
From: Haren, Wilco van <W.van.Haren@wsrl.nl>  
Sent: woensdag 29 september 2021 11:57 
To: Elien Haspels - Neep <elien.haspels-neep@rhdhv.com> 
Cc: Krikke, Arjan <A.Krikke@wsrl.nl> 
Subject: RE: Kribvaksuppletie Waal - vraag over waterstandsverhoging langs de bandijk 
 

Goede morgen, 

 

Hierbij geef ik aan met 1,00 mm tijdelijke waterverhoging geen bezwaar hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

WJH van Haren 

Dijkbeheerder 

Team Operationele Uitvoering 

Afdeling Beheer en Onderhoud 

T: (0344) 64---- 

M: 06 514 900 73 

E: W.van.Haren@wsrl.nl  

Waterschap Rivierenland 

Postbus 599 

4000 AN Tiel 

Bezoekadres:  

De Blomboogerd 1 

4003 BX Tiel     
 

 
Bekijk hier een impressie van onze Watervisie 2050. 
 

 
Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen. 
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl 
 
Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons privacystatement hoe we met uw persoonsgegevens 
omgaan. 
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet 
voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender. 
 

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is. 
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Van: Elien Haspels - Neep <elien.haspels-neep@rhdhv.com>  
Verzonden: maandag 27 september 2021 14:12 
Aan: Haren, Wilco van <W.van.Haren@wsrl.nl> 
CC: Elien Haspels - Neep <elien.haspels-neep@rhdhv.com> 
Onderwerp: Kribvaksuppletie Waal - vraag over waterstandsverhoging langs de bandijk 
 

Geachte heer van Haren, 
  
Rijkswaterstaat (hierna RWS) gaat in 2022 een Pilot Kribvaksuppletie uitvoeren nabij Nijmegen. Doel is 
onderzoeken of dit als zandmotor kan werken om erosie van de waterbodem tegen te gaan. Voor de 
Pilot wordt door ons in opdracht van RWS een Projectplan Waterwet opgesteld. In het kader van dit 
Projectplan Waterwet zou ik graag contact met u hebben i.v.m. dat langs de bandijk tijdelijk een 
beperkte waterstands-verhoging plaats vindt van 1,0mm.  
Het is namelijk de vraag of dit wel of niet leidt tot bezwaar van het waterschap. Kunt u hier antwoord op 
geven? (Ik heb namelijk van de receptioniste van uw organisatie begrepen, dat u de dijkbeheerder bent 
in de omgeving van Nijmegen.)  
 
En mocht het wenselijk zijn om op korte termijn een overleg in te plannen (eventueel samen met andere 
collega’s van uw organisatie), zodat wij een toelichting kunnen geven op rivierkundige aspecten van dit 
project dan hoor ik dat graag zodat ik dit in gang kan zetten.  
 
In navolgende deel van  deze mail vindt u een beknopte projectbeschrijving van de pilot en de drie 
locaties. 
 
Projectbeschrijving Pilot Kribvaksuppletie Waal 
Voor de pilot voor het aanvullen van kribvakken met zand, zijn 3 locaties aangewezen bij Gendt (M3-A), 
bij Wissen (M3-B) en Wely (M3-C), zie onderstaande figuur. 
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Figuur 1: Het plangebied (groen gestippeld) en specifieke werklocaties kribvakken (paarse stippen), van 

links naar rechts betreft het locaties M3-C, M3-B en M-3A 

Deze kribvakken worden deels voorzien van een zandrug die als zandmotor moet gaan werken. Of dit zo 
is, en op welke wijze dit de erosie van de bodem van de rivier kan voorkomen, zal na aanbrengen van 
het zand gemonitord worden. In clusters van 4 á 5 kribvakken zal zand aangebracht worden. Eind 2021 
zal duidelijk zijn met welk materiaal en hoe de kribvakken gevuld zullen worden. De kribvaksuppletie 
staat gepland voor najaar 2022.   
 

 

Figuur 2: Ruimtelijk principe ontwerp kribvaksuppleties 

 



 
Figuur 3: Dwarsprofiel van principe ontwerp kribvaksuppletie. 

 
 Voor de werkzaamheden is een projectplan waterwet voorzien voor de aanvulling van de kribvakken. 

Deze wordt door Rijkswaterstaat opgesteld en naar verwachting in oktober bekend gemaakt worden 

(wettelijke procedure). 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Elien Haspels-Neep 
Strategisch Omgevingsmanager  

T +31 883489670 | M +31 6 46 27 14 97 | E elien.haspels-neep@rhdhv.com | W www.royalhaskoningdhv.com 

Haskoning Nederland B.V., onderdeel van Royal Haskoning, Adviesgroep Smart Urban Environment | Postbus 94241, 
Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam , Nederland  

 
 
 
 
 

 

 

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or 

copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this 

email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the 

email immediately  
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