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1 Doel rapportage 

Het voorliggende achtergrondrapport betreft het onderzoek Rivierkunde ten behoeve 

van de effectbeoordeling van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio 

Rotterdam, deelstudie oeververbinding & OV, Zeef 2. Deze rapportage beschouwt 

voor het aspect Rivierkunde de optredende effecten, toetst deze (indien van 

toepassing) aan vigerende wet- en regelgeving en geeft aan in hoeverre mitigerende 

en/of compenserende maatregelen nodig en mogelijk zijn. 
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2 Beleidskader en wet- en regelgeving 

In het kader van de waterwet is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag en beheerder 

van de grote rivieren zoals de Nieuwe Maas in Rotterdam. Bij ingrepen in de Nieuwe 

Maas beoordeelt Rijkswaterstaat dan ook of een watervergunning wordt verleend. 

Rijkswaterstaat heeft voor initiatiefnemers van ‘waterwetaanvragen’ in de grote 

rivieren Het Rivierkundig Beoordelingskader (Versie 5.0) opgesteld, waarin de 

beoordelingsaspecten en criteria staan. 

 

Het Rivierkundig Beoordelingskader wordt toegepast op elke ingreep in de rivier. 

Niet altijd is het nodig zijn om de rivierkundige effecten van alle beoordelings-

aspecten tot hetzelfde niveau uit te werken. Dit hangt af van de aard en omvang van 

de ingreep en de verwachte effecten. Van belang is om de mate van detail van de 

uitwerking van de effectbepaling in een vooroverleg met het bevoegd gezag 

Waterwet (Rijkswaterstaat) te bespreken en vast te leggen.  

 

Dit vooroverleg zal gaan plaatsvinden wanneer één van de alternatieven definitief is 

gekozen als beste alternatief. Deze notitie beoordeelt op kwalitatieve wijze de 

verschillende criteria voor de relevante ontwerpalternatieven om zo de verschillen 

tussen alternatieven op rivierkundig gebied weer te geven. Nautische aspecten zijn 

niet meegenomen in deze effectennotitie en zijn separaat onderzocht in het 

nautische onderzoek van de MIRT Verkenning.  
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3 Onderzoeksmethodiek en scoremethodiek

3.1 Onderzoeksmethodiek 
Als eerst is bepaald welke alternatieven überhaupt gevolgen hebben voor de 

rivierkundige aspecten zoals omschreven in Het Rivierkundig Beoordelingskader. 

De tunnel alternatieven hebben naar verwachting minder of geen gevolgen voor 

rivierkundige aspecten. Voor de alternatieven die wel gevolgen hebben voor de 

rivierkundige aspecten is per aspect een kwalitatieve beoordeling gedaan of het 

effect positief, negatief, zeer positief of zeer negatief is.  

 

De aspecten waaraan getoetst is, zijn de aspecten die relevant zijn voor de Rijn-

Maasmonding zoals benoemd in tabel 6 van Het Rivierkundig Beoordelingskader. In 

hoofdstuk 9 van deze effectennotitie is deze tabel in zijn geheel overgenomen. De 

aspecten waarop beoordeeld is, zijn in grove lijnen in drie kaders in te delen: 

- hoogwaterveiligheid 

- hinder of schade door hydrologische effecten 

- morfologische effecten 

3.1.1. Hoogwaterveiligheid 

De aspecten met betrekking tot hoogwaterveiligheid waarop de alternatieven zijn 

beoordeeld, zijn als volgt: 

- waterstandsverhoging stroom voerend deel 

- bergend volume in bergend deel rivier 

- waterstandsverhoging bij hoge grondlijn of primaire waterkering 

- afvoerverdeling bij splitspunt Merwede 

3.1.2. Hinder of schade door hydrologische effecten 

De aspecten met betrekking tot hinder of schade door hydrologische effecten waarop 

de alternatieven zijn beoordeeld, zijn als volgt: 

- inundatiefrequentie van de uiterwaard 

- stroombeeld in de uiterwaard 

- stroombeeld in vaarweg 

- verzilting in de Rijn-Maasmonding 

3.1.3. Morfologische effecten 

De aspecten met betrekking tot morfologie waarop de alternatieven zijn beoordeeld, 

zijn als volgt: 

- sedimentatie en erosie van het zomerbed 

- sedimentatie en erosie van de uiterwaard en nevengeulen 

- hinder door baggeren en/of terugstorten 

 

3.2 Scoringsmethodiek 
In Tabel 1 is de scoringsmethodiek ten behoeve van de effectrapportage 

weergegeven.  

Tabel 1: Scoringsmethodiek t.b.v. effectrapportage 

Score  Verklaring Kwantitatief 

++ Zeer positieve effecten  Zeer groot positief effect dat in de 

besluitvorming meegenomen 

dient te worden. 

+ Positieve effecten Kleine effecten die positief uit 

zullen pakken. 

0 Geen of geringe effecten Nagenoeg geen effect. 

- Negatieve effecten Negatief effect waarvoor verder 

onderzoek en overleg met 

Rijkswaterstaat nodig is. 

- - Zeer negatieve effecten  Zeer negatief effect waarvoor 

zeker mitigerende maatregelen 

nodig zijn. 
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4 Bestaande situatie en autonome ontwikkelingen

4.1 Inleiding 
De effecten zijn beschreven ten opzichte van de referentiesituatie in 20401. Dit is de 

situatie die ontstaat zonder dat de maatregelen van de MIRT-verkenning worden 

gerealiseerd, maar met nieuwe activiteiten of ontwikkelingen die autonoom optreden. 

Projecten in de omgeving die al definitief zijn vastgesteld of binnenkort definitief 

worden vastgesteld en waarvan de realisatie conform de vigerende planning voor 

2040 is voorzien, maken onderdeel uit van de autonome ontwikkeling en dus de 

referentiesituatie voor het bepalen van de effecten van de MIRT-verkenning. 

Mogelijk heffen bepaalde effecten van Feyenoord City de effecten van één of 

meerdere van de oeververbindingen op. Hierdoor is het voor een uiteindelijke 

vergunningaanvraag belangrijk dat ook de gecombineerde effecten van de 

oeververbinding én Feyenoord City worden beoordeeld ten opzichte van de situatie 

van 2040 zonder beide ontwikkelingen. 

4.2 Bestaande situatie (2022) 
De bestaande situatie met primaire waterkeringen is in Figuur 1 weergegeven. De 

Nieuwe Maas maakt hier een bocht en is druk bevaren. Er is geen sprake van 

uiterwaarden en de oevers zijn grotendeels met stenen verstevigd. De 

jaargemiddelde afvoer is zo’n 730 m3/s waarbij de maximale stroomsnelheid zo’n 1,5 

m/s is. Bij een lage afvoer en/of een verhoogd waterstand op zee kan zout zeewater 

tot het projectgebied binnendringen en stijgt de chloride concentratie tot zo’n 500 

mg/l. In dit deel van de Nieuwe Maas vindt over het grootste deel van de rivierbodem 

geen erosie of sedimentatie plaats. Niet met grind bedekte delen van de rivierbodem 

zijn meer eroderend dan sedimenterend: de diepe erosiekuil breidt zich langzaam 

uit. Sedimentatie treedt alleen op langs de randen van de vaarweg en in de 

binnenbocht.  De bodem van de rivier ligt op de meeste plekken op zo’n NAP -7,5 á 

-9 m met als uitzondering het met blauw aangegeven gedeelte in Figuur 1 waar de 

rivier tot NAP -16 m diep is door een erosiekuil.  

 
1 Voor de MIRT verkenning geldt 2040 als ‘prognosejaar’ waarin de maatregelen zijn 

gerealiseerd.  

Het peil van de Nieuwe Maas varieert sterk door het getij met lokale gemiddelde 

laagwater en hoogwater waardes van NAP -0,3 en +1,3 m. 

4.3 Autonome ontwikkelingen (2040)  
Andere autonome ontwikkelingen die zich in het projectgebied afspelen zijn: 

- effecten van zeespiegelstijging (ca. 10 cm ten opzichte van 2022) 

- realisatie project Feyenoord City met een langsdam, lokaal dempen aan de 

zuidwestzijde en het verplaatsen van de vaargeul. 

 

 

Figuur 1: Bestaande situatie met waterkeringen 
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5 Onderzoeksresultaten

5.1 Inleiding 
Per alternatief zijn alle relevante effecten hier besproken. In hoofdstuk 6 zijn alle 

besproken effecten in een tabel aan de hand van de scoremethodiek weergegeven. 

5.2 Alternatief 1: Brug West 
In dit alternatief wordt een oeververbinding gerealiseerd doormiddel van een brug 

met fiets- en voetgangers en een tramverbinding. Hierbij worden de oevers ter 

hoogte van de landhoofden niet aangepast. Wel zal een kleine oeverafsnijding 

plaatsenvinden ter hoogte van woonwijk de Esch en zullen daar damwanden worden 

geplaatst. Ook wordt de rivierbodem ter hoogte van de nevengeul verdiept (tot NAP 

-7,0 m) waardoor het doorstroomprofiel voor met name de vloedstroming iets 

toeneemt. De brug wordt in dit alternatief zo’n 20,5 meter breed met het wegdek op 

maximaal NAP +17,5 m. De noordelijke begrenzing van de hoofdvaargeul wordt zo’n 

20 meter richting het noordoosten verplaatst ter hoogte van de brug, in het kader 

van het project Feyenoord City en vanwege 10 meter verbreding van de vaargeul in 

de situatie met brug. In Figuur 2 is dit alternatief schematisch weergegeven. 

 

De drie brugpijlers verkleinen het doorstroomprofiel ter plaatse van de brug maar de 

oeverafsnijding zorgt juist weer voor een groter doorstroomprofiel. Deze twee 

aanpassingen heffen elkaar min of meer op. In het schetsontwerp zijn deze pijlers 

indicatief ingetekend als 12, 20 en 15 m breed. 

 

Doordat de twee aanpassingen aan het doorstroomprofiel elkaar opheffen wordt er 

geen peilstijging of daling verwacht. De peilstijging mag niet meer dan 1 mm zijn 

volgens het rivierkundig beoordelingskader. Ook neemt door de brugpijlers het 

bergend volume in de rivier af. Deze afname wordt voor een groot deel 

gecompenseerd door de oeverafsnijding bij woonwijk de Esch. 

 

Mogelijke effecten op de stroombeelden in de vaarweg hebben hoofdzakelijk 

betrekking op veranderingen in dwarsstroomsnelheid die negatief voor de 

scheepvaart kunnen zijn. Hiervoor geldt een maximale verandering van 0,30 m/s 

voor lokale veranderingen en 0,15 m/s voor grotere stukken.  

Er zijn reeds gedetailleerde 3D berekeningen van de stroming met brugpijlers en 

oeverafsnijding uitgevoegd. Hierbij zijn ook dwarsstroomsnelheden in de gehele 

rivierbocht berekend, maar deze zijn tot nu toe niet geanalyseerd. Direct rond de 

brugpijlers is het toegepaste rekenmodel niet gedetailleerde genoeg voor een goede 

bepaling van de dwarsstroomsnelheden. Deze lokale snelheden zijn ook afhankelijk 

van de exacte vormgeving van de pijlers, welke nog niet bepaald is. Verwachting is 

dat lokaal bij de brugpijlers extra dwarsstromen kunnen ontstaan.  

 

Rondom de brugpijlers kan mogelijk andere erosie en sedimentatie ontstaan. Hier 

bestaat met name het risico op “bridge scour” waarbij rondom de brugpijler extra 

erosie optreedt. Hier zal in het ontwerp rekening mee worden gehouden, zodat dit 

effect minimaal is of niet optreedt. Ook zal in de verdiepte nevenvaargeul meer 

gebaggerd moeten worden omdat de rivierbodem zich anders weer terug verplaatst 

naar het huidige niveau door sedimentatie.  

 

 

Figuur 2: Schematische weergave Alternatief 1 Brug West. 
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5.3 Alternatief 2: Brug Bocht A 
In dit alternatief wordt ook een oeververbinding gerealiseerd door middel van een 

brug met fiets- en voetgangers en een tramverbinding. Ten opzichte van alternatief 

1 ligt deze brug iets verder naar het zuidoosten, maar is verder vergelijkbaar. De 

oever ter hoogte van het zuidelijke landhoofd wordt niet aangepast. De brug wordt 

in dit alternatief ook zo’n 20,5 meter breed met het wegdek op maximaal NAP +17,5 

m. De noordelijke begrenzing van de hoofdvaargeul wordt zo’n 50 meter richting het 

noordoosten/noorden verplaatst ter hoogte van de brug, in het kader van het project 

Feyenoord City en vanwege 10 meter verbreding van de vaargeul in de situatie met 

brug. Ter hoogte van de oeverafsnijding wordt de rivierbodem verdiept voor de 

nevenvaargeul door het beweegbare brugdeel. In Figuur 3 is dit alternatief 

schematisch weergegeven. Een belangrijk verschil met alternatief 1 is de 

oeverafsnijding bij de Esch die in dit alternatief nodig is voor de scheepvaart. Deze 

oeverafsnijding voegt 4 tot 6 hectare aan oppervlaktewater aan de rivier toe.  

 

In het schetsontwerp van dit alternatief zijn de brugpijlers ook indicatief ingetekend 

als 12, 20 en 15 meter breed. Het cumulatieve effect van de brugpijlers en de 

oeverafsnijding zal een peilverhoging bij vloed als gevolg hebben door een groter 

doorstroomprofiel waardoor meer water landinwaarts kan stromen. Ook zal het 

bergend volume in de rivier toenemen. Met betrekking tot de hoogwaterveiligheid is 

de peilverhoging bij vloed een negatief effect waarvoor mitigerende maatregelen 

dienen te worden genomen als deze verhoging groter blijkt dan 1 mm. De toename 

van waterberging is een positief effect. 

 

Mogelijke effecten op de stroombeelden in de vaarweg hebben hoofdzakelijk 

betrekking op veranderingen in dwarsstroomsnelheid die negatief voor de 

scheepvaart kunnen zijn. Hiervoor geldt een maximale verandering van 0,30 m/s 

voor lokale veranderingen en 0,15 m/s voor grotere stukken. Er zijn reeds 

gedetailleerde 3D berekeningen van de stroming met brugpijlers en oeverafsnijding 

uitgevoegd. Hierbij zijn ook dwarsstroomsnelheden in de gehele rivierbocht 

berekend, maar deze zijn tot nu toe niet geanalyseerd. Direct rond de brugpijlers is 

het toegepaste rekenmodel niet gedetailleerde genoeg voor een goede bepaling van 

de dwarsstroomsnelheden. Deze lokale snelheden zijn ook afhankelijk van de exacte 

vormgeving van de pijlers, welke nog niet bepaald is. Verwachting is dat lokaal bij 

de brugpijlers extra dwarsstromen kunnen ontstaan maar dat over de gehele rivier 

door de oeverafsnijding (flauwere bocht) minder dwarsstromingen zullen 

plaatsvinden. Ook zal de langsstroomsnelheid afnemen door de oeverafsnijding, wat 

gunstig is voor de scheepvaart. 

 

 

Figuur 3: Schematische weergave alternatief 2 Brug Bocht A. 

 

Rondom de brugpijlers kan mogelijk andere erosie en sedimentatie ontstaan. Hier 

bestaat met name het risico op “bridge scour” waarbij rondom de brugpijler extra 

erosie optreedt. Hier zal in het ontwerp rekening mee worden gehouden, zodat dit 

effect minimaal is of niet optreedt. Ook zal er waarschijnlijk meer sedimentatie 

optreden in de binnenbocht (bij de oeverafsnijding en nevenvaargeul), en mogelijk 

ook in de buitenbocht, omdat door het verbreden van de rivier overal in het 

rivierprofiel lagere stroomsnelheden optreden dan in de huidige situatie. Deze lagere 

snelheden zullen niet overal sedimentatie veroorzaken, omdat de rivier van nature 

een groter profiel wil hebben (gezien de aanwezigheid van een diepe erosiekuil), 

maar in de binnenbocht en (mogelijk) in de buitenbocht kan wel meer sedimentatie 

optreden, waardoor naar verwachting in de toekomst meer moet worden gebaggerd.  
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Door het bredere doorstroomprofiel en de daarmee gepaard gaande lagere 

stroomsnelheid, kan zout water tijdens vloed mogelijk iets verder in de rivier 

doordringen. Dit is een klein negatief effect met betrekking tot verzilting waarvoor 

mogelijk verder overleg met Rijkswaterstaat en verdere berekeningen nodig zijn. 

5.4 Alternatief 3: Brug bocht B 
In dit alternatief wordt een oeververbinding gerealiseerd doormiddel van een brug 

met fiets- en voetgangers, autoverkeer en een tramverbinding. Ten opzichte van 

alternatieven 1 & 2 is deze brug groter en ligt iets verder naar het oosten. De oever 

ter hoogte van het zuidelijke landhoofd wordt niet aangepast. De brug wordt in dit 

alternatief zo’n 31 meter breed met het wegdek op maximaal NAP +23,4 m. De 

noordelijke begrenzing van de hoofdvaargeul wordt zo’n 5 á 10 meter richting het 

oosten/noordoosten/noorden verplaatst ter hoogte van de brug, in het kader van het 

project Feyenoord City en vanwege 10 meter verbreding van de vaargeul in de 

situatie met brug. Ter hoogte van de oeverafsnijding wordt de rivierbodem verdiept 

voor de nevenvaargeul door het beweegbare brugdeel. In Figuur 4 is dit alternatief 

schematisch weergegeven. Ook in dit alternatief is de oeverafsnijding bij de Esch 

nodig voor de scheepvaart. Deze oeverafsnijding voegt 4 tot 6 hectare aan 

oppervlaktewater aan de rivier toe.  

 

In het schetsontwerp zijn de brugpijlers indicatief ingetekend als 12, 15 en 30 meter 

breed. Het cumulatieve effect van de brugpijlers en de oeverafsnijding zal een 

peilverhoging bij vloed als gevolg hebben door een groter doorstroomprofiel 

waardoor meer water landinwaarts kan stromen bij vloed. Ook zal het bergend 

volume in de rivier toenemen. Met betrekking tot de hoogwaterveiligheid is de 

peilverhoging bij vloed een negatief effect waarvoor mitigerende maatregelen dienen 

te worden genomen als deze verhoging groter blijkt dan 1 mm. De toename van 

waterberging is een positief effect. 

 

Mogelijke effecten op de stroombeelden in de vaarweg hebben hoofdzakelijk 

betrekking op veranderingen in dwarsstroomsnelheid die negatief voor de 

scheepvaart kunnen zijn. Hiervoor geldt een maximale verandering van 0,30 m/s 

voor lokale veranderingen en 0,15 m/s voor grotere stukken. Er zijn reeds 

gedetailleerde 3D berekeningen van de stroming met brugpijlers en oeverafsnijding 

uitgevoegd. Hierbij zijn ook dwarsstroomsnelheden in de gehele rivierbocht 

berekend, maar deze zijn tot nu toe niet geanalyseerd. Direct rond de brugpijlers is 

het toegepaste rekenmodel niet gedetailleerde genoeg voor een goede bepaling van 

de dwarsstroomsnelheden. Deze lokale snelheden zijn ook afhankelijk van de exacte 

vormgeving van de pijlers, welke nog niet bepaald is. Verwachting is dat lokaal bij 

de brugpijlers extra dwarsstromen kunnen ontstaan maar dat over de gehele rivier 

door de oeverafsnijding (flauwere bocht) minder dwarsstromingen zullen 

plaatsvinden. Ook zal de langsstroomsnelheid afnemen door de oeverafsnijding, wat 

gunstig is voor de scheepvaart. 

 

Rondom de brugpijlers kan mogelijk andere erosie en sedimentatie ontstaan. Hier 

bestaat met name het risico op “bridge scour” waarbij rondom de brugpijler extra 

erosie optreedt. Hier zal in het ontwerp rekening mee worden gehouden, zodat dit 

effect minimaal is of niet optreedt. Ook zal er waarschijnlijk meer sedimentatie 

optreden in de binnenbocht (bij de oeverafsnijding en nevenvaargeul), en mogelijk 

ook in de buitenbocht, omdat door het verbreden van de rivier overal in het 

rivierprofiel lagere stroomsnelheden optreden dan in de huidige situatie.  

 

Figuur 4: Schematische weergave alternatief 3 Brug Bocht B. 
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Deze lagere snelheden zullen niet overal sedimentatie veroorzaken, omdat de rivier 

van nature een groter profiel wil hebben (gezien de aanwezigheid van een diepe 

erosiekuil), maar in de binnenbocht en (mogelijk) in de buitenbocht kan wel meer 

sedimentatie gaan optreden. Hierdoor zal naar verwachting meer gebaggerd moeten 

worden in de toekomst. 

 

Door het bredere doorstroomprofiel en de daarmee gepaard gaande lagere 

stroomsnelheid, zal zout water tijdens vloed mogelijk iets verder in de rivier kunnen 

doordringen. Dit is een klein negatief effect met betrekking tot verzilting waarvoor 

mogelijk verder overleg met Rijkswaterstaat en verdere berekeningen nodig zijn. 

5.5 Alternatief 4, 5 en 6: Tunnelalternatieven 
Alternatieven 4, 5 en 6 zijn alternatieven waarin de oeververbinding middels tunnels 

wordt gerealiseerd. De effecten op rivierkundige aspecten zijn hierdoor minder groot 

dan voor de alternatieven met bruggen.  

 

Alternatief 4 wordt gerealiseerd middels drie geboorde tunnels; twee metrotunnels 

en één fiets- en voetgangerstunnel. Alle drie deze tunnels krijgen een diameter van 

6,5 meter en hebben nog zo’n 13,5 meter dekking tussen bovenkant tunnel (ca. NAP 

-22 m) en bodem van de nieuwe maas (ca. NAP -8,5 m). Hierdoor kan worden 

geconcludeerd dat alternatief 4 in zijn geheel geen rivierkundige effecten zal hebben. 

 

Alternatieven 5 en 6 zijn geen geboorde tunnels, maar worden afgezonken in een 

vooraf uitgebaggerde zinksleuf. Deze afzinktunnel zal zo’n 40 meter breed zijn. De 

bovenkant van de tunnelconstructie zal op NAP -10,5 komen te liggen waardoor ca. 

2 meter dekking wordt gerealiseerd. De zinksleuf zal minimaal tot NAP -18,7 m 

(onderkant tunnel - 0,6 m marge) diep en inclusief taluds (1:5) ook zo’n 140 m breed 

worden. Tijdens het uitbaggeren zullen er tijdelijke rivierkundige effecten optreden 

door de sterk veranderde geometrie van de rivierbodem. Deze effecten zullen met 

name betrekking hebben op het stroombeeld in de vaarweg en sedimentatie en 

erosie van het rivierbed om de zinksleuf heen. Ook kan zoutindringing (zouttong) 

mogelijk toenemen door de dieper gelegen bodem. Deze effecten zullen echter 

tijdelijk zijn met de aanname dat de tunnel na het afzinken weer goed afgedekt wordt 

met materiaal dat erosiebestendig is. 

 

 Figuur 5: Alternatief 4. 

 Figuur 6: Alternatief 5. 

 Figuur 7: Alternatief 6. 
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6 Beoordeling en maatregelen 

6.1 Inleiding 
Aan de hand van de in hoofdstuk 5 genoemde effecten zijn alle aspecten uit het 

rivierkundig beoordelingskader (versie 5.0) van Rijkswaterstaat beoordeeld volgens 

de in hoofdstuk 3 uitgelegde scoremethodiek. Het doel hiervan is een duidelijke en 

snelle indruk te geven van de verschillen tussen de alternatieven. 

6.2 Conclusie toets wettelijk kader/ beleidskader 
 
In Tabel 2 en Tabel 3 zijn de scores per aspect weergegeven voor alle 
alternatieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabel 2: Score alternatieven 1, 2 en 3. 

Aspect Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Waterstandsverhoging 

stroom voerend deel 

 Zeer negatief als 

meer dan 1 mm 

Zeer negatief als 

meer dan 1 mm 

Bergend volume in 

bergend deel rivier 

   

Waterstandsverhoging 

bij hoge grondenlijn of 

primaire waterkering 

 Zeer negatief als 

meer dan 1 mm 

Zeer negatief als 

meer dan 1 mm 

Afvoerverdeling bij 

splitspunt Merwede 

   

Inundatiefrequentie 

van de uiterwaard 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stroombeeld in de 

uiterwaard 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stroombeeld in 

vaarweg 

Brug-

pijlers 

Totaal Brug-

pijlers 

Totaal Brug-

pijlers 

Totaal 

Verzilting in de Rijn-

Maasmonding 

 Mogelijk licht 

negatief 

Mogelijk licht 

negatief 

Sedimentatie en 

erosie van het 

zomerbed 

Toename 

sedimentatie 

binnenbocht 

Toename 

sedimentatie 

binnenbocht 

Toename 

sedimentatie 

binnenbocht 

Sedimentatie en 

erosie van de 

uiterwaard en 

nevengeulen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hinder door baggeren 

en/of terugstorten 

Extra baggeren 

binnenbocht 

Extra baggeren 

binnenbocht 

Extra baggeren 

binnenbocht 
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Tabel 3: Score alternatieven 4, 5 en 6. 

Aspect Alternatief 4 Alternatief 5 Alternatief 6 

Waterstandsverhoging 

stroom voerend deel 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bergend volume in 

bergend deel rivier 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Waterstandsverhoging 

bij hoge grondlijn of 

primaire waterkering 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Afvoerverdeling bij 

splitspunt Merwede 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Inundatiefrequentie 

van de uiterwaard 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stroombeeld in de 

uiterwaard 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Stroombeeld in 

vaarweg 

n.v.t. Tijdelijke 

effecten 

Tijdelijke 

effecten 

Verzilting in de Rijn-

Maasmonding 

n.v.t. Tijdelijke 

effecten 

Tijdelijke 

effecten 

Sedimentatie en 

erosie van het 

zomerbed 

n.v.t. Tijdelijke 

effecten 

Tijdelijke 

effecten 

Sedimentatie en 

erosie van de 

uiterwaard en 

nevengeulen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hinder door baggeren 

en/of terugstorten 

n.v.t. Tijdelijke 

effecten 

Tijdelijke 

effecten 

 

 

 

 

6.3 Mitigerende/ compenserende maatregelen 
Voor de aspecten die als negatief zijn beoordeeld kunnen mitigerende maatregelen 

worden getroffen. In deze paragraaf zijn deze uiteengezet. 

 

Alternatief 2 en 3 hebben een kleine waterstandsverhoging tot gevolg. Om deze 

waterstandsverhoging te compenseren kan het doorstroomprofiel van de rivier ter 

hoogte van de brug op een andere manier worden verkleind. Dit kan door het 

ophogen van de rivierbodem of door oeveraanpassingen. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat oeveraanpassingen waarschijnlijk moeilijk in te passen zijn omdat in de 

naaste omgeving van de nieuwe brug versmalling van het doorstroomprofiel van de 

Nieuwe Maas zal resulteren in ongewenste versmalling van het voor scheepvaart 

beschikbare vaarwater. Door de erosiekuil zoals weergegeven in figuur 1 te dempen 

kan de peilverhoging bij vloed mogelijk worden beperkt gezien het doorstroomprofiel 

hier dan wordt verkleind. Hoewel het versmallen van het doorstroomprofiel door 

project Feyenoord City juist een verlaging van de waterstand veroorzaakt, mag dit 

project volgens Rijkswaterstaat niet gezien worden als compensatie voor de 

waterstand verhogende effecten van een brug omdat dit niet om hetzelfde project 

gaat. 

 

Een andere mitigerende maatregel is een (kleine) aanpassing van het 

sluitingscriterium voor de Stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het 

Hartelkanaal. Door het iets eerder sluiten van de kering kan de 

waterstandsverhoging worden gemitigeerd. 

 

Het bergend volume van de rivier neemt af in alternatief 1. Hiervoor kan in de 

omgeving compensatie worden gezocht door elders waterberging te realiseren. 

 

Voor de effecten op het stroombeeld in de vaarweg dient overleg plaats te vinden 

met Rijkswaterstaat over tot op welk detailniveau dit voor het gekozen alternatief 

uitgewerkt dient te worden. Wanneer blijkt dat niet aan de eisen uit het rivierkundig 

beoordelingskader wordt voldaan kunnen mitigerende maatregelen gezocht in het 

aanpassen van de geometrie van de rivier en het rivierbed. Voor de geometrie van 

alternatief 1 t/m 3 zijn reeds gedetailleerde 3D stromingsberekeningen uitgevoerd. 

De hierbij in de hele rivierbocht berekende dwarssnelheden kunnen worden 
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geanalyseerd. Direct rond de brugpijlers zijn dwarsstroomsnelheden nog niet goed 

bepaald, maar deze kunnen worden beperkt door een goede stroomlijning van de 

pijlers. 

 

De effecten op sedimentatie en erosie van het zomerbed door permanente 

aanpassingen dienen ook in overleg met Rijkswaterstaat tot op verder detailniveau 

te worden uitgezocht wanneer gekozen is voor één alternatief. Over de tijdelijke 

effecten van extra sedimentatie en erosie tijdens de aanleg dienen afspraken 

gemaakt te worden over wie verantwoordelijk is (Rijkswaterstaat of aannemer) voor 

het baggeren en storten om deze effecten te mitigeren. 

 

In de permanente situatie van alternatief 1, 2 en 3 zal naar verwachting meer 

sedimentatie plaatsvinden in de binnenbocht ter hoogte van de nevenvaargeul. Een 

mitigerende maatregel hiervoor is vaker baggeren om het bodemniveau van de 

nevenvaargeul hier in stand te houden. Mogelijk kan ook sedimentatie gaan 

optreden in de buitenbocht. Maar hier zal mitigerend baggeren niet snel noodzakelijk 

zijn, omdat in de buitenbocht (onder het vaste brugdeel) geen diep stekende 

(zee)schepen zullen varen, waardoor hier een hogere bodemligging nautisch 

acceptabel is. 
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7 Conclusie 

Alternatief 2 en 3 hebben de meeste negatieve rivierkundige effecten door de 

peilstijging. Om dit effect goed te kunnen kwantificeren dient een modelberekening 

gedaan te worden waarna in overleg met Rijkswaterstaat kan worden besloten of de 

peilstijging als toelaatbaar wordt beschouwd of dat er maatregelen nodig zouden 

zijn. 

 

Alternatief 1 veroorzaakt een kleine afname van waterbergend volume. Dit effect is 

echter klein en zal (mogelijk met mitigerende maatregelen) naar verwachting als 

acceptabel worden gezien door Rijkswaterstaat.  

 

Alternatieven 2 en 3 verschillen beide van alternatief 1 in dat deze juist een positief 

effect hebben op het waterbergend volume door de oeverafsnijding bij de Esch.  

 

Voor alternatieven 1, 2 en 3 geldt dat voor de effecten met betrekking tot het 

stroombeeld in de vaargeul en sedimentatie en erosie nader overleg en mogelijk 

nader onderzoek nodig is wanneer gekozen wordt voor één van deze alternatieven. 

 

Alternatief 4 heeft geen rivierkundige effecten omdat deze tunnel volledig geboord 

wordt. 

 

Alternatieven 5 en 6 hebben tijdelijke effecten die enkel optreden tijdens het 

baggeren van de zinksleuf en het afzinken van de tunnelmoten. Hierover dienen 

afspraken gemaakt te worden over wie verantwoordelijk is voor het herstel van 

eventuele schade door erosie of sedimentatie die tijdens de aanleg kan optreden. 
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Tabel rivierkundige beoordelingsaspecten en 
criteria 

 

 Rivierkundig 

beoordelingsaspect 

Beoordelingscriterium 

Hoogwaterveiligheid 1a Maatregel in 

stroomvoerend deel 

rivier: 

Hoogwaterreferentie in 

de as van de rivier 

 

1b Maatregel in bergend 

deel rivier: Volume 

waterberging 

Stroomvoerend: geen 

waterstandverhoging op de 

as van de rivier bij de 

Hoogwaterreferentie. 

 

Bergend: geen vermindering 

bergend volume 

2 Hoogwaterreferentie 

buiten de as van de 

rivier 

Geen waterstandverhoging 

langs de hoge grondenlijn of 

primaire waterkering bij de 

Hoogwaterreferentie. 

3 Afvoerverdeling 

splitsingspunt 

Merwedes bij geldende 

afvoer uit de 

Hoogwaterreferentie 

Geen toename afvoer 

Beneden Merwede bij 

maatgevende 

omstandigheden 

Hinder of schade 

door hydrologische 

effecten 

4 Inundatiefrequentie 

van de uiterwaard 

De mate van verandering 

van de inundatiefrequentie 

bij afvoeren die afhankelijk 

zijn van de lokale situatie en 

de ingreep die beoordeeld 

wordt 

5 Stroombeeld in de 

uiterwaard 

De mate van de verandering 

van de grootte en richting 

van de stroomsnelheden 

voor situatie waarbij de 

betreffende uiterwaard 

onder water staat 

6 Stroombeeld in 

vaarweg 

Dwarsstroomsnelheid op de 

rand van de vaarweg bij 

verschillende afvoerniveaus 

en getijverlopen:  

 

De ingreep mag niet 

resulteren in een absolute 

dwarsstroming in de 

vaarweg groter dan 0,15 m/s 

bij een geconcentreerde 

dwarsstroming met een 

debiet groter dan 50 m3/s. 

Of het moet aantoonbaar 

zijn dat de toename 

padbreedte schip t.g.v. 

dwarsstroom kleiner is dan 

½B; 

 

 De ingreep mag niet 

resulteren in een absolute 

dwarsstroming in de 

vaarweg groter dan 0,3 m/s 

bij een geconcentreerde 

dwarsstroming met een 

debiet kleiner dan 50 m3/s 

7 Verzilting in de Rijn-

Maasmonding 

Verandering afvoerverdeling 

benedenrivieren en 

indringing zeewater (bij 

afvoer Boven-Rijn < 1700 

m3 /s) 
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Morfologische 

effecten 

Sedimentatie en erosie 

van het zomerbed (+ 

oevers)  

 

1. door ingrepen 

zomerbed  

 

2. door ingrepen 

winterbed 

Bij erosie:  

-geen verlaging gemiddelde 

bodemligging zomerbed; -

geen erosie van het 

zomerbed in de directe 

nabijheid van primaire 

waterkeringen  

-geen oevererosie; -

beperkte ontgronding bij 

constructies per hoogwater;  

-geen erosie ter hoogte van 

kabels, leidingen en tunnels 

met een te kleine 

gronddekking; 

 

Bij sedimentatie:  

-geen vermindering 

vaargeulafmetingen bij 

gemiddelde afvoer en 

gemiddeld getij;  

-geen verhoging van de 

maatgevende waterstanden 

op lange termijn; 

 

Generiek:  

-beperkte hinder door 

baggeren en/of terugstorten; 

behouden vlotheid en 

veiligheid 

scheepvaartverkeer;  

-geen onacceptabele 

terugschrijdende erosie of 

sedimentatie i.v.m. risico 

verandering afvoerverdeling; 

Sedimentatie en erosie 

van uiterwaard en 

nevengeulen:  

 

1. sedimentatie 

winterbed  

 

2. erosie winterbed 

Bij sedimentatie:  

- Acceptabele 

beheerskosten voor 

baggeren nevengeulen; 

 

Bij erosie:  

- geen zijdelingse 

verplaatsing van een 

nevengeul richting een 

primaire waterkering. 

Nevengeul moet op 

voldoende afstand blijven 

van de primaire waterkering, 

buiten de beschermingszone 

van de primaire kering. De 

beschermingszones worden 

bepaald door de 

keringbeheerders;  

- geen zijdelingse 

verplaatsing van een 

nevengeul richting het 

zomerbed van de rivier, 

waardoor er kans bestaat 

dat de nevengeul een 

kortsluiting veroorzaakt met 

het zomerbed;  

- geen bodemerosie langs 

primaire waterkering;  

- stabiliteit van belangrijke 

constructies in de uiterwaard 

mag niet verminderen; 

 



 

  

 

MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam/ 6-04 Effectnotitie Rivierkunde  / Proj.nr. MN002447 / Definitief/ 22 juli 2022 18 

Bronnen 

Het verhaal van de Rijn-Maasmonding, platform rivieren, 13 februari 2019 

 

Nautisch onderzoek verplaatsen vaargeul nieuwe maas, Marin, 2 november 2018 

 

Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de grote rivieren, Rijkswaterstaat 

4 juni 2019 

 

SATO deel 8: Specifieke Aspecten Afgezonken Tunnels in Uitvoering (SAATU), 

Rijkswaterstaat, 1 januari 2005 

 

Uitgangspunten bruggen tbv nautische onderzoeken zeef 2, Werkgroep nautiek, 14 

september 2021 
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