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1. Inleiding
In het nautisch onderzoek voor de zeef 1 fase zijn de globale afmetingen van de bruggen
voor de verschillende bruglocaties bepaald (Figuur 1). Deze zijn opgenomen in het
rapport ‘Eindrapportage nautiek zeef 1, MIRT-verkenning oeververbindingen
Rotterdam’. In zeef 2 vindt nader onderzoek plaats naar de nautische haalbaarheid en
dimensies van een aantal bruggen. De eerste stap is de uitvoering van
stromingsberekeningen door Svasek. De resultaten van de stromingsberekeningen
dienen vervolgens als input voor de nautische simulaties door Marin.
Het bepalen van de dimensies is in principe een iteratief proces: de stroming is van
invloed op de dimensies, omgekeerd hebben de dimensies in principe invloed op de
stroming. In welke mate de iteratieve uitwerking relevant en nodig is moet blijken
tijdens het onderzoek.
Doel van dit memo is om een goed startpunt te bepalen voor de uitgangspunten (wat
betreft de afmetingen van de bruggen en de hiermee samenhangende
oeveraanpassingen) voor de stromingsberekeningen en de nautische simulaties, dit vast
te leggen en mee te geven aan de beide onderzoeksbureaus.
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De werkgroep nautiek heeft deze notitie op 31 augustus 2021 vastgesteld. Hierin worden de
technische uitgangspunten voor de verschillende brugvarianten vastgelegd als startpunt voor
de nautische onderzoeken van zeef 2, gegeven de in de Nota Kansrijke Oplossingen
vastgestelde locatievarianten.
De vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam – divisie
Havenmeester in de werkgroep, wijzen erop dat zij niet hebben ingestemd met het nader
onderzoeken van de varianten met een smal beweegbaar brugdeel (in combinatie met een
een hoog vast brugdeel). De varianten met het brede beweegbare brugdeel zijn in zeef 1
getoetst aan het nautisch beleid en de nautische richtlijnen (theoretisch kader voor een
vlotte en veilige scheepvaart), wat heeft geleid tot de definitie van maatgevende schepen en
resulterende doorvaartbreedtes van het beweegbare brugdeel. In het nautisch
simulatieonderzoek van zeef 2 wordt de praktische doorvaarbaarheid door experts getoetst.
Deze theoretische toets aan het beleid en de richtlijnen is voor de varianten met het smalle
beweegbare brugdeel nog niet gedaan. Zonder toets aan het theoretisch kader is nautisch
simulatieonderzoek naar deze varianten wat de vaarwegbeheerders betreft niet zinvol.
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2. Besluitvorming NKO t.a.v. bruglocaties
Op 24 juni 2021 is de Nota Kansrijke Oplossingen bestuurlijk vastgesteld. Hierin is
opgenomen welke oplossingen in zeef 2 verder worden onderzocht. Na afronding van de
Verkenning zal hieruit een voorkeursalternatief worden gekozen.
Voor de oeververbinding zullen de volgende bruggen in zeef 2 verder worden
bestudeerd (Figuur 2):

- Brug West (brug 2 uit het nautisch onderzoek);
- Brug Bocht A (brug 3 uit het nautisch onderzoek);
- Brug Bocht B (brug 5 uit het nautisch onderzoek).

Figuur 1 Nautisch onderzochte locatievarianten voor een brug in zeef 1
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Figuur 2 De locatievarianten voor een brug die in zeef 2 nader worden onderzocht

Daarnaast zullen in zeef 2 twee (van de drie) tunnelopties nader worden bestudeerd,
maar dit is niet relevant voor de stromingsberekeningen en de nautische simulaties.

Onderzocht worden bruggen met een ‘grote’ doorvaartbreedte van het opengaande
deel; de doorvaartbreedte van het beweegbare brugdeel is in zeef 1 theoretisch bepaald
op basis van de richtlijnen (hoofdstuk 4 van het eindrapport nautiek zeef 1). In zeef 2
worden de werkelijke nautische haalbaarheid en precieze dimensies nader bepaald en
worden eventuele restricties t.a.v. zeevaart in beeld gebracht. (Voor de berekening van
de doorvaartbreedte is in de zeef 1 fase het maatgevend binnenvaartschip gehanteerd
met de toezegging dat invloed op het maatgevend zeeschip geverifieerd wordt in het
zeef 2-onderzoek.)

Daarnaast worden bruggen met een ‘kleine’ doorvaartbreedte van het opengaande deel
onderzocht (in het kader van de in de gevoeligheidsanalyse onderzochte mogelijke
maatregelen; hoofdstuk 5 van het eindrapport nautiek, maatregel 9). Doel hiervan is om
te onderzoeken of een oplossing denkbaar is waarbij de oever minder hoeft te worden
aangepast. Dit betreft een hogere brug. Doordat alle binnenvaartschepen in dit geval
onder het vaste deel van de brug kunnen passeren, kan het opengaande deel mogelijk
kleiner zijn en de oeveraanpassing beperkter. Deze werkhypothese wordt in zeef 2
nader onderzocht; belangrijke toets is of het beweegbare brugdeel passeerbaar is voor
zeeschepen. Er wordt uitgegaan van de maximale overspanning die met een enkele
bascule haalbaar is: 60 meter. Voor brug West (voorheen locatievariant 2) is onderzoek
naar een variant met kleine doorvaartbreedte niet nodig, omdat daar al is gebleken dat
geen grote oeveraanpassing aan de orde is.
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3. Uitgangspunten dimensies per bruglocatie
In het nautisch onderzoek zijn brugdimensies gedefinieerd die in het onderzoek van
Arcadis/Venhoeven zijn gebruikt voor het onderzoek naar de landzijdige inpassing,
doelbereik en effecten. Door Arcadis zijn hier enkele aanpassingen gedaan en zijn er
aannames gedaan wat betreft de brugtypen. Verder zijn er inschattingen gemaakt van
benodigde dimensies van de brugpijlers. Vanuit de werkgroep nautiek is geconstateerd
dat enkele aannames en aanpassingen beter kunnen worden ingevuld omdat hier met
een hoger detailniveau naar gekeken is. In deze memo en bijbehorende tekeningen
wordt aangegeven welke aanpassingen ten opzichte van de tekeningen van Arcadis door
de werkgroep nautiek zijn gedaan om tot de te hanteren uitgangspunten te komen voor
de zeef 2 onderzoeken.

3.1 Hefbrug i.p.v. dubbele bascule
Bij alle bruggen met een breed beweegbaar brugdeel heeft Arcadis een dubbele
basculebrug getekend. Dit is echter technisch niet realiseerbaar, omdat de overspanning
bij alle bruggen groter is dan 80 meter. (In het nautisch onderzoek zeef 1 is uitgegaan
van toepassing van een dubbele bascule tussen 60 en 80 meter overspanning.) In alle
tekeningen met een breed beweegbaar brugdeel wordt de dubbele basculebrug daarom
vervangen door een hefbrug.

3.2 Enkele bascule maximum overspanning 60 meter
Bij de bruggen Bocht A (voorheen locatievariant 3) en Bocht B (locatievariant 5) met een
smal beweegbaar brugdeel (dus de hoge bruggen) heeft Arcadis een enkele basculebrug
getekend met een overspanning van iets meer dan 60 meter. Arcadis is uitgegaan van
een doorvaartbreedte van 60 meter, en omdat de kruising tussen vaargeul en brug niet
loodrecht is, resulteert dit in een overspanning die iets meer is dan 60 meter.
In plaats hiervan wordt ervan uitgegaan dat de overspanning van de enkele basculeklep
gelijk is aan de maximale waarde van 60 meter, hetgeen resulteert in een
doorvaartbreedte die gemeten loodrecht op de vaargeul wat smaller is dan 60 meter.
Deze doorvaartbreedte is 58 meter bij zowel brug Bocht A als brug Bocht B.

3.3 Breedtes van pijlers (en basculekelders)
Door plaatsing van een hefbrug i.p.v. een dubbele basculebrug komen twee
basculekelders te vervallen, en komen hiervoor in de plaats smallere pijlers aan
weerszijden van de hefbrug. Er wordt uitgegaan van de volgende breedtematen,
gemeten langs het brug alignement:

- pijler van hefbrug en noordelijke aanbrug: 15 meter
- pijler van hefbrug en hoofdoverspanning: 20 meter

Opmerking: Bij de breedte van de pijlers is rekening te houden met aanvaring door hoge
scheepvaart (overkragende reling van een zeeschip). Dit betekent dat de toren van een
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hefbrug enkele meters teruggelegd zal worden ten opzichte van de rand van de
doorvaart, zodat binnen de genoemde 15 en 20 meter ruimte is voor de overkragende
reling. Omdat er nog geen modelschip is vastgesteld in relatie tot de overkragende
reling is dit een voorlopige kwalitatieve inschatting op basis van ervaringen bij andere
bruggen.

Voor de enkele basculebrug wordt uitgegaan van de volgende breedtematen:
- basculekelder naast noordelijke aanbrug: 30 meter (onveranderd t.o.v. Arcadis)
- pijler hoofdoverspanning met basculeoplegging: 15 meter

Voor de pijler tussen de hoofdoverspanning en de zuidelijke aanbrug wordt uitgegaan
van:

- 12 meter i.p.v. 10 meter bij eerdere uitgangspunten en aangehouden door
Arcadis. Deze aanpassing is noodzakelijk geacht vanwege aanvaarbelastingen
door binnenvaartschepen.

Bij de bruggen Bocht A en Bocht B met een enkele basculeklep, is door Arcadis voor de
breedte van de pijler tussen de hoofdoverspanning en de basculeklep uitgegaan van
resp. 23 meter en 10 meter. Voor de stromingsberekeningen wordt in beide gevallen
uitgegaan van de genoemde 15 meter breedte. Het is niet duidelijk waarom Arcadis bij
brug Bocht A heeft gekozen voor een bredere pijler van 23 meter. Dit heeft
waarschijnlijk iets te maken met de niet loodrechte stand van de pijler t.o.v. het
brugalignement.

NB: Voor de tekeningen t.b.v. de nautische onderzoeken van zeef 2 is het nodig om de
afmetingen van rivierpijlers op voorhand vast te stellen als uitgangspunt. Op basis van
bestaande bruggen in vergelijkbare situaties zijn globale afmetingen van pijlers bepaald;
hier is dus nog niet aan gerekend. De afmetingen van pijlers zullen uiteindelijk het
resultaat zijn van vele variabelen (funderingsdiepte, aanvaarenergie loodrecht,
beschermingsconstructies etc.) die op dit moment nog niet bekend zijn.
Bij de Erasmusbrug is het effect van ongunstige aanvaring (met overkragende
verschansing) o.a. beperkt door de keuze van een hoog en zwaar remmingwerk en door
impactberekeningen op de bovenbouw uit van de brug te voeren
De voor zeef 2 opgegeven waarden voor de breedte van pijlers moet dan ook gezien
worden als voorlopige, realistische, minimale waarden.

3.4 Oriëntatie van brugpijlers t.o.v. brug
De bruggen Bocht A en Bocht B staan niet loodrecht op de hoofdvaargeul en de
nevenvaargeul. Als de pijlers van deze bruggen loodrecht op het brugalignement
worden gepositioneerd, leidt dit tot een toename van de brugoverspanningen, omdat
de doorvaartbreedte loodrecht op de vaargeul gemeten wordt. Arcadis heeft alleen bij
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de pijler en basculekelder van “Bocht A Smal” gekozen voor een positionering
evenwijdig aan de vaargeul, en daarmee schuin op het brugalignement.
In afwijking van Arcadis wordt voor de stromingsberekeningen ervoor gekozen om alle
pijlers van Bocht A Smal en Bocht A Breed evenwijdig aan de vaargeulen te positioneren.

Bij een schuine stand van de pijlers t.o.v. de brug wordt de constructie van het brugdek
en railaansluitingen gecompliceerder. Deze nadelen moeten worden afgewogen tegen
het voordeel van een kleiner overspanning bij een schuine stand van de pijlers. Als
beslissingscriterium bij een beweegbaar brugdeel is gehanteerd, dat de pijlers
evenwijdig aan de vaargeul (en dus schuin t.o.v. de brug) worden geplaatst indien de
overspanning van het beweegbare brugdeel hierdoor meer dan 5 meter wordt
gereduceerd t.o.v. een loodrechte positionering van de pijlers.
Bij variant Bocht B wordt de overspanning van het brede en het smalle beweegbare
brugdeel respectievelijk circa 5 meter en 2 meter korter door een schuine stand van de
pijlers ten opzichte van de brug. Dit is niet meer dan 5 meter, en daarom is bij deze brug
gekozen voor een loodrechte stand van de pijlers ten opzichte van de brug. Het effect
op de breedte bij het brede en het smalle beweegbare brugdeel is een gevolg van
verschillende verlopen van de vaargeul door dit brugdeel.1

3.5 Vorm van brugpijlers
Voor alle pijlers (en bascule)kelders wordt uitgegaan van een rechthoekige vorm, ook als
de pijlers schuin staan t.o.v. het brugalignement. In het laatste geval steken twee
hoekpunten van de pijler buiten het brugdek.
Bij een schuine stand van de pijler t.o.v. het brugdek zou als alternatief vorm gekozen
kunnen worden voor een parallellogram of trapezium. Hydraulisch gezien heeft deze
vorm als nadeel dat de stroming die tegen de kop van de pijler botst niet symmetrisch
naar beide zijden van de pijler wordt afgebogen.
Verder kan een rechthoekige brugpijler het beste worden geïmplementeerd in het
rechthoekige rooster van het stromingsmodel, terwijl een exacte implementatie van een
parallellogram of trapezium niet goed mogelijk is.

3.6 Het verloop van de NAP-oeverlijn
Bij de Bocht B brugvarianten is het verloop van de NAP-oeverlijn in de tekening van
Arcadis niet correct.
Bij Bocht B Breed én Bocht B Smal is geen rekening gehouden met het onderwatertalud
dat zich bevindt tussen de grenslijn van het vaarwater en de NAP-oeverlijn.

1  Overigens kan uit de uit te voeren nautische simulaties volgen dat het feitelijke verloop van
de vaarbaan van schepen afwijkt van het gekozen vaargeulverloop (met name als er sprake is
van begeleiding door sleepboten). Dit resulteert dan weer in een andere doorvaartbreedte
loodrecht op de vaarbaan.
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Bij Bocht B Smal is bovendien ook geen rekening gehouden met de 30 meter
manoeuvreerruimte (zie 3.9) aan de noordzijde van de vaargeul die door het
beweegbare brugdeel loopt.

Bij brug Bocht A Smal heeft Arcadis gekozen voor een ander verloop van de oeverlijn
dan in de tekening van de werkgroep nautiek. In de tekening van de werkgroep had de
oeverlijn een constante bochtstraal, hetgeen een goede stroomgeleiding geeft en
nautisch gunstiger is.
Arcadis heeft gekozen voor een ander oeververloop, waarbij minder afgraving van De
Esch nodig is, maar waarbij de oeverlijn geen constante bochtstraal heeft.
In een overleg van de werkgroep Nautiek (met Marin) op 22 juli is besloten om het
oeververloop van Arcadis (met beperkte aanpassing vanwege aangepaste
pijlerafmetingen) te hanteren als uitgangspunt voor de stromingsberekeningen en de
nautische simulaties. Dit verloop heeft als voordeel dat minder oeveraanpassing nodig
is. Vanuit nautisch oogpunt kan het oeververloop van Arcadis acceptabel zijn, omdat het
smalle beweegbare brugdeel niet door zelfstandig varende grote schepen wordt
gepasseerd, waardoor een constante bochtstraal van de vaarbaan minder belangrijk is.
Rond de nieuwe punt van polder De Esch treedt lokaal een kleinere bochtstraal op, maar
dit is op enige afstand van de brug en daarom mogelijk minder nadelig.

3.7 Oevertalud
Langs polder De Esch heeft Arcadis boven NAP een dijktalud van 1:7,5 getekend,
aannemend dat de getekende kruinlijn van het dijktalud op NAP +4,00 meter ligt (wat
globaal de huidige dijkhoogte is). Dit is een ongebruikelijk flauw talud. In het
stromingsmodel wordt boven NAP uitgegaan van een 1:3 talud en onder NAP van een
1:4 talud.

3.8 Bodemniveau
Voor de stromingsberekeningen en nautische simulaties is een keuze nodig van het
bodemniveau in en naast de vaargeul door het beweegbare brugdeel. Bij deze keuze
speelt de volgende informatie een rol.

Contractdiepte:
In de vaargeul is de contractdiepte NAP -5,45 meter (volgens Havenmeesterkaart).
Het niveau van contractdiepte plus 0,5 meter onderhoudsmarge is NAP -5,95 meter.
Voor de zandoverslag van Boskalis (in de binnenbocht) is de contractdiepte NAP -6,30
meter.
De contractdiepte van de vaargeul is afgestemd op de diepgang van binnenvaart-
schepen. Scheepsbouwbedrijven bouwen zeeschepen met een grotere diepgang. In het
document “Vaargeulen in de dienst West Nederland januari 2021” wordt het volgende
vermeld: “De helling, evenals de doorvaartbreedte van het beweegbare brugdeel van de
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Brienenoordbrug beperkt de diepgang en de breedte van die zeeschepen tot maximaal
50 m breed en 7 m diepgang. Er zijn geen afspraken met derden over onderhoud van
een diepere vaargeul. Willen bedrijven bereikbaar blijven dan zullen zij dit zelf moeten
regelen”.

Actueel bodemniveau:
In de vaargeul bij de bocht van De Esch ligt het actuele bodemniveau overwegend
tussen NAP -7,50 meter en -8,5 meter en lokaal op NAP -9,0 meter.
Boven de Willemsspoortunnel ligt de bovenkant van de bodembescherming op circa
NAP -7,50 meter.
Ten westen van het beweegbare brugdeel van de Van Brienenoordbrug ligt het hoogste
bodemniveau op circa NAP -7,50 meter.
In de binnenbocht bij De Esch ligt de bodem (buiten de vaargeul, buiten de erosiekuil en
buiten de directe oeverzone) overwegend tussen NAP -6,5 meter en -7,0 meter, met één
lokale ondiepte tot NAP -5,50 meter.

Overweging m.b.t. stroming:
Een diepere bodemligging resulteert naar verwachting in (enige) verlaging van
stroomsnelheden, omdat het stromingsdebiet zich over een grotere waterdiepte
verdeelt. Dit snelheid verlagende effect is mogelijk gering (of nauwelijks aanwezig),
omdat extra waterdiepte in een binnenbocht ook extra debiet aantrekt.

Overweging m.b.t. morfologie:
Als in de huidige situatie het bodemniveau in de binnenbocht dieper zou worden
gekozen dan het huidige niveau, dan zou onderhoudsbaggerwerk noodzakelijk zijn om
het diepere bodemniveau in stand te houden. Dit geldt zeer waarschijnlijk ook bij
bruglocatie West, omdat het oeververloop hierbij bijna gelijk is aan de huidige situatie.
Als de kop van polder De Esch wordt afgegraven (bij bruglocaties Bocht A en Bocht B) is
de toekomstige morfologische situatie afhankelijk van het nieuwe stroombeeld, wat nog
niet bekend is. Waarschijnlijk gaat de stroming meer ‘aanliggen’ aan de oeverlijn,
waardoor de bodem in de binnenbocht kan gaan eroderen ten opzichte van de huidige
bodemligging in de binnenbocht.

Overweging m.b.t. nautiek:
Tot een bepaald niveau wordt de manoeuvreerbaarheid beter bij meer water onder de
kiel (d.w.z. bij diepere bodemligging).

Op 6 juli is in de werkgroep nautiek afgesproken dat als uitgangpunt voor de
stromingsberekeningen en nautische simulaties het bodemniveau van de vaargeul door
het beweegbare brugdeel op NAP -7,00 meter wordt gelegd. Dit bodemniveau geldt ook
naast de vaargeul tot aan de hoofdvaargeul en tot aan de teenlijn van het oevertalud.
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Het genoemde uitgangspunt komt globaal overeen met de huidige diepste bodemligging
in de binnenbocht van de rivier. Het uitgangspunt is waarschijnlijk morfologisch
realistisch voor bruglocatie West. Het is vanuit nautisch oogpunt waarschijnlijk
(enigszins) conservatief t.o.v. een diepere bodemligging met (enigszins) lagere
stroomsnelheden.
De bodem van de vaargeul moet voor (zeer incidentele) bijzondere transporten met
grote diepgang verdiept kunnen worden tot NAP -7,50 meter.

3.9 Manoeuvreerruimte voor sleepboten
Naast de vaargeul door het beweegbare brugdeel is 30 meter manoeuvreerruimte voor
sleepboten.
Over 27 meter breedte ligt de bodem in dit gebied op NAP -7,00 meter. In de laatste 3
meter van de manoeuvreerruimte loopt de bodem onder een talud van 1:4 op van NAP -
7,00 meter naar NAP -6,25 meter. Deze diepte is voldoende voor sleepboten. De
genoemde 3 meter is onderdeel van het 1:4 talud tussen NAP -7,00 meter en de NAP-
oeverlijn.

Op de tekeningen in de bijlage zijn bovenstaande punten verwerkt en zijn de juiste
dimensies aangegeven. Deze tekeningen dienen dan ook als uitgangspunt voor de
stromingsberekeningen en nautische simulaties in zeef 2.

3.10 Hoofdvaargeul in tekeningen
In een aantal tekeningen met een brug is de hoofdvaargeul volledig ingetekend.
Met rode doorgetrokken lijnen zijn de begrenzingen van de huidige 250 m brede
vaargeul weergegeven.
Met blauwe stippellijnen zijn de uiterste begrenzingen van de toekomstige vaargeul in
de rivierbocht rond polder De Esch weergegeven, uitgaande van de aanwezigheid van
het nieuwe stadion met een getijdenpark en met strekdammen en uitgaande van de
aanwezigheid van een nieuwe brug. De randen of hoekpunten van de brugpijlers aan
weerszijde van de vaste brugoverspanning vallen samen met de uiterste begrenzingen
van de toekomstige hoofdvaargeul. Tussen de uiterste begrenzingen is overal een
doorvaartbreedte beschikbaar van 260 meter, overeenkomende met de
doorvaartbreedte van de Willemsbrug. De doorvaartbreedte wordt gemeten loodrecht
op de as en randen van de hoofdvaargeul.
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Bijlage: tekeningen met juiste uitgangspunten brugdimensies


