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Management samenvatting 
Recent is er een analyse uitgevoerd van grootste ondieptes in de vaargeul van de 

Waal. Dit n.a.v. het issue “O-IHK-SA3.1" op het directiebord van RWS-ON. Dit 

issue meldt dat de netwerkprestatie “voldoende waterdiepte voor de scheepvaart” 

in de Waalbocht Erlecom ter hoogte van rkm 876 niet wordt gehaald. Deze memo 

geeft de resultaten van deze analyse en adviseert hierover.  

 

Uit de analyse blijkt dat de locatie Waalbocht bij Erlecom (rkm 876) onderdeel uit 

maakt van drie locaties in de Boven-Waal, die samen zorgen voor de 

maatgevende ondiepte in de gehele Waal. De andere twee locaties zijn Waalbocht 

Hulhuizen (rkm 871) en Nijmegen (rkm 885). Deze drie locaties samen zorgen 

voor de MGD van de hele Waal in 90% van de tijd bij een lage Lobith afvoer van 

1.020 m3/s. Bij deze lage Lobith afvoer geldt de internationale norm voor 

minimaal beschikbare waterdiepte van 2,8m. De aanwezige MGD op de Boven-

Waal is bij deze afvoer is gemiddeld echter 43cm lager dan deze zou moeten zijn 

volgens de norm. Dat betekent dat de Waal bij 1.020 m3/s Lobith afvoer niet een 

minimale waterdiepte heeft van 2,8m maar van slechts 2,37m. Hierdoor kunnen 

schepen fors minder vracht vervoeren via de Waal naar Duitsland. 

 

Voor het vergroten van de beschikbare waterdiepte in de Waal bij lage Lobith 

afvoeren wordt geadviseerd om deze drie diepteknelpunten in de Boven-Waal 

samen op te lossen. Het verdwijnen van deze drie knelpunten levert dan een 

toename op van de waterdiepte in de hele Waal van gemiddeld 18cm bij 

1.020m3/s. De beschikbare minimale waterdiepte in de hele Waal bij 1.020m3/s 

Lobith afvoer gaat dan van 2,37m naar 2,55m. De minimale waterdiepte in de 

hele Waal bij extreem lage afvoeren, zoals zijn opgetreden in 2018, neemt zelfs 

toe met 25cm.   

 

Dit kan worden gerealiseerd door: 

 In deze drie locaties te gaan toch te gaan baggeren in het nieuwe pc-nat 

contract vaarwegen perceel 1, dat vanaf medio augustus 2021 actief 

wordt. 

 Om veilig te kunnen baggeren dienen de exacte posities van kabels en 

leidingen in de bodem van de Waal te worden vastgesteld. De 

aanwezigheid van deze objecten en de niet exact bekende ligging ervan 

zorgen er nu voor dat baggeren te risicovol is.  

 Zet naast het mogelijk maken van baggeren ook in op rivierkundige 

optimalisatie van deze drie knelpunten in de Boven-Waal en de andere 
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MGD-locaties in de Waal. Dit via een rivierkundig onderzoek zodat in 

beeld komt wat de mogelijke winst is van mindering van 

baggerwerkzaamheden door rivierkundige netwerkoptimalisaties. 

 Tot slot is het nodig om twee aspecten m.b.t. de informatiepositie van 

ondieptes in de Waal te verbeteren. Allereerst dient de definitie van de 

Rijkswaterstaat PIN “voldoende waterdiepte voor de scheepvaart” te 

worden herzien. De huidige PIN geeft een te rooskleurig beeld, waardoor 

de kritische toestand de beschikbare waterdiepte in de vaarweg in de 

Waal niet in beeld komt via de PIN. Ten tweede dient te worden 

uitgezocht of en hoe groot het verschil is tussen de twee meetmethoden, 

die Rijkswaterstaat hanteert voor bepaling van ondieptes voor de 

scheepvaart in de Waal. De MGD wordt met een andere methode 

vastgesteld dan de prestatie van de pc-nat baggeraar. Het is daarom nu 

mogelijk dat het pc-nat zorgt voor het voldoen aan de norm voor 

minimale waterdiepte in de Waal en dat gelijktijdig Rijkswaterstaat MGD’s 

publiceert, waaruit blijkt dat er niet wordt voldaan aan de norm voor 

minimale waterdiepte. Het is onwenselijk dit situatie zo te laten bestaan 

naast elkaar.   

1. Inleiding 
Internationaal is afgesproken dat de norm voor de beschikbare waterdiepte in de 

vaargeul in de Waal minimaal 280cm dient te zijn bij OLR. OLR is de waterstand 

horend bij een lage Lobith afvoer van 1.020m3/s. Dit is de zogenaamde OLA 

afvoer, die gedefinieerd is als ‘gemiddeld 20 dagen per jaar onderschrijding’ op 

basis van een meetreeks van de laatste 100 jaar. Deze wordt 10-jaarlijks herzien 

en afgestemd in CCR-verband. In oktober 2018 heeft BLN-Schuttevaer in de 

memo ‘Technische analyse waterstanden op de Waal’ haar zorgen geuit over het 

niet voldoen aan deze norm. Aanleiding voor die memo waren de klachten van 

binnenvaartschippers over de geringe diepgang in de Waal, waarbij de beperkte 

diepgang in de Waal steeds vaker de diepgang bepaalt tussen Rotterdam en het 

Duitse achterland. In die analyse heeft BLN-Schuttevaer geschat dat de 280cm 

waterdiepte niet wordt gehaald op de Waal met een tekort van 40 tot 60cm. De 

waterdiepte in de Waal bij OLR condities zit volgens Schuttevaer tussen de 220cm 

en 240cm.     

 

In 2020 is er een vergunningsaanvraag binnengekomen voor een project in de 

Gendtse Waard. Uit de rivierkundige analyse blijkt dat het project een kleine 

aanzanding veroorzaakt op de bestaande ondiepte in de vaargeul bij Erlecom. Dit 

heeft geleid tot het issue “O-IHK-SA3.1" op het directiebord van RWS-ON Netwerk 

Management. Het issue heeft als omschrijving "RWS voldoet niet aan 

netwerkprestatie" en stelt aan de orde dat er te weinig waterdiepte voor de 

scheepvaart beschikbaar is in de Waalbocht bij Erlecom, ter hoogte van 

rivierkilometer 876. Op deze locatie bevindt zich regelmatig de minst gepeilde 

diepte van de hele Waal. Dit memo is een analyse van aard en omvang van deze 

locatie en de geringe waterdiepte. Door de auteurs van deze memo is de keuze 

gemaakt om de analyse niet alleen te richten op de Waalbocht Erlecom maar te 

verbreden naar de hele vaargeul in de Waal mede door de constatering van 

Schuttevaer. Naast de analyse staan in deze memo ook adviezen voor het 

verkrijgen van extra waterdiepte in de vaargeul van de Waal bij lage Lobith 

afvoeren. Deze memo is tot stand gekomen door inzet vanuit RWS-ON NOV 

rivierkunde, RWS-ON NOV scheepvaart, RWS-ON district Team bodem & oevers 

en RWS-PPO. 
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2. Analyse waterdiepte vaargeul Waal 

2.1 Gebruikte gegevens 

Ten behoeve van dit memo is een analyse uitgevoerd van de Minst Gepeilde 

Dieptes (MGD) in het tijdvak 1 januari 2015 tot en met 31 oktober 2020. Het 

beschouwde traject loopt van Millingen aan de Rijn tot Loevestein, dus de gehele 

Waal. Het doel van de MGD en publicatie daarvan is dat schippers op basis van 

deze informatie hun aflaaddiepte kunnen bepalen. Voor het bepalen van de MGD 

worden systematisch peilingen (single beam) verricht door RWS-VWM met de 

patrouillevaartuigen. Wanneer op het traject Millingen – Loevestein de kleinst 

gemeten waterdiepte (=MGD) 350cm of kleiner is, wordt de MGD dagelijks 

gepubliceerd, bijvoorbeeld via www.vaarweginformatie.nl. Bij waterdieptes tussen 

350cm en 500cm wordt de minimale waterdiepte niet gepubliceerd, maar is deze 

voor schippers op te vragen bij de Verkeerspost Tiel. In deze memo zijn ondieptes 

tussen de 350cm en 500cm gemakshalve ook beschouwd als een MGD. RWS-NOV 

heeft voor deze adviesmemo de MGD-dataset van RWS-VWM verbeterd, zodat 

naast waterdiepte nu ook bekend is op welke locaties in de vaargeul de MGD’s 

aanwezig waren.  

2.2 Waterdiepte in de vaargeul Waal 

In de onderzochte periode van bijna zes jaar is op 45% van alle dagen een MGD 

van 350cm of kleiner bekend gemaakt voor het traject Millingen – Loevestein.  

Op 55% van de dagen was de kleinste waterdiepte in de vaargeul groter dan 

350cm. In figuur 1 is de grootte van de MGD afgezet tegen de etmaalgemiddelde 

afvoer bij Lobith. 

 

Rond de OLA (Lobith-afvoer van 1.020m3/s, waarop de OLR is gebaseerd) is de 

MGD Waal gemiddeld 237cm. De waterdiepte in de vaargeul van de Waal is de 

afgelopen zes jaar gemiddeld 43cm te laag geweest om te voldoen aan de norm. 

Een MGD van 280cm treedt gemiddeld op bij een Lobith-afvoer van 1.250m3/s en 

niet bij 1.020 m3/s Er wordt dus niet voldaan aan de norm OLR – 280cm op de 

Waal.  

 

Figuur 1: Grootte van de MGD Waal afgezet tegen de afvoer bij Lobith, periode 1-1-2015 tot 31-
10-2020. In rode stippellijn een trendlijn door deze gegevens. De oranje plus is de internationaal 
afgesproken norm (280cm bij 1.020m3/s). 

http://www.vaarweginformatie.nl/
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2.3 Locaties van diepteknelpunten vaargeul Waal 

In navolgende grafiek is weergegeven waar MGD’s (<= 350cm) optreden. 

Zichtbaar is in figuur 2 in welke delen van de Waal de MGD vaak optreden. Hoe 

groter de waarde op de y-as, hoe vaker er zich in die locatie een MGD is 

opgetreden.  

 
In deze grafiek valt op dat er vaste locaties zijn in de Waal waar de MGD vaak 

ligt, terwijl op een groot deel van de rivier (93% van de hectometervakken) er 

vanaf 1 januari 2015 tot 31-10-2020 nog nooit een MGD is vastgesteld. De 

locaties waar vaak een MGD liggen zijn:  

 rkm 871: Hulhuizen 

 rkm 876: Erlecom 

 rkm 885: Nijmegen  

 rkm 919: Ophemert 

 rkm 928: St. Andries 

Bij MGD’s tussen 350cm en 500cm komt een extra knelpunt naar voren:  

 rkm 936: Haaften 

 

In de onderstaande tabel 1 staat welke locaties in de vaargeul van de Waal in 

welke mate zorgen voor de MGD, gecategoriseerd in een aantal afvoerklassen. 

Hierbij betreft de 1e klasse extreem lage afvoeren (vergelijkbaar met situatie 

zomer en najaar 2018) de 2e klasse ligt rondom de OLA (=1.020m3/s), de 3e 

klasse zijn normale laagwaterafvoeren, de 4e klasse zijn afvoeren aan de 

onderzijde van de gemiddelde jaarafvoer en de 5e klasse zijn normale tot licht 

verhoogde afvoeren. 
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Figuur 2: Aantal MGD's per hectometer voor de periode 1-12015 tot 31-10-2020 
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Tabel 1: percentage MGD’s die zijn opgetreden op een specifiek knelpunt, per 
waterdiepteklasse, voor de periode 1-1-2015 tot 31-10-2020 

Afvoerklasse 

(m3/s) 

700-  

900 

900-

1.140 

1.140-

1.400 

1.400-

1.900 
> 1.900 

Aantal MGD’s 118 344 565 716 753 

Hulhuizen 25% 37% 26% 15% 8% 

Erlecom 39% 35% 27% 23% 21% 

Nijmegen 36% 18% 21% 16% 5% 

Ophemert 0% 4% 8% 7% 4% 

St. Andries 0% 0% 11% 25% 29% 

Haaften 0% 0% 0% 6% 26% 

Overig 0% 6% 6% 8% 7% 

 

Uit deze tabel blijkt dat: 

 De diepteknelpunten bij de laagste Lobith afvoeren zich bevinden in de 

Boven-Waal in de locaties Hulhuizen, Erlecom en Nijmegen.  

 Naarmate de Lobith afvoer toeneemt verschuiven de diepteknelpunten 

van de Boven-Waal naar de Beneden-Waal. De locaties St. Andries en 

Haaften zijn dan de MGD-locaties.   

 Opvallend is dat Erlecom ook bij de wat hogere Lobith afvoeren een 

diepteknelpunt blijft.  

 

In de onderzochte 6-jaars periode zijn 226 dagen geweest waarop de MGD kleiner 

was dan 280cm, terwijl de Lobith afvoer groter was dan 1.020m3/s. Op deze 

dagen werd dus aantoonbaar de netwerkprestatie niet gehaald. Van deze MGD’s 

bevinden zich 93% op de drie knelpunten op de Boven-Waal: knelpunt Hulhuizen 

voor 37%, knelpunt Erlecom voor 36% en knelpunt Nijmegen voor 20%.  

 

Van de zes MGD-knelpunten op de Waal zijn figuren gemaakt waarin zichtbaar is 

in welke riviervakken een MGD is geregistreerd. Ook zijn op deze kaarten zones 

getoond waar niet gebaggerd mag worden door de aanwezigheid van kabels en 

leidingen in de rivierbodem.  
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De figuren laten zien dat: 

 het op drie locaties gaat om ondieptes benedenstrooms van een vaste 

bodemconstructie; 

 het in de andere drie locaties gaat om binnenbochten; 

 op vijf van de zes locaties de MGD’s grotendeels liggen in niet-bagger-

zones; 

 de enige MGD-locatie, waar vrij kan worden gebaggerd van deze zes 

locaties is St. Andries.  

  

Figuur 3: aantallen MGD's per riviervak in het knelpunt, inclusief gearceerde vlakken met niet-
bagger locaties 
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2.4 Theoretische waterdieptewinst vaargeul Waal 

Voor de periode 2018-2020 zijn per dag ook ondieptes bekend die net beneden de 

MGD waarde liggen. Deze zgn. ‘tweede’ MGD’s waren dus net iets minder ondiep 

dan de maatgevende MGD. Met deze gegevens is bepaald hoeveel waterdiepte 

gewonnen kan worden door het oplossen van elk knelpunt afzonderlijk, zie 

navolgende tabel 2.  

 

Als voorbeeld voor lezen van tabel 2: indien de ondiepte in Hulhuizen niet zou 

bestaan, dan zou MGD in de Waal gemiddeld 7,9cm dieper zijn geweest in de 

afvoerklasse 900m3/s – 1.140m3/s in de periode 2018-2020.  

 
Tabel 2: te winnen waterdiepte per afvoerklasse als 1 knelpunt niet zou bestaan 

 

Uit tabel 2 blijkt dat het oplossen van individuele knelpunten in de Waal slechts 

beperkt waterdiepte gewonnen kan worden in de gehele Waal. De oorzaak 

hiervan is dat de ‘tweede’ MGD op een dag soms dezelfde diepte heeft, alleen op 

een andere locatie in de Waal. Vooral de drie locaties op de Boven-Waal hebben 

geregeld dezelfde MGD op een dag. Oplossen van slechts één van de drie 

knelpunten in de Boven-Waal leidt dan ook niet tot veel extra waterdiepte in de 

gehele Waal.   

 

Er is daarom ook geanalyseerd hoeveel waterdiepte er gewonnen kan worden als 

je een combinatie van knelpunten op de Boven-Waal oplost, zie tabel 3.  

 
Tabel 3: te winnen waterdiepte per afvoerklasse als een combinatie van knelpunten niet 
zou bestaan 

 

Wanneer alle drie de knelpunten in de Boven-Waal volledig worden opgelost, zou 

er in de hele Waal 17,8cm meer waterdiepte beschikbaar zijn rond OLA condities  

(900-1.140m3/s; tweede kolom, onderste rij). Indien de MGD’s in de Boven-Waal 

verdwijnen, verplaatsen de MGD’s zich naar nieuwe locaties: voornamelijk 

Afvoerklasse 

(m3/s) 

700-  

900 

900-

1.140 

1.140-

1.400 

1.400-

1.900 > 1.900 

Hulhuizen 1,2 cm 7,9 cm 4,1 cm 1,0 cm 0,7 cm 

Erlecom 2,1 cm 0,1 cm 0,7 cm 1,3 cm 2,7 cm 

Nijmegen 3,4 cm 0,6 cm 1,0 cm 0,9 cm 0,2 cm 

Ophemert 0 cm 0 cm 0,4 cm 0,1 cm 0,3 cm 

St. Andries 0 cm 0 cm 0,5 cm 4,4 cm 3,4 cm 

Haaften 0 cm 0 cm 0 cm 0,7 cm 3,3 cm 

Afvoerklasse 

(m3/s) 

700-  

900 

900-

1.140 

1.140-

1.400 

1.400-

1.900 > 1.900 

Hulhuizen & 

Erlecom 7,5 cm 14,7 cm 7,5 cm 3,0 cm 3,5 cm 

Hulhuizen & 

Nijmegen 5,3 cm 9,9 cm 6,7 cm 2,7 cm 1,0 cm 

Erlecom & 

Nijmegen 8,6 cm 0,9 cm 1,8 cm 3,7 cm 4,2 cm 

Hulhuizen, 

Erlecom & 

Nijmegen 25,5 cm 17,8 cm 12,2 cm 7,3 cm 5,3 cm 
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Ophemert (rkm 919), Lent (rkm 884,7) en meerdere locaties op het 

bovenstroomse deel van de Midden-Waal (rkm 893-897). De locatie Lent is niet 

dezelfde locatie als knelpunt rkm 885 Nijmegen. Niet uit te sluiten is of de vaste 

laag Nijmegen zelf een MGD locatie gaat worden bij het oplossen van de drie 

Boven-Waal knelpunten. Dit is voorlopig niet de verwachting na de afvlakking van 

de vaste laag Nijmegen in 2020 (fase 1). Op termijn, zonder stoppen van de 

bodemerosie, is dit op termijn een reële mogelijkheid.  

 

Bij extreem lage Lobith afvoeren tussen de 700m3/s en 900m3/s (situatie zomer 

en najaar 2018), kan er gemiddeld 25,5cm waterdiepte worden gewonnen door 

het oplossen van de drie knelpunten (eerste kolom, onderste rij). De MGD-

locaties verplaatsten zich dan naar de Midden-Waal (rkm 893 – 897) en in Lent 

(rkm 884,7). De locatie Lent is niet dezelfde locatie als knelpunt rkm 885 

Nijmegen.  

2.5 Ontwikkelingen 

Voor een breder beeld van de problematiek, zijn in deze paragraaf twee relevante 

ontwikkelingen beschreven. De eerste betreft de optimalisatie van de vaste laag 

Nijmegen, en de tweede betreft het nieuwe pc-nat.  

Vaste Laag Nijmegen 

Voor het knelpunt Nijmegen is al een project opgestart voor het optimaliseren van 

de vaste laag. De eerste fase in dit project is het afvlakken van de vaste laag, dit 

is in 2020 afgerond. In de tweede fase van dit project wordt in 2022 de erosiekuil 

stroomafwaarts van de vaste laag gevuld. Beide fases zijn profijtelijk voor de 

scheepvaart in de zin van een vergroting van de waterdiepte bij lage Lobith 

afvoeren boven de vaste laag constructie. Een nog te nemen ontwerpbeslissing in 

fase 2 is de keuze van materiaalsoort voor de toplaag van de vulling van het 

erosie gat. Bij de keuze voor een relatief grof materiaal is er voor de scheepvaart 

extra winst te halen door toenemende erosiekracht in de binnenbocht tussen rkm 

885 en rkm 885,5, waar regelmatig een MGD aanwezig is. Door deze 

ontwerpoptimalisatie wordt echter geen oplossing verwacht voor de MGD’s tussen 

rkm 885,5 en rkm 886.  
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PC-nat 2021-2026  

Vanaf 15 augustus 2021 start de nieuwe aannemer van het pc-nat Vaarwegen 

perceel 1 (Boven-Rijn, Waal en Maas-Waal Kanaal). In dit contract zijn een aantal 

nieuwe relevante ontwikkelingen met betrekking tot de baggerstrategie. De drie 

meest relevante zijn: 

1. Niet-bagger locaties  

2. Baggeren met overdiepte  

3. Locatie Hulhuizen 

 

Ad 1) in het nieuwe pc-nat is een activiteit opgenomen om kabels en leidingen te 

detecteren via het aanspuiten ervan. Het doel hiervan is de exacte ligging (diepte 

en locatie) van de betreffende kabel of leiding te bepalen. Door de precieze diepte 

van de betreffende kabel/leiding te meten, kan bepaald worden of de dekking 

voldoende is. Bij voldoende dekking kan de niet-bagger zone worden opgeheven. 

Als de dekking niet voldoende is maar wel de precieze locatie van de kabel of 

leiding bekend is, kan de niet-bagger zone aanmerkelijk verkleind worden. Indien 

kabels geen dekking blijken te hebben dient ook rekening gehouden te worden 

dat deze kabels of leidingen verlegd dienen te worden. Hiervoor is het raadzaam 

om reeds een budget te programmeren in afstemming met de eigenaren van 

betreffende kabels e/o leidingen.  

 

Ad 2) al in het huidige pc-nat is er de mogelijkheid om met 50cm overdiepte te 

baggeren, maar daar maakt de huidige aannemer geen gebruik van. De huidige 

baggeraar baggert precies onder het baggerreferentievlak en doet daarna direct 

een meting van de bodemligging om de prestatie aan te tonen. In het nieuwe pc-

nat is baggeren met overdiepte verplicht binnen de zogenaamde hotspot 

gebieden. Wanneer er direct bovenstrooms een niet-baggerzone met overdiepte 

wordt gebaggerd, dan zal er minder sediment bewegen naar de niet-baggerzone 

om daar een ondiepte te gaan vormen. Verwacht mag worden dat de ondiepte 

hierdoor verkleind.    

 

Ad 3) gedurende het laagwater 2018 bleek dat de niet-bagger locatie bij 

Hulhuizen veelvuldig de MGD-locatie was. Destijds is daarom uitgezocht welke 

leiding hier lag, en bleek het te gaan om een loze mantelbuis. Vanwege 

contractperikelen kon dit niet direct worden ondergebracht in het lopende pc-nat. 

Maar bij het ingaan van het nieuwe contract is deze niet-bagger locatie 

opgeheven. Verwacht mag worden dat hierdoor de MGD locatie Hulhuizen is 

opgelost.  
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2.6 Oplossingsrichtingen 

Om meer waterdiepte tijdens lage Lobith afvoeren te creëren zijn er een aantal 

oplossingsrichtingen. Primair betreft dit het verminderen/oplossen van de drie 

MGD locaties in de Boven-Waal.  

Verminderen diepteknelpunten 

In de categorie verminderen van de bestaande knelpunten, zijn op drie 

tijdschalen oplossingen mogelijk. Op korte termijn betreft dit het detecteren van 

kabels en leidingen, conform de activiteit binnen pc-nat. Hiermee kunnen niet-

bagger zones worden verkleind tot de precieze ligging, of zelfs worden opgeheven 

(als de dekking voldoende blijkt). Op middellange termijn kunnen de hinderlijke 

kabels en leidingen worden verlegd, zodat de niet-bagger zones kunnen worden 

opgeheven.  

 

Deze beide oplossingen beogen de ondieptes weg te kunnen baggeren. Dit lost 

dan wel het waterdieptetekort op, het leidt ook tot vergroting van de jaarlijkse 

baggerlast. Op de lange termijn is het daarom verstandig de knelpunten middels 

een aanlegproject rivierkundig te optimaliseren. Prioritair moeten dan de 

gebieden zijn met de grootste baggerinspanning. Als maatregelen kunnen dan 

overwogen worden: het verdiepen, versmallen en verlengen van de vaste lagen, 

inclusief opvullen van de benedenstroomse erosiekuil, eventueel in aanvulling met 

het strategisch verlengen van een aantal kribben. Andere maatregelen zijn het 

gebruiken van diepe delen naast de knelpunten, zoals buitenbochten en 

erosiekuilen, voor grootschalige suppleties. Dit vergt echter per knelpunt een 

nadere rivierkundige analyse. Omdat het een aanlegproject betreft, past dit 

mogelijk binnen IRM of als MIRT-project. Hoewel uitvoering pas op langere 

termijn kan plaatsvinden, is het starten van een dergelijk proces al wel nu nodig. 

Beoordelen verschillen in Meetmethoden MGD en pc-nat prestatie 

De bepaling van MGD’s vindt plaats met de meetmethode single beam. De 

aannemer van het pc-nat moet echter met meetmethode multi beam aantonen 

dat de vaargeul op de juiste diepte ligt. Uit literatuur blijkt dat het verschil tussen 

deze meetmethodes tussen de 15 tot 25cm ligt bij het bepalen van de 

bodemligging van de rivierbodem. De methode single beam geeft consequent een 

hogere bodemligging (= kleinere waterdiepte). Dit kan leiden tot de situatie dat 

de bodemligging op orde is (met multi beam), maar de waterdiepte te klein is 

(met single beam). Rijkswaterstaat kan dan conform de multi beam peilingen 

concluderen dat er voldoende waterdiepte op de Waal is en gelijktijdig een MGD in 

de Waal publiceren, waaruit blijkt dat er onvoldoende waterdiepte is en niet aan 

de norm wordt voldaan. Deze verschillen in meettechnieken (instrument, 

meetopstelling, instellingen, kalibratie, nabewerking, software) zouden nader 

moeten geduid moeten worden door onze meetkundige dienst (=RWS-CIV), 

inclusief voorstellen tot eliminatie van de verschillen voor eenduidige informatie 

over ondieptes in de Waal.   

 

HVWN PIN “voldoende waterdiepte voor de scheepvaart” herzien 

De prestatie indicator (PIN) “voldoende waterdiepte voor de scheepvaart” in de 

Waal geeft een zeer onvolledig beeld of Rijkswaterstaat voldoet aan de 

internationale afspraak,  dat er in de Waal een waterdiepte van minimaal 2,8m 

aanwezig moet zijn bij OLR. De huidige PIN geeft een veel te optimistisch beeld, 

namelijk dat er geen of weinig problemen zijn met de beschikbare waterdiepte bij 

lage Lobith afvoeren. De analyse in deze memo bevestigt het beeld van BLN 

Schuttevaer, dat er een structureel tekort is van 40 tot 60 cm waterdiepte in de 
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Waal en Boven-Rijn tijdens OLR. Dit signaal wordt echter niet via de PIN 

opgemerkt. De kans is groot dat dit signaal niet het management van RWS-ON 

bereikt. De definitie van de PIN dient te worden aangepast zodat deze in lijn komt 

met de geldende norm voor de minimaal beschikbare waterdiepte.   

 

3. Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Conclusies 

De waterdiepte in de vaargeul in de Waal is structureel minder dan de 

internationale norm van 280cm bij een Lobith afvoer van 1.020m3/s. De afwijking 

tussen de werkelijke waterdiepte en de waterdiepte conform netwerkprestatie is 

43cm. Dit is in lijn met de constateringen van BLN Schuttevaer uit 2018.  

 

De belangrijkste oorzaak van het tekort aan waterdiepte in de gehele Waal komt 

door drie vaste knelpunten op de Boven-Waal: Hulhuizen, Erlecom en Nijmegen. 

De reden daarvoor is dat de huidige pc-nat baggeraar niet baggert op deze 

locaties omdat deze in het contract zijn uitgesloten van baggeractiviteiten omwille 

van het risico van beschadigen van kabels en leidingen in de Waalbodem.  

 

Het blijkt dat alleen het oplossen diepteknelpunt in de Waalbocht Erlecom 

nauwelijks extra waterdiepte oplevert in de hele Waal bij Lobith afvoeren rond de 

1.020m3/s. Dit komt doordat de ondiepte in de Waalbocht bij Erlecom bij lage 

Lobith afvoeren samenloopt met twee ander ondieptes in de Boven-Waal, die 

bijna net zo ondiep zijn. Deze twee andere locaties zijn Hulhuizen en Nijmegen. 

Een structurele toename van de waterdiepte in de vaargeul van de Waal bij OLR 

krijg je alleen als alle drie de ondieptelocaties op de Boven-Waal (Erlecom, 

Nijmegen en Hulhuizen) samen oplost.  

 

Het oplossen van de drie diepteknelpunten in de Boven-Waal reduceren is erg 

belangrijk voor de internationale scheepvaart. Er kan dan via de Waal meer lading 

worden vervoerd bij lage afvoeren. Tegenwoordig zijn de ondieptes op de Boven-

Waal namelijk de belangrijkste dieptebeperking in het traject Rotterdam – 

Duisburg. Indien de drie Boven-Waal knelpunten verdwijnen levert dit een extra 

waterdiepte op in de Waal van 18cm bij een Lobith afvoer van 1.020m3/s. Bij een 

nog lagere afvoer, zoals in 2018 aanwezig, neemt de minimale waterdiepte in de 

hele Waal toe met 25cm.  

 

Ten opzicht van de internationale norm is er gemiddeld 43cm waterdiepte tekort 

in de vaargeul van de Waal. Met alleen het oplossen van de bestaande MGD-

locaties in de Boven-Waal wordt nog niet het hele probleem opgelost. 

Overgebleven deel van het verschil van 43cm watertekort kan komen door 

toepassing van twee verschillende meetmethoden voor vaststellen van de diepte 

van de rivierbodem. Het gebruik van twee meetmethoden resulteert twee 

verschillende “waarheden” over de toestand van de ondiepten in de Waal en is 

daarom onwenselijk.  

 

3.2 Aanbevelingen binnen scope pc-nat 

 Stel vast of het diepteknelpunt Waalbocht Hulhuizen (rkm 871) definitief 

is opgelost in nieuwe pc-nat. Kan de baggeraar in het nieuwe pc-nat 

contract daar daadwerkelijk veilig baggeren (actie RWS-PPO) 
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 Diepteknelpunt Waalbocht Erlecom (rkm 876): Laat onderzoeken binnen 

het pc-nat contract waar de kabels e/o leidingen precies liggen. Bepaal 

dan opnieuw het gebied, waar veilig kan worden gebaggerd. Dit gebied is 

waarschijnlijk kleiner dan de huidige niet-baggerzone. 

 Diepteknelpunt Nijmegen (rkm 885): aanpak zoals bij Waalbocht Erlecom. 

 Diepteknelpunt Ophemert: aanpak zoals bij Waalbocht Erlecom. 

 Diepteknelpunt St. Andries: Daar mag in huidige pc-nat contract al 

worden gebaggerd. Het nieuwe pc-nat contract zorgt voor een strenger 

baggerregime voor de aannemer waardoor aannemelijk is dat er extra 

baggerwerkzaamheden gaan komen met als gevolg diepere MGD’s. 

Aanbeveling is hier de resultaten van het nieuwe pc-nat contract af te 

wachten.  

 Diepteknelpunt Haaften: aanpak zoals in Waalbocht Erlecom. 

 Indien er gebieden overblijven in de Waal, waar er niet kan worden 

gebaggerd omwille kabels e/o leidingen en er blijven daar MGD’s 

aanwezig, waardoor de netwerkprestatie niet kan worden geleverd, 

overweeg dan het verleggen van deze kabels e/o leidingen.  

 Wees terughoudend met het aanwijzen van niet-baggergebieden in het 

pc-nat.  

 

 

3.3 Aanbevelingen buiten scope pc-nat 

 Diepteknelpunt Nijmegen (rkm 885): in 2022 wordt de erosiekuil net 

stroomafwaarts van de vaste laag Nijmegen definitief opgevuld. Ontwerp 

de toplaag van deze opvulling zodanig, dat daardoor extra erosie gaat 

ontstaan in de binnenbocht, waar zich nu regelmatig een MGD bevindt. 

Dit is batig voor het verminderen van de MGD’s op die locatie.  

 Onderzoek de verschillen in de twee meetmethoden binnen 

Rijkswaterstaat voor het vaststellen van ondieptes voor de scheepvaart. 

 Herdefinieer de huidige definitie van de HVWN PIN “voldoende 

waterdiepte voor de scheepvaart” zodat de weergave van de werkelijke 

toestand van minimaal beschikbare waterdiepte in de Waal verbetert. 

 Laat de baten van rivierkundige optimalisaties onderzoeken van de 

diepteknelpunten in de Waal. Rivierkundige HVWN-optimalisaties hebben 

als voordeel dat baggerwerkzaamheden structureel kunnen verminderen.  

 Besluit, indien rivierkundige optimalisaties batig zijn, of de rivierkundige 

HVWN-netwerkoptimalisatie door RWS-ON zelf of door IRM uitgevoerd 

gaan worden.  

 Vul de IRM scope aan met ideeën voor HVWN verbetering conform deze 

memo. 

 

 


