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1 Inleiding

In het kader van het project KRW 3 Maas is een optimalisatie van het ontwerp van de uiterwaardvergraving
Maasbommel voorzien (Figuur 1), omdat er als gevolg van het bestaande ontwerp van de
uiterwaardvergraving (DHV, [Ref 1) ) een ongewenste opstuwing langs de bandijk optreedt.

Oorspronkelijk heeft het project vanuit EMAB (1 xperimenteren Met Aangepast Bouwen) een rivierkundige
doelstelling, namelijk het realiseren van een waterstanddaling van 20 mm. Op dit moment is niet geheel
duidelijk of deze doelstelling nog steeds gehaald moet worden. Om die reden wordt in deze rapportage
geen rekening gehouden met deze waterstandsverlaging. Bij het beoordelen van de ingreep wordt wel
gebruik gemaakt van het Rivierkundig Beoordelingskader (versie 2.01, 1 juli 2009). In dit beoordelingskader
zijn de aspecten en beoordelingscdteria opgenomen die onderzocht worden bij een vergunningaanvraag.

Het oorspronkelijke ontwerp bestaat uit een uiterwaardvergraving in de vorm van een van de Maas
geisoleerde strang. Dit ontwerp is door Grontmij aangepast met als voornaamste doel om de opstuwing
langs de bandijk te reduceren.

Figuur 1 Ligging van de ingreep (Bron: Google Maps)

De schematisatie van het aangepaste ontwerp is uitgevoerd door Rivierkundig Advies.
De hydraulische berekeningen zijn uitgevoerd door Ron Agtersloot van Agtersloot Hydraulisch Advies.

In de rapportage wordt eerst het ontwerp besproken. Vervolgens worden de berekeningsresultaten
weergegeven.



2 De ingreep

Maasbommel is gelegen net benedenstrooms van de Gouden Ham ter hoogte van rkm 192,5 tot 193,5 op
de rechteroever van de Maas. De ingreep bestaat uit een van de Maas geisoleerde strang en verlaging
van de bestaande zomerkade ter plaatse van de in- en uitstroomopening, zodat deze bij hogere afvoeren
gaat meestromen. Het huidige terrein heeft een gemiddelde bodemligging van 6,6 m+NAP met in het
westelijke deel van de uiterwaard een perceel met een hoogte in de orde van 7,2 m+NAP. Het huidige
landgebruik bestaat uit natuurlijk gras-/hooiland (ruw code 1202).

Hieronder wordt het geoptimaliseerde ontwerp van Grontmij beschreven.

2.1 Ontwerp Grontmij
Het ontwerp bestaat uit een vergraving met een bodemligging tussen 4 en 5 m+NAP. In de vergraving is

een smallere diepere geul aanwezig. Het dieptse deel ligt op een hoogte van 2,7 m+NAP. Bij de in en
uitstroom is is de oever verlaagd. Bij de instroom heeft de instroomdrempel een hoogte van 5,6 tot 5.8
m+NAP. Bij de uitstroom is de drempelhoogte 5 4 tot 5,5 m+NAP. In zowel de in- als uitstroom is vanwege het
behouden van de bakenbomen een verhoging op de drempel blijven liggen (Figuur 2).
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Figuur 2 Bodemfigging bij Maasbommet ontwerp Grontmij

Behalve de natte delen (strang en plassen) met aan de randen rietmoeras (75% detgras met 25% water
Baseline: ruw code 1804), is in het overige aangepaste gebied uitgegaan van een beheer van
productiegrasland (ruw code 1201) (Figuur 3). De grens tussen grasland en rietmoeras is gebaseerd op de
isolijn van 4,7 m+NAP van het bodemhoogtemodel. De grens water — rietmoeras is gebaseerd op de isolijn

van 4,0 m+NAP.
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Figuur 3 Vegetatie/ruwheden Maasbommet ontwerp Grontmij (ruw code 106 = plassen; ruw code 1804 = 25/s water met
rietgras)



3 Schematiaties en simuiaties

Voor het bepalen van hydraulische effecten van ingrepen in de rivier wordt gebruik gemaakt van het
rekenmodel WAQUA. De geometrie en ruwheden waarop het WAQUA-model is gebaseerd is opgenomen
in een ruimtelijke/geografische database (Baseline). De standaard database, ook wel Baseline-
schematisatie genoemd, is de HR2006 4. Voor dit project is een geactualiseerde Baseline-schematisatie
gemaakt die de situatie na Maaswerken beschrijft [Ref 2]. Deze geactualiseerde Baseline-schematisatie
heeft de naam KRW3 00 en is de referentie voor het bepalen van de hydraulische effecten. In bijlage 1 is

de maatregel lijst van KRW3 00 opgenomen waarin alle actualisaties en aanpassingen beschreven staan.

De geografische data worden voor het doorrekenen met WAQUA op een WAQUA-rooster geprojecteerd.
Voor dit project is het standaard WAQUA-rooster voor de Maas (maas40m la.rgf) twee keer verfijnd. Dit

vertljnde rooster heet maas20m 1 a.rgf. Met dit verfijnde rooster zijn de ingrepen langs de oever
(natuurvriendelijke oevers) als onderdeel van KRW3 Maas beter te beoordelen.

Door deze referentie situatie (KRW 00) door te rekenen met WAQUA worden waterstanden bepaald, die als
referentiewaterstanden dienen voor het bepalen van de effecten van het ontwerp.

Het geoptimaliseerde ontwerp van Grontmij voor Maasbommel is geschematiseerd in de vorm van een
Baseline-maatregel en deze is opgenomen in de geactualiseerde referentie. Op deze manier ontstaat er
een Baseline-variant waarmee een WAQUA-berekening is uitgevoerd. De resultaten zijn beschreven in

hoofdstuk 4.

Vanwege de omvang van het totale WAQUA-model van de Maas met verfijnd rooster en de lange
rekentijden die daarmee gepaard gaan, is voor Maasbommel gerekend met een WAQUA-deelmodel dat
alleen het benedenstroomse deel van de Maas bevat. De resultaten van dit deelmodel wijken niet af van
de resultaten van het totale model voor de Maas.

Tabel 1 geeft een overzicht van de gemaakte Baseline-maatregelen, varianten en WAQUA-simulaties.

Tabel 1 Overzicht van de uitgevoerde Baseline-maatregelen en WAQUA-simulaties

Omschrijving Baseline
maatregel

Baseline
variiant

WAQUA-

code

Referentie HR2006 4

Geactualiseerde referentie Divers (bijlage1) KRW3 00 MB 00

Ontwerp Maasbommel (Grontmij) ma krw3mb4 a1 KRW3 28 MB 28

De Baseline werkzaamheden zijn uitgevoerd met Baseline 4.03. Vanwege het verfijnde rooster is het aantal
roostercellen groter dan 9.999. De standaard baswaq versie (omzetten van gis-bestanden op het WAQUA-

rooster) binnen Baseline 4.03 kan hiermee niet overweg. Daartoe is een nieuwe baswaq-versie (1.4115)
gebruikt voor de conversie naar WAQUA.

De simulaties zijn uitgevoerd op het rekencluster van Agtersloot Hydraulisch Advies.



Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

SIMONA 2007-01

Randvoorvvaarden Q = 3.435 en 4.000 ms/s

WAQUA-model volledig, maas20m 1 a.rgf



4 Resultaten, toets aan de criteria

Voor het beoordelen van de ingreep wordt gebruik gemaakt van het Rivierkundig Beoordelingskader
(versie 201, 1 juli 2009). In dit beoordelingskader zijn de aspecten en beoordelingscriteria opgenomen die
onderzocht worden bij een vergunningaanvraag. Er wordt gekeken naar:

1. Hinder of veiligheid tegen overstromen

2. Schade aan andere functies

3. Bodemligging en morfologie

De bijbehorende aspecten worden hieronder beschreven op basis van de beschikbare
berekeningsresultaten. Omdat het projectgebied op het traject van de bedijkte Maas ligt zijn de
berekeningen alleen uitgevoerd voor een maatgevende afvoer, die correspondeert met een situatie die 1

keer in de 1250 jaar voor komt. De afvoer bedraagt 4.000 m'/s.

4.1 Hinder of Veiligheid tegen overstromen

1) Effect op de maatgevende hoogwaterstand op de as van de rivier

In Figuur 4 is het waterstandseffect van het inrichtingsplan op de as van de rivier weergegeven ten opzichte
van de aangepaste referentie (KRW3 00/MB 00). In de grafiek is het effect bij een afvoer van 1/1250 (4.000
ms/s) weergegeven.
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Figuur 4 Grafiek met waterstandseffect (m) ap de as van de Maas (rkm) (afvaer 1/1250)



Uit de grafiek blijkt dat het waterstandseffect bij een afvoer van 4.000 ms/s op rkm 192.4 op de Maas 4,6
mm bedraagt. Het maximaal waterstandsverhogend effect op de as van de rivier treedt op op rkm 193.3
en is 5,5 mm groot, deze is het directe gevolg van de rivierverruimende werking van de maatregel, het
zogenaamde zaagtandeffect. Er is dus sprake van een waterstandsverlaging. Deze voldoet echter niet aan
de rivierkundige doelstelling vanuit EMAB.

Tussen rkm 170 en 180 zijn schommelingen in de waterstanden zichtbaar. Deze zijn het gevolg van
instabiliteiten aan de bovenrand van het rekenmodel. Deze schommelingen worden niet veroorzaakt door
de ingreep Maasbommel.

2) Effect op de maatgevende hoogwaterstand buiten de as van de rivier

Uit het ruimtelijk beeld met waterstandsverschillen (in de kaart van bijlage 3b) blijkt dat de maximale
opstuwing optreedt ter hoogte van de uitstroom van de geul en deze bedraagt ongeveer 1,7 cm. Ook aan
de rand van de instroom treedt een vergelijkbare opstuwing op alleen is deze zeer lokaal. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat er vanuit de Gouden Ham een sterke stroming richting het zomerbed plaats vindt.
Beperkte wfjiigingen veroorzaken daardoor makkelijke grote verschillen in stroomgedrag. De opstuwing in

de uitstroom verspreidt zich in de richting van de bandijken. De maximale opstuwing langs de bandijk aan
de zijde van Maasbommel bedraagt 6,6 mm. Ook aan de overzijde van de rivier treedt een opstuwing van
meer dan 1 mm op (zie bijlage 3c). De maximale opstuwing betreft hier 1,4 mm.

Er geldt dat er niet wordt voldaan aan de norm van 1 mm zoals die door het rivierkundig beoordelingskader
wordt opgelegd. In overleg met het waterschap zal bekeken moeten worden of de opstuwing langs de
bandijk geaccepteerd kan worden.

4.2 Schade aan andere functies

1) Waterstanden en/of inundatiefrequentie van de uiterwaard

Als gevolg van het verlagen van de geul en de oevers zal het gebied eerder gaan instromen. Met name
het vergraven gebied zal eerder onderlopen. Omdat de functie van dit gebied wijzigt levert dit geen
problemen op. Wel is de nieuwe drempelhoogte van de in- en uitstroom een aandachtspunt.

De inundatie van de geul wordt voor een groot deel bepaald door de sturing van de stuw bij Lith. De geul
gaat functioneren op het moment dat stuw Lith getrokken is/wordt bij een afvoer van circa 1250 m3/s. De
locatie waar de geul begint met meestromen is bij de roze pijl in Figuur 5 waar de bodemhoogte 5.6
m+NAP is. Dit is een aandachtspunt omdat de geul op het moment van instromen nog niet gevuld zal zijn.

Hierdoor kan er (kortstondig) een relatief groot verval zijn met bijbehorende hoge stroomsnelheden en risico

op erosie. Om dit te voorkomen zou het gebied bij de roze pijl moeten worden verhoogd tot 5,8 m+NAP of
het de drempel aan de benedenstroomse zijde verlaagd tot 5,35 m+NAP.
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Figuur 5 ligging in- en uitstroomopening geul Maasbommel

2) Stroombeeld in de uiterwaard

In het stroombeeld (zie bijlage 3e) is zichtbaar dat in de uiterwaard in het algemeen sprake is van een
beperkte afname van de stroomsnelheden. Alleen aan benedenstroomse zijde bij de uitstroom treden
grotere stroomsnelheden op. Deze blijven echter beperkt tot 0,8 m/s (zie bijlage 3d) en grote problemen zijn

er dan ook niet te verwachten.

3) Stroombeeld in hoofdgeul bij de aan- en aftakking van nevengeul

Door de aanleg van de geul in de uiterwaard is het mogelijk dat het stroombeeld langs de vaargeul
(zomerbed) wijzigt. Hierdoor kan bij lagere hoogwaters meer zijdelingse stroming optreden en eventuele
dwarsstroming wijzigen. Indien de dwarsstroming plotseling optreedt en groter is dan 0.3 m/s dan kan de
scheepvaart daar hinder van ondervinden.

Deze dwarsstroming is met name interessant bij hogere afvoeren die vaker voorkomen en waarbij nog
scheepvaart mogelijk is. Er is gekeken naar een bankfull afvoer, voor de Maasbommel is dat bij 1500 ms/s.
Aanvullend is ook bij een afvoer van 2300 m /s de dwarsstroming bepaald.

In onderstaande figuren (Figuur 6) is voor zowel de linker- als de rechteroever de dwarsstroming
opgenomen van het traject waar de ingreep plaats vindt. De dwarsstroming is bepaald op de normaallijn
(deze loopt over de kribkoppen, indien aanwezig en anders gelijk met de oeverlijn). De berekende
dwarsstroming staat loodrecht op deze normaallijn.

Maasbommel is gelegen op de rechteroever van de Maas en daar zijn dan ook de (grootste) wijzigingen in

dwarsstroming te verwachten. In Figuur 6 is de dwarsstroming van de huidige situatie in oranje
weergegeven. De blauwe lijn (die buiten het ingreepgebied samen valt met de oranje lijn) is de
dwarsstroming van de situatie na uitvoering van de ingreep. In de grafieken is te zien dat op de
rechteroever inderdaad de grootste verschillen in dwarsstroming ontstaan. Deze verschillen treden op ter
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Figuur ir Owarsstroming van de huidige situatie (oranje) en het ontwerp van Maasbommel (blauw) op de linker en
rechteroever van de Maas

13



plaatse van de in en uitstroomopening. De instroomopening loopt van rkm 192,5 tot 192,7 en in de
grafieken is zichtbaar dat, zeker bij 2300 m3/s de dwarsstroming richting de uiterwaard toeneemt. Ter
hoogte van de uitstroomopening (rkm 193,36 tot 193,52j is het omgekeerde beeld zichtbaar. De
dwarsstroming is beperkt en vallen binnen de norm van 0,3 m/s.

De piek bij rkm 192.5 wordt veroorzaakt doordat er ter plaatse een knik zit in de normaallijn. Hierdoor is de
hoek ten opzichte waarvan de dwarsstroom wordt niet juist en wordt een onbetrouwbare dwarsstroom
bepaald. De uitstroom van de Gouden Ham ligt ter hoogte van rkm 192.4 wat de hoge dwarsstroom
verklaart.

4.3 Bodem(igging en morfologie

WAQUA-simulaties
De volgende simulaties zijn met WAQUA uitgevoerd in het kader van de morfologische beoordeling:

Tabel 2: afvoerscenadio's

Debiet ms/s voorkomen Toelichting

1500 3 dag/jaar Maasbommel stroomt in

2300 «1 dag/jaar Maasbommel stroomt mee

1) Aanzanding en erosie van het zomerbed (en oevers)

Voor de morfologische effecten in het zomerbed is het met name de verandering in de stroomsnelheden
die bepalend is. Voor de twee hierboven beschreven situaties is daarom gekeken wat de veranderingen
zijn in de snelheden in het zomerbed. Dit wordt toond in de en 4 en 5.
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Figuur 7 Inrichting Maashammel, slroomsnelheidsverschil hij 1500 m'/s
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Er is sprake van marginale verschillen in stroomsnelheden bij 1500 m'/s; de verandedingen zijn nergens groter
dan 0,05 m/s. Bij deze afvoer worden dan ook geen morfologische veranderingen in het zomerbed
verwacht.
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Figuur 8 Inrichting Maasbommek slroomsnelheidsverschil bij 2300 m'/s

Bij 2300 ms/s (een situatie die eens in de tien jaar voorkomt) zijn de verschillen in het zomerbed beduidend
groter dan bij een afvoer van 1500 m'/s. Er is sprake van een afname van 0,1 tot 0,15 m/s nabij rkm 193; ook
bij de monding van geul (rkm 193,5) is sprake van een afname van stroomsnelheden in deze orde. Op deze
locaties kan dus enige sedimentatie worden verwacht. Aan de noordoever van de Maas nemen de
snelheden toe met circa 0,2 m/s op het traject rkm 192,7 — 192,9. In absolute zin bedraagt de
stroomsnelheid hier circa 1.2 m/s. Deze stroomsnelheid zal bij een (verdedigde) oever niet leiden tot erosie.
Verder zijn er in het zomerbed geen gebieden waar de snelheden significant toenemen.

2) Aanzanding en erosie van uiterwaard en nevengeulen

Voor de morfologische effecten in de uiterwaard zijn twee aspecten van belang. Enerzijds de hoeveelheid
water die door de uiterwaard stroomt (de sedimentatie in de uiterwaard, anderzijds de absolute
stroomsnelheden (de erosie in de uiterwaard).

Tabel 3: afvoer (m3/s) door Maasbommel

Debiet m'/s Referentie Inrichtingsplan

1500

2300

0

40

10

100

De hoeveelheid water die in/door de uiterwaard stroomt wordt voor de verschillende situaties getoond in

Tabel 2. 7)chtbaar is dat er sprake is van een relatief beperkte hoeveelheid water die als gevolg van het
inrichtingsplan in/door de uiterwaard gaat stromen. Verder gaat het hier om water wat relatief sediment
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arm is omdat het de bovenste laag van de Maas betreft. Bij een afvoer van 1500 ms/s wordt dan ook
slechts een marginale sedimentatie verwacht in de lager gelegen delen in het midden van de geul.

Bij 2300 ms/s zal er wel sprake kunnen zijn van enige sedimentatie in de uiterwaard. Het gebied waar naar
verwachting de grootste sedimentatie optreedt is ter hoogte van rkm 192,9 — 193,2.1n dit gebied zijn de
snelheden het laagst (circa 0,35 m/sj.

Voor het risico op erosie is gekeken naar de absolute stroomsnelheden in de uiterwaard bij de verschillende
situaties. In de figuren 6 en 7 worden de stroomsnelheden getoond.
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Figuur 9 Inrichting Maasbommel, slroomsnelheden bij 1500 m'/s
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In de situatie bij 1500 ms/s zijn in de uiterwaard geen gebieden met snelheden groter dan 0,8 m/s en er is

dan ook geen risico op erosie. De maximale snelheden in de uiterwaard bedragen circa 0,5 m/s.
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Figuur 10 Inrichling Maasbommet, stroomsnelheden bij 2300 m'/s

Bij 2300 m'/s zijn in de uiterwaard geen gebieden met snelheden groter dan 0,8 m/s en er is dan ook geen
risico op erosie. De hoogste stroomsnelheden treden op bij de instroomopening (rkm 192,7) en de
uitstroomopening (rkm 193,4(. De stroomsnelheden bedragen hier circa 0,75 m/s. Deze snelheden vormen
geen risico voor de huidige oeverbescherming.



5 Conclusie

Als gevolg van de ingreep treedt er bij een afvoer van 4.000 ms/s op rkm 192.4 op de Maas een
waterstandsverlaging van 4,6 mm op. Het maximaal waterstandsverhogend effect op de as van de rivier is

5,5 mm groot en treedt op op rkm 193.3. Deze is het directe gevolg van de rivierverruimende werking van
de maatregel, het zogenaamde zaagtandeffect. Er is dus sprake van een waterstandsverlaging. Deze
voldoet echter niet aan de rivierkundige doelstelling vanuit EMAB.

De maximale opstuwing langs de bandijk aan de zijde van Maasbommel bedraagt 6,6 mm. Ook aan de
overzijde van de rivier treedt een opstuwing van meer dan 1 mm op. De maximale opstuwing betreft hier
1,4 mm. Daarmee wordt niet voldaan aan de norm van 1 mm zoals die door het rivierkundig
beoordelingskader wordt opgelegd. In overleg met het waterschap zal bekeken moeten worden of de
opstuwing langs de bandijk geaccepteerd kan worden.

Door de wijziging van de oever en aanleg van de geul treden wijzigingen op in dwarsstroom. Ter plaatse
van de instroom treedt een grotere dwarsstroom richting de uiterwaard op en bij de uitstroom is deze groter
in de richting van het zomerbed. Op beide locaties is het verschil bij hogere afvoeren groter. De
dwarsstroming is echter beperkt en valt binnen de norm van 0,3 m/s.

Er wordt enige sedimentatie in het zomerbed verwacht als gevolg van uitvoering van het plan
Maasbommel in hoogwatersituaties die minder dan eens per jaar optreden. Er iijn geen locaties waar
erosie wordt verwacht. Daarnaast wordt er enige sedimentatie in de uiterwaard verwacht als gevolg van
uitvoering van het plan Maasbommel. De hoogste stroomsnelheden treden op bij de in- en
uitstroomopening en bedragen 0,75 m/s. De hier aanwezig oeverbescherming is voldoende voor deze
snelheden.
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Bijlage 1: Maatregel lijst voor de aangepaste referentie KRW3 00

¹ De naam voor deze variant is ; krw3 00
¹ De basis voor deze vagant is : hr2006 4
¹
¹ Variant staat onder D:ibaselfneimaas
¹ Maatregelen staan onder D:ibaselineimaas maatr
¹
¹ Maatregelen afhankelijk van volgorde
¹
../../maas maatr/bm ovediep a2
../../maas maatr/bm zbbmal 1 a2
../../maas maatr/ma genl 1 al
../../maas maatr/ma havenha al
../../maas maatr/ma hegheum al
../../maas maatr/ma hgbal 1 al
../../maas maatr/ma hmwal 1 al
../../maas maatr/ma igpmaas a4
../../maas maatr/ma igpmaas a5
../../maas maatr/ma igpmaas a6
../../maas maatr/ma igpmaas aB
../../maas maatr/ma igpmaas b2
../../maas maatr/ma keentfl al
../../maas maatr/ma koornwa al
../../maas maatr/ma oeffelt al
../../maas maatr/ma overdm al
../../maas maatr/ma owkb2e al
../../maas maatr/ma paall 1 al
../../maas maatr/ma vtpl 1 al
../../maas maatr/ma zbbell 1 a2
../../maas maatr/ma zbgral 1 a2
../../maas maatr/ma zbgrv12 a2
../../maas maatr/ma zbgtyt 1 a2
../../maas maatr/ma zbhgtst a2
../../maas maatr/ma zblitl 1 a2
../../maas maatr/ma zbroel 1 a2
../../maas maatr/ma zbsaml 1 a2
../../maas maatr/ma zwvaart al
../../maas maatr/ma stgrave a2
../../maas maatr/ma tbzmzgl al
../../maas maatr/ma kadmw13 al
¹ correctie stuw grave
../../maas maatr/ma stuwgra al
¹ Einde van de maatregel lijst
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Bijlage 2a: Absolute waterstand (m) referentie (KRW3 00) — Q = 4.000 ms/s
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Bijlage 2b: Absolute stroomsnelheid (m/s) referentie (KRW3 00) — Q = 4.000 ms/s
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Bijlage 3a: Absolute waterstand (m) ontwerp Maasbommel Grontmij (MB 28) — Q = 4.000
ms/s
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Bijlage 3b: Waterstandsverschil (m) ontwerp Maasbommel Grontmij (MB 28) t.o.v.
referentie — Q = 4.000 ms/s
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Bijlage 3c: Waterstandsverschil (m) & 1 mm ontwerp Maasbommel Gronfmij (MB 28)
t.o.v. referentie — Q = 4.000 ms/s
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Bijlage 3d: Absolute stroomsnelheid (m/s) ontwerp Maasbommel Grontmij (MB 28) — Q =

4.000 ms/s
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Bijlage 3e: Stroomsnelheidsverschil (m/s) ontwerp Maasbommel Grontmij (MB 28) t.o.v.
referentie — Q = 4.000 m'/s
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