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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De komende jaren zullen er in het gebied rond Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van 

maatregelen worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Dit is nodig om de kans 

op overstromingen zoals deze zich in 1993 en 1995 hebben voorgedaan te minimaliseren. 

De maatschappelijke en economische schade daarvan was enorm. Door een integrale 

benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar 

ontstaat ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het 

heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding 

ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap. Rivierverruiming, bescherming 

tegen hoogwater en ruimtelijke en economische ontwikkelingen gaan in deze 

gebiedsontwikkeling hand in hand. 

 

Op 5 oktober 2016 heeft Mooder Maas – combinatie Dura Vermeer-Ploegam (MM) het 

contract getekend met de Provincie Limburg voor de realisatie van het project 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). De belangrijkste onderdelen van dit project 

zijn: 

 Het reactiveren van de Oude Maasarm; 

 Aanleg van de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum; 

 Aanleg van nieuwe dijken en versterking van de bestaande dijken; 

 Een nieuwe provinciale weg, aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden, 

reconstructie van lokale wegen; 

 De uitbreiding en herinrichting van de jachthaven van Wanssum; 

 Realisatie van nieuwe natuur. 

 

In 2015 heeft RoyalHaskoningDHV (RHDHV) een milieueffectrapport (MER) opgesteld voor 

de gebiedsontwikkeling. De voorkeursvariant uit deze studie, kortweg de VKV genoemd, is 

in de tenderfase van de lopende opdracht uitgewerkt tot een aanbiedingsontwerp. Inmiddels 

is dit aanbiedingsontwerp doorontwikkeld tot een voorlopig ontwerp. In voorliggende 

rapportage wordt de rivierkundige toetsing van dit voorlopig ontwerp beschreven. 

1.2 Doel van dit rapport 

Het doel van dit rapport is om te toetsen of het voorlopig ontwerp (VO) van het project GOW 

voldoet aan alle rivierkundige eisen die voor dit project gelden. De toetsing heeft 

plaatsgevonden op basis van het VO zoals beschikbaar in week 19, 2017. De onderstaande 

PIP-herzieningen zijn, voor zover relevant, meegenomen. 

-           Herziening 1: Brug Ooijen 

-           Herziening 2: Brug Blitterswijck 

-           Herziening 3: Kern Wanssum 

-           Herziening 5, 6 en 7: Rondweg West (geen raakvlak met waterstandsdaling) 

-           Herziening 8&10; Bouwkavels binnendijks (geen raakvlak met waterstandsdaling) 

-           Herziening 13: Beplantingsplan Rondweg (geen raakvlak met waterstandsdaling) 

-           Herziening 11: Tankstation (geen raakvlak met waterstandsdaling) 

-           Herziening 14: Waterkeringen / Hoge gronden. 

 

De belangrijkste eis betreft het behalen van de rivierkundige taakstelling. Daarnaast is 

getoetst of het project geen ongewenste rivierkundige effecten veroorzaakt. 
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1.3 Leeswijzer 

Als eerst worden in hoofdstuk 2 alle uitgangspunten voor de rivierkundige toetsing 

opgenoemd. Het betreft zowel de methodiek en modellen die worden gebruikt als de 

rivierkundige eisen waaraan het project moet voldoen. Hoofdstuk 3 bevat een korte 

beschrijving van het inrichtingsplan en de manier waarop dit in het rivierkundige model is 

gezet. In dit hoofdstuk wordt ook besproken welke onderdelen van het inrichtingsplan nog 

verder uitgewerkt worden in de komende periode. Hoofdstuk 4 is de kern van dit rapport en 

bevat de resultaten van de rivierkundige toetsing. Deze zijn samengevat in hoofdstuk 5, dat 

tevens een eindoordeel bevat voor deze toetsing. 
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2. Uitgangspunten voor de toetsing  

2.1 Herkomst rivierkundige eisen 

De belangrijkste uitgangspunten wat betreft taakstelling en te gebruiken modellen zijn al 

jaren geleden vastgelegd in de vooronderzoeksfase en zijn sindsdien niet gewijzigd. In 

december 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen Mooder Maas en RWS om de 

toetscriteria verder te specificeren. Na dit overleg zijn nog enkele aanvullende afspraken 

gemaakt met RWS voor de hydraulische toetsing, die in verschillende emails zijn vastgelegd 

(in paragraaf 2.2 wordt verwezen naar emails indien van toepassing). In dit hoofdstuk 

worden alle uitgangspunten ten aanzien van de rivierkundige toetsing genoemd en 

toegelicht. 

2.2 Modellen en methoden 

 De rivierkundige effect worden getoetst volgens het Rivierkundig Beoordelingskader 

(RBK) versie 2.01, tenzij andere afspraken zijn gemaakt voor bepaalde onderdelen 

van het RBK. Omdat het project Ooijen-Wanssum door zijn omvang en effecten niet 

te vergelijken is met het type projecten dat doorgaans getoetst wordt volgens het 

RKB, zijn voor veel aspecten andere afspraken gemaakt over de toetscriteria. 

 Als Baseline-referentie geldt het Deltamodel ‘maas_hk_new’. In dit model zitten de 

dijkringen als hoge (niet overstroombare) kades. De Klimaatbuffer zit niet in deze 

referentie. 

 Er wordt gebruik gemaakt van een WAQUA-deelmodel van km 106 tot 143 en van 

een fijn rooster (Rooster_Ooijen.rgf). 

 De voorbewerking voor de rivierkundige berekeningen wordt gedaan met Baseline 

versie 4.03. Dit is een aanvullende afspraak die is gemaakt met John Lucassen 

(Projectbureau Ooijen-Wanssum) en Jan Bremer (RWS Zuid-Nederland), 

vastgelegd per email d.d. 5 april 2017. 

 Voor de ruwheden worden Handboekklassen gebruikt. 

 Voor hellingen steiler dan 1:7 wordt een overlaat toepast in de vorm van een kade 

of een hoogteverschillijn. 

 De rivierkundige berekeningen worden uitgevoerd met WAQUA 2015-01 patch 4. 

Dit is een aanvullende afspraak die is gemaakt met John Lucassen (Projectbureau 

Ooijen-Wanssum) en Jan Bremer (RWS Zuid-Nederland), vastgelegd per email d.d. 

5 april 2017. 

 Het waterstandseffect bij Maatgevend Hoogwater wordt bepaald bij een stationaire 

afvoer van 3.275 m
3
/s. 

 Het morfologisch effect op de vaargeul wordt volgens de methodiek bepaald die ook 

is toegepast voor de MER studie. Deze methodiek is beschreven in Bijlage A van 

het deelrapport rivierkunde van de MER studie (RHDHV, 2015) en komt erop neer 

dat alleen de erosie en sedimentatie tussen km 123,0 en 123,4 wordt beschouwd 

voor het baggerbezwaar. 

 De dwarsstroming wordt getoetst volgens de methodiek die ook is toegepast voor 

de MER studie. Dit betekent dat de dwarsstroming voor ieder WAQUA-rekencel 

wordt bepaald op een lijn op 25 m vanaf de as van de rivier. De dwarsstroming 

wordt bepaald voor de afvoeren 1250, 1500 en 2000 m
3
/s. 

 Voor de vrij eroderende oevers wordt de evenwichtssituatie van de oevers 

meegenomen in de berekeningen. Tijdens het overleg met RWS van 20 december 

2016 is afgesproken dat het pakket WAQBANK gebruikt moet worden om deze 

evenwichtssituatie vast te stellen. Later is echter gebleken dat WAQBANK voor dit 

project geen geschikte methode is voor het bepalen van de evenwichtssituatie. 
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Daarom is in overleg met RWS besloten om de evenwichtssituatie te bepalen op 

basis van expert judgement (afspraak per email met Jan Bremer van RWS d.d. 19-

1-2017). 1. Bij deze expert judgement is de oevererosie gerelateerd aan de 

volgende relevante abiotische componenten:  

o Ligging in de binnenbocht-of buitenbocht; 

o De hoogte van de potentiële erosiezone tov het stuwpeil; 

o De bodemopbouw; 

o De diepte van de ontstening t.o.v. het stuwpeil. 

Daarnaast zijn referentieplaatsen in de directe omgeving beschouwd waar de 

bestorting ontbreekt of al verwijderd is. Deze situaties zijn er voldoende in de 

omgeving van Ooijen-Wanssum. 

2.3 Toetscriteria rivierkundige effecten 

Voor de effecten van het ontwerp voor Ooijen-Wanssum wordt op verschillende onderdelen 

vergeleken met de effecten van de VKV; de negatieve rivierkundige effecten mogen niet 

groter zijn dan die van de VKV. De toetscriteria uit het RBK 2.01 komen door deze afspraak 

te vervallen voor de betreffende onderdelen. Dit betekent dat het project moet voldoen aan 

de volgende criteria: 

 De waterstanddaling moet ten minste 37,0 cm zijn. Dit is opgebouwd uit 35 cm 

taakstelling en 2 cm extra om mogelijke initiatieven en uitbreiding in het winterbed 

te kunnen faciliteren. 

 De benedenstroomse piek dient geoptimaliseerd te worden en in principe niet hoger 

dan 2,9 cm te zijn (dit is gelijk aan de piek uit de VKV en vormt het streefgetal). 

 De dwarsstroming mag niet groter zijn dan 0,15 m/s. 

 Het baggerbezwaar (jaarlijks weg te bagger volume) mag niet groter zijn dan 5.000 

m
3
. 
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3. Inrichtingsplan 

3.1 Inrichtingsplan in het rivierkundig model 

Het inrichtingsplan dat rivierkundig is getoetst betreft het Voorlopig Ontwerp (VO) van mei 

2017. Dit is de vierde versie van het VO waarvoor rivierkundige berekeningen zijn 

uitgevoerd, en wordt daarom VO versie 4.0, of kortweg VO4, genoemd. Dit ontwerp is 

uitgebreid beschreven in de ontwerpnota, die momenteel wordt opgesteld. In voorliggende 

rapportage wordt vooral ingegaan op de manier waarop het inrichtingsplan is 

geschematiseerd en welke brondata hiervoor is gebruikt.  

 

Het inrichtingsplan is in het model gezet met de maatregel ‘ma_gow_vo4_a1’. Hiermee is de 

variant ‘gow_vo4’ opgebouwd vanuit het referentiemodel. 

 

De geometrie van het inrichtingsplan is grotendeels gebaseerd op het 3D-ontwerp van 9 

mei 2017, dat alle gebieden in de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum en de Oude 

Maasarm bevat waar ingrepen in de geometrie gaan plaatsvinden. Hier zijn voor de 

volledigheid ook de tekeningen waarin dit 3D-model datamodel gevisualiseerd zijn 

benoemd: 

 1503332-00579, versie D, 19-5-2017 (situatie Oude Maasarm) 

 1503332-00579, versie D, 19-5-2017 (profielen Oude Maasarm) 

 1503332-00580, versie D, 19-5-2017 (situatie hoogwatergeul Ooijen) 

 1503332-00580, versie D, 19-5-2017 (profielen hoogwatergeul Ooijen) 

 1503332-00581, versie D, 19-5-2017 (situatie hoogwatergeul Wanssum) 

 1503332-00581, versie D, 19-5-2017 (profielen hoogwatergeul Wanssum) 

Aan de randen van dit 3D-ontwerp zijn soms correcties toegepast om het ontwerp aan te 

laten sluiten op het Baseline-referentiemodel. Naast alle aanpassingen in de geometrie die 

in het 3D-ontwerp zitten, bevat de maatregel nog enkele wijzigingen: 

 De reeds uitgevoerde onderdelen van de Klimaatbuffer zitten niet in de Baseline-

referentie. Deze zijn overgenomen uit de VKV (RHDHV, 2015) en waar nodig 

aangesloten op het 3D-ontwerp.  

 De aanpassingen bij de haven van Wanssum (waaronder de verlenging van de 

havenkom) zijn geen onderdeel zijn van de scope van Mooder Maas en zitten 

daarom niet in het 3D-model. Deze zijn ook overgenomen uit het VKV. 

 Het 3D-ontwerp bevat niet de evenwichtssituatie van de natuurlijke oevers bij 

Ooijen. Deze zijn met extra hoogtelijnen in het de maatregel gezet.  

De bodemhoogte is voornamelijk opgebouwd met breuklijnen en hoogteverschillijnen (bij 

hellingen > 1:7). Op enkele plaatsen zijn ook winterbedpunten gebruikt. De Maasweg zit in 

het hoogtemodel en is daarnaast ook als kade geschematiseerd. 

 

De ruwheid in het model is afgestemd op de bodemhoogten en bevat in de weerden Ooijen 

en Wanssum vooral natuurlijk grasland, open water omringd door moeraszones en kleinere 

gebieden met struweel en bos. Rond de riviergeulen in Ooijen en Wanssum (dit zijn de geul-

segmenten die zijn aangetakt op de Maas) ligt een zandstrand van 10 m breed op het 

niveau tussen 11,00 en 11,50 m+NAP, waarbij op enkele locaties een strook struweel aan 

het strand grenst. In de Oude Maasarm ligt ten noorden van de geulsegmenten 

voornamelijk natuurlijk grasland en bos. Aan de zuidkant van de geulsegmenten, waar de 

geometrie niet of nauwelijks wordt gewijzigd, zijn de ruwheden uit de VKV overgenomen. 

Een groot deel van dit gebied bestaat uit een mengklasse met 75% hardhoutooibos met 

25% grasland.  

 

De dijkringen in het model zijn, evenals in het referentiemodel, geschematiseerd als hoge, 

niet-overstroombare kades. Voor de ligging van de kruinlijn van de dijkringen is uitgegaan 
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van het voorlopige dijkontwerp van mei 2017. De hoogte van de overstroombare kades in 

het projectgebied is overgenomen uit de VKV. Daarnaast zijn in de Oude Maasarm enkele 

korte kades toegevoegd die als drempels tussen geulsegmenten dienen. 

 

Om de geometrie, ruwheden en kades van het referentiemodel en het inrichtingsplan 

inzichtelijk te maken zijn de volgende A0-kaarten gemaakt, die zijn bijgevoegd bij dit 

rapport: 

 1.GOW_bodemhoogte_kades_REF_A0 

 2.GOW_bodemhoogte_kades_VO4_A0 

 3.GOW_ruwheid_REF_A0 

 4.GOW_ruwheid_VO4_A0 

 

3.2 Nader uit te werken aspecten van het inrichtingsplan 

Het inrichtingsplan dat in dit rapport is getoetst betreft een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is 

al in meerdere slagen uitgewerkt en geoptimaliseerd, maar er zijn nog enkele onderdelen 

van dit plan die nog nader uitgewerkt worden in de komende periode en die daarom nog 

niet (volledig) in de schematisatie zijn meegenomen. De belangrijkste onderdelen die nog 

verder uitgewerkt gaan worden zijn: 

 Momenteel wordt nog gewerkt aan een ontwerp voor buitendijkse grond-

aanvullingen die tegen de dijken aan komen te liggen. Omdat dit op dit moment nog 

niet volledig uitgewerkt is, zijn deze niet meegenomen in de berekeningen. De 

grondaanvullingen zorgen waarschijnlijk voor een klein verlies aan waterstands-

daling. Een eventueel verlies aan waterstandsdaling zal binnen het DO (Definitief 

Ontwerp) worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een iets grotere ontgraving in 

de hoogwatergeul Ooijen, zodat de buitendijkse aanvullingen geen invloed hebben 

op het halen van de taakstelling. 

 Het ontwerp voor de bruggen, inclusief eventuele grondlichamen en brugpijlers, is 

nog niet in detail meegenomen in de berekeningen. Het effect van brugpijlers in 

WAQUA is voor het project Ooijen-Wanssum al eerder onderzocht (Arcadis, 2012). 

Hieruit is gebleken dat het effect van de pijlers verwaarloosbaar is. De landhoofden 

zijn wel meegenomen in de berekeningen. 

 Er zullen in de komende periode nog enkele wijzigingen aan de ruwheden in het 

gebied worden gedaan. Deze komen voort uit een nadere detaillering van het 

landschappelijk ontwerp. Er wordt niet verwacht dat dit grote consequenties heeft 

voor de hydraulische effecten. 

 De hoogteligging ter plaatse van de geulen en moerassen is gebaseerd op 

isohypsen die uit de grondwaterberekeningen komen. Inmiddels zijn echter nieuwe 

berekeningen uitgevoerd om de grondwaterstanden te bepalen. Naar aanleiding 

van deze nieuwe berekeningen kan de hoogteligging van de geulen en 

moeraszones nog iets aangepast worden. De verwachting is dat dit geen grote 

hydraulische effecten heeft en kan worden opgevangen binnen de hydraulische 

overruimte van het ontwerp.  
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4. Rivierkundige toetsing 

4.1 Waterstandsdaling in de rivieras (taakstelling) 

In Figuur 1 is het waterstandseffect op de as van de rivier te zien bij een maatgevende 

afvoer van 3275 m
3
/s (1/250 situatie). De maximale waterstandsdaling is 37,17 cm en vindt 

plaats bij rivierkilometer (rkm) 122,7. Het voorlopig ontwerp heeft hiermee ruim 3 mm meer 

waterstandsdaling dan de VKV en voldoet aan de taakstelling van 37,0 cm.  

 

 
Figuur 1: Waterstandseffect (cm) in de as van de rivier bij 3275 m

3
/s. 

Het waterstandseffect is ook bepaald bij een afvoer van 3800 m
3
/s. Dit is de afvoer die voor 

dit project is vastgelegd als de 1/1250 situatie. Het maximale effect bij deze afvoer is 43,8 

cm en treedt ook op bij rkm 122,7. 

4.2 Lokale waterstandsverhoging in de rivieras 

Aan de benedenstroomse kant van het projectgebied vindt een lokale waterstandsverhoging 

plaats. Dit komt doordat het water uit hoogwatergeul Wanssum en de Oude Maasarm (via 

de haven van Wanssum) weer terug de Maas in stroomt. De piek is met behulp van een 

aantal testberekeningen geminimaliseerd door: 

 De vorm van de uitstroom van de riviergeul bij Wanssum te optimaliseren. 

 Rekening te houden met de onttrekking van water door hoogwatergeul Wanssum; 

te veel rivierverruiming in Wanssum leidt tot een hogere waterstandspiek. 

 Rekening te houden met de afvoerverdeling tussen het splitsingspunt in de Oude 

Maasarm (afvoer door de uitstroom bij Blitterswijck en door het dal van de 

Molenbeek). Hoe meer afvoer door het dal van de Molenbeek stroomt, hoe groter 

de waterstandspiek. 

 

De optimalisaties hebben geleid tot een maximale waterstandstoename van 2,72 cm, die 

plaatsvindt bij rkm 132,7. Deze piek is 2 mm kleiner dan de piek in de VKV en voldoet 

daarmee aan de rivierkundige eis. 
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De waterstandspiek is ook bepaald voor een afvoer van 3800 m
3
/s (1/1250 situatie). De 

piek, die bij deze afvoer plaatsvindt bij rkm 132,9, is maximaal 3,51 cm. 

4.3 Lokale waterstandsverhoging aan de dijk 

Figuur 2 toont een ruimtelijk beeld van de lokale waterstandsverhoging rondom de haven 

van Wanssum bij een afvoer van 3275 m
3
/s. Het Voorlopig Ontwerp heeft de volgende 

maximale effecten: 

 Een maximale verhoging van de waterstand van 3,1 cm direct tegen de noordelijke 

dijk, ter hoogte van rkm 132,6. In de VKV is dit 3,3 cm. 

 Een maximale verhoging van 2,7 cm tegen de zuidelijke dijk, ter hoogte van rkm 

133. In de VKV is dit 2,8 cm. 

 Een maximale verhoging van 6,1 cm rond de jachthaven van Wanssum. In de VKV 

is dit 4,9 cm. De hogere opstuwing in het Voorlopig Ontwerp kan worden verklaard 

door een iets groter debiet door het dal van de Molenbeek en dus ook door de 

jachthaven.  

 

Met de dijkbeheerder moet worden afgestemd of de opstuwing langs de dijken acceptabel 

is. 

 

 
Figuur 2: Waterstandsverschil bij de haven van Wanssum bij 3275 m

3
/s.  

Bij een afvoer van 3800 m
3
/s (1/1250 situatie) is de maximale opstuwing bij de noordelijke 

dijk 3,7 cm en bij de zuidelijke dijk 3,8 cm. 
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4.4 Hinder scheepvaart door dwarsstroming 

Op plaatsen waar water vanuit de uiterwaarden terugstroomt richting de rivier, of waar juist 

water vanuit de rivier richting de uiterwaard stroomt, kan een dwarsstroming optreden die 

hinderlijk is voor de scheepvaart. Vooral bij de aantakkingen van geulen op de rivier kan dit 

een probleem vormen. In het project GOW zijn eventuele problemen te verwachten bij de 

uitstroom van de riviergeulen van Ooijen en Wanssum en bij de uitstroom vanuit de haven 

bij Wanssum naar de rivier. 

 

Bij het bepalen van de dwarsstroming is de methodiek uit de MER-studie van RHDHV 

zoveel mogelijk gevolgd. In deze studie is de dwarsstroming bepaald op een lijn van 25 m 

vanaf de as van de rivier. Normaal gesproken moet de dwarsstroming worden bepaald aan 

de rand van de vaargeul. Hiervan is een bestand opgenomen in de legger, waarbij de rand 

van de vaargeul op de MLW-lijn (Maatgevend Laagwater-lijn) bij de oever ligt. Om de 

methodiek vergelijkbaar te houden met de MER-studie is dit bestand echter niet gebruikt, 

maar de methodiek uit de MER-studie gevolgd. Aanvullend op deze methodiek is met RWS 

afgestemd dat de dwarsstroming voor iedere WAQUA-rekencel bepaald moet worden. Bij 

de uitwerking is de dwarsstroming bepaald om de 10 m; bij deze afstand ligt in iedere 

WAQUA-cel tenminste één punt waar de dwarsstroming is bepaald. De dwarsstroming is, 

evenals voor de VKV, bepaald bij afvoeren van 1250, 1500 en 2000 m
3
/s

1
.  

 

In Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 zijn de dwarsstromingen in de referentie en het VO4 te 

zien voor de afvoeren 1250, 1500 en 2000 m
3
/s. Een positieve dwarsstroming betekent een 

stroming vanuit de uiterwaard richting de rivier. Omgekeerd geldt een negatieve dwars-

stroming bij een stroming van de rivier richting de uiterwaard. 

 

 
Figuur 3: Dwarsstroming bij een afvoer van 1250 m

3
/s. 

                                                      
1
 Volgens het RBK 2.01 is scheepvaart op de Maas bij afvoeren hoger dan ongeveer 1800 

m
3
/s (bankfull afvoer) verboden. Bij een afvoer van 2000 m

3
/s is er dus waarschijnlijk geen 

scheepvaart. Om consistent te blijven met de MER-studie is de dwarsstroming bij deze 
afvoer wel bepaald. 
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Figuur 4: Dwarsstroming bij een afvoer van 1500 m

3
/s. 

 

 
Figuur 5: Dwarsstroming bij een afvoer van 2000 m

3
/s. 

In de figuren is te zien dat de maximale dwarsstromingen nergens boven de kritische grens 

van 0,15 m/s uitkomen. In Tabel 1 staat een samenvatting van de maximale effecten op de 

dwarsstroming, inclusief de locatie (rkm) waar deze plaatsvinden. De conclusies die hieruit 

getrokken kunnen worden zijn: 

 Bij een afvoer van 1250 m
3
/s heeft het voorlopig ontwerp geen effect op de 

maximale dwarsstromingen. In Figuur 3 is te zien dat de dwarsstroming bij de 

uitstroom van de riviergeul bij Ooijen wel sterk wijzigt ten opzichte van de referentie, 
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maar deze blijft nog net onder de maximale dwarsstroming richting de rivier bij rkm 

129,66. 

 Bij  een afvoer van 1500 m
3
/s verandert de maximale dwarsstroming richting de 

uiterwaard niet; deze blijft -0,13 m/s bij rkm 130,46. Dit heeft vooral te maken met 

de locatie aan het begin van de binnenbocht; het water snijdt hier de bocht een 

beetje af, wat vermoedelijk nog wordt versterkt door de ligging van de roostercellen 

t.o.v. de rivieras, die dat ook doen. De maximale dwarsstroming richting de rivier 

komt wel op een andere plek te liggen, deze verschuift naar de uitstroom van de 

riviergeul bij Ooijen en is 0,11 m/s. 

 Bij een afvoer van 2000 m
3
/s verschuift de maximale dwarsstroming richting de 

uiterwaard naar rkm 129,32. Dit komt doordat het water bij deze afvoer over de 

Maasweg heen kan stromen en hoogwatergeul Wanssum water aan de rivier 

onttrekt. De dwarsstroming is hier maximaal 0,14 m/s. De maximale dwarsstroming 

richting de rivier ligt bij deze afvoer, evenals bij een afvoer van 1500 m
3
/s, bij de 

uitstroom van de riviergeul bij Ooijen en is 0,12 m/s. 

 

 
Tabel 1: Samenvatting van maximale dwarsstromingen (m/s) in het projectgebied. 

4.5 Verandering bodemligging en morfologie 

4.5.1 Methodiek 

Een ingreep in de uiterwaarden kan, doordat de ingreep het stromingspatroon beïnvloedt, 

een morfologisch effect in het zomerbed van de rivier veroorzaken. Morfologische effecten 

van maatregelen treden op in een beperkt afvoerbereik. Lage afvoeren gaan gepaard met 

weinig morfologische activiteit en zijn daarom niet relevant. Bij toenemende afvoeren neemt 

de morfologische activiteit toe, maar de frequentie van voorkomen neemt af. Bij zeer hoge 

afvoeren is de frequentie zo laag dat de resulterende gemiddelde morfologische 

ontwikkeling opnieuw zeer gering is. Voor Ooijen-Wanssum zijn vooral de afvoeren tussen 

1500 en 2000 m
3
/s, waarbij de hoogwatergeulen Ooijen en Wanssum al volledig 

meestromen, van belang. 

 

De morfologische effecten zijn onderzocht met het programma WAQMORF (versie 

WAQmorfFeb2012). Met WAQMORF kunnen afzonderlijke morfologische effecten van 

lokale ingrepen inzichtelijk worden gemaakt. WAQMORF geeft hierbij een inschatting van 

evenwichtsbodemveranderingen in het zomerbed (hoofdgeul) die als gevolg van een 

ingreep en zonder aangepast beheer na lange tijd ontstaan. De programmatuur voert geen 

morfologische simulatie uit, maar past een methodiek toe voor de inschatting van 

morfologische effecten op basis van hydraulische resultaten (WAQUA). Het programma 

maakt een inschatting van het effect op de bodem voor de volgende situaties: 

 Jaargemiddeld. Hiermee wordt niet de bodemverandering per jaar bedoeld, maar 

de gemiddelde bodemverandering, gemiddeld over een jaar, als een dynamisch 

evenwicht is bereikt
2
. Het bereiken van een dergelijk dynamisch evenwicht kan 

enkele tientallen jaren duren. In deze studie zijn alleen deze jaargemiddelde 

bodemveranderingen beschouwd. 

                                                      
2
 Ook in een evenwichtssituatie is er morfologische activiteit en fluctueert de bodemligging. 

Daarom wordt gesproken over een dynamisch evenwicht. 

effect rkm effect rkm effect rkm effect rkm

1250 -0.12 130.46 0.13 129.66 -0.12 130.46 0.11 129.66

1500 -0.13 130.46 0.13 129.66 -0.13 130.46 0.11 126.29

2000 -0.13 130.46 0.12 129.66 -0.14 129.32 0.12 126.29

Afvoer [m3/s] Minimum Maximum

REFERENTIE VO4

Minimum Maximum
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 Maximaal (na een hoogwater in de situatie als een dynamisch evenwicht is bereikt); 

 Minimaal (na laagwater in de situatie als een dynamisch evenwicht is bereikt). 

 

Als input voor de WAQMORF-analyse zijn WAQUA-berekeningen met afvoeren van 1500 

en 2000 m
3
/s gebruikt. Als drempelafvoer voor het begin van meestromen is een afvoer van 

1250 m
3
/s opgegeven in WAQMORF. 

 

Voor het bepalen van het baggerbezwaar wordt normaal gesproken gekeken naar de 

bodemveranderingen over het hele projectgebied. Voor het project Ooijen-Wanssum is in de 

MER-studie echter, in overleg met Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, een afwijkende aanpak 

gevolgd voor het bepalen van het baggerbezwaar. Deze aanpak, die hier ook is gevolgd, 

gaat er vanuit dat sedimentatie in de vaargeul in het eerste jaar na uitvoering van het project 

alleen aan de bovenstroomse zijde van de ingreep plaatsvindt, en dat dit aanzandings-

volume ieder jaar wordt weggebaggerd. Er is aangenomen dat bodemveranderingen in het 

eerste jaar alleen in de eerste 134 m van het project plaatsvindt; de inschatting van deze 

afstand volgt uit de WAQMORF-analyse. Op basis van deze afstand is een vakindeling
3
 

gemaakt, met vakken die 134 m lang zijn en 100 m breed. Voor het bepalen van de 

morfologische veranderingen is gekozen om het gemiddelde van de eerste drie vakken te 

nemen vanaf rkm 123 (zie linkerfiguur in Figuur 6). Dit betekent dat het gemiddelde van vak 

0, 1 en 2 wordt genomen. Er is hiervoor gekozen omdat het begin van de aanzanding niet 

precies gedefinieerd is en kan verschillen per berekening. 

 

Behalve de bodemveranderingen zoals deze uit de WAQMORF-analyse komen, is ook het 

volume in het ruim van het baggerschip berekend. Deze volumes zijn altijd groter dan in 

situ, door bijvoorbeeld verliezen en onzekerheden en door lagere dichtheid van het zand. 

Het omrekenen is gedaan door het aanzandingsvolume te vermenigvuldigen met een factor 

van 1,4. Vervolgens is het volume afgerond (RHDHV, 2015).  

 

De morfologische veranderingen in de hoofdgeul zijn, evenals in de MER-studie, op twee 

manieren bepaald. Als eerste is het totale volume aan morfologische veranderingen 

berekend (gemiddeld over de eerste drie vakken). Daarnaast is ook het volume 

gecorrigeerd voor overdiepte bepaald, oftewel het baggerbezwaar. Aanzandingen zijn 

alleen een probleem voor de scheepvaart als hierdoor de minimaal benodigde waterdiepte 

voor scheepvaart niet meer gehaald wordt. In het RBK is aangegeven dat de minimale 

diepte bij stuwpeil 4,9 m dient te zijn voor de vaargeul. Dit is gebaseerd op een diepgang 

van 3,50 m voor de klasse Vb. Voor het bepalen van het baggerbezwaar zijn twee aspecten 

beschouwd: 

1. De sedimentatie die plaatsvindt bij waterdieptes kleiner dan 4,9 m leidt tot een 

toename van het baggerbezwaar.  

2. De erosie die plaatsvindt bij waterdieptes kleiner dan 4.9 m leidt tot een afname van 

het baggerbezwaar. 

Door deze twee volumes bij elkaar op te tellen is het baggerbezwaar bepaald. Om de 

waterdiepte bij stuwpeil te bepalen is gebruik gemaakt van een inmeting van de bodem van 

24-5-2013
4
. In de rechterfiguur van Figuur 6 is de waterdiepte bij stuwpeil (11,10 m+NAP) te 

zien, gebaseerd op deze inmeting van de bodem. Als bijlage bij dit rapport is hiervan ook 

een A0-kaart van het hele projectgebied gemaakt (6.GOW_waterdiepte_vaargeul_A0). Bij 

de instroom bij Ooijen is de overdiepte ongeveer 0,5 tot 1 meter. In de buitenbocht tussen 

rkm 123,5 en 124,5 is de overdiepte met 1,5 tot 2 m een stuk groter. Bij Wanssum is de 

overdiepte in de meeste gebieden 1,5 tot 2,5 m. Alleen in de binnenbocht tussen rkm 130,6 

en 132,3 is de overdiepte kleiner of is er zelfs lokaal te weinig diepte. 

                                                      
3
 De shapefile met de vakindeling heeft de naam ‘vlakken100m_splitvakken’ en is op 24-4-

2017 aangeleverd door RHDHV. 
4
 Deze inmeting van de bodem is op 9-5-2017 aangeleverd door RHDHV. 
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Figuur 6: Indeling vakken voor WAQMORF-analyse (links) en waterdiepte bij stuwpeil 
ten opzicht van de bodemligging gemeten op 24-5-2013. 

4.5.2 Resultaten 

De bij dit rapport behorende kaart 7.GOW_bodemveranderingen_VO4_A0 toont de 

morfologische veranderingen die na lange tijd ontstaan (als de evenwichtssituatie is 

bereikt). Bij Ooijen kunnen aanzandingen van 2 tot 3 m ontstaan en zeer lokaal zelfs 

aanzandingen groter dan 3 m. Bij Wanssum is ook aanzanding te zien, maar deze blijft 

beperkt tot maximaal 1 m. Bij Wanssum is genoeg overdiepte aanwezig om de sedimentatie 

op te vangen, maar bij Ooijen is dat niet het geval. Bij het VKV is dit ook zo, wat ook de 

reden is dat in de MER-studie (RHDHV, 2015) alleen voor Ooijen een inschatting is 

gemaakt van het jaarlijkse extra baggervolume. 

 

In Figuur 7 is ingezoomd op de morfologische veranderingen in de vaarwegvakken 0, 1 en 

2. De kleine erosie bij de linkeroever gaat al snel over in sedimentatie, die oploopt tot 

ongeveer 1 m aan de rechteroever. In Tabel 2 is het morfologisch effect in vak 0, 1 en 2 te 

zien (gemiddeld per vak), waarbij onderscheid is gemaakt in het totale morfologische effect 

(netto volume van de bodemveranderingen) en het baggerbezwaar, dus het morfologisch 

effect gecorrigeerd voor de minimale waterdiepte van 4,9 m. De volumes zijn omgezet naar 

volumes in het scheepsruim van het baggerschip door deze te vermenigvuldigen met 1,4 en 

af te ronden. 

 

 

 

 Baggerbezwaar (m
3
) Volume totaal (m

3
) 

WAQMORF 851 4.958 
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Beun (afgerond) 1.200 6.900 

Tabel 2: Morfologisch effect in de hoofdgeul gemiddeld over vak 0, 1 en 2. 

De totale aanzanding is met 4958 m
3
 groter dan de 3172 m

3
 die is berekend voor het VKV

5
. 

De aanzanding boven de waterdiepte van 4,9 m is juist kleiner dan bij het VKV, waar dit 

1304 m
3 
is. In de MER-studie (RHDHV, 2015) is de waterdiepte echter bepaald ten opzichte 

van het oude stuwpeil van 10,85 m+NAP. 

 

 
Figuur 7: Bodemveranderingen in de vaargeul bij Ooijen. 

 

De belangrijkste oorzaak van het toegenomen sedimentatievolume ten opzichte van het 

VKV is zeer waarschijnlijk een ruimer profiel van de oevers in het voorlopig ontwerp. Dit 

ruimere profiel hangt samen met de KRW gerelateerde wens van oeverontstening nabij 

Ooijen. In Figuur 8 is te zien dat het doorstroomprofiel bij de oever groter is in het VO4. Dit 

leidt tot een afname van de gemiddelde stroomsnelheid en daarmee tot een grotere 

aanzanding. Ter illustratie is ook het bodemprofiel na morfologische veranderingen getoond 

(in het geval er niet wordt gebaggerd). 

 

                                                      
5
 Voor deze studie is de WAQMORF-analyse van het VKV gereproduceerd ter controle. 

Hierbij is een volume van 3219 m
3 
berekend i.p.v. 3172 m

3
. Dit verschil kan waarschijnlijk 

worden verklaard door de manier van naverwerking, waarbij o.a. afrondingsverschillen 
kunnen ontstaan.  
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Figuur 8: Dwarsprofiel van vaargeul en oevers bij rkm 123,4. 

 

4.5.3 Discussie 

In de aanpak voor het bepalen van het baggerbezwaar is de aanname gedaan dat 

aanzandingen als gevolg van het project ieder jaar weggebaggerd worden. Het programma 

WAQMORF geeft echter alleen een inschatting van bodemveranderingen als de 

evenwichtssituatie is bereikt. De bodemveranderingen in de drie beschouwde vaarweg-

vakken na een jaar zijn zeer waarschijnlijk niet gelijk aan de evenwichtssituatie.  

 

Voor het bepalen van het aanzandingsvolume is gekeken naar het totale volume (gemiddeld 

over drie vaarwegvakken) en naar de toename van het baggerbezwaar. In de praktijk zal in 

het eerste jaar na uitvoering van het project alle aanzanding boven de minimale waterdiepte 

van 4,9 m weggebaggerd worden. De aanzanding die niet leidt tot een onderschrijding van 

deze minimaal benodigde waterdiepte wordt niet weggebaggerd, waardoor de bodem 

gemiddeld hoger komt te liggen. Hierdoor neemt het doorstroomprofiel af, de 

stroomsnelheden nemen toe en hierdoor zal de totale aanzanding in het tweede jaar na 

uitvoering van het project minder groot zijn. Omdat de bodem dan al wel hoger ligt, neemt 

het baggerbezwaar wel toe. Dit betekent dat het baggerbezwaar vanaf het tweede jaar  

ergens tussen het hier berekende baggerbezwaar van 851 m
3
 en 4958 m

3
 komt te liggen. 
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5. Samenvatting en conclusies 
 

In Tabel 2 staat een samenvatting van de beoordeling van de verschillende onderwerpen 

die zijn getoetst. Uit de tabel blijkt dat het VO4 op vrijwel alle punten voldoet aan de 

rivierkundige eisen en beter scoort van het VKV. Alleen voor het onderdeel morfologie 

scoort het VO4 slechter dan het VKV. Strikt genomen voldoet dit onderdeel wel aan de 

rivierkundige eis van een baggerbezwaar van maximaal 5000 m
3
/jaar. 

 

Onderwerp Beoordeling 

Waterstandsdaling in de rivieras 

(taakstelling) 

Waterstandsdaling van 37,17 cm. Dit voldoet aan de 

taakstelling van 37,0 cm. De overruimte van 0,17 cm 

gaat zeer waarschijnlijk benut worden in de nadere 

detaillering van het ontwerp. 

Waterstandsverhoging in de 

rivieras 

Waterstandspiek maximaal 2,72 cm. Dit is lager dan het 

streefgetal van 2,9 cm. 

Waterstandsverhoging aan de 

dijk 

De waterstandsverhoging aan de noordelijke dijk is 3,1 

cm en aan de zuidelijke dijk 2,7 cm. In het VKV is dit 

resp. 3,3 en 2,8 cm. 

Hinder scheepvaart door 

dwarsstroming 

De dwarsstroming is maximaal 0,14 m/s. 

Verandering bodemligging en 

morfologie 

De totale aanzanding bij Ooijen is 4958 m
3
 en daarmee 

een stuk groter dan in het VKV.  Het baggerbezwaar is 

851 m
3
 en daarmee lager dan in het VKV. 
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