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1 Achtergrond
De Gouden Ham is een van EMAB-locaties langs de Maas waar experimenteel bouwen in het
winterbed van de Maas onder voorwaarden is toegestaan. Bedoeling is dat die nieuwe
ontwikkelingen voor dit gebied een extra kwaliteitsimpuls genereren. EMAB locaties liggen
in het rivierbed en kunnen dus onder water komen te staan. De nieuwe ontwikkelingen
zullen bestand moeten zijn tegen de invloeden van de grote rivieren, echter zonder de
veiligheid voor de gebruikers tijdens hoog water te veronachtzamen. Belangrijke voor-
waarde is bovendien dat er tegelijkertijd meer ruimte voor de rivier wordt gegenereerd. Dat
kan op de locatie zelf, maar eventueel ook in de directe omgeving. Het gecombineerde effect
van de bouwactiviteit en de rivierverruiming moet een netto waterdaling opleveren.

De bouwactiviteiten concentreren zich rond Het Hanzeland (zie Figuur 1). In potentie heeft
Het Hanzeland een belangrijke entreefunctie in de toegang van De Gouden Ham vanaf het
water. De ontsluiting is vanaf de Bovendijk in Maasbommel. Behalve ligplaatsen voor
passanten en een klein strandje voor de plaatselijke bevolking heeft Het Hanzeland
momenteel geen voorzieningen, er is vooral veel groen. Extensief gemaaid grasland met
ruige opgaande begroeiing langs de oevers en intensief gemaaid grasland nabij het strandje
en de passantenhaven. Het Hanzeland is altijd bedoeld voor recreatieve verblijfsdoelen.
Nabij de Bovendijk op initiatief van Jachthaven Hanzeland de eerste bouwfase van een
omvangrijk complex recreatiewoningen uitgevoerd

'

Figuur 1 Huidige situatie Gouden Ham, Het Hanzeiand
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2 Ontwerp van Het Hanzeland
Het ontwerp van Het Hanzeland voorziet in de realisatie van kleinschalige projecten met
verschillende typen (semi-)drijvende recreatiewoningen in een parkachtige omgeving.
Private (woon)plekken met eigen aanlegsteiger, een prettige buitenruimte en een adequate
parkeervoorziening, liefst op eigen terrein. Daarbij is er veel aandacht voor een hoogwaar-
dige openbare inrichting zoals het re creatie strandje, het entree gebouw, de centrale
parkeervoorzieningen, diverse speelveldjes, ligweiden, vissteigers, een passantenhaven en
diverse sanitaire voorzieningen. En ten slotte zijn er ambities om een restaurant/brasserie,
compleet met buitenterras en aanlegsteiger te realiseren.

Door BWZ is het hierboven beschreven ontwerp van Het Hanzeland verwerkt in een
ontwerp waarin de verschillende elementen zijn meegenomen, zie Figuur 2.

Figuur 2 De Gouden Hanh, ontwerp van Het Hahhzeland

Voor de hydraulische beoordeling van dit ontwerp wordt gebruik gemaakt van het
vigerende Waterwet-model van de Maas, Ben013 5-v2, deelmodel Maas20m km181 231. In
overleg met RWS Zuid-Nederland is afgesproken dat dit Watermodel niet wordt
geactualiseerd; het ontwerp (zie Figuur 2) wordt opgenomen in het Waterwetmodel en
vervolgens worden de hydraulische effecten bepaald.

Bij de beoordeling wordt gebruikt gemaakt van de 6D-rekenregel die door RWS is opgesteld
voor dit gebied, zie (RWS, 2014).
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3 Verwerking ontwerp Het Hanzeland
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Figuur 3 Verwerking ontwerp Het Hanzeland, bodemhoogte
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Figuur 4 Verwerking ontwerp Het Hanzeland, bebouwing en natuur
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3.1 Hoogteligging bodem havens
Zoals zichtbaar is in Figuur 3 zijn de havens uitgegraven tot een niveau van 0,48 m+NAP.
Het gebied waar wordt vergraven is gebaseerd op de ontwerptekening. Zichtbaar is dat aan
de westzijde van Het Hanzeland nog een kleine drempel in de plas aanwezig is. Hydraulisch
heeft dit geen consequenties; in de praktijk zal deze drempel worden weggehaald om de
havens te kunnen binnenvaren.

In Figuur 5 worden de bodemhoogteverschillen (in meters) getoond tussen het ontwerp en
het Waterwetmodek
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Figuur 5 Bodemthoogteverscthit (m), ontwerp versus Waterwetmodel
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3.2 Bebouwing en natuurontwikkeling

Bij het beoordelen van de huidige situatie qua natuurontwikkeling (zie Figuur 1) is
geconstateerd dat het beeld niet volledig overeenstemt met de natuurontwikkeling zoals
deze is opgenomen in het Waterwetmodel van Rijkswaterstaat. Conform de afspraken die
zijn gemaakt met RWS Zuid-Nederland is de natuurontwikkeling in het Waterwetmodel niet
in overeenstemming gebracht met de feitelijke natuurontwikkeling in de huidige situatie.

Alle bebouwing in het ontwerp (de rode vlakken van Figuur 4) zijn opgenomen op het
huidige maaiveld. Er is dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld woningen die op
palen staan of drijvende woningen. Dit is een worst-case scenario; in de praktijk zullen de
effecten minder groot zijn juist omdat de woningen wel op palen staan of drijven.

In Figuur 6 worden de ruwheidsverschillen (in Chezy-waarden) getoond tussen het ontwerp
en het Waterwetmodel.
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Figuur 6 Ruwheidsverschii (Chezy), ontwerp versus Waterwetmodel
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4 Resultaten WAQUA-simulaties
4.1 Waterstandeffecten 1/1250 situatie
Het waterstandeffect van het ontwerp is beoordeeld in een 1/1250 situatie, overeenkomend
met een afvoer van 4000 ms/s bij Borgharen. Het 2D-waterstandeffect wordt getoond in
Figuur 7 en Figuur 8.
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Figuur 7 Hydrahttiscbe beoordeling ontwerp Het Hanzeland, waterstandeffecten 1/1250 situatie (rn)

In Figuur 7 is zichtbaar dat de waterstandeffecten vooral lokaal aanwezig zijn ter plekke van
het ontwerp; buiten de lokale effecten zijn er geen gebieden waar de waterstanden meer dan
1 mm veranderen. De maximale lokale waterstandverhoging bedraagt circa 8 mm, zie het
rode vlak in Figuur 7. Wanneer met een iets andere schaal wordt gekeken naar de water-
standeffecten (zie Figuur 8) is zichtbaar dat er sprake is van een waterstandverhoging van
minder dan 0,6 mm, zowel in de as van de rivier als langs de waterkering.

Conform de 6D-rekenregel veroorzaakt dit initiatief (zelfs in de hier opgenomen worst-case
variant) geen opstuwing die gecompenseerd moet worden.
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Figuur 8 Hydraulische beoordeling ontwerp Het Hanzeland, waterstandeffecten 1/1250 situatie (nun)

4.2 Stroomsnelheidseffecten 1/1250 situatie
Ook het effect van het ontwerp op de is beoordeeld in een I/1250 situatie. In Figuur 9 is
zichtbaar dat de effecten vooral lokaal van aard zijn en beperkt zijn tot maximaal 0,2 m/s. In
de Maas zelf is de verandering van de stroomsnelheid minder dan 0,02 m/s.
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Figuur 8 Hydraulische beoordeling ontwerp Het Hanzeland, stroon)snefheidseffecten 1/1250 situatie (m/s)
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5 Conclusies
Het hier beoordeelde ontwerp van De Gouden Ham heeft enkel een lokaal effect op de
waterstanden en stroomsnelheden. De maximale lokale waterstandverhoging is circa 8 mm;
in de Maas zelf en langs de waterkering bedraagt de waterstandverhoging minder dan 0,6
mm. Lokaal is er sprake van een verandering in stroomsnelheden van maximaal 0,2 m/s; in
de Maas is de verandering in stroomsnelheden minder dan 0,02 m/s.

Conform de 6D-rekenregel veroorzaakt dit initiatief (zelfs in de hier opgenomen worst-case
variant) geen opstuwing die gecompenseerd moet worden.
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