risico dat droogte met zich meebrengt. Naast kans en kosten wordt ook
het vervoersvolume op de riviertak weergegeven.
De samenvatting concentreert zich voornamelijk op de knelpunten, dit in een
overzichtskaartje zijn aangegeven. Waar mogelijk wordt ook aangegeven, wanneer
naar verwachting de transportfunctie ernstig in gevaar komt als gevolg van droogte.
Elke paragraaf is een soort risicopaspoort van een riviertak.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de onzekerheden en ook
bekende onnauwkeurigheden in de methodes en berekeningen aan de orde komen.

6.2 Bovenrijn-Waal

Naast de diepgangknelpunten vormen ook de sluizen Weurt en Tiel een knelpunt
i.v.m. de aansluiting tussen Waal en aangrenzende kanalen.

Uitval transportfunctie
Hoewel de diepgangbeperkingen bij de laagste afvoeren van 850 en 700 m3/s
ernstige gevolgen met zich meebrengen, zal er toch transport blijven plaatsvinden
op de Bovenrijn en Waal, desnoods met samenstellen met meerdere duwbakken,
kleine schepen etc. Volledige uitval van de deze corridor wordt niet verwacht.
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6.3 Pannerdensch Kanaal, Nederrijn en Lek

Voor het gehele traject Pannerdensche Kanaal - Nederrijn - Lek doen zich eigenlijk
alleen grote knelpunten voor bij de IJsselkop en op het traject IJsselkop-Driel. De
afvoerverdeling en bodemerosie spelen hierbij een grote rol.

Uitval transportfunctie
Doordat de Nederrijn gestuwd is, zal er zelfs bij zeer lage afvoeren water
beschikbaar blijven voor de scheepvaartfunctie, in ieder geval van en naar
Amsterdam. De scheepvaartfunctie moet echter bij droogte wel concurreren met de
zoetwaterbeschikbaarheid en de bestrijding van zoutindringing. Uitval van transport
wordt niet verwacht, met name vanwege de aanwezigheid een belangrijk
brandstofdepot dat een groot deel van Oost-Nederland bedient. Wel moet
voortdurend aandacht worden besteed aan het aanzandingsgevoelige traject
IJsselkop-Arnhem, waarin dit depot is gelegen.
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6.4 IJssel

De grootste knelpunten
voor de IJssel
concentreren zich vooral
op de Boven-IJssel.

Naast de
bevaarbaarheidsknel-
punten - die op de IJssel
zowel het gebrek aan
vaardiepte als te krappe
geulbreedte betreffen -
treden ook knelpunten op
bij de aansluiting van de
sluizen bij Eefde en ook
Doesburg.

Uitval van transport
Voor de IJssel - met name de Boven-IJssel - moet wél worden gevreesd voor uitval
van transport. Bij de huidige bodemligging is de breedte en diepte bij afvoeren van
850 en 700 m3/s al ernstig beperkt. Het instellen van éénstrookverkeer biedt geen
oplossing, omdat deze maatregel al voor de huidige situatie is ingesteld en kan dus
niet nóg een keer worden toegepast.
Toenemende droogte, doorgaande bodemerosie en verandering van de
afvoerverdeling maken de situatie op de IJssel zodanig ernstig, dat in 2050
waterdieptes overblijven van ca. 140 cm bij lage afvoeren. Onderstaande grafiek
illustreert de ernst van de situatie op de Boven-IJssel.



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 153

Extra risico's voor de IJssel vormen de aanwezige gierponten die de vaarbreedte
nog verder beperken.
De combinatie van risico's leiden tot de conclusie, dat de Boven-IJssel tot OLA/OLR
(1.020 m3/s) nog bevaarbaar zal zijn, maar bij lagere afvoeren niet meer. Dan zal
voor het bereiken van bestemmingen op de Midden-IJssel (bijv. Deventer) of de
Twentekanalen moeten worden omgevaren via Amsterdam, IJsselmeer en de
IJsseldelta.

6.5 Maas
Voor de Maas bestaat geen OLA/OLR, maar uit de analyse met behulp van SIVAK
blijken al een afvoer van 25 m3/s schutbeperkingen op te treden. Daarom is de
onderschrijding van deze afvoer als risico-indicator gebruikt.

Uitval van transport
Voor de Maas wordt geen uitval van
transport verwacht. Wel zullen bij lage
afvoeren de wachttijden en ook
pompkosten oplopen, en is ook hier
sprake van concurrentie met andere
functies, maar er zal - mede dankzij het
Maasafvoerverdrag - voldoende water
voor de scheepvaartfunctie beschikbaar
blijven.

Figuur 115: Waterdiepte Boven-IJssel bij voortschrijdende bodemerosie en verandering
afvoerverdeling.
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6.6 Analyse van onzekerheden

De uitkomsten van de modelberekeningen geven een idee van de impact van
droogte, uitgedrukt in euro's schade of extra kosten, soms weergegeven tot twee
cijfers achter de komma 'nauwkeurig'. Het is echter noodzakelijk te beseffen, dat
deze cijfers onnauwkeurigheden bevatten. Want elke aanname die
noodzakelijkerwijs is gedaan en elk model waarmee getracht is de huidige en
toekomstige situaties te beschrijven, bevat fouten en die fouten worden bij elke stap
doorgegeven en versterkt, waardoor de totale onzekerheidsmarges groeien.

Onderstaande opsomming benoemt de belangrijkste 'componenten' die bijdragen
aan een toenemende onnauwkeurigheid:

 Aannames omtrent bodemerosie (gemiddelde van meerdere onderzoeken)
 Bepaling van effect van veranderde afvoerverdeling en zeespiegelstijging
 Berekening van bodem 2050 met SOBEK
 Onzekerheid over ligging van kabels en leidingen (potentieel

bodemhoogteverschil: 50 cm op de Waal, 15 cm op de IJssel)
 Aannames en metingen omtrent breedte-diepte-verhouding Rijntakken
 BIVAS rekent met vloot 2014 i.p.v. 2018
 Aannames ten aanzien van kielspeling (40 cm vaste lagen, 80 cm bij oplopen)
 Beperkingen van BIVAS-modellering en noodzakelijke correcties
 Vermenigvuldigd BIVAS-uitkomsten met kostenkentallen
 Onnauwkeurigheid in klimaatprognoses (prognose rivierafvoeren) en

economische prognoses

Tijdens dit project is het model BIVAS al op meerdere punten verbeterd,
bijvoorbeeld t.a.v. onrealistische omvaarroutes. Dit nam echter niet alle
beperkingen weg.

Wanneer de onzekerheidsmarges van deze componenten grofstoffelijk worden
gecombineerd, dan resteert een nauwkeurigheid van slechts ca. 25%. Anders
gezegd: de onnauwkeurigheid van de uitkomsten is dan +/- 75%. Dat lijkt zeer
onnauwkeurig, maar is voor het type onderzoek dat hier is uitgevoerd -
economische analyse gebaseerd op empirische modellen - niet ongebruikelijk.
Dat wil echter niet zeggen, dat er geen behoefte is aan verbetering, zeker wanneer
de uitkomsten van deze stresstest worden gebruikt om beleids- en
investeringsbeslissingen te nemen.

Met aanvullende onderzoek kan een deel van de gesignaleerde onnauwkeurigheden
worden weggenomen of in elk geval verkleind. Dat leidt mogelijk tot iets andere
knelpunten qua vaardiepte. Echter is de verhouding tussen diepgang en vaarkosten
lineair en worden geen extreme verbetering of een geheel ander kostenbeeld
verwacht na optimalisatie van aannames en modellen; hooguit volgt een iets
nauwkeuriger kosteninschatting.
Daarmee kan worden gesteld dat de uitkomsten - voor nu - de best beschikbare
inschatting vormen van de impact van droogte als gevolg van klimaatverandering op
het hoofdvaarwegennet.
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7 Eerste inventarisatie mogelijke maatregelen

7.1 Introductie
Tijdens het proces van de stresstest Droogte is op meerdere momenten nagedacht
over mogelijke oplossingen voor de negatieve effecten die droogte met zich
meebrengt. Tijdens de validatie- en risicodialogen zijn maatregelen geïnventariseerd
en soms al kwalitatief beoordeeld op effectiviteit en mate waarin ingrepen
acceptabel zijn voor de verschillende actoren en doelgroepen die met droogte te
maken krijgen. De hieronder nader uitgewerkte maatregelen hebben voornamelijk
betrekking op de Rijntakken. De mogelijke maatregelen voor de Maas zijn beperkt
en reeds in detail behandeld in paragraaf 5.7.2.

In onderstaande paragrafen is eerst een long list van maatregelen opgenomen en
een korte beschrijving van elke maatregel. Vervolgens is een inschatting gemaakt
van de verwachte effectiviteit en de kosten voor de realisatie van de maatregel.
Daarbij is ook een inschatting gemaakt van de realisatietermijn.
Deze beoordeling is kwalitatief gedaan (zie legenda hieronder). Een exacte
inschatting kan in dit stadium - zonder uitgebreide studie en analyse - niet worden
gegeven. De wegingen zijn gebaseerd op expert judgement en eventueel
beschikbare literatuur. De beschrijving in de blauwe kaders geeft telkens de
overwegingen van de geraadpleegde experts weer.

Legenda beoordelingen
Termijn:
- Kort: kan direct uitgevoerd worden
- Midden: kan binnen enkele jaren uitgevoerd worden
- Lang: duurt vele jaren tot decennia
Locatie: toepasbaar op alle Rijntakken of een specifieke tak
Effectiviteit voor scheepvaart: -- / - / 0 / + / ++
Kosten: € / €€ / €€€ (zeer lage kosten tot zeer hoge kosten)

7.2 Long list maatregelen
In de onderstaande beschrijving van maatregelen is een globale clustering
aangebracht naar de aard van de ingrepen:
 Infrastructurele maatregelen, zoals grootschalige fysieke ingrepen.
 Morfologische maatregelen, die verband houden met de vorm van de rivier, het

beheer van sediment, bodemligging en waterbalans.
 Logistieke maatregelen, met name gericht op het mitigeren van negatieve

effecten en het op voorhand bieden van alternatieven.
 Maatregelen omtrent informatievoorziening, gericht op het tijdig signaleren en

voorspellen van droogte, ter ondersteuning van logistieke maatregelen en
optimalisatie van de beschikbare transportcapaciteit.

7.2.1 Infrastructurele maatregelen

7.2.1.1 Kanalisatie (K)

Lateraal kanaal naar Zutphen aanleggen
Specifiek voor de problematiek van de IJssel wordt voorgesteld om een bypass voor
de Boven-IJssel aan te leggen (kanaal), die - afhankelijk van de keuze - danwel de
Bovenrijn bij Lobith dan wel het Pannerdensch Kanaal tussen Duiven en Zevenaar
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rechtstreeks verbindt met de Twentekanalen. Het
zou een kanaal van 35 tot 38 km lengte moeten
worden, met meerdere sluizen.
Dit idee is eerder geopperd bij het opstellen van
toekomstvisies voor langetermijnagenda Rivieren
(LTAR) en alsmede in een verkenning van
handelingsperspectieven voor droogte op te IJssel
(TwijnstraGudde, 2020) en draait vooral om de
economische en logistieke kracht van de
Twentekanalen en de steden Almelo, Hengelo en
Enschede.
Vrijwel de helft van het vervoer over de IJssel
vindt zijn oorsprong dan wel bestemming langs
de Twentekanalen. Het concept gaat verder uit
van het volledig aan de natuur teruggegeven van
de Boven-IJsel, die daardoor praktisch niet langer als vaarweg bruikbaar wordt.
Bestemming langs de Midden-IJssel moeten worden bereikt via de IJsselmeerroute.

K.1 Functiescheiding door aanleg lateraal kanaal
Beschrijving Door de aanleg van een kanaal (zoals Julianakanaal of

Lateraalkanaal) kan een nieuwe vaarweg worden gecreëerd voor
(diepe) schepen. Een dergelijke bypass wordt geopperd voor de
Boven-IJssel (TwynstraGudde, 2020).

Termijn Lang Effectiviteit ++
Locatie IJssel Kosten €€€
Achtergrond

Kanalisatie van de Boven-IJssel
Een variant op een nieuw kanaal naar Zutphen is het kanaliseren van de Boven-
IJssel. Ook deze optie is vaker geopperd, mede uit waterbeheerkundig oogpunt in
verband met behoud van grondwaterstanden op de Veluwe. De huidige loop van de
Boven-IJssel moet qua dijken en geul worden aangepast, maar kan grotendeels wel
blijven bestaan. Tenminste twee sluis- en stuwcomplexen op het traject Arnhem-
Deventer zijn nodig om de Boven-IJsel zodanig op te stuwen, dat de scheepvaart
weer met meer breedte en diepgang kan varen op de stuwpanden en de gestuwde
Boven-IJssel bovendien zodanig 'tegendruk' levert dat de voortgaande daling van
het grondwaterpeil van de Veluwe wordt afgeremd of zelfs gestopt.

K.2 Stuwen aanleggen
Beschrijving Extra opstuwing kan verkregen worden door de aanleg van stuwen

in de IJssel (TwynstraGudde, 2020) of in extreme gevallen zelfs in
de Waal (Yossef et al., 2020), waarmee ondiepteproblemen worden
opgelost. Voor de scheepvaart zouden grote schutsluizen nodig zijn,
en is er een toename in de reistijd door de passeertijd van sluizen
(alleen als stuwen gesloten zijn). Ook de impact op het riviersysteem
is groot. Er is nog weinig bekend over effectiviteit, dimensionering
en impact, nader onderzoek is nodig. Geleerd kan worden van
bestaande stuwcomplexen en de historische studies.

Termijn Lang Effectiviteit ++
Locatie Waal/IJssel Kosten €€€
Achtergrond Yossef et al. (2020)

Figuur 116: Ontwerplaboratorium
Rivieren, concept IJsselkanaal.
Bron: Deltaprogramma Rijn
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7.2.1.2 Opstuwing / vergroten verhang (O)

Er zijn drie maatregelen geïnventariseerd die er voor kunnen zorgen, dat het water
in de scheepvaartgeul wordt opgestuwd, zodat meer vaardiepte ontstaat.

Aanleg langsdammen

Langsdammen zijn paralleldammen in het zomerbed met op geregelde afstanden
een inlaat en uitlaat (drempels). Hiermee kan de verdeling van water tussen de
hoofdgeul en de door de langsdam afgescheiden oevergeul worden geregeld. In de
oevergeul kunnen kribben worden verwijderd omwille van het weerstandsprofiel van
de vaarweg. Een langsdam versmalt de vaargeul en stuwt deze op.

Het voordeel van een langsdam boven bijvoorbeeld een krib is het feit dat de
nevengeul scheepvaartvrij is en kan worden geoptimaliseerd t.b.v.
natuurontwikkeling en ecologie.

Figuur 117: concept langsdammen: bovenaanzicht (links),
dwarsdoorsnede (rechts) en praktijkfoto (onder)
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O.1 Langsdammen
Beschrijving Door het vervangen van kribben door langsdammen kan de vaarweg

(normaalbreedte) versmald worden tijdens lage afvoer waardoor
meer opstuwing wordt verkregen tijdens lage afvoer. Momenteel
wordt een evaluatie van de pilot langsdammen uitgevoerd, waarin
ook bekeken wordt waar in de Rijntakken langsdammen effectief
kunnen zijn.
Vervanging kan toegepast worden op locaties waar nu kribben
aanwezig zijn.
In de Waal pilot zijn stenen dammen aangelegd met groot
ruimtegebruik, alternatieven zoals wanden of schermen van andere
materialen zijn beter geschikt in de smallere IJssel (zie ook Van der
Mark et al, 2018).

Termijn Midden Effectiviteit + (centimeters)
Locatie Boven-Waal, IJssel Kosten €€
Achtergrond Evaluatie van de pilot langsdammen Deltares, nog niet afgerond.

Verlengen kribben

Een alternatief voor opstuwing van de vaargeul met langdammen is het verlengen
van de bestaande kribben. Dit leidt weliswaar - lokaal en tijdelijk - voor meer
vaardiepte bij laagwater, maar leidt ook tot nog sterkere erosie van de rivierbodem
en uiteindelijk tot nog meer vaardiepteknelpunten. Bovendien neemt bij
kribverlenging wél het weerstandsoppervlak van de gehele rivier toe, zodat elders
waterstandsverlagende maatregelen (bij hoge afvoer) moeten worden genomen om
hoogwaterveiligheid te kunnen blijven garanderen.

O.2 Verlengen kribben
Beschrijving Door het verlengen van kribben wordt de vaarweg (normaalbreedte)

versmald en daardoor extra opstuwing verkregen. Deze maatregel
wordt geregeld genoemd als oplossing*) en daarom hier vermeld,
maar wordt niet als duurzame oplossing gezien. Door het verlengen
van kribben snijdt de rivier zich verder in, met alle gevolgen van
dien (ook nadelig voor de scheepvaart). Alle beleid is nu juist gericht
op het afremmen/stoppen van de bodemerosie.

Lokaal een individuele krib aanpassen kan wel een oplossing zijn
voor een structurele lokale ondiepte (e.g. bij Klaphek, Sloff, 2006).

(NB Versmallen van de beleidsmatige vaargeul is benoemd onder
B2)

Termijn Midden Effectiviteit --
Locatie Rijntakken, kribben Kosten €€
Achtergrond
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Verruwing zomerbed

Een derde optie is het opstuwen van het zomerbed door de huidige erosieve gladde
zandbodem te verruwen met grover materiaal (stenen) dat door z'n grovere vorm
het water opstuwt41 en bovendien te zwaar is om te eroderen. Dit zorgt voor een
grotere vaardiepte en stopt - gedeeltelijk - de bodemerosie wanneer zwaardere
materialen worden toegepast. Het biedt echter slechts gedeeltelijk een oplossing
voor droogte: de extra vaardiepte is positief, maar bij laagwater is een ruwe bodem
juist ongewenst i.v.m. mogelijk 'contact' tussen schip en bodem. Bovendien vergt
de opstuwende werking een waterstandsverlagende ingreep elders omwille van de
hoogwaterveiligheid.

O.3 Verruwing zomerbed
Beschrijving Verruwen van het zomerbed zorgt voor opstuwing van de

waterstand. Waarschijnlijk zal het nodig zijn het zomerbed met
stenen ruwer te maken, en niet met grind. Een grindbodem
onderdrukt de vorming van bodemvormen en zou netto een
vergladding van de bodem kunnen opleveren.
Grotere stenen dan grind maken het zomerbed ruwer. Nadelen
hierbij zijn:
- als niet de hele riviertak bestort wordt maar slechts een deel,

wordt de bestorting een obstakel voor scheepvaart bij
voortgaande bodemerosie buiten de bestorting (vergelijkbaar
met de vaste laag bij Nijmegen). Dit is dus enkel effectief als de
gehele Rijn wordt bestort.

- tijdens hoogwater is een ruwere bodem ongewenst,
- vanuit natuur is het bestorten van een natuurlijke rivierbodem

ongewenst,
- het van bovenstrooms aankomende sediment dient te worden

afgevangen, omdat anders alsnog ondieptes blijven optreden
(barchan dunes) en ruwheid kan afnemen door opvulling.

Een grovere bodem zou wel de bodemerosie eerder tot stilstand
brengen en zou resulteren in minder hoge banken.

Termijn Midden/Lang Effectiviteit -
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond  Rijn op Termijn  Vastleggen hele Waal met steenbestorting

 vd Zwaard (WL)  Invloed zand op de ruwheid van een
stortsteen bed

7.2.1.3 Vaste lagen en drempel aanpakken (V)

De vaste lagen en andere drempelvormende objecten in de rivierbodem die niet
mee dalen met de eroderende bodem zouden kunnen worden aangepakt, waarbij er
zich drie opties aftekenen:
1. fysiek verlagen van de objecten door ze ofwel dieper in de bodem te leggen

(bijv. bij kabels en leidingen) of waar mogelijk af te schaven;
2. aanpassen van de directe omgeving van de objecten, in het bijzonder het

suppleren van erosiekuilen benedenstrooms van vaste lagen;
3. gehele bodem over grote lengte suppleren en praktisch gezien

bedekken/begraven van drempelvormende objecten en vaste lagen.

41 Verruwing leidt tot meer weerstand in het doorstroomprofiel (hoger Froude-getal in de natte
omtrek), met als gevolg waterstandstoename bij gelijke debieten.
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Fysiek verlagen vaste lagen en drempels

Het fysiek verlagen van objecten is kostbaar, zeker bij sluisdrempels waar feitelijk
de gehele sluisbodem moet worden verlaagd en de sluis ingrijpend worden
aangepast om verlaging van de drempels te realiseren. Deze optie kan worden
meegenomen bij geplande vervanging en renovatie (V&R-programma) van sluizen.
Ook het verdiepen van kabels en leidingen is doorgaans kostbaar en ingrijpend en
moet worden gezien als een uiterste mogelijkheid.
Alleen het afschaven of anderszins egaliseren van vaste lagen lijkt op korte termijn
realiseerbaar en kosteneffectief.

V.1 Verlagen van vaste laag en drempels (aansluitingen
kanalen/havens)

Beschrijving Vaste bodemelementen kunnen een beperking geven in de
vaardiepte. Door te verlagen wordt een grotere diepgang mogelijk.
Momenteel wordt bijvoorbeeld de vaste laag van Nijmegen
geëgaliseerd (uitstekende stenen verwijderd/verplaatst). Nader
onderzoek naar de kosten en baten en houdbaarheid is gewenst.

Termijn Kort Effectiviteit + (centimeters)
Locatie Waal/IJssel Kosten €
Achtergrond  De Jong & Nijenhuis (2020)

 Pilot vaste laag Nijmegen

Suppleren benedenstrooms van vaste lagen

Benedenstrooms van de vaste lagen ontstaat vaak aan de ene oever een diepe
erosiekuil en aan de andere oever juist een ondiepte, zoals hieronder weergegeven
in de uitsneden van eerder getoonde figuren 33 en 36. De erosiekuil veroorzaakt
lokale waterstandsverlaging en verergert daarmee de drempelwerking van een
vaste laag.

V.2 Oplossen problematiek benedenstrooms van vaste laag
Beschrijving Direct benedenstrooms van de vaste lagen ligt een kuil. Dit zorgt

voor een lagere opstuwing en voor grotere krachten op schepen bij
het oplopen van de vaste laag. Door de kuil (deels) te dempen wordt
een grotere diepgang mogelijk.
Benedenstrooms van de vaste lagen (aan de andere zijde van de
kuil) bevindt zich een ondiepte (vaak MGD). Waarschijnlijk dat
dempen van de kuil de aanzanding vermindert.

Termijn Kort Effectiviteit + (centimeters)
Locatie Waal Kosten €
Achtergrond  De Jong & Nijenhuis (2020)

 Pilot vaste laag Nijmegen

Figuur 118:
erosiekuilen bij
vaste lagen
Nijmegen (links)
en St. Andries
(rechts)
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Suppleren grote trajecten

Het suppleren van grotere trajecten kan een effectieve maatregel zijn om meerdere
drempel tegelijk aan te pakken. De effecten van de erosie worden teniet gedaan:
drempels worden toegedekt en de waterkolom stijgt over het gesuppleerde traject
mee met de geëgaliseerde bodem, waardoor effectief meer vaardiepte (zonder
drempels) beschikbaar komt. De materiaalkosten hiervan zijn echter hoog en de
suppletie moet - afhankelijk van het gekozen suppletiemateriaal - meerdere keren
worden herhaald.

V.3 Tegengaan bodemerosie met suppleties
Beschrijving Vaste lagen en andere slechter erodeerbare locaties worden pas een

probleem als de bodem rondom wel daalt. Door (o.m.) reguliere
suppleties kan de bodemerosie tegengegaan worden. Dit gebeurt al
jaren in Duitsland. Vragen als waar suppleren, hoeveel, met welke
korreldiameter, hoe vaak, kosten moeten nog worden beantwoord.
Evaluaties van twee uitgevoerde pilots in de Boven-Rijn zijn gaande.

Termijn Lang Effectiviteit +
Locatie Waal/IJssel Kosten €€
Achtergrond Pilots sedimentsuppleties Boven-Rijn 2016 en 2019

Becker, A (2020)

7.2.1.4 Afvoerregulering (A)

Ingrijpen in de afvoer van de rivieren is in theorie mogelijk, in ieder geval ten
aanzien van de afvoerverdeling op splitsingspunten en de onttrekking van water
voor diverse doelen en belangen (verdringingsreeks bij watertekorten, art. 2.1
Waterbesluit). Voort wordt ook stilgestaan bij de (on)mogelijkheden van
waterberging.

Aanpassen beleid t.a.v. afvoerverdeling

De huidige verdeling van de
afvoer op de splitsingspunten
is beleidsmatig vastgelegd
en wordt zo goed mogelijk
geregeld door o.a. de stuw
bij Driel.
Deze afvoerverdeling is
echter geijkt op één punt: de
maximale afvoer van 16.000
m3/s. Deze verdeling is niet
noodzakelijkerwijs de ideale
verdeling voor
laagwatersituaties en
behoeft mogelijk bijstelling.

Figuur 119: afvoerverdeling Rijntakken, bron: RWS
Beheerdersperspectief 1.0
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A.1 Beleid afvoerverdeling bij laag water
Beschrijving De afvoerverdeling op de Rijntakken bij lage afvoeren wordt

gestuurd door de bodemhoogte en stuw Driel. De afvoer heeft direct
impact op de waterdiepte. Er kunnen hier keuzes gemaakt worden
meer water een richting op te sturen (ten koste van een andere tak).
Deze afvoer gaat wel ten koste van andere riviertakken die daardoor
mogelijk nadelen ondervinden.

Termijn Kort Effectiviteit +
Locatie Waal/IJssel Kosten €
Achtergrond

Flexibele afvoerverdeling

Een variant op de vorige optie is het instellen van een flexibele afvoerverdeling die -
bijvoorbeeld seizoensafhankelijk - prioriteit geeft aan telkens een andere functie, op
basis van een meer gedifferentieerde verdringingsreeks.
Daarbij moet worden bedacht, dat twee van de drie sturingsinstrumenten voor de
afvoerverdeling - bodemligging en regelwerken - niet echt flexibel zijn en slechts
langzaam kunnen worden bijgesteld (eens per jaar), terwijl het regelbereik van het
derde instrument - de stuw Driel - niet heel groot is.

A.2 Flexibele afvoerverdeling
Beschrijving Door flexibel om te gaan met de afvoerverdeling kan op bijvoorbeeld

dagbasis geprioriteerd worden in de verschillende functies van de
rivieren. In de winter kunnen bijvoorbeeld andere keuzes gemaakt
worden dan in de zomer.

Termijn Kort Effectiviteit 0
Locatie Waal/IJssel Kosten €
Achtergrond Koppeling maken met ontwikkelingen Slim Water Management

Veranderen watervraag (verdringingsreeks)

De prioriteiten voor de verdeling van water in geval van watertekorten is vastgelegd
in artikel 2.1 van het Waterbesluit. Deze zijn echter grofstoffelijk uitgewerkt en
kunnen naar tijd en plaats gedifferentieerd worden om sommige functies minder
schade toe te brengen.

A.3 Watervraag (verdringingsreeks)
Beschrijving Onttrekkingen alleen bij rivierenafvoeren of tijden van de dag dat de

schade voor scheepvaart beperkt is. Bijvoorbeeld de hogere afvoer
door het ARK t.b.v. peilopzet IJsselmeer (maatregel onderdeel van
klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem) vooral
in de nacht? Of inzet van ARK bij een afvoer van 1.000 m3/s als de
voorspelling is dat de afvoer daalt naar 800 m3/s (immers schade is
groter bij lagere afvoeren).

Termijn Kort Effectiviteit +
Locatie Waal/IJssel Kosten €
Achtergrond
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Aanleggen van waterbergingen langs de Rijntakken
Het opslaan van water in bekkens, waterhoudende lagen of andere waterbergende
constructies tijdens hoge afvoeren zou een buffer kunnen creëren waarmee in
periode met lage afvoer het gebrek aan water kan worden gecompenseerd.
Voorwaarde voor deze optie is dat er wel grote hoeveelheden water kunnen worden
gebufferd om meerder plaatsen langs de Rijntakken. Vooral om de Waal met
afvoeren in de ordegrootte van 700 tot 1.000 m3/s zinvol te kunnen ondersteunen
met bijv. 100 m3/s extra water uit buffers, gedurende ca. 20 dagen, is al een
buffercapaciteit nodig van ca. 175 miljoen m3.
Waterberging kan worden gecombineerd met andere functies zoals recreatie en
natuurontwikkeling.

A.4 Afvoer bufferen (bovenstrooms)
Beschrijving Door bovenstrooms (bijv. bij de Bodensee) te bufferen kan water

tijdens droogte ingezet worden om de afvoer te verhogen. Dit vraagt
om controle bij de bron en een zeer grote buffer.

Termijn Lang Effectiviteit ?
Locatie Waal/IJssel Kosten €€€
Achtergrond Litjens et al (2000). Bergen van water; Waterbeheer als topsport

7.2.1.5 Robuustheid vergroten (R)

Verbeteren omvaarroutes Maas en Nederrijn/Lek
Voor sommige bestemmingen en scheepsafmetingen bestaat de optie om bij
droogte gebruik te maken van de gestuwde rivieren Nederrijn/Lek en Maas in plaats
van de Waal. Dit betekent echter een toename van het verkeer op deze alternatieve
routes, hetgeen in elk geval voor de Maas een bottleneck oplevert bij de stuw
Grave, waar nu slechts één sluiskolk beschikbaar is van 142 x 16 m. De andere
sluizen op de Maasroute beschikken over minimaal twee maatgevende sluiskolken.
Uitbreiding van de schutcapaciteit bij Grave is noodzakelijk om dit alternatief
'robuust' te maken.

Figuur 120: principe van waterberging; 1) opvangen bij overschot, 2) opslaan/bufferen en 3)
teruggeven bij laagwater.
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De sluizen in de Nederrijn/Lek zijn onlangs gerenoveerd en hebben zeer grote
sluiskolken van 220 x 18 m. (Hagestein) resp. 260 x 18 m. (Driel en Amerongen).
Capaciteitsuitbreiding lijkt hier niet aan de orde. Wel moet nagegaan hoe bij droogte
water kan worden 'gespaard' rondom het schutproces met deze grote sluiskolken.

R.1 Opwaarderen en stimuleren Neder-Rijn – Lek en Maas
Beschrijving Door omvaarroutes op te waarderen, te verbeteren of te stimuleren,

vermindert de druk op andere riviertakken. Zo kan de Neder-Rijn –
Lek en Maas (west-oost corridor) gebruikt worden als alternatief
voor de Waal in tijden van droogte. Als de omvaarroutes goede
alternatieven zijn, is het systeem veerkrachtiger. Momenteel is een
andere route kiezen via de gestuwde takken niet mogelijk voor alle
scheepstypen (andere vaarwegclassificaties), maar door op te
waarderen kunnen de gestuwde parallelle takken mogelijk goed
worden ingezet.

Termijn Lang Effectiviteit +
Locatie Waal/IJssel Kosten €€€
Achtergrond

7.2.1.6 Baggeren (B)

De laatste categorie van infrastructurele maatregelen heeft betrekking op het
baggeren. Aanpassing van baggerstrategieën en - methoden kunnen een bijdrage
leveren aan het beperken van de bodemerosie en vergroten van de vaardiepte. Het
betreft:
 aanpakken van niet-baggerlocaties
 aanpassen van de huidige bagger- en terugstortpraktijk
 pro-actief baggeren en aanpassen baggervlak
 permanente baggerconstructies

Aanpak niet-baggerloacties

Ter hoogte van kabels en leidingen worden - afhankelijk van de diepteligging - niet-
baggerzones ingesteld om te voorkomen dat de verplichte bodemdekking van de
kabels en leidingen (2,50 m op de Bovenrijn/Waal) niet wordt onderschreden. De
bodemdekking is nodig om te voorkomen dat schepen die kabels en leidingen
kunnen aanvaren en/of met ankers kunnen beschadigen.
Het spreekt voor zich, dat niet-baggerzones op aanzandingsgevoelige trajecten
leiden tot ondieptes. Regelmatig vallen op de Rijntakken de minst gepeilde dieptes
(MGD) samen met niet-baggerzones.

Figuur 121: Noordelijke uitwijkroute via gestuwde Nederrijn en Lek. Bron: Rijkswaterstaat
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B.1 Oplossen van niet-baggerlocaties
Beschrijving Veel MGD’s worden geregistreerd op of rondom niet-baggerlocaties.

Deze locaties zijn in het verleden ter hoogte van kabels en leidingen
getekend en de oorsprong is soms onduidelijk.

In de nieuwe strategie sedimentbeheer zullen deze locaties worden
herzien. Kabels die te ondiep liggen zullen in de komende jaren
worden verlegd/verdiept.

Termijn Kort Effectiviteit ++ (decimeters)
Locatie Rijntakken Kosten €
Achtergrond  Strategie sedimentbeheer

 Integraal Riviermanagement (IRM)

Aanpassen huidige bagger- en terugstortpraktijk

B.2 Aanpassing huidige bagger/stort praktijk
Beschrijving Momenteel is de wijze waarop wordt gebaggerd en teruggestort

bepaald door de eisen in het onderhoudscontract en de kosten om de
vaargeul op diepte te houden. De huidige praktijk zou anders
vormgegeven kunnen worden door meer of vaker te baggeren of
anders terug te storten. Meer baggeren (meer overdiepte creëren)
geeft wel meer hinder voor de scheepvaart en meer uitstoot van CO2

en andere vervuilende stoffen, maar mogelijk hoeft er dan minder
vaak op die locatie te worden gebaggerd. Momenteel zijn er weinig
gegevens bekend over de condities waaronder een aanzanding
plaatsvindt (hoe snel na baggeren weer een ondiepte ontstaat), en
waarom het niet mogelijk is om in de huidige situatie meer te
baggeren (er is bekend dat niet altijd overal aan de diepte-eis wordt
voldaan). Gebaggerd sediment moet weer worden teruggestort in de
rivier omwille van de bodemerosie. Mogelijk dat de wijze van
terugstorten (locatie) verder geoptimaliseerd kan worden.
Deze maatregel zou ervoor moeten zorgen dat de bodem ten tijde
van lage afvoer aan de eis van de minimale vaardiepte voldoet.

Termijn Kort Effectiviteit + (centimeters)
Locatie Rijntakken Kosten €
Achtergrond  Onderhoudscontract

 Yossef et al (2008)  illustratie van numerieke baggermodule
waarmee bijv. effect van ander stortstrategie of verandering in
vaargeulbreedte op hoeveelheid baggerwerk kan worden
bepaald.

Figuur 122: Niet-baggerlocaties (rood) en de MGD-registraties
(zwart) rondom Zaltbommel
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Pro-actief baggeren en aanpassen baggervlak

B.3 Gerichter (proactief) baggeren en/of wijziging
baggerreferentievlak

Beschrijving Proactief baggeren: bij aankondiging van lage afvoeren of na hoge
afvoeren of na triggers voortkomend uit multibeam- en/of CoVadem-
metingen alvast proactief baggeren. Ook andere slimme oplossingen
kunnen door de baggeraar ingezet worden door het verbeteren van
de aansluiting van het baggercontract met de werkelijke problemen
voor de scheepvaart.

Onderdeel hiervan vormt ook de toepassing van een flexibelere eis
aan het baggerreferentievlak, zodanig dat de bodemhoogte
meebeweegt met de rivierafvoer (m.a.w.: de bodem hoeft niet onder
OLR -2,80 m (Waal) te zijn als de afvoer hoog is/er een grote
waterdiepte is, maar moet op orde zijn zodra lage afvoeren worden
verwacht).

Op dit moment wordt een vaargeul met zekere breedte (zie het
Rivierkundig Beoordelingskader (RWS, 2019a)) onderhouden.
Wellicht dat het tijdens lage afvoer beter is om heel gericht te
baggeren op een smaller deel van de vaargeul, waarmee in ieder
geval voor een deel van de breedte voldoende diepte aanwezig is.
Dit vraagt nog wel nadere analyse, of hier winst te behalen valt. Dit
betekent een wijziging in de definitie (i.e. dynamisch) van de
breedte- en diepte-eisen (als functie van de afvoer) en daarmee
wijziging van het baggerreferentievlak.

Termijn Kort Effectiviteit ++ (decimeters)
Locatie Rijntakken Kosten €
Achtergrond  Onderhoudscontract + Legger Rijkswaterstaatswerken

 Internationale afspraken met CCR

Permanente baggerconstructies

B.4 Permanente baggerconstructies
Beschrijving Beoogde oplossing is een lokale permanente baggerconstructie

(pomp/'stofzuiger'). Door baggeraars is dit eerder als oplossing
genoemd voor het baggercontract van de Waal, maar de toepassing
hiervan was destijds niet toegestaan. Deze oplossing geeft
waarschijnlijk een reductie in de hinder voor de scheepvaart, omdat
er geen of minder baggerschepen in de vaargeul opereren (storten
gebeurt veelal buiten de vaargeul). De (kosten)effectiviteit is echter
onbekend.

Termijn Midden Effectiviteit ?
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond
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7.2.2 Aanpassingen aan de scheepvaart (S)

De kwetsbaarheid van de binnenvaart voor droogte zou ook kunnen worden
verkleind door individuele schepen dan wel de gehele vloot (qua samenstelling) aan
te passen aan de waterbeschikbaarheid. Dit wordt in onderstaande paragrafen nader
uitgewerkt.

7.2.2.1 Aanpassen schepen

De inzinking van schepen - en daarmee de relatie breedte en diepgang - is een min
of meer vast gegeven, bepaald door de wet van Archimedes. Weliswaar kan het
gebruik van lichtere materialen en andere rompvormen enige verbetering brengen
in de verhouding tussen laadvermogen en diepgang, maar dit zijn geen
grootschalige verbeteringen die tientallen centimeters winst sorteren.
Daarbij moet bovendien worden opgemerkt, dat er al optimalisatie van het
laadvermogen versus de diepgang heeft plaatsgevonden in de vloot, in het bijzonder
in het segment duwvaart. Ook wordt de laatste jaren in het scheepsontwerp steeds
meer gekeken naar gewichtsbesparing, hydrodynamische optimalisatie etc.
Dat neemt niet weg, dat er nog meer verbeteringen mogelijk zijn, te verdelen naar:

 verbeteringen in het ontwerp; deze kunnen uitsluitend bij de nieuwbouw of
grootschalige ombouw van schepen worden doorgevoerd.

Een noemenswaardige
ontwikkeling is de overschakeling
naar (diesel)elektrische
voortstuwing, waardoor er meer
flexibiliteit ontstaat qua plaatsing
van schroef- en roersystemen,
bijvoorbeeld een ontwerp met
draaibare elektrische 'thrusters',
zonder roeren.

 optimalisatie van de romp;
aanpassingen die op/aan
bestaande schepen en schroeven
kunnen worden aangebracht ter
verbetering van de stroming
rondom de romp en de
schroeven.

Figuur 123: configuratie achterschip met draaibare
elektrische voortstuwers. Bron:MARIN, Schuttevaer;
Photo: S. Oudakker

Figuur 124: optimalisatie van bestaande schroeven door o.a. aanbrengen van 'spoilers' ter
verbetering van de aanstroming van de schroeven en daardoor ca. 15 cm diepgangwinst
bij laagwater. Bron: Contargo
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S.1 Minder diep stekende schepen
Beschrijving In een klimaat met afnemende rivierafvoeren is de voortdurende

schaalvergroting van de vloot een trend die de klimaat-robuustheid
van de binnenvaart hindert. Onderzoek naar minder diep stekende
schepen gebeurt o.a. in het Horizon2020-project Novimove, dat  in
juni 2020 is gestart. BASF laat een schip ontwerpen en bouwen dat
ook bij heel laag water via de Rijn de fabrieken in Ludwigshafen kan
blijven bevoorraden. Het is de vraag, bij wie de investering ligt en of
een goede businesscase gemaakt kan worden.

Termijn Lang Effectiviteit ++
Locatie Waal/IJssel Kosten €€€
Achtergrond  CCR (2020), H 2.2

 H2020 Novimove

7.2.2.2 Aanpassen vlootsamenstelling

Een meer diverse vloot met verschillende scheepsafmetingen en dus een meer
divers aanbod aan scheepsruimte voor verschillende waterstanden, kan de
kwetsbaarheid van de binnenvaart voor droogte beperken. Daarbij moet worden
opgemerkt, dat de Rijksoverheid geen invloed heeft op de vlootsamenstelling en dat
het diversifiëren van de vloot een samenspel is tussen verladers en vervoerders die
ieder hun eigen bedrijfseconomische afwegingen maken.
De vlootsamenstelling laat zich door externe invloeden niet gemakkelijk veranderen;
de markt is bij deze optie geheel zelf aan zet.

S.2 Flexibelere vloot (van kleinere schepen)
Beschrijving Grotere capaciteit qua kleine schepen, zodat kan worden overgestapt

op kleinere (en dus meer) schepen ten tijde van droogte. Dit vraagt
behoud van een brede vloot (stimuleer behoud van kleinere
schepen). Wederom is het de vraag, bij wie die investering ligt en of
een goede businesscase gemaakt kan worden. Het Rijk is geen
beheerder van de vloot.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Waal/IJssel Kosten €€
Achtergrond

7.2.2.3 Aanpassen voorzieningen

Ten tijde van droogte neemt de scheepvaartintensiteit sterk toe; er moet immers
vaker gevaren worden om met steeds minder diepgang dezelfde hoeveelheid
goederen te vervoeren. Dit veroorzaakt piekdruktes en piekbelastingen bij sommige
voorzieningen. o.a. ligplaatsen. Om piekdrukte op te vangen moet bij nieuwbouw of
grootschalige vervanging en renovatie op deze pieken worden ontworpen, of er
moeten flexibele voorziening beschikbaar komen, bijv. drijvende (ponton)steigers
die in geval van piekdrukte in zijarmen, zandgaten etc. kunnen worden
aangebracht.
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S.3 Voorzieningen voor piekdrukte
Beschrijving Tijdens droogte is de scheepvaartintensiteit groter. Dit levert

problemen bij de infrastructuur (denk aan volle kades, volle
ligplaatsen, lange wachttijden). De voorzieningen zouden voldoende
flexibel moeten zijn om deze piekintensiteit op te vangen. Er kan
niet ontworpen worden op een piekbelasting die maar eens in de
zoveel tijd voorkomt, flexibele oplossingen hebben daarom de
voorkeur.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond

7.2.3 Logistieke maatregelen (L)

De impact en kwetsbaarheid voor verladers zou kunnen worden verkleind door het
bieden van meer alternatieven, zowel qua transportmodaliteit als route en ook
tijdstip van transport. Dit heeft consequenties voor zowel de vervoerders als voor de
benodigde eigen opslagcapaciteit van de verladers.

7.2.3.1 Beter faciliteren multimodaal en synchromodaal transport

Wanneer meerdere opties qua transportmodaliteit (truck, trein, schip) tegelijk
beschikbaar zijn, dan is het mogelijk om in geval va droogte ofwel een deel van de
route via een alternatieve modaliteit te laten afleggen, bijvoorbeeld om een ondiep
riviergedeelte te omzeilen. Dan is er sprake van een multimodale reis.
Ook is het mogelijk om in een bepaalde periode de risico's te spreiden door
meerdere modaliteiten tegelijk in te zetten voor transport naar een bepaalde
bestemming. Dan is sprake van synchomodaal transport.
Zowel multimodaal als synchomodaal transport kennen beperkingen en
voorwaarden, zoals de beschikbare capaciteit van de andere modaliteiten en de
beschikbaarheid van multimodale knooppunten. Bovendien is het inzetten van
andere modaliteiten een bedrijfseconomische afweging die samenhangt met o.a. de
deelmarkt waarin verladers opereren, de beschikbare opslagcapaciteit en individuele
afspraken met logistieke partijen. Een sectorbrede aanpak ligt daarbij niet voor de
hand.

L.1 Synchromodaal / multimodaal / alternatief transport
Beschrijving De grootste ondieptes kunnen vermeden worden door delen van de

reis met een andere modaliteit af te leggen. Dit kan van te voren
gepland worden, of tijdens de reis besloten worden. Ook de gehele
reis kan tijdens droogte met ander transport worden vervoerd. Er
moet dan wel ruimte zijn binnen de andere modaliteiten om de
ladingstroom te kunnen vervoeren *). Dit vraagt
beschikbaarheid/aanleg van overslagterminals op strategische
locaties. Niet mogelijk voor elk type lading.

Termijn Midden Effectiviteit 0
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond

*) De droogte van 2018 heeft duidelijk gemaakt, dat weg en spoor de grote ladingstroom
over water niet kunnen opvangen, maar er zijn wel voorbeelden waarbij tijdelijke inzet
van trucks werkt.
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7.2.3.2 Alternatieve routekeuzes

In het verlengde van het robuuster maken van het netwerk (zie paragraaf 7.2.1.5)
ligt het beter verkennen en doorrekenen van alternatieve routes. Voor sommige
bestemming zijn alternatieve routes beschikbaar die niet altijd worden gebruikt,
omdat er ofwel niet aan wordt gedacht of omdat de routekeuze niet volledig wordt
afgewogen. De BIVAS simulaties t.b.v. het bepalen van de impact laten bijvoorbeeld
voor bestemmingen langs de Duitse kanalen alternatieve routes via Noord-
Nederland en de Eems zien, die in 2018 praktisch niet werden gebruikt. Nader
onderzoek naar de beschikbaarheid en praktische bruikbaarheid van alternatieve
routes is nodig.

L.2 Alternatieve routekeuzes
Beschrijving Doorgaans gaat transport altijd via dezelfde route, terwijl het soms

loont om een andere route te kiezen die bijvoorbeeld langer is, maar
wel sneller of goedkoper of schoner. Voor sommige reizen is het
aantal keuzemogelijkheden beperkt, maar in tijden van droogte als
toch al met kleinere schepen wordt gevaren ontstaan er wellicht
extra mogelijkheden.

Termijn Kort Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €
Achtergrond Digital Twin Vaarwegcorridor – onderzoek Deltares et al (2021)

7.2.3.3 Betere timing van het transport

Hoewel de meeste schipper zeer bewust zijn van de mogelijkheden van het beter
timen van het transport, zeker in relatie tot verwachte waterstanden, bieden lang
niet alle verladers de daarvoor benodigde ruimte. Vaak moet de lading meteen
worden vervoerd (uit gewoonte), terwijl een halve of hele dag wachten efficiënter
kan zijn qua aflaaddiepte en/of verkeersdrukte.

L.3 Betere timing van het transport
Beschrijving Gedurende de dag en de week is er grote variatie in de

scheepvaartintensiteit. Een betere spreiding, en dus ook 24-uurs
verkeersbegeleiding/informatievoorziening, kan de intensiteit
verkleinen, waardoor de vlotheid toe neemt.
Door de afzend- en reisplanning beter af te stemmen op
waterstandsverwachtingen, kan meer lading worden meegenomen.
Dit betekent bijvoorbeeld net wat eerder of later vertrekken, op een
moment dat de verwachte kritieke waterdiepte op de reis groter is.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond

7.2.3.4 Voorraadbeheer

Bovengenoemde logistieke maatregelen hebben in meer of mindere mate gevolgen
voor het voorraadbeheer en de interne logistiek van verladers. Voorraadbeheer kan
ook een actieve rol spelen in het verminderen van de kwetsbaarheid van verladers
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voor droogte: het tijdig - op basis van waterstandsvoorspellingen - aanvullen en/of
uitbreiden van voorraden kan tekorten of zelfs productie-uitval voorkomen.
Voorwaarde is echter wel, dat er voldoende (kade)ruimte beschikbaar is voor
grotere voorraden. Uitbreiding daarvan kan hoge kosten met zich meebrengen en
leiden tot inefficiënt grondgebruik.

L.4 Voorraadbeheer
Beschrijving Bij een verwachte droogte kan de eindgebruiker/industrie alvast

proactief voorraden aanvullen, zodat er voldoende buffer aanwezig is
voor tijden dat er minder lading kan worden aangevoerd. Een
grotere buffer vraagt om extra opslagterreinen. Als de droogte lang
aanhoudt, kan uiteraard de buffer alsnog te klein worden.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €€€
Achtergrond

7.2.4 Informatievoorziening (I)

Tot slot is een aantal maatregelen denkbaar omtrent de informatievoorziening
richting de vaartuigen omtrent waterstanden, waterdiepte en eventuele
gesignaleerde ondieptes.

7.2.4.1 Waterdiepte-gerelateerde verkeerbegeleiding

Op dit moment is de verkeersbegeleiding van de scheepvaart hoofdzakelijk gericht
op de verkeersafwikkeling zelf. Weliswaar kunnen schippers (beperkt)
waterdieptegegevens opvragen bij sommige verkeersposten, maar er wordt niet
actief op waterdiepte gestuurd in de verkeersbegeleiding; de schipper is op dat
gebied zelf verantwoordelijk.

I.1 Verbeteren verkeersbegeleiding
Beschrijving Optimale benutting van de vaarweg door betere verkeersbegeleiding

en informatievoorziening. Door bijv. bij knelpunten diepstekende
schepen te routeren via de diepere delen van de vaargeul en lege
schepen over het ondiepe deel, kan de volledige breedte benut
blijven. Door Via Donau worden bijvoorbeeld regulier multibeams
van de knelpunten op de Donau gepubliceerd. Ook kunnen virtuele
boeien of bebakening (alleen zichtbaar op de ECDIS in de stuurhut)
gebruikt worden om snel te reageren op de omstandigheden,
hiermee wordt geëxperimenteerd op de Waddenzee. Juridische
verankering van allerlei smart shipping-ontwikkelingen is een bekend
aandachtspunt.
Maatregelen als eenrichtingsverkeer of oploopverboden kunnen
mogelijk flexibeler worden ingezet (maatwerk, alleen indien nodig).

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond
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7.2.4.2 Verbeteren (langetermijn)waterstandsvoorspelling

Wanneer zowel de huidige vierdaags waterstandsvoorspelling als de voorspellingen
voor de langere termijn kunnen worden verbeterd, dan kunnen schippers en
verladers eerder inspelen op de te verwachten droogte, bijv. door voorraadvorming
aan de verladerszijde of het charteren van duwbakken aan de vervoerskant.
Er vinden reeds initiatieven op dit vlak plaats, o.a. in samenwerking met het
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) in Duitsland.

I.2 Verbeteren waterstandsvoorspelling
Beschrijving Actuele metingen en toekomstige waterstandsverwachtingen (dagen

vooruit) worden momenteel gebruikt om reisplanning te maken en
de hoeveelheid lading te bepalen. Vanuit de sector wordt wel gemeld
dat de verwachtingen te onnauwkeurig zijn. Voorspelmodellen
kunnen waarschijnlijk verbeterd worden, zodat het transport verder
kan worden geoptimaliseerd.

Er bestaat ook een behoefte aan langere-termijn verwachtingen
(enkele weken vooruit). De eindgebruiker is dan bijvoorbeeld een
verlader of bevrachter, die het voorraadbeheer hierop kan
afstemmen of maatregelen kan nemen t.b.v. alternatief transport /
extra schepen.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten €€
Achtergrond  Van der Mark et al (2020) – Verwachting waterdiepte Rijntakken

 IMPREX

7.2.4.3 Verbeteren waterdieptegegevens en -voorspellingen

Een maatregel die er aan kan bijdragen dat de vervoerscapaciteit zo lang mogelijk
en optimaal blijft worden ingezet, is het verstrekken van nauwkeurige vaartdiepte-
informatie, het liefst real time. Ook op dit vlak bestaat reeds een initiatief Covadem
- waarbij deelnemende schepen onderling continu actuele vaardiepte-informatie
uitwisselen op basis van eigen metingen. Ook voorspelling van de ontwikkeling van
de vaardiepte is gewenst.

Figuur 125: eigen
vaardieptemeting van
een schip.

Bron: Scheepvaartkrant
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I.3 Verbeteren waterdieptegegevens en -voorspellingen
Beschrijving Uiteindelijk zijn niet waterstanden bij pegels, maar de ondiepste

padbreedte op het te varen traject maatgevend en bepalend voor
een schip. Verschillende ontwikkelingen op dit vlak zijn gaande en
helpen bij het beter benutten van de beschikbare waterdiepte: MGD
2.0, Verwachte MGD (Digitale Rivier), CoVadem.

Termijn Midden Effectiviteit +
Locatie Rijntakken Kosten
Achtergrond  MGD 2.0 (RWS, 2019b)

 CoVadem
 Belemmerende Waterdiepte – RWS-Project Digitale Rivier

7.3 Overzicht effectiviteit, kosten, locatie en termijn

In de onderstaande tabel zijn de maatregelen samengevat.

Tabel 32: Overzicht van effectiviteit, kosten, locatie en termijn van mogelijke maatregelen

Maatregel Kosten Effect Systeem Termijn
K.1 Lateraal kanaal €€€ ++ IJssel Lang
K.2 Stuwen €€€ ++ IJssel, Waal Lang
O.1 Langsdammen €€ + Boven-Waal, IJssel Midden
O.2 Verlengen kribben €€ -- Rijntakken Midden
O.3 Verruwen zomerbed €€ - Rijntakken Lang
V.1 Drempels verlagen € + Waal, IJssel Kort
V.2 Aanpak vaste lagen € + Waal Kort
V.3 Suppleren €€ + Waal, IJssel Lang
A.1 Beleid afvoerverdeling € + Waal, IJssel Kort
A.2 Flexibele afvoerverdeling € 0 Waal, IJssel Kort
A.3 Verdringingsreeks € + Waal, IJssel Kort
A.4 Afvoer bufferen €€€ ? Waal, IJssel Lang
R.1 Robuuste omleidingsroutes €€€ + Waal, IJssel Lang
B.1 Aanpak niet-baggerzones € ++ Rijntakken Kort
B.2 Aanpassen baggerpraktijk € + Rijntakken Kort
B.3 Proactief baggeren € ++ Rijntakken Kort

Figuur 126: constructie
van actuele
vaardieptekaart o.b.v.
individuele metingen van
schepen.

Bron: Deltares
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B.4 Permanente baggersystemen €€ ? Rijntakken Midden
S.1 Minder diep stekende vloot €€€ ++ Waal, IJssel Lang
S.2 Andere vlootsamenstelling €€ + Waal, IJssel Midden
S.3 Voorzieningen piekdrukte €€ + Rijntakken Midden
L.1 Multi-/sychromodaal vervoer €€ 0 Rijntakken Midden
L.2 Alternatieve routekeuzes € + Rijntakken Kort
L.3 Timing transport €€ + Rijntakken Midden
L.4 Voorraadbeheer €€€ + Rijntakken Midden
I.1 Andere verkeersbegeleiding €€ + Rijntakken Midden
I.2 Betere waterstandsvoorspelling €€ + Rijntakken Midden
I.3 Betere vaardieptegegevens ? + Rijntakken Midden

Bij het beschouwen van deze tabel moet worden bedacht, dat maatregelen niet per
sé optelbaar zijn, noch qua effect, noch qua kosten. Ook sluiten sommige
maatregelen elkaar uit, denk bijvoorbeeld aan verruwing van het zomerbed versus
diverse baggermaatregelen. Ook zal er bij uiteindelijke toepassing van meerdere
maatregelen als pakket een zekere voorkeursvolgorde blijken en zal timing een rol
spelen.
Eén en ander dient in een vervolgonderzoek naar handelingsperspectieven te
worden uitgewerkt, waarbij uiteindelijk richting 2050 één of meerdere
transitiepaden moeten worden uitgestippeld.

7.4 Aanverwante projecten en programma's

Ter afsluiting van dit hoofdstuk wordt nog kort stilgestaan bij projecten en
programma's die eveneens op korte dan wel (middel)lange termijn leiden tot
ingrepen in het hoofdvaarwegennet en/of hoofdwatersysteem. Deze projecten
bieden meekoppelkansen bij het uitwerken van maatregelen naar aanleiding van de
stresstest droogte. Ook kunnen deze projecten en programma's de uitgangspunten
omtrent bevaarbaarheid van het hoofdvaarwegennet veranderen, waardoor
knelpunten kunnen verdwijnen of - onverhoopt - op voorhand kunnen verergeren.
De projecten en programma's zijn nader toegelicht in bijlage F. Hieronder volgt een
zeer korte samenvatting van de vermoedelijke relatie met de droogteproblematiek:

Programma/project Relatie
Nationale Markt- en
Capaciteitsanalyse (NMCA)

Verbeteren van het HVWN, o.a. capaciteit en robuustheid van sluizen;
Daardoor verlaging van vaarkosten

Basisrivierbodemligging
(BRL)

Inventarisatie van eisen aan de rivierbodemligging vanuit diverse
rivierfuncties;
Voorbereiding van Beleidsbeslissing Rivierbodemligging i.h.k.v. IRM;
Mogelijk herstel van bodemligging en opheffing effecten van
bodemerosie van laatste 10 á 20 jaar.

Deltaprogramma
Zoetwater (DPZW)

Verbetering modelinstrumentarium voor het hoofdwatersysteem, incl.
bevaarbaarheid;
Mogelijke besluiten omtrent zoetwatertransport en -onttrekking,
alsmede peilbesluiten
Effecten voor bevaarbaarheid worden onderzocht in stresstest externe
bedreigingen.

Integraal
Riviermanagement

Verbetering inzicht in onderlinge invloeden en samenhang functies in
het riviersysteem;
Beleidsbeslissing Bodem die mogelijk leidt tot herstel afvoerverdeling
en herstel bodemligging op de Rijntakken;
Integrale aanpak van opgaven vanuit alle rivierfuncties; mogelijk
m.b.v. langsdammen.
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8 Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies

De stresstest droogte maakt duidelijk, dat de combinatie van klimaatverandering,
bodemerosie en de verandering van de afvoerverdeling als gevolg van die
bodemerosie een grote impact heeft op de bevaarbaarheid van de Rijntakken.
Een droge periode zoals die zich in 2018 voordeed - met grote consequenties voor
de scheepvaart, logistiek en economie - zal zich in het scenario met snelle
klimaatverandering gemiddeld elke 10 jaar opnieuw voordoen. De berekende impact
voor zo'n droog jaar (herhalingstijd 10 jaar, WH,dry 2050) bedraagt ca. € 300 mln
aan scheepvaartkosten. Bovendien zal de gemiddelde jaarlijkse impact van droogte
oplopen van ca. € 60 mln in het huidige klimaat naar ongeveer € 120 mln in het
droge klimaatscenario WH,dry 2050.
Naast deze impact voor de scheepvaart en direct daarvan afhankelijke logistieke
partijen, is de impact op de Nederlandse en Duitse economie een veelvoud hiervan.
In het gematigde klimaatscenario GL zijn de extra vaarkosten door droogte
ongeveer gelijk aan het huidige klimaat.

Voor de Maas heeft droogte met name impact op de waterbeschikbaarheid.
Beperkte waterbeschikbaarheid kan grotendeels worden gecompenseerd met
maatregelen als pompen en schutregimes. Dit leidt evenwel tot (wacht)kosten voor
de scheepvaart en pompkosten voor rekening van de beheerder. De kosten nemen
toe van € 140.000 per jaar in het huidige klimaat tot ca. € 520.000 per jaar in
klimaatscenario WH,dry 2050. In dat scenario bedragen de kosten van een zeer droog
jaar zoals 2018 ongeveer € 1,2 mln.

Met de in dit onderzoek toegepaste methodiek en gebruikte modellen bleek het
mogelijk om diepgangknelpunten in de rivieren te bepalen, nu en in de toekomst.
Daarbij zijn juist de langetermijn-knelpunten beter voorspelbaar dan de natuurlijke
dynamiek van de rivier op korte termijn.

Naast inzicht in diepgangknelpunten op de rivier is met dit onderzoek voor het eerst
ook inzicht gekomen in de problematiek van de aansluiting tussen de eroderende
Rijntakken en de aangrenzende sluizen en (voor)havens die niet eroderen en zelfs
aanzanden. Deze problematiek noopt tot aanvullend onderzoek (functioneren van de
Eieren van Thijsse) en een concrete aanpak in het vervolgtraject.

Het werken met vijf vaste afvoerniveaus en karakteristieke jaren bleek een
bruikbare en duidelijke aanpak. Dit onderzoek geeft daarmee niet alleen inzicht in
de ontwikkeling van de bevaarbaarheid van de rivieren, maar ook in de verwachte
terugkeertijden van lage afvoeren. Het zeer droge jaar 2018 is gebruikt als
herkenbaar en sprekend voorbeeld van de impact van droogte.

De vertaling van diepgangknelpunten naar impact voor de scheepvaart met BIVAS
bleek succesvol, alhoewel het bepalen van veranderingen en ruimtelijke
verschuivingen in het vrachtvervoer een uitdaging blijft. Geconstateerde
onvolkomenheden en beperkingen van BIVAS zijn zo goed mogelijk opgevangen en
het model is op onderdelen verbeterd. Daardoor is BIVAS als model beter geworden.
De vertaling van de uitkomsten naar brede economische impact blijft in dit
onderzoek een kritieke stap met grote onzekerheidsmarges. Doordat de Bovenrijn-
Waal een zeer dominante rol speelt in het (inter)nationale vervoer qua
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vervoersvolume en potentiële impact, is de rest van het vaarwegennetwerk
enigszins onderbelicht gebleven in dit onderzoek. Aanvullend onderzoek naar de
impact van droogte op de overige vaarwegen is derhalve noodzakelijk.

Een nuttige spin-off van de uitvoerige simulaties en modellering is het
vereenvoudigde Quick Inland Navigation Cost Model (QINCOM) dat is opgesteld op
basis van alle modeluitkomsten. Met QINCOM kunnen nu snel de kosten resp. baten
van (het wegnemen van) diepgangknelpunten worden berekend en zijn lokale
optimalisaties mogelijk, zonder dat alle (BIVAS)simulaties opnieuw moeten worden
gedraaid.

Een opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek vormt de vaste laag van Nijmegen. De
vaste laag kreeg - zeker naar aanleiding van de droogte in 2018 - veel politieke en
beleidsmatige aandacht. In de modellering en ook de dagelijkse praktijk zijn locaties
zoals Gendt en Erlecom echter ondieper en lijken dus een groter knelpunt. Maar uit
aanvullende onderzoek bleek, dat er bij het passeren van vaste lagen en bij
inhaalmanoeuvres extra inzinking optreedt bij schepen, waardoor de vaste laag van
Nijmegen bij lage afvoeren alsnog een groter knelpunt vormt.

Er is zeer diepgaand ingezoomd op de Maas en de drie droogtegevoelige sluis- en
stuwcomplexen daarin. Het diepgaande onderzoek was nodig om de dynamiek van
droogte bij sluizen te begrijpen en te modelleren. Dit was nog nooit eerder gedaan
en dit onderzoek heeft veel kennis en inzicht opgeleverd, alsmede concrete
maatregelen waar de betreffende beheerder direct op kan acteren.

Ten aanzien van de IJssel geeft dit onderzoek eindelijk duidelijkheid over de
bevaarbaarheid van deze smalle en droogtegevoelige Rijntak. Zowel in de huidige
als toekomstige situatie is de bevaarbaarheid van met name de Boven-IJssel een
probleem. De werkelijk bevaarbare geul van de Boven-IJssel is al smal en ondiep en
dat wordt nog problematischer richting 2050.

De overeengekomen lage rivierafvoer (OLA) speelt een belangrijke rol in dit
onderzoek; het is op dit moment de meetlat waartegen de bevaarbaarheid wordt
afgemeten en waarop baggerstrategieën zijn gebaseerd. Het is echter van groot
belang om te beseffen, dat de methodiek waarmee elke 10 jaar de OLA wordt
vastgesteld42 - namelijk op basis van een voortschrijdend 100-jarige gemiddelde -
niet klimaatrobuust is. Bij een droog klimaatscenario in 2050 wordt in dit onderzoek
de lage rivierafvoer ingeschat op ca. 830 m3/s gedurende 20 dagen, terwijl de OLA
met de huidige methodiek in 2050 op ongeveer 970 m3/s (gedurende 20 dagen)
vastgesteld zou worden. De OLA geeft dan een niet-realistisch beeld van de
toekomstige beschikbare afvoer. Het baseren van de OLA op basis van een 100-
jarige reeks is - gezien de verwachte snelheid van de klimaatverandering - niet
langer passend.

In dit onderzoek is aandacht besteed aan de mogelijke impact van droogte voor de
nautische veiligheid. Dat geeft inzicht in de samenhang tussen droogte en bijv.
gedrag en risico's. De risico's nemen als gevolg van droogte weliswaar toe, maar
e.e.a. leidt niet tot een andere classificatie van de nautische toprisico's.

42 Besluit van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart op basis van vastgestelde methodiek;
wordt elke 10 jaar door Nederland en Duitsland bepaald.
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Ten slotte moet worden opgemerkt, dat in dit onderzoek nog niet is gekeken naar
mogelijke capaciteitsproblemen op de doorgaande rivieren. Er is tot nu altijd
aangenomen, dat - ook bij droogte - alle schepen ongestoord kunnen blijven varen,
zonder bijv. filevorming. Nieuwe inzichten omtrent benodigde padbreedte van
vaartuigen43 en effecten van inzinking bij inhaalmanoeuvres nopen echter tot
heroverweging van die aanname, zeker bij droogte.

Slotconclusie
Hoewel er nog onzekerheden bestaan omtrent de snelheid van klimaatverandering,
exacte bodemligging en de ontwikkeling daarvan richting 2050 (i.v.m. kabels en
leidingen), en de gebruikte modellen en methoden beperkingen en onzekerheden
kennen, kan - gezien de grote impact van droogte - met redelijke zekerheid
geconcludeerd worden, dat vervoer over water met grotere onzekerheden te maken
krijgt en dat maatregelen noodzakelijk zijn om de bevaarbaarheid van de Rijntakken
in de toekomst te kunnen blijven garanderen. De navolgende paragraaf gaat in op
te nemen vervolgstappen.

8.2 Aanbevelingen voor vervolgstappen

Omdat droogte veruit de grootste klimaatdreiging is voor de scheepvaart en de
vaarwegen, wordt aanbevolen om met prioriteit in te zetten op implementatie van
maatregelen om droogteknelpunten aan te pakken. Daarnaast is ook aanvullend
onderzoek nodig om kennisleemtes te vullen.

Het is duidelijk dat de onzekerheden over de ontwikkeling van klimaatverandering
groot zijn en invloed hebben op de keuzes voor in te zetten maatregelen. Ook
onzekerheden over bijvoorbeeld economische ontwikkelingen zijn van invloed op te
maken keuzes. Er moet voldoende aandacht zijn om verstandig om te gaan met
deze onzekerheden.

Aanpak droogte
Op de Rijntakken wordt de droogteproblematiek voornamelijk beïnvloed door
rivierafvoer, bodemligging en de bodemdynamiek.
Voor scheepvaart is een structurele aanpak van de bodemproblematiek op met
name de Waal en IJssel (tegengaan van bodemerosie en herstellen bodemligging)
een noodzakelijke maatregel om bij toenemende droogte de rivieren toch
bevaarbaar te houden. Omdat voor vaarwegen elk knelpunt op het gebied van
diepgang een probleem oplevert voor vrijwel de gehele corridor, is het separaat
aanpakken van individuele diepteknelpunten weinig zinvol; een systeemaanpak is
noodzakelijk.

In het programma Integraal RivierManagement (IRM) wordt een Beleidsbeslissing
Bodemligging voorbereid. Deze beoogde aanpak van de rivierbodem is een
systeemingreep met grote impact. De verschillende opties van deze
Beleidsbeslissing kennen grote variatie qua oplossend vermogen voor de
bevaarbaarheid van de rivier op de lange termijn.
De Beleidsbeslissing Bodemligging van IRM vormt de basis voor de aanpak van de
droogteproblematiek. Veel andere maatregelen kunnen daarbij aanvullend worden
ingezet.

43 Richtlijnen Vaarwegen 2020, hst. 3, Rijkswaterstaat WVL, 31 juli 2020
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Voor de Maas ligt de uitdaging vooral in het optimaliseren van waterbesparing.
Daarvoor is een beperkt aantal effectieve maatregelen beschikbaar. Voor de Maas
zijn geen systeemingrepen noodzakelijk.
Aanbevolen wordt om vervolgonderzoek te doen naar de inzet van extra
pompcapaciteit. Ook wordt aanbevolen om aanvullende maatregelen in te zetten om
lekverlies tegen te gaan, met name bij de stuwen.

Adaptieve paden
Om beter om te kunnen gaan met de onzekerheden in klimaatscenario’s,
economische ontwikkelingen en de uiteindelijke bodembeslissing in IRM wordt
aanbevolen om op korte termijn uitwerking te geven aan de zogenaamde
handelingsperspectieven.
In deze handelingsperspectieven worden samenhangende maatregelpakketten
uitgewerkt. Daarbij worden de kosten en effectiviteit van de maatregelenpakketten
in beeld gebracht voor verschillende situaties en uitgangspunten (variatie in
bodembeslissing, klimaatscenario’s, economische scenario’s, oplossend vermogen
en budget). Daarnaast dienen adaptieve paden te worden opgesteld om inzicht te
creëren hoe men kan meebewegen met onzekere ontwikkelingen.
Daarin wordt de volgorde van maatregelen uitgewerkt, wordt nagegaan wanneer
nog voor een ander pad kan worden gekozen (bijv. bij nieuwe inzichten omtrent
klimaat- en bodemontwikkelingen) en wanneer zogenaamde tipping points zijn
bereikt, waarop sommige keuzes onvermijdelijk worden.

Afweging
Bij de afweging voor inzet van maatregelen moet naast kosteneffectiviteit ook
rekening worden gehouden met robuustheid van het vaarwegennet en de gehele
logistieke keten.

Uitvoeringsagenda
In de uitvoeringsagenda KBN van IenW (2021) is een deel van de hierboven
genoemde maatregelen reeds opgenomen.
Voorts bevat de uitvoeringsagenda een uitgebreid pakket met maatregelen voor de
aanpak van de grootste en meest urgente knelpunten. De uitvoeringsagenda is
beperkt tot maatregelen voor de korte en middellange termijn waar financiering
voor is. De uitvoeringsagenda bevat ook een aantal acties voor vervolgonderzoek en
(internationale) samenwerking:

 Aanvullend onderzoek kabels en leidingen: de ligging van kabels en leidingen
wordt de komende jaren steeds duidelijker omdat ze actief worden opgespoord
bij baggerwerkzaamheden. Vooruitlopend op IRM-maatregelen die volgen uit de
Beleidsbeslissing Bodem wordt onderzocht, in welke mate kabels en leidingen op
dit moment diepgangknelpunten veroorzaken en welke opties mogelijk en
haalbaar zijn om deze knelpunten op korte termijn weg te nemen.

 Onderzoek Handelingsperspectieven, waarin aan de hand van transitiepaden in
beeld wordt gebracht, wat er - parallel aan en in afstemming met IRM - nog
meer moet worden gedaan om de droogteproblematiek aan te pakken. Centraal
staat de vraag hoe de internationale afspraken voor de Rijn over de minimum
waterdiepte van 2,80 m ten tijde van droogte kunnen worden gehaald en hoe
dit blijvend – onder andere via beheer en onderhoud - zo kan worden behouden.

 Opstellen van adaptieve paden richting 2050.
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Vervolgonderzoek
Naast de reeds in de uitvoeringsagenda genoemde vervolgonderzoeken voor
droogte geeft de stresstest aanleiding tot nadere uitwerking en mogelijk
vervolgonderzoek omtrent de volgende onderwerpen:

• Impact van droogte voor de passagiersvloot (§ 1.3.4)
• Functioneren van de Eieren van Thijsse (§ 3.1.6.2)
• Stabiliteit van kunstwerken in relatie tot droogte (§ 3.1.6.3)
• Effect van kabels & leidingen en evt. nieuwe BIVAS-simulatie (§ 5.2.3)
• Alternatieve routekeuze voor de scheepvaart (§ 7.2.3.2)
• Uitwerking van mitigerende maatregelen voor nautische veiligheid (§ 5.9.2)
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A Deelnemende partijen validatie- en risicodialogen

Interne validatie droogte Rijntakken, 27 augustus 2020

Deelnemende organisaties:
- Deltares
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Maatschap voor Communicatie
- Rijkswaterstaat:

o Oost-Nederland (ON)
o West-Nederland Zuid (WNZ)
o Midden-Nederland (MN)
o Zuid-Nederland (ZN)
o Corporate Dienst (CD)
o Verkeer- en Watermanagement (VWM)
o Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)
o Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Interne validatie droogte Maas, 23 februari 2021

Deelnemende organisaties:
- Deltares
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Maatschap voor Communicatie
- Rijkswaterstaat:

o Zuid-Nederland (ZN)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Externe validatie droogte Rijntakken, 19 november 2020

Deelnemende organisaties:
- Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
- Deltares
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Erasmus UPT
- Evo-Fenedex
- Havenbedrijf Rotterdam
- Havenbedrijf Twente
- Kennisinstituut voor Mobiliteit
- Koninklijke BLN Schuttevaer
- Maatschap voor Communicatie
- Port of Twente
- Provincie Zuid Holland
- Provincie Gelderland
- Rijkswaterstaat:

o Oost-Nederland (ON)
o Midden-Nederland (MN)
o West-Nederland Zuid (WNZ)
o Zuid-Nederland (ZN)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
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Interne risicodialoog droogte Rijntakken & Maas, 9 december 2020

Deelnemende organisaties:
- Deltares
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Maatschap voor Communicatie
- Rijkswaterstaat:

o Oost-Nederland (ON)
o West-Nederland Zuid (WNZ)
o Zuid-Nederland (ZN)
o Verkeer- en Watermanagement (VWM)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Externe risicodialoog droogte Rijntakken & Maas, 25 mei 2021

Deelnemende organisaties:
- Aktis Hydraulics
- Algemeene Schippers Vereeniging
- Danser Container Line/Danser Group
- Deltares
- Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (I&W)
- Havenbedrijf Amsterdam
- Havenbedrijf Rotterdam
- Havenbedrijf Twente
- Koninklijke BLN Schuttevaer
- Maatschap voor Communicatie
- Port of Twente
- Port of Zwolle
- Provincie Gelderland
- Provincie Limburg
- Provincie Overijssel
- Ravestein & Zwart
- Rijkswaterstaat:

o Oost-Nederland (ON)
o West-Nederland Zuid (WNZ)
o Zuid-Nederland (ZN)
o Corporate Dienst (CD)
o Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
o Verkeer- en Watermanagement (VWM)
o Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
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B Indeling RWS-scheepvaartklassen

Samenvatting van de RWS-scheepvaartklassen gebaseerd op Verschuren (2020) en
vertaald naar Rijkswaterstaat (2020).

CEMT- RWS- Beschrijving Breedte Lengte Diepgang [m]
klasse klasse [m] [m] beladen leeg

0 M0 Overig 5 28 - -
I M1 Spits 5,1 39 2,5 1,2

II M2 Kempenaar 6,6 55 2,6 1,4
III M3 Hagenaar 7,2 70 2,6 1,5
III M4 Dortmund Eems 8,2 73 2,7 1,5
III M5 Verlengde Dortmunder 8,2 85 2,7 1,5

IVa M6 Rijn Herne Schip 9,5 85 2,9 1
IVa M7 Verlengde Rijn Herne 9,5 105 3 1
Va M8 Groot Rijnschip 11,4 110 3,5 1,8
Va M9 Verlengd groot Rijnschip 11,4 135 3,5 1,8

VIa M10 Maatgevend schip 13,6 110 4 2
VIa M11 Maatgevend schip 14,2 185 4 2
VIa M12 Maatgevend schip 17 135 4 2

I C1b 2 spitsen breed 10,1 38,5 2,5 1,2
I C1L 2 spitsen lang 5,05 80 2,5 1,2

IVb C2L IV + Europe I lang 9,5 180 3 1
Vb C3L Va + Europe II lang 11,4 180 3,5 1,8

VIa C2b IV + Europe I breed 18,5 103 3 1
VIa C3b Va + Europe II breed 22,8 105 3,5 1,8
VIb C4 Va + 3 Europe II 22,8 185 3,5 1,8

I B01 duwstel 5,2 55 1,9 1,7
II B02 duwstel 6,7 61 2,6 1,8

III B03 duwstel 7,5 78 2,6 1,8
III B04 duwstel 8,2 85 2,7 1,8
IV BI Europe I duwstel 9,5 94 3 1,8
Va BII Europe II duwstel 11,4 92 3,5 1,8
Va BIIa-1 Europe IIa duwstel 11,4 110 3,5 1,8
Va BIIL-1 Europe IIa duwstel lang 11,4 136 3,5 1,8
Vb BII-2L 2-baksduwstel lang 11,4 185 4 2

VIa BII-2b 2-baksduwstel breed 22,8 105 4 2
VIb BII-4 4-baksduwstel 22,8 193 4 2
VIc BII-6L 6-baksduwstel lang 22,8 270 4 2
VIc BII-6b 6-baksduwstel breed 34,2 195 4 2
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C Afvoeren op deeltrajecten van de Maas

Benadering van afvoeren in delen van de Maas voor verschillende afvoeren bij Monsin.

Maas Grens maas Maas Maas
Juliana-

kanaal

Lateraal-

kanaal

Kanaal

Wessem-

Nederweert

Monsin-

Borgharen

Borgharen-

Linne

Linne-

Buggenum

Buggenum-

Belfeld

Borgharen-

Linne

Linne-

Buggenum

Linne-

Nederweert

Monsin

m3/s

M1

m3/s

M2

m3/s

M3

m3/s

M4

m3/s

JK

m3/s

LK

m3/s

KWN

m3/s

130 104 61,3 74,5 98,9 25 15 2,8

125 100,7 59,7 71,2 95,6 23,3 15 2,8

120 97,3 57,9 67,8 92,2 21,7 15 2,8

115 94 55 64,5 88,9 21,3 15 2,8

110 90,7 53,4 64,2 85,6 19,6 12 2,8

105 87,3 51,6 62,8 82,2 18 10 2,8

100 84 50 60,6 78,9 16,3 8,9 2,8

95 79 45 55,6 73,9 16,3 8,9 2,8

90 74 40 50,6 68,9 16,3 8,9 2,8

85 59 25 35,6 53,9 16,3 8,9 2,8

80 64 30 40,6 58,9 16,3 8,9 2,8

75 59 25 35,6 53,9 16,3 8,9 2,8

70 54 20 30,6 48,9 16,3 8,9 2,8

65 49 15 25,6 43,9 16,3 8,9 2,8

60 44 10 20,6 38,9 16,3 8,9 2,8

55 41,5 10 18,2 36,5 16,3 8,9 5,2

50 38 10 16,2 34,5 15,8 8,9 6,7

45 33,6 10 16,7 35 13,3 8,9 3,7

40 30,1 10 14,8 33,1 10,8 8,9 3,1

35 27,6 10 14,7 31,5 8,8 7,4 3,1

30 25,1 10 12,7 29 6,3 6,9 3,1

25 20,7 8,3 9,5 23,7 4,0 4,8 2,8

20 16,3 6,7 7,9 21,3 4,0 4,0 2,8

15 12,5 5,3 5,8 18,2 3,0 2,9 2,5

10 8,3 2,6 3,1 14,0 3,0 1,5 2,5
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D Benodigd aantal schutcycli Maas

Kooman-grafieken; maximaal aantal schepen per schutcyclus.

Figuur A-1: Maximaal aantal schepen in de kolk voor een kolkbreedte van 16 m (Kooman & De
Bruijn, 1975).



RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | KBN - STRESSTEST HVWN - DEELRAPPORT DROOGTE | 14 APR 2022 191

E Toename kosten, scenario hoge economische groei (WLO2050H)
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F Aanverwante projecten en programma’s

F.1 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

De NMCA Vaarwegen (RWS april 2017) is één van de deelonderzoeken van de
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). In deze analyse is in kaart gebracht
welke capaciteitsknelpunten in de vaarweginfrastructuur nog verwacht worden na
uitvoering van de realisatie- en planstudieprojecten uit het huidige MIRT. De focus
ligt hierbij op de periode tot 2040, met een doorkijk naar 2050.

De (modelmatige) capaciteitsanalyse richt zich met name op de capaciteit van
sluizen, omdat daar bij voortgaande groei conform de WLO-scenario’s nieuwe
capaciteitsknelpunten kunnen ontstaan. Voor de analyse van de capaciteit van de
bruggen, de overnachtingsplaatsen en de vaarwegafmetingen wordt vooral gebruik
gemaakt van de analyses uit de huidige MIRT-studies in relatie tot de streefbeelden
uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Dit resulteert in de volgende
indicatoren:
• Minimale doorvaarthoogte (m)
• Vaardiepte/diepgang (m)
• Breedte van de vaarweg (m)
• Wachttijden bij sluizen (minuten)

F.2 Basisrivierbodemligging (BRL)

Binnen de Basis Rivierbodem Ligging (BRL) wordt vaardiepte als indicator gebruikt
voor de bevaarbaarheid. Hierbij mag geen vermindering van de waterdiepte in de
vaargeul optreden bij de overeengekomen lage afvoer (OLA).

De uitwerking van deze indicator gebeurt op twee manieren. Allereerst mag de
rivierbodem in de vaargeul niet hoger komen te liggen dan het baggerreferentievlak.
Het baggerreferentievlak is gedefinieerd als de overeengekomen lage rivierstand
(OLR) min 2,8 m. Als de bodem lokaal hoger ligt, kan dit beperkingen opleveren
voor de scheepvaart. (Hiermee lijkt er op eerste gezicht synergie of misschien wel
overlap met wat er op dit moment al binnen KBN HVWN aan analyses plaatsvindt.)
Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van de waterdieptes boven de vaste
lagen bij Nijmegen en Erlecom, aangezien deze vaak een knelpunt vormen voor de
bevaarbaarheid. De ontwikkeling van waterdieptes op de harde lagen wordt hierbij
gerelateerd aan de ontwikkeling van de bodemligging stroomafwaarts van de harde
lagen. Wanneer de bodemligging stroomafwaarts daalt, daalt ook de waterdiepte
wat (mogelijk) voor een afname in de bevaarbaarheid zorgt. In dit geval worden
deze locaties dus beschouwd als een knelpunt binnen de BRL.

Om de indicatoren te kwantificeren worden de volgende modellen en tools gebruikt:
• Een morfologisch model om aanzanding en erosie te bereken en een

inschatting te kunnen maken van het baggerbezwaar;
• Scripts om de analyses uit te voeren;
• GIS om resultaten te visualiseren.

De uitkomst van de analyse bestaat uit een oordeel of de bodemligging wel/niet aan
de gestelde eisen voldoet en welke baggerinspanning hiervoor nodig is.
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Een eerste poging tot het kwantificeren van de financiële directe effecten van
beperkte vaardiepte op de scheepvaart is gedaan door de scheepvaartgegevens van
2017 te analyseren. Hierbij is ervan uitgegaan dat het niet beschikbaar zijn van de
(maximale) vaardiepte directe kosten veroorzaakt voor de scheepvaart, aangezien
de vervoerder minder diep kan afladen. Voor het jaar 2017 is vervolgens bepaald
hoeveel vracht er niet kon worden vervoerd als gevolg van beperkte waterdieptes.
Van Heereveld heeft de geregistreerde aflaaddiepte in 2017 vergeleken met de
waterdiepte ter plaatse van de vaste laag in datzelfde jaar. Van de passerende
schepen was bekend welk type schip het betrof, wat de diepgang op het moment
van passeren was, op welke datum en tijd het schip passeerde en wat de
beladingsgraad was. Omdat het type schip bekend is, is ook te bepalen wat de
maximale beladingsgraad had kunnen zijn. Deze niet-vervoerde vracht is direct
omgezet in verminderde inkomsten voor de binnenvaart. Daarbij is uit gegaan van
een bedrag van € 7 excl. BTW per ton. De schadefunctie is te zien in figuur 127. Een
uiteenzetting van deze methode is te vinden in ‘Kostenbeeld scheepvaart’ (Van
Heereveld, 2019a).

De kosten voor bagger- en suppletiewerkzaamheden worden in de BRL als volgt
berekend (Van Heereveld, 2019b):
• Voor het jaarlijkse baggeronderhoud wordt een prijs aangehouden van 3,41

€/m3 exclusief BTW
• Voor suppleties wordt uitgegaan van een bedrag van 30,30 €/m3 exclusief

BTW. Dit bedrag is gebaseerd op de kosten van de proefsuppleties op de
Bovenrijn.

F.3 Deltaprogramma Zoetwater (DPZW)

Bij DPZW zijn de volgende scenario’s recentelijk doorgerekend met het bestaande
instrumentarium:
 Huidige situatie
 Toekomstige situatie:

o 4 deltascenario’s (Warm, Stoom, Druk en Rust), voor zowel 2050 als 2085
o Scenario druk Parijs voor 2050

Totaal dus 10 cases.  De deltascenario’s zijn gebaseerd op  de KNMI’13 scenario’s.
De cases voor Scenario druk en alle cases met tijdhorizon 2085 bevatten 30 jaar

Figuur 127: Schadefunctie scheepvaart ontwikkeld door Van Heereveld
(2019a)
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tijdseries (uitgangspunt hydrologische condities 1974-2003). Overige cases zijn
doorgerekend voor honderd jaar (uitgangspunt hydrologische condities 1912-2011).

Verder wordt voor de functie bevaarbaarheid gekeken naar de volgende indicaoren:
• Vaardiepte: geringste waterdiepte over het breedteprofiel (m)
• Waterdiepte: grootste waterdiepte over breedteprofiel (m)
• Totale vaarkosten (€)
• Totale vervoerde vracht (ton of tkm)
• Totale vracht die niet vervoerd wordt (ton of tkm)
• Potentieel risico droogte (t.o.v. hydrologisch gemiddeld jaar)  (€/jaar)

Om deze indicatoren te kwantificeren wordt de effectmodule scheepvaart toegepast,
bestaande uit het Landelijk Sobek Model (LSM), BIVAS en een economische
nabewerking. Deze effectmodule berekent de economische effecten door lagere
waterstanden op de scheepvaartsector en de Nederlandse welvaart. De effecten van
maatregelen, zoals een andere afvoerverdeling, kunnen ook met de effectmodule
worden berekend.

LSM wordt gebruikt om het effect van klimaatverandering en maatregelen op de
waterstanden, afvoeren en stroomsnelheden te berekenen. Met de tool LSM2BIVAS
wordt de waterdiepte op het diepste punt vertaald naar een minimale vaardiepte
voor de breedte van de vaargeul. Ook wordt voor de waterdiepten bij Kaub en
Duisburg toegevoegd via een vereenvoudigde relatie met de afvoer bij Lobith. Dit
wordt gedaan omdat deze waterdiepte niet door het LSM gegeven wordt terwijl deze
vaak maatgevend zijn voor de beladingsgraad van schepen van en naar Duitsland.
BIVAS berekent vervolgens de totale vaarkosten die gemaakt worden door de
binnenvaart. De berekening wordt uitgevoerd voor alle vaarbewegingen. In het
huidige klimaat zijn dit er circa 400.000. Hierbij wordt op basis van dimensies van
schepen en vaardieptes gezocht naar de beste route en laagste vaarkosten. Als er
geen route mogelijk is wordt de beladingsgraad aangepast en als dan nog geen
route mogelijk is wordt aangenomen dat de vracht niet vervoerd wordt. Via een
economische module worden de veranderingen voor de scheepvaartsector vertaald
naar economische effecten voor de scheepvaartsector en de Nederlandse welvaart.

Figuur 128: Effectmodule scheepvaart zoals gebruikt bij DP Zoetwater
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Bij toepassing van de effectmodule komen de volgende aandachtspunten naar
voren:
1. de gevoeligheid voor de invoer (vaardiepte) en de aannames over vaarroutes

en opslag in BIVAS
2. de herleidbaarheid van aannames en relaties in de economische effectmodule
3. de vaardiepte bepalen in een 1D-model is erg grof en het LSM heeft geen

mogelijkheid voor bodemdaling. Veranderingen in bodemligging kunnen niet
worden meegenomen.

Voor KBNW HVWN en IRM kunnen vooral het niet mee kunnen nemen van
veranderingen in bodemligging een probleem zijn. Waterverdeling en verzilting Het
KPP Waterverdeling en verzilting en KPP DPZW trekken nauw met elkaar op. Veel
van de effectmodule ontwikkelingen worden op dit moment geïnitieerd vanuit KPP
DPZW maar gefinancierd vanuit KPP Waterverdeling. Dan gaat het inventarisatie
wensen en behoefte effectmodules en validatie effectmodules n.a.v. gebeurtenissen
in 2018.

F.4 Integraal RivierManagement

IRM is momenteel net als KBN HVWN bezig met het verzamelen van bouwstenen
voor de effectbepaling. Uit de bilaterale gesprekken blijkt dat er met dit project de
meeste overlap bestaat en/of synergie te behalen is. Naast bevaarbaarheid van de
rivier kijkt integraal riviermanagement ook naar de functies waterveiligheid,
waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit & natuur en infrastructuur. Voor de bepaling
van neveneffecten kunnen we hier in de toekomst mogelijk van aftappen (nog nader
te verkennen).


