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INLEIDING

ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat en Stroming een Pilot Dynamisch uiterwaardbeheer gestart. Het doel van deze
pilot is het onderzoeken of door het verwijderen van obstakels in het Waaltraject MillingenNijmegen rivierkundige ruimte gecreëerd kan worden. Deze ruimte kan dan worden benut om
dynamisch uiterwaardbeheer toe te passen.
In het project “Hydraulische berekening Grote Eenheden Gelderse Poort” 1 is de optimale variant
van de vegetatie in de uiterwaarden van de Gelderse Poort voor dynamisch uiterwaardbeheer
geschematiseerd. Om ruimte te maken voor het dynamisch uiterwaardbeheer is een
inventarisatie gemaakt van obstakels welke mogelijk verwijderd kunnen worden om ruimte te
creëren. Deze maatregelen zijn samengevoegd tot een maatregelboek (20190905 Maatregelboek
Dyn Rivierbeheer”).
Op basis van de schematisatie van de vegetatie en het maatregelboek zijn meerdere scenario’s
doorgerekend, waarbij wordt toegewerkt naar een balans in het MHW-effect. Hierbij zijn zowel
de vegetatie als de maatregelen geoptimaliseerd.
De voorliggende memo bevat het MHW-effect van de verschillende scenario’s. In totaal zijn 9
scenario’s uitgewerkt. Bij een drietal scenario’s zijn ook sub-varianten doorgerekend.
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2

UITGANGSPUNTEN

2.1

ALGEMEEN

-

-

Het rivierkundig effect wordt in deze fase enkel bepaald als het waterstandseffect bij
MHW op de rivieras.
De referentie-schematisatie is cyclisch_beheer_millingen_ref en bestaat uit baselinerijn-beno18_5-v1 aangevuld met 4 maatregelen.
Het gehanteerde Waqua-model is beno18_5_20m_waal-v1.
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende software:
o ArcGIS 10.4.1
o Baseline 5.3.3
o Simona 2017, Patch 10
Maatregelboek Dyn Rivierbeheer (05-09-2019)

In paragraaf 2.2 is een beschrijving van de scenario’s gegeven en in Tabel 1 is dit kort
samengevat. In Tabel 2 is opgenomen welke maatregelen in welke scenario’s zijn toegepast, en
of aanpassingen aan de maatregel zijn gedaan t.o.v. het bovengenoemde maatregelboek. Een
overzichtskaart met de locaties van de maatregelen is opgenomen in Bijlage A.
In Bijlage B t/m Bijlage J zijn per scenario een kaartje van de vegetatie en eventueel aanvullende
kaarten met informatie weergeven.

2.2

BESCHRIJVING SCENARIO’S

Scenario 1 en 2 bestaan alleen uit obstakel verwijderingen uit het maatregelboek. In scenario 1
zijn geen maatregelen in de Gendtse Waard meegenomen en in scenario 2 wel.
Voor scenario 3 is naast obstakel verwijdering (maatregelen) ook de maatregel uit het project
Hydraulische berekening Grote Eenheden Gelderse Poort 2 toegepast, met enkele wijzigingen3.
Deze maatregel bestaat uit een ontwerp van Staatsbosbeheer in het kader van de uitwerking
grote eenheden natuur. Hierbij zijn handboekklassen omgezet naar vegetatieleggerklassen en is
versnippering van vegetatie gereduceerd.
Voor scenario 4 wordt maatregel 22 in de Millingerwaard ook meegenomen en is de vegetatie op
enkele locaties gladder gemaakt om de opstuwing te verlagen 4.
Voor scenario 5 is de vegetatie uit scenario 4 behouden en wordt maatregel 2 in de Stadswaard
0,5 m verder verlaagd en aangezet. Ook worden twee maatregelen in de Gendtse Waard (M15 en
M16) verlaagd en toegepast. Deze maatregelen bevinden zich op de toegangsweg richting een
industrieterrein. Een eerder stuk van de weg, bij M14, ligt in de referentie al op 13,5. De
verlaging van de maatregelen leidt nog steeds tot een hogere ligging dan M14. De aanpassingen
zijn toegelicht in Tabel 2.
Voor scenario 6 worden de maatregelen uit scenario 5 toegepast. Daarnaast wordt bovenstrooms
van de Stadswaard, in de Bemmelse Waard en in de Bisonbaai vegetatie gladder gemaakt, om de
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grootste opstuwing uit de grote eenheden som bij rkm 881 te verlagen 5. Van scenario 6 is ook
een variant 6a beschikbaar, waarbij de uitstroom van de Bemmelse Waard vegetatieklasse 30/70
in plaats van 10/90 bevat.
Scenario 7 is een vervolg op variant 6a. Hierbij is verder gekeken waar de inrichting van de
Bemmelse Waard opstuwing en andere stroombanen veroorzaakt. Hier worden voor dit scenario
aanpassingen gedaan, zoals opgenomen in een verslag6. In Bijlage G en Bijlage H is het verschil in
vegetatie met scenario 6 te vergelijken. Ook is in scenario 7 maatregel 9 aangezet, bij de
uitstroom van de Bemmelse Waard. Verder is de instroom van de Bisonbaai gladder gemaakt,
zodat dit minder opstuwing in de rivier geeft i.r.t. uitstroom Gendtse Waard, waar ook maatregel
13 is aangezet om de doorstroming te vergroten. Als laatst is in de Stadswaard maatregel 2
uitgezet en maatregel 4 aan gehouden in combinatie met de vegetatie uit scenario 3. Die was het
meest gunstig tot nu toe.
Scenario 8 is gebaseerd op scenario 7. De aanpassingen zijn opgenomen in een verslag 7. In Bijlage
H en Bijlage I is het verschil in vegetatie met scenario 7 te vergelijken. In dit scenario staat M2
uit, maar M4 aan in de Stadswaard. Ook M6 staat uit en M9 staat aan. De vegetatie in de
Stadswaard en Bemmelse Waard is ruwer geworden, teruggebracht naar scenario 6, behalve
10/90 uitstroom in de Bemmelse Waard. In de uitstroom hiervan, meest benedenstrooms is de
vegetatie ook teruggebracht tot gras-akker. Van scenario 8 is een variant 8a beschikbaar waarbij
maatregel 6 ook is toegepast.
Scenario 9 is het vervolg op scenario 8a, de aanpassingen zijn opgenomen in een verslag 8. In
Bijlage I en Bijlage J is het verschil in vegetatie met scenario 8 te vergelijken. Hiervan zijn twee
varianten beschikbaar met resp. M15 uit of aan, om te onderzoeken hoeveel effect deze opening
in de Gendtse Waard heeft. Ook is gladdere vegetatie bij de uitstroom en verruwing bij de
instroom van de Bisonbaai toegepast.

Mailconversatie met A. Winden (Bureau Stroming) d.d. 17 juli 2020
Gespreksverslag met A. Winden, d.d. 7 augustus 2020
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Tabel 1: Samenvattende beschrijving van de maatregelen en vegetatie per scenario

wsp.com

Scenario

Beschrijving

1

Alleen obstakel verwijdering, zonder Gendtse Waard

2

Alleen obstakel verwijdering, met Gendtse Waard

3

vervolg op 1, met vegetatie uit GES en enkele
wijzigingen, zonder M2, M9, M22, M25 en aanpassing
van M10, M19 en M23

4

vervolg op 3, met M22 aan en gladdere vegetatie in
de Millingerwaard

5

vervolg op 4, vegetatie behouden, M2 aan, M15 en
M16 aangepast en toegepast in de Gendtse Waard

6

vervolg op 5, gladdere vegetatie Bemmelse Waard,
en uitstroom vegetatie 10/90

7

vervolg op 6, meer gladde vegetatie in Bemmelse
Waard, M2 uit, M9 en M13 aan

8

vervolg op 7, met M2 uit, M4/M6/M9 aan, ruwe
stadswaard en Bemmelse waard terug naar scenario
6, behalve 10/90 uitstroom + gladdere grasakker
benedenstrooms van deze uitstroom.

9 / 9a

vervolg op 8a, M15 uit/aan, gladdere vegetatie
uitstroom en verruwing instroom Bisonbaai
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Tabel 2: Geselecteerd maatregelen per doorgerekend scenario
Maatregel-

Uiterwaard

Rkm

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Scenario 6

Scenario 7

Scenario 8

Scenario 9

Stadswaard

881

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja, aangepast

Ja (conform

Nee

Nee

Nee

naar 12 m NAP,

scenario 5)

nummer9
2a

Hoogtelijn van
gemaakt. Ook
kade zuidwest
aangepast.
4

Stadswaard

880,5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5

Stadswaard

883

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Bemmelse

879

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bemmelse

880-

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Waard

881

Bisonbaai

877

Ja

Ja

Ja, aangepast

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

naar 12 m NAP.

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

Waard
9

10
11

Bisonbaai

877

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

12

Bisonbaai

879-

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

877

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

871,5

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

873

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja, hoogteligging

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Nee (9) /Ja (9a)

15,1 m NAP.

scenario 5)

scenario 5)

scenario 5)

(conform

879,5
13

Gendtse
Waard

14

Gendtse
Waard

15

Gendtse
Waard

Hiervoor
hoogtelijn

9
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scenario 5)

Maatregel-

Uiterwaard

Rkm

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Scenario 6

Scenario 7

Scenario 8

Scenario 9

Ja, hoogteligging

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

14,9 m NAP.

scenario 5)

scenario 5)

scenario 5)

scenario 5)

nummer9
benodigd en
kleine verlegging
teenlijn.
16

Gendtse

874

Nee

Ja

Nee

Nee

Waard

Hiervoor
hoogtelijn
benodigd en
kleine verlegging
teenlijn.
17

Gendtse

875

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

876

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

875,5

Ja

Ja

Waard
18

Gendtse
Waard

19

Bisonbaai-

Ja, aangepast

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Erlecomse

naar hoogte op

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

Waard

10,5 m NAP. In
de bocht
(noord)
verbreed met 5
m.

20

Erlecomse

874,2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

873,7

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

873

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

872

Ja

Ja

Ja, kade in het

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

Ja (conform

midden, tussen

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

scenario 3)

Waard
21

Erlecomse
Waard

22

Millingerwa
ard

23

Millingerwa
ard

lage delen ook
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Maatregel-

Uiterwaard

Rkm

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Scenario 6

Scenario 7

Scenario 8

Scenario 9

nummer9
verlaagd naar
10,8 m NAP.
25

Klompenwa

870

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja3

Ja4

Ja (conform

Ja5

Ja6

Ja7

Ja7

ard
Grote
eenheden2

wsp.com

scenario 4)

pagina 7/28

3

WATERSTANDSEFFECT

3.1

BASIS: GROTE EENHEDEN SOM EN SCENARIO 1 EN 2, MET ALLEEN OBSTAKEL
VERWIJDERING

Het waterstandseffect voor de Grote Eenheden Som (GES) en de scenario’s met alleen obstakel
verwijdering (1 en 2) is te zien in figuur 1.
Voor scenario 2 is zichtbaar dat in het gebied waarin obstakels worden verwijderd een maximale verlaging
van de waterstand van 16,87 centimeter wordt behaald. Bij Pannerdensche Kop is de waterstandsdaling
nog circa 5 centimeter. De karakteristieke uitstroompiek is 0,7 centimeter.
Uit de verschillen tussen scenario 1 en 2 blijkt dat de grootste bijdrage aan dit effect wordt geleverd door
de maatregelen 14 t/m 17, allen in de Gendtse Waard. Zonder deze maatregelen wordt een
waterstandverlaging van 4 centimeter gerealiseerd.
De maatregel uit het project “Grote Eenheden”2 leidt zeer beperkt tot waterstandsdaling en voornamelijk
tot waterstandsverhoging. De maximale waterstandsverhoging is circa 5 cm, ter hoogte van rkm 875. Dit
wordt veroorzaakt door de aanpassingen in de Stadswaard/Bisonbaai en de Bemmelse Waard. Hierbij valt
op dat voornamelijk in de Bemmelse Waard een mengklasse 70/30 wordt toegevoegd ter vervanging van
riet en ruigte/grasland (rkm 876,5 en 878). Mengklasse 70/30 is flink ruiger en wordt toegepast op een
relatief smal stuk rivier plus uiterwaard, waardoor deze verruwing nog meer effect heeft. Ditzelfde geldt
voor het gebied rond het splitsingspunt Pannerdensche Kop.
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Figuur 1: MHW-effect op de as van de rivier van GES en scenario’s 1 en 2. Positief is opstuwing, negatief is verlaging van de waterstand.
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3.2

SCENARIO 3, 4 EN 5

Scenario 3 is een combinatie van obstakel verwijdering en aanpassing van de vegetatie2. Scenario 3 leidt tot
een maximale waterstandsverhoging van 4,0 cm. Bij Pannerdensche Kop is de waterstandsverhoging 2,5
cm. Bovenstrooms van Nijmegen (rkm 881) treedt een kleine waterstandsdaling van 1,0 cm op.
- De waterstandsdaling door de verruimende maatregelen verlaagt het verhogende
waterstandseffect van de (ruwere) vegetatie. Desondanks leidt de combinatie voornamelijk tot
opstuwing, en heeft de waterstandsdaling door de verruimende maatregelen te weinig effect om
dit te compenseren.
- Opvallend is ook dat ter hoogte van rkm 874 de waterstandsverhoging toeneemt. Op deze locatie
zouden de rivierverruimende maatregelen in de Gendtse Waard kunnen bijdragen aan
waterstandsverlaging. Ook zijn benedenstrooms, in de Erlecomse Waard enkele percelen
veranderd van mengklasse 90/10 naar mengklasse 70/30 en een groot perceel van gras en akker
naar mengklasse 90/10, wat leidt tot opstuwing.
In scenario 4 is de rivierverruimende maatregel benedenstrooms van de Millingerwaard, nummer 22
toegepast en is op verschillende locaties de vegetatie gladder gemaakt, o.a. ook in de Erlecomse Waard. Dit
scenario leidt tot een maximale waterstandsverhoging van 4,5 cm. Bij Pannerdensche Kop is de
waterstandsverhoging 1,8 cm.
- De gladdere vegetatie in de Erlecomse Waard (rkm 874-873) heeft een positief effect gehad op de
waterstand bovenstrooms ten opzichte van scenario 3. De opstuwende piek bij 874 is verkleind,
van 1,75 cm naar 1,05 cm.
- Opvallend is de toename in waterstandsverhoging vanaf rkm 879 ten opzichte van scenario 3. Dit
leidt uiteindelijk tot een hogere piek. Het optreden van een verhoging op deze locatie is ook al
zichtbaar in het effect van de Grote Eenheden Som, maar wordt afgezwakt door de maatregelen.
- Ook bij rkm 881 is de waterstandsverhoging opvallend. Echter wordt dit na de piek
gecompenseerd met een kleine waterstandsdaling. Het optreden van een verhoging op deze
locatie is ook al zichtbaar in het effect van de Grote Eenheden Som.
De vegetatie in scenario 5 is behouden zoals in scenario 4 en maatregel 2 in de Stadswaard en maatregelen
15 en 16 in de Gendtse Waard zijn toegepast in dit scenario.
- Door de toepassing van maatregel 2 stroomt 100 m3/s meer water richting de Stadswaard t.o.v.
scenario 4. Dit veroorzaakt meer waterstandsdaling bovenstrooms van de maatregel, maar een
waterstandsverhoging benedenstrooms van de uiterwaard doordat meer water richting het
zomerbed stroomt bij de uitstroom.
- De toepassing van de maatregelen in de Gendtse Waard is terug te zien bij de waterstandsdaling
bij rkm 874,5.
- Het debiet door de Bemmelse waard is niet veranderd t.o.v. de referentie. Stroomlijnen vanuit de
Bemmelse Waard lopen veel directer terug de rivier in dan bij de referentie (zie kaartjes in Bijlage
F). Een deel komt van de noordkant van de uiterwaard, daar gaat minder doorheen dan in de
referentie. Daarnaast lijkt het 30/70 gebied veel op te stuwen, waardoor de stroomlijnen
veranderen.

wsp.com
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Figuur 2: MHW-effect op de as van de rivier van GES en scenario’s 3, 4 en 5. Positief is opstuwing, negatief is verlaging van de waterstand.
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3.3

SCENARIO 6 EN 7

In scenario 6 worden de maatregelen uit scenario 5 toegepast en wordt op meerdere locaties de vegetatie
gladder gemaakt. Het resultaat van scenario 6 toont:
- dat de gladdere vegetatie in de Bemmelse Waard bijdraagt aan aanmerkelijk minder
waterstandsverhoging.
- Tussen scenario 6 en 6a, waarbij de uitstroom van de Bemmelse Waard vegetatieklasse 30/70 resp.
10/90 bevat, is het opvallend dat de gladdere vegetatie bij de uitstroom een centimeter minder
verhoging geeft.
Uit de resultaten van scenario 7 blijkt:
- Maatregel 4 is belangrijk om aan te zetten voor de instroom van de Stadswaard.
- Maatregel 9 in de Bemmelse Waard is gunstig voor de uitstroom door minder
waterstandsopstuwing / concentratie van uitstroom aan het uiteinde van de uiterwaard.
- De locatie bij de uitstroom van de Bemmelse Waard heeft veel effect op de waterstand.
- Gladdere vegetatie in de Stadswaard veroorzaakt 1 mm opstuwing t.o.v. scenario 6a. Ruwere
vegetatie is dus gewenst.

wsp.com
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Figuur 3: MHW-effect op de as van de rivier van GES en scenario’s 5, 6, 6a en 7. Positief is opstuwing, negatief is verlaging van de waterstand.
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3.4

SCENARIO 8 EN 9

Bij scenario 8 valt het volgende op:
- Het aanzetten van maatregel 6 in variant 8a resulteert in 0,5 cm waterstandsdaling vanaf rkm 879.
- Van de vegetatieaanpassing in de uitstroom van de Bemmelse waard is te leren dat vegetatie in de
uitstroom veel effect kan hebben. De opstuwing bij rkm 881 was in scenario 6a (vegetatie in 8/8a
is hiernaar teruggezet voor de Bemmelse waard) wel 2,3 cm en dat wordt 0,6 cm in 8a, alleen door
het aanpassen van de uitstroom (meest westelijk van de uiterwaard van 10/90 naar grasland, zie
ook Bijlage I). Dit is een verlaging van 1,7 cm.
- Bij rkm 878,5 en 876 zijn nog kleine opstuwingen aanwezig die wenselijk zijn om te verlagen.

Scenario 9 is het laatst doorgerekende scenario. Ook hiervan zijn twee varianten gemaakt, waarbij het
effect van Maatregel 15 in de Gendtse Waard wordt geanalyseerd.
- In scenario 9a is maatregel 15 toegepast, en wordt het effect van de vegetatie duidelijk. De
gladdere uiterwaard bij de Bisonbaai resulteert in een kleine verlaging van de opstuwing t.o.v.
scenario 8 vanaf rkm 878,5 en werkt door verder bovenstrooms.
- In scenario 9 staat maatregel 15 uit. Een kleinere waterstandsdaling wordt gerealiseerd bij rkm
873 doordat minder water de Gendtse Waard instroomt. Dit heeft een gunstig effect op de
opstuwing t.o.v. scenario 8 bij rkm 876,5. Hier wordt een kleine verlaging van de opstuwing
gerealiseerd, doordat minder water vanuit de uiterwaard terugstroomt richting het zomerbed.
- Scenario 9 toont een maximale opstuwing van 0,8 cm en een waterstandsdaling van maximaal 3,26
cm.

Figuur 4: MHW-effect op de as van de rivier van GES en scenario’s 6a, 8, 8a, 9 en 9a. Positief is opstuwing, negatief is verlaging van de waterstand.
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3.5

OVERZICHT WATERSTANDSEFFECT

In de tabel hieronder is per scenario de maximale waterstandsverhoging en waterstandsdaling weergeven.
Tabel 3: Maximale waterstandsverhoging en -daling per scenario en varianten
Scenario
MHW-effect

wsp.com

Waterstandsverhoging
[cm]

Waterstanddaling
[cm]

GES

+5,41

-1,51

1

+0,73

-3,98

2

+0,74

-16,87

3

+4,04

-1,09

4

+4,52

-1,08

5

+5,02

-1,92

6

+3,43

-3,02

6a

+2,88

-3,38

7

+2,76

-3,47

8

+1,65

-4,23

8a

+1,20

-4,52

9

+0,81

-3,26

9a

+1,02

-4,65
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4

CONCLUSIES

In dit project is gekeken waar ruimte is voor dynamische uiterwaardbeheer in combinatie met wel of niet
verwijderen van obstakels in de uiterwaarden. Geanalyseerd is hoe dit kan worden geoptimaliseerd tot een
goede balans, met een geoptimaliseerd hoogwaterreferentie (MHW- effect).
- De Grote Eenheden Som, met alleen aanpassingen in de referentie voor vegetatie conform
dynamisch uiterwaardbeheer resulteert in een maximale waterstandsverhoging van 5,41 cm en daling van 1,51 cm.
- Het scenario met alle mogelijke obstakel verruimingen, inclusief de Gendtse Waard resulteert in
een maximale waterstandsverhoging van 0,74 cm en -daling van 16,87 cm. De maatregelen in de
Gendtse Waard verlagen een belangrijke toegangsweg naar een industrieterrein, welke zoveel
mogelijk bereikbaar moet blijven, dus tijdens het project is ook het effect zonder deze
maatregelen onderzocht. Dit scenario resulteert in een maximale waterstandsverhoging van 0,73
cm en -daling van 3,98 cm.
- De combinatie van de Grote Eenheden Som met de obstakel verwijdering zonder de Gendtse
Waard (scenario 3) leidt tot een maximale waterstandsverhoging van 4,04 cm en -daling van 1,09
cm.
- Het effect van de Gendtse Waard obstakels is zeer groot. In het project is duidelijk geworden dat
in de referentie het ene deel van de toegangsweg lager ligt dan andere delen. Hierdoor is het toch
mogelijk om de toegangsweg op enkele locaties te verlagen, tot maximaal de minimale hoogte van
de huidige weg. Daarmee verandert namelijk niet de inundatiefrequentie van de weg, en daarmee
de bereikbaarheid van het terrein.
- Na meerdere optimalisaties aan zowel de vegetatie uit de Grote Eenheden Som als aan de
obstakels in de uiterwaarden, zowel aanpassen als wel/niet toepassen, is met het laatste scenario
(scenario 9) het hoogwaterreferentie effect geoptimaliseerd tot een maximale
waterstandsverhoging van 0,81 cm en maximale waterstandsverlaging van -3,26 cm.
- De optimalisaties ten opzichte van het gecombineerde scenario (scenario 3) resulteren in een
flinke verbetering van het waterstandseffect. De opstuwing is verminderd met 3,23 cm en de
daling is vermeerderd met 2,17 cm.
Door de optimalisaties en resultaten van dit project is veel inzicht verkregen in de mogelijkheden in het
gebied van de Gelderse Poort. Alleen toepassen van dynamische uiterwaardbeheer leidt tot veel te veel
waterstandsverhoging langs de as van de rivier en dat is niet wenselijk in relatie tot waterveiligheid. Dit
project heeft aangetoond dat bij toepassing van ruimte maken voor vegetatieontwikkeling door middel
van dynamisch beheer gecombineerd met obstakel verwijdering in het gebied van de Gelderse Poort kan
leiden tot een flinke verbetering van het waterstandseffect. De opstuwing is verminderd met 3,23 cm en de
daling is vermeerderd met 2,17 cm.
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5

AANBEVELINGEN

-

-

-

-
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Aanbevolen wordt om de optimalisaties en het resultaat eerst te bespreken met bevoegd gezag
(RWS-ON).
Daarnaast wordt aanbevolen om het ontwerp ook te beoordelen op dwarsstroming en morfologie.
Deze effecten zijn eveneens van belang voor de functies van de rivier en waarop rivierkundige
beoordeeld moet worden voor het aanvragen van een waterwetvergunning.
Het uitvoeren van een morfologische studie zou kunnen worden uitgevoerd zoals bij het project
Ruimte voor Middenafvoeren, op de Middenwaal. Daar is aangetoond dat meerdere
rivierverruimende maatregelen nabij elkaar het morfologische effect positief beïnvloeden en van
elkaar kunnen opheffen. Ook leidt de toename van dynamiek door de maatregelen tot het
tegengaan en/of vertragen van de voortschrijdende bodemerosie van het zomerbed. Het project
bij de Gelderse Poort betreft ook meerdere maatregelen nabij en achter elkaar, waardoor de
dynamiek in het gebied vergroot. Daardoor biedt ook dit project een kans voor het positief
beïnvloeden van de morfologische effecten tussen de verschillende uiterwaarden en het
tegengaan van de voortschrijdende bodemerosie van het zomerbed. Het wordt sterk aanbevolen
om dit te analyseren.
Tevens wordt aanbevolen om het ontwerp nog verder te optimaliseren, in overeenstemming met
bevoegd gezag, om uiteindelijk te kunnen komen tot een rivierkundige beoordeling op basis van
het RBK 5.0 en een waterwetvergunning. Hierbij wordt aanbevolen om zowel op MHW-effect,
dwarsstromingseffect en morfologisch effect te optimaliseren.
In alle uiterwaarden van de Gelderse Poort zijn mogelijkheden aanwezig om de rivierkundige
effecten verder te optimaliseren met het oog op waterveiligheid, scheepvaart en natuurdoelen.
Het verder optimaliseren biedt extra mogelijkheden om aan te tonen dat meer dynamische
rivierbeheer kan worden toegestaan in de Gelderse Poort, zonder dat dit negatief is voor de
waterveiligheid.
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BIJLAGE A.

RIVIERVERRUIMENDE MAATREGELEN

Figuur 5: Overzichtskaart Rivierverruimende Maatregelen
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BIJLAGE B.

SCENARIO 1

Geen schematisatie van vegetatie in dit gebied. Vegetatie gelijk aan referentie, zie hieronder.
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BIJLAGE C.

SCENARIO 2

Geen schematisatie van vegetatie in dit gebied. Vegetatie gelijk aan referentie, zie Bijlage B.
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BIJLAGE D.

wsp.com

SCENARIO 3
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BIJLAGE E.
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SCENARIO 4
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BIJLAGE F.

SCENARIO 5

Vegetatie schematisatie is conform scenario 4, zie ook Bijlage E. Hieronder zijn twee kaartjes (links referentie, rechts scenario 5) van de debietlijnen in de Bemmelse
Waard opgenomen.
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BIJLAGE G.
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SCENARIO 6
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BIJLAGE H.
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SCENARIO 7
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BIJLAGE I.
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SCENARIO 8
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BIJLAGE J.
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SCENARIO 9
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