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ALGEMEEN

In opdracht van Winruimte Watergoed BV zijn, ten behoeve van een bij RWS Limburg in

te dienen aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken, WAQUA berekeningen uitgevoerd door SvaSek Hydraulics b.v..
Doel van deze berekeningen is het in beeld brengen van de rivierkundige effecten welke
samenhangen met de uitvoering van het zandwin- en natuurontwikkelingsproject "Over
de Maas". Naast de hoofddoelstellingen zandwinning en natuurontwikkeling is er ook
sprake van een nevendoelstelling te weten rivierverruiming. Dit met het oog op de
toekomstige behoefte aan een verhoogde afvoercapactteit en de wens om grote delen
van het ingerichte gebied dan niet opnieuw 'op de kop te hoeven zetten'.

In het kader van een partiele herziening van het Streekplan Gelderland 2005 waarbij het
project "Over de Maas" planologisch is vastgelegd is eerder een Milieu Effect
Rapportage (MER) uitgevoerd. In het kader van deze MER zijn in opdracht van de
provincie Gelderland en in nauw overleg met Rijkswaterstaat Directie Limburg door
Witteveen+Bos een drietal Mer-varianten rivierkundig doorgerekend en is er uiteindelijk
een voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld dat de basis vormt voor de verdere
planuitwerking

Winruimte Watergoed BV heeft op basis van dit VKA een aantal optimalisaties
doorgevoerd onder andere op het gebied van waterkwaliteit en beinvloeding van de
aanwezige waterkrachtcentrale. Het aldus geoptimaliseerde plan draagt in deze studie
van Svasek de naam VKA+ en vormt de basis voor het aanvragen van de diverse
benodigde vergunningen waaronder de genoemde vergunning in het kader van de
WBR.

Aangezien het project fasegewijs tot stand komt en het noodzakelijk is om een deel van
de bovengrond te venvijderen en binnen het projectgebied tijdelijk in depots te bergen is
met Rijkswaterstaat Dienstkring Nijmegen ( afgesproken
dat ook de rivierkundige effecten van een tussenfase zullen worden erekend zijnde de
worst-case-situatie waarbij de gereserveerde depots maximaal zijn gevuld en dus de
door de depots veroorzaakte doorstroomvernauwing van het winterbed maximaal is.

De uit te voeren berekeningen zijn in het startoverleg met de opdrachtgever en in latere
correspondentie vastgesteld.
In dit verslag worden de resultaten van deze simulaties kort samengevat.
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UITGEVOERDE BEREKENINGEN

Naast de huidige situatie en het Voorkeursalternatief-plus (VKA+) is in de offerte
rekening gehouden met een tussenfase. Bovendien bleek het noodzakelijk te zijn om tot
een optimalisatie van het voorkeursalternatief en de tussenfase te komen om de
gevoeligheid voor de grootte van de verbinding tussen de grote en de kleine plas en de
locatie van gronddepots te onderzoeken.

In Bijlage 1 worden figuren van het projectgebied getoond. In Figuren 1 en 2 worden de
bodemdiepten van de huidige situatie en van het Voorkeursalternatief-plus getoond. In
Figuren 3 en 4 wordt het Voorkeursalternatief-plus in detail gegeven. Gewezen wordt op
de extra bovenstroomse verbinding tussen de grote plas en de Maas welke deels
samenvalt met de verbinding tussen de grote en de kleine plas en waarbij tevens enkele
grote duikers in de Veerweg zullen worden aangebracht. In de berekeningen is met de
doorstroomopening van deze verbinding gevarieerd. In Figuur 4 worden de vegetatie
kenmerken van het VKA+ getoond.
In Figuur 5 wordt de situatie tijdens de tussenfase weergegeven. Gewezen wordt op de
twee oostelijke depots die een belangrijke rol in de bovenstroomse opstuwing spelen.
Figuur 6 tenslotte geeft de locaties van de Km en Hm punten in de as van de rivier.

Ten aanzien van de gebruikte code is in dit project gerekend met de SIMONA-versie
(RWS) van WAQUA: Simona 2006-09 .

De hierna genoemde simulaties zijn uitgevoerd met het detailmodel versie Waqua-
Maas — traject 181-212 d.d. maart 2006 (met de bovenrand gelegd op km 181.00 en de
benedenrand op km 212.00). De schematisatie van de huidige situatie (TO) is gebaseerd
op Baseline-schematisatie HR2006 4.
Het Voorkeursalternatief-plus (T1) en de tussenfase (T2) zijn met behulp van Baseline
gegenereerd uit tekeningen van het projectgebied geleverd door de opdrachtgever en
zijn geplaatst over de schematisatie van de huidige situatie. Met de vegetatie als
gegeven in Figuur 4 en in overleg met RWS, RIZA zijn de ruwheidskarakteristieken
vastgesteld voor het projectgebied. Met Baswaq tenslotte zijn de Waqua invoerfiles
gegenereerd.

Bij de berekeningen is uitgegaan van een MHW-afvoer van 3600 m'/s op de bovenrand
van het detailmodel; deze permanente constante afvoer is bepaald uit de dynamische
berekening met de hoogwater afvoergolf van 3800 m'/s te Borgharen voor het
Maasmodel (de kans van voorkomen van deze golf is 1/1250 jaar). De
benedenstroomse randvoorwaarden bestaan uit waterstanden afkomstig uit dezelfde
berekening met de afvoergolf van 3800 m*/s te Borgharen voor het Maasmodel.

Samengevat zijn de volgende simulaties uitgevoerd:

1) Voor de TO (huidige) situatie is, zoals gebruikeli/k bij een Wbr-aanvraag, als
uitgangspunt genomen een van de door RWS, Directie Limburg
vervaardigde 1:2 verdichte detailmodellen van het grote totale Maasmodel.
Het betreft hier de versie Waqua — Maas - traject181-212 d.d. maart 2006
met de bovenrand gelegd op km 181.00 en de benedenrand op km 212.00.
In Figuur 1 wordt de bodemligging voor de huidige situatie getoond.
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2) Het voorkeursalternatief VKA+ (T1). Uitgaande van de schematisatie van de
huidige (TO) situatie is deze schematisatie in het projectgebied aangepast
met behulp van Baseline. Voor dit VKA+ zijn een aantal simulaties
uitgevoerd waarbij de bovenstroomse verbinding tussen de grote plas en de
Maas gevarieerd is tussen 100% open en geheel dicht. In Figuren 2 t/m 4
wordt het voorkeursalternatief getoond.

3) T2: Dit is de tussenfase waarbij gekozen is voor een worst-case-situatie met
maximale vulling van de gereserveerde depotruimte (de vernauwing van het
winterbed is dan maximaal). In figuur 5 wordt deze situatie getoond; deze
fase is eveneens met baseline gegenereerd. Duidelijk zichtbaar zijn de
depots, die vlak langs de winterdijk geplaatst zijn om de vernauwing te
minimaliseren. Ter optimalisatie is een simulatie (T2-opt) uitgevoerd met
gewijzigde depotplaatsing in het projectgebied: het meest oostelijke depot is
hierbij verwijderd.

De berekeningen zijn verwerkt tot standaard figuren zoals gebruikelijk voor WBR
berekeningen:

~ (Verschil)verhanglijnen in de rivieras

~ (Verschil)plots van het ruimtelijk verloop van waterstanden en snelheden

De figuren (met codering van de simulaties) zijn weergegeven in de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Situatie projectgebied, VKA+ (T1) en tussenfase (T2)

Bijlage 2: Codering van de uitgevoerde berekeningen

Bijlage 3: Verschilwaterstanden in de rivieras volgens het detailmodel ten opzichte
van de huidige situatie voor het voorkeursalternatief-plus VKA+ (T1), Een
tussenfase (T2) en een geoptimaliseerde tussenfase (T2-OPT)

Bijlage 4: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel voor het
voorkeursalternatief-plus VKA+ (T1) ten opzichte van de huidige situatie
gevisualiseerd voor het totale gebied en ingezoomd op het projectgebied

Bijlage 5: (Verschil)stroomsnelheden volgens het detailmodel van het
voorkeursalternatief — plus VKA+ (T1) ten opzichte van de huidige situatie
ingezoomd op het projectgebied

Bijlage 6: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel van de tussenfase (T2)
ten opzichte van de huidige situatie ingezoomd op het projectgebied

Bijlage 7: (Verschil)stroomsnelheden volgens het detailmodel van de tussenfase
(T2) ten opzichte van de huidige situatie ingezoomd op het projectgebied

Bijlage 8: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel van van de
geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt) ten opzichte van de huidige situatie
ingezoomd op het projectgebied
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Bijlage 9: (Verschil)stroomsnejheden volgens het detailmodel van de
geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt) ten opzichte van de huidige situatie
ingezoomd op het projectgebjed
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RESULTATEN

Berekeningen van het VKA+ (T1) met het deelmodel en een permanente afvoer
van 3600 m'/s

Een overzicht van de uitgevoerde optimalisatieberekeningen met het deelmodel en een
permanente afvoer van 3600 m*/s wordt gegeven in Billage 2. Er zijn simulaties
uitgevoerd met gevarieerde doorstroomopening van de bovenstroomse verbinding
tussen de grote plas en de Maas, Deze opening is in het model gebracht d.m.v. 3
barriers elk met een breedte van ca. 15 m. De drempel ter plaatse van de openingen kgt
op NAP-3m. Bij een (MHW) waterstand van 7.30 m +NAP betekent dit per
barrieropening een totale doorstroomopening van 155 m'en opzichte van deze
waterstand. Ten opzichte van NAP bedraagt de doorstroomopening 45 m'er
barrieropening.
ben barrier element met een breedte van 15 m en een drempel op NAP — 3m kan
gezien worden als bv een brug met een of meerdere overspanningen met een totale
doorstroombreedte van 15 m en een drempel op 3 m — NAP of als een aantal duikers
met een totale doorstroomopening van 155 m'p 3 m — NAP.
Uitgevoerd zijn de volgende vier simulaties:

1 Geheel dicht (code weirs+bod)
2 30% (1 element) open: totale doorstroomopening 45 m'.o.v. NAP (code

30% bar)
3 60% (2 elementen) open: totale doorstroomopening 90 m'.o.v. NAP (code

60% bar) en
4 100% (3 elementen) open: totale doorstroomopening 135 m'.o.v. NAP

(code 100% bar).

In Bijlage 3 worden de effecten van de onderzochte alternatieven op de waterstanden in
de rivieras ten opzichte van de huidige situatie gegeven.
Te zien is dat het Voorkeursalternatief-plus (T1) een verlaging van maximaal 131 — 173
mm in het grootste deel van het projectgebied veroorzaakt en een verhoging van
maximaal 17 - 21 mm benedenstrooms van het projectgebied. De maximale verlaging
treedt op ter hoogte van km 199 en varieert tussen 131 en 175 mm.
De variatie in de verhoging van 17 — 21 mm wordt veroorzaakt door de bovenstroomse
verbinding tussen de grote plas en de Maas te varieren: bij 100% open (100%BAR: gele
lijn in Bijlage 3) bedraagt de opstuwing 21 mm en in de geheel geheel dichte situatie
(WEIRS+BOD: paarse lijn in Bijlage 3) is de opstuwing 17 mm. Dit is dus de
hydraulische gevoeligheid van de bovenstroomse verbinding tussen de grote plas en de
Maas.
Duidelijk is in de bijlage te zien dat de verlaging van de waterstanden in het
bovenstroomse gebied ook groter wordt met toenemende doorstroomopening.

Voor ruimtelijke details wordt verwezen naar de Bijlagen 4 t/m 5, waar de resultaten van
de optimalisatie-berekeningen met het detailmodel gevisualiseerd worden in de vorm
van verschilplots van waterstanden en snelheden. In Bijlage 4, figuur 10 en 11 is het
ruimtelijke beeld van het opstuwingspiekje zichtbaar. Te zien is dat de opstuwing op een
klein deel van de rivier zelf plaats vindt. Het straalt uit naar de noordhoek bij fort Voorne,
waar de snelheden minimaal zijn, en naar het zuidwesten in het plassengebied van de
Lithse ham.
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ln Bijlage 5 worden de stroomsnelheden getoond. Opgemerkt wordt dat de normale
stroomrichting stroomafwaarts gericht is. Wanneer in de verschilplots de vector van de
verschilstroomsnelheid stroomopwaarts gericht is, betekent dat dus een vermindering
van de stroomsnelheid. In figuur 15 en 16 is een sterke afname van de snelheden in de
rivier ter hoogte van KP 202 — 204 te zien van 0,.3 — 0.4 m/s voor de situatie 30% open
en 0.4 — 0.5 m/s voor 100% open.

Wanneer het stroombeeld in de huidige situatie beschouwd wordt (Figuur 12) is het
volgende van oost naar west (stroomafwaarts) te zien:

~ In de bocht bij Alphen (Km 199) zijn hoge stroomsnelheden van 2 — 2.5
aanwezig.

~ Ter hoogte van de stuw bij Lith (Km 201) nemen de stroomsnelheden af tot ca.
1.6 m/s

~ Tot Km 202 — 203 nemen de stroomsnelheden weer toe tot ca. 2.3 m/s
~ Na Km 201 nemen de stroomsnelheden af tot ca. 1 m/s

Wanneer het Voorkeursalternatief-plus (100% open: Figuren 13 en 15 en 30% open;
Figuren 14 en 16) hiermee vergeleken worden valt op dat de afname van de
stroomsnelheden in het zomerbed plaats vindt tussen ca. Km 201.5 en 204. Dit is dus
een vermindering van de toename, die in de huidige situatie plaats vindt tussen Km 201
(stuw bij Lith en Km 202 — 203. De stroombeeld situatie wordt dus gunstiger bij het
Voorkeursalternatief-plus.

Figuur 17 tenslotte toont het verschil tussen VKA+ 100% open en 30% open: een
grotere doorstroomopening (100% open) geeR een wat grotere vermindering van de
stroomsnelheden tussen Km 202 - 203. Uiteraard nemen bij een kleinere
doorstroomopening ter plaatse van de barriers in het model ook daar de
stroomsnelheden af.

3.2 Berekeningen van de tussenfase (T2) met het deelmodel en een permanente
afvoer van 3600 m'/s

In Bijlage 3 wordt het waterstandverloop in de as van de rivier relatief ten opzichte van
de huidige situatie getoond. Te zien is dat de opstuwing maximaal 7 mm bedraagt ter
hoogte van km 199 en strekt zich uit over het gehele bovenstroomse gebied van het
model (tot Km 181). In het projectgebied zelf is de opstuwing maximaal ter hoogte van
de oostelijk plas (km 200.5) en bedraagt 6 mm.

Voor details wordt verwezen naar de Bijlagen 6 t/m 9, waar de resultaten van de
optimalisatieberekeningen voor de tussenfase gevisualiseerd worden in de vorm van
verschilplots van waterstanden en snelheden
Duidelijk is daar te zien dat met name de oostelijke depots verantwoordelijk zijn voor
genoemde effecten, de westelijke depots zijn neutraal en leveren nauwelijks bijdrage
aan de opstuwing (zie Bijlage 6, Figuur 19). De opstuwing is lokaal maximaal in het
winterbed, maar straalt ook naar de rivieras uit en geeft daar een opstuwing van 7 mm.
De opstuwing zuidelijk van de depots strekt zich niet uit tot de zuidelijke Maasdijken. In

de figuur is ook zichtbaar de opstuwing net bovenstrooms van het projectgebied: aan
beide zijden van de rivier wordt de waterstand langs de bandijken hierdoor verhoogd.
Opgemerkt wordt dat de donkerrode/bruine plekken langs de noordelijk Maasdijk
worden veroorzaakt door de depots zelf.
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Naar aanleiding van de berekeningsresultaten van de T2-simulatie is ter optimalisatie
nog een berekening gemaakt waarbij het meest oostelijk geprojecteerde depot is
geschrapt (T2-opt). Het materiaal van dit depot wordt aan het naastgelegen oostelijke
depot toegevoegd. Daar dit in een verdere ophoging terecht komt betekent dit geen
extra vernauwing (t,o.v. T2) van het winterbed. In bijlage 8 zijn de ruimtelijke
veranderingen van waterstanden en stroomsnelheden getoond. De opstuwing
bovenstrooms van het projectgebied verdwijnt dan vrijwel geheel en is buiten het
projectgebied nergens groter dan 1 mm. In het projectgebied zelf is de verhoging
maximaal 7 mm (in de rivieras); het effect is echter zeer locaal (zie Bijlage 8, Figuur 23).
Er moet wel rekening worden gehouden met een geringe en tijdelijke verhoging langs de
noordelijke Maasdijk tussen Y=160.000 en 161.000, ter hoogte van het depot zelf en ter
hoogte van Y=158.000 (RD cobrdinaten).

Wanneer naar het stroombeeld gekeken wordt (Bijlage 7, Figuur 20 en 21 en Bijlage 9,
Figuur 24 en 25) is te zien dat de grootste veranderingen in het winterbed plaats vinden
(tot 0.5 m/s) op 500 m ten oosten van de stuw bij Lith. In het zomerbed is slechts sprake
van geringe veranderingen (0.05 — 0.10 m/s). Gewezen wordt hierbij op het tijdelijke
karakter van deze tussenfase (ca. 3 jaar).
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Het voorkeursalternatief VKA+

De conclusie ten aanzien van de verandering van de waterspiegel als gevolg van het
voorkeursalternatief VKA+ kan als volgt geformuleerd worden:

In het projectgebied lopend van km 199 tot km 204.5 bedragen de verlagingen voor het
VKA+ (T1) t.o.v. de huidige situatie (TO) 129 tot 173 mm. De maximale verlaging treedt
op ter hoogte van km 199. Ten aanzien van de verhoging kan geconcludeerd worden
dat variatie van de doorstroming tussen de westelijke plas en de Maas een geringe
invloed heeft maximaal 4 mm extra verhoging (17 tot 21 mm).

In tabelvorm zijn de resultaten voor het voorkeursalternatief VKA+:

Simulaties
VKA+ (T1)
Weirs+bod
30% open
60% open
100% open

Maximale verhoging
[mm)
17
19
20
21

Maximale verlaging
[mm) op km 200
129
145
163
173

Maximale verlaging
[mm) op km 199
131
148
165
175

Ten aanzien van het stroombeeld kan gesteld worden dat dit gunstiger wordt bij het
Voorkeursalternatief-plus.

4.2 De tussenfase

De conclusie ten aanzien van de verandering van de waterspiegel als gevolg van de
tussenfase kan als volgt geformuleerd worden:

De tussenfase (T2) vormt een opstuwing op de rivier die zich tot ver bovenstrooms
doorzet. Van km 199.22 tot ca. 181.0 (over ca. 17 km) is de opstuwing groter dan 1 mm.
Van 199.22 tot 198.84 is de opstuwing maximaal en bedraagt 7 mm. In het
projectgebied bedraagt de maximale opstuwing 6 mm over een lengte van ca. 200 m
(km 200.4 tot 200.6).

Als het meest oostelijke geplande depot wordt geschrapt en het andere nabijgelegen
oostelijke depot wordt verhoogd (ligt immers al boven het MHW-peil) dan zijn de
resultaten van deze geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt) veel gunstiger aangezien de
bovenstroomse effecten buiten het plangebied vermeden worden en er slechts zeer
lokaal binnen het projectgebied een verhoging van iets meer dan 7 mm voorkomt die
zowel vooraf wordt gegaan als wordt gevolgd door lokale verlagingen van bijna 11 mm.
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In tabelvorm zijn de resultaten voor de tussenfase als volgt:

Simulaties
Tussenfase (T2)

T2
T2-opt

Maximale verhoging
[mm) op km 199

1& en &6

0

Verhoging [mm) op km Maximale verhoging
184 - 198 [mm] in projectgebied

op km 200.5
6
7

Ten aanzien van het stroombeeld kan geconcludeerd worden dat de grootste
veranderingen in het winterbed plaats vinden op 500 m ten oosten van de stuw bij Lith.
In het zomerbed is slechts sprake van geringe veranderingen. Gewezen wordt hierbij op
het tijdelijke karakter van deze tussenfase (ca. 3 jaar).

4.3 Samenvattende conclusie en aanbeveling

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat bij de simulatie met de stationaire afvoer
van 3600 m'/s (dit komt overeen met 4000 m3/s te Borgharen) de waterstandverhoging
maximaal 21 mm bedraagt bij een zo groot mogelijke opening van de bovenstroomse
verbinding tussen de grote plas en de Maas. Bij deze grootste doorstroomopening zijn
ook de verlagingen maximaal: 175 mm.

Voor de realisatie van het project "Over de Maas" kan prima worden volstaan met een
doorstroomopening van 30%. De waterstandverhoging bedraagt hierbij maximaal 19
mm en de verlagingen zijn maximaal 148 mm. Indien er in de verdere toekomst
behoefte is aan een grotere verlaging en er meer (ook benedenstrooms)
rivierverruimingsprojecten zullen worden uitgevoerd, kan overwogen worden om dan de
doorstroomopening alsnog te vergroten.

Voor de tussenfase wordt sterk aanbevolen om het meest oostelijk geplande depot te
schrappen en deze hoeveelheid in de hoogte toe te voegen aan het andere oostelijke
depot. De dan resterende zeer lokale effecten lijken, mede in het licht van de tijdelijkheid
van de betreffende depotvorming en de uiteindelijke rivierwinst die behaald kan worden,
gering en acceptabel. Een verdere optimalisatie van de opstuwing langs de noordelijke
Maasdijk kan achterwege blijven gezien het lokale karakter en de korte tijdsduur (ca. 3
jaar). Indien echter het meest oostelijk geplande depot niet zou worden geschrapt, zal
de opstuwing maximaal 7 mm bedragen ter hoogte van km 199 en zich uitstrekken over
het gehele bovenstroomse gebied van het model.

De conclusie ten aanzien van het stroombeeld kan als volgt worden samengevat:
~ Het stroombeeld wordt gunstiger bij het Voorkeursalternatief-plus.
~ Voor de (geoptimaliseerde) tussenfase (ca. 3 jaar) vinden de grootste

veranderingen in het winterbed plaats op 500 m ten oosten van de stuw bij
Lith. In het zomerbed is slechts sprake van geringe veranderingen.
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Bijlage 1: Situatie projectgebied, VKA+ (T1) en tussenfase (T2)
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Figuur 3 710-55 VGT Model4 Situatie
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Bijlage 2: Codering gebruikte of uitgevoerde berekeningen

Berekeningen met het deelmodel en een permanente afvoer van 3600 m*/s:

1) TO: De huidige situatie

2) T1: Het Voorkeursalternatief-plus VKA+. Voor dit VKA+ zijn een aantal
simulaties uitgevoerd waarbij de bovenstroomse verbinding tussen de grote
plas en de Maas gevarieerd is tussen 100% open en geheel dicht:
a) Geheel dicht (code weirs+bod)
b) 30% (1 element) open: doorstroomopening 45 m' o.v. NAP (code 30%

bar)
c) 60% (2 elementen) open: doorstroomopening 90 m t.o.v. NAP (code 60%

bar) en
d) 100% (3 elementen) open: doorstroomopening 135 m t.o.v. NAP (code

100% bar).

3) T2: Tussenfase. Dit is een worst-case-situatie met maximale vulling van de
gereserveerde depotruimte (de vernauwing van het winterbed is dan
maximaal). Ter optimalisatie is een simulatie (T2-opt) uitgevoerd met
gewijzigde depotplaatsing in het projectgebied: het meest oostelijke depot is
hierbij verwijderd.

WAQUA Project Over De Maas

Definitief Rapport -17-

ECOU071 17/1426/E

20 november 2007



SVASE K
I : S'J il : I l t l~

Bijlage 3: Verschilwaterstanden in de rivieras volgens het detailmodel
ten opzichte van de huidige situatie voor het Voorkeursalternatief-Plus
(T1), een tussenfase (T2) en een geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt)
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Verschil waterstanden VKA+ (T1) tov ref situatie (TO) in de rivier as
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Verschil waterstanden tussenfase (T2) tov ref situatie (TO) in de rivier as
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Bijlage 4: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel voor het
Voorkeursalternatief-Plus (T1) ten opzichte van de huidige situatie
gevisualiseerd voor het totale gebied en ingezoomd op het
projectgebied
(Verschil)waterstanden in m
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Bijlage 5: (Verschil)stroomsnelheden volgens het detailmodel voor het
Voorkeursalternatief-Plus (T1) ten opzichte van de huidige situatie
ingezoomd op het projectgebied

NB. Vectoren stroomafwaarts gericht geven een toename in de snelheden aan en
vectoren stroomopwaarts gericht geven een afname in de snelheden aan

(Verschil)stroomsnelheden in m/s

WAQUA Project Over De Maas

Defimtiet Rapport -27-

ECOU07117/1 426IE

20 november 2007



SVASEK
l.ali) :I 5/6~

427000

426500

426000

425500
1.5

425000

424500

424000-

423500-

156000 157000 158000 169000

Figuur 12 Stroomsnelheden (m/sj huidige situatie TO

160000 161000 162000

427000

426500

426000

425500
1.5

425000

424500

424000 ji os

423500

156000 157000 156000 159000 160000 161000 162000

Figuur 13 T1 Stroomsnelheden jm/sj VKA+ T1 met 100% opening

WAQUA Project Over De Maas

Definitief Rapport -28-

Ecot/071 17/1426/E

20 november 2007



SVASEK
D'

2.5

427000

426500

426000

425500
1.5

425000

424600

424000 0.5

423500

156000 157000 158000 159000 160000 161000 162000

Figuur 14 Stroomsnelheden [m/sj VKA+ T1 met 3D% opening

WAQUA Project Over De Maas

Definitief Rapport

ECOL/071 17/1426/E

20 november 2007



SVASEK
I".ad 31:6 si666~

0.5

427000

426500

426000

jy 04

0.3

425500 0.2

425000 0.1

424500

424000

423500

156000 157000 158000 159000 160000 161000 162000
-0.2

Figuur 15 Verschil stroomsnelheden lm/sl VKA+ T1 met 100% open en huidige
situatie TO

0.5

~ 27000

426500

426000
0.3

425500 0.2

425000 0.1

424500

424000

423500

jo

-0.1

156000 157000 158000 159000 160000 161000 162000
-0.2

Figuur 16 Verschil stroomsnelheden [m/sl VKA+ T1 met 30% open en huidige situatie
TO

WAQUA Project Over De Maas

Definitief Rapport -30-

Ecot/07 1 1 7/1 426/E

20 november 2007



SVASE K
~ : 01 i) :0 0/64~

0.5

427000

426500

426000

04

0.3

425500 02

425000 0.1

424500

424000

423500
-0.1

156000 157000 150000 159000 160000 161000 162000
-0.2

Figuur 17 Verschil stroomsnelheden [m/sl VKA+ Tt met 100% open en 30% open

WAQUA Project Over De Maas

Defimtief Rapport

Ecot7071 17/1426/E

20 november 2007



SVASEK

Bijlage 6: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel voor de
tussenfase (T2) ingezoomd op het projectgebied
(Verschil)vvaterstanden in m
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Bijlage 7: (Verschil)stroomsnelheden volgens het detailmodel voor de
tussenfase (T2) ingezoomd op het projectgebied

NB. Vectoren stroomafwaarts gericht geven een toename in de snelheden aan en
vectoren stroomopwaarts gericht geven een afname in de snelheden aan

(Verschil)stroomsnelheden in m/s
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Figuur 20 Stroomsnelheden jm/sj tussenfase T2
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Bijlage 8: (Verschil)waterstanden volgens het detailmodel van de
geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt) ten opzichte van de huidige
situatie ingezoomd op het projectgebied
(Verschil)waterstanden in m
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Bijlage 9: (Verschil)stroomsnelheden volgens het detailmodel van de
geoptimaliseerde tussenfase (T2-opt) ten opzichte van de huidige
situatie ingezoomd op het projectgebied

NB. Vectoren stroomafwaarts gericht geven een toename in de snelheden aan en
vectoren stroomopwaarts gericht geven een afname in de snelheden aan

(Verschil)stroomsnelheden in m/s
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Figuur 24 Stroomsnelheden [m/sl geoptimaliseerde tussenfase T2-opt
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