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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en context
Binnen de MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam e.o. is nautisch onderzoek
gedaan naar het effect van een brugverbinding op de scheepvaart, op drie locaties
binnen het zoekgebied tussen De Esch en Feijenoord.

Het onderzoek is uitgevoerd met als uitgangspunt dat de scheepvaart niet wordt
beïnvloed in zijn ‘vlotheid’ door de aanwezigheid van de brug en dat de
gebruiksmogelijkheden van de vaarweg voor nu en de te voorziene toekomst behouden
blijft. Hierop zijn, in de analytische fase van de verkenning, de maatgevende schepen en
omstandigheden voor de simulaties bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de
maatgevende omstandigheden van het vaste brugdeel en die voor het beweegbare
brugdeel. Samengevat zijn deze als volgt1:

- Vaste brugdeel
o Ontmoetingen van twee dubbel koppelverbanden (dkv) en een gelijktijdig

oplopend klasse Va schip (3-strooks verkeer)
- Beweegbaar brugdeel

o Casco niet zelfstandig varend met 0,5 knoop meestroom
o Maatgevend schip voor de zeevaart: zelfstandig varend zeeschip

(afmetingen 149*22,6 m) met 2 knoop meestroom
o Maatgevend schip voor de binnenvaart:

- Dubbel koppelverband met 5 lagen containers bij lage bruggen
- Rijnmax schip met 6 lagen containers bij hoge bruggen.

Het realiseren van een brug op deze drukke vaarroute naar het achterland zonder effect
op de scheepvaart is zo complex vanwege de locatiekeuze in een scherpe rivierbocht in
combinatie met de geplande of reeds aanwezige infrastructuur, gebouwen en natuur
langs dit deel van de vaarweg. Op basis van vigerende richtlijnen, vigerend beleid en een
advies van Commissie D’Hooghe zijn in de analytische en beoordelingsfase van de

1 Zie voor de complete weergave van de maatgevende situaties de eindrapportage nautiek zeef 1
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verkenning brugvarianten van 15,56 m + NAP hoog onderzocht op drie locaties; West,
Bocht A en Bocht B. Bij deze brughoogte was het uitgangspunt dat 4-laags-highcube
containervaart (met 1,15 m overhoogte voor stuurhuis boven de containers) onder het
vaste brugdeel doorvaart en dat hogere schepen via het beweegbare deel passeren.
Voor het realiseren van een veilige brug in het zoekgebied zonder invloed op de vlotheid
van de scheepvaart bleken aanzienlijke oeveraanpassingen noodzakelijk.

Om na te gaan of de benodigde oeveraanpassingen konden worden beperkt wanneer
het maatgevende binnenvaartschip met 6 lagen containers het vaste deel kan passeren
zijn op locatie Bocht A en Bocht B ook hoge bruggen van 21,36 m + NAP onderzocht.
Voor brug West leken in de analytische fase, op basis van de tot op dan bekende
gegevens, geen oeveraanpassingen en dus ook geen onderzoek naar een hogere brug
noodzakelijk.

Uit de simulaties is gebleken dat op geen van de drie bruglocaties een veilige doorvaart
kon plaatsvinden onder de maatgevende omstandigheden voor zowel het vaste als het
beweegbare brugdeel. Dit geldt voor zowel de lage als de hoge bruggen. Vooral het
driften van de schepen in de bocht leidt tot veel ruimtebeslag van de schepen op de
vaarweg, met als gevolg niet haalbare passages van de beweegbare brug en onveilige
situaties wanneer schepen elkaar onder het vaste deel passeren. De conclusies vanuit de
nautische studie tot mei ‘22 zijn als volgt samengevat.

Deze tabel geeft de resultaten van het nautisch onderzoek naar veilig passeerbare bruggen zonder
restricties. Met toepassing van restricties kunnen de conclusies anders zijn.

Een belangrijke kanttekening bij de uitkomst van het nautische onderzoek in deze verkenning is
dat het onderzoek in deze fase primair gericht is geweest op een veilige passage van één enkel
maatgevend schip door het beweegbare brugdeel. Nog niet alle nautische aspecten van de vaart
door het beweegbare brugdeel en de effecten hiervan op het totale verkeersbeeld zijn in deze
verkenning in beeld gebracht. Een verkeersonderzoek zal nodig zijn om deze effecten in beeld te
brengen. Dit betekent dat de resultaten verkregen met de nautische onderzoeken in deze fase nog
een voorwaardelijkheid bevatten voor een werkelijk maakbare brug.
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1.2 Onderzoeksopgave voor vervolgonderzoek
De bovengenoemde conclusies zijn gedeeld met het BO. Op basis daarvan is gevraagd
om vervolgonderzoek uit voeren, waarin de volgende onderdelen voorkomen:

I. Onderzoeken of met verdere optimalisaties de haalbaarheid van de volgende
brugvarianten kan worden vergroot:

a. brug Bocht A en
b. hoge brug West

II. Betrekken van restrictiemaatregelen – zoals venstertijden en alternatieve
vaarroute (maatregel 11 en 12 zoals in de NKO opgenomen) – bij het
vervolgonderzoek.2

Door het DO is vervolgens gevraagd:

III. Meer gevoel te krijgen hoe vaak de maatgevende schepen voorkomen nu en in de
toekomst.

IV. Inzicht te krijgen of de passage van drie schepen, waarvan twee dubbel
koppelverbanden, tegelijk in de bocht in de huidige situatie voorkomt en wat
daaraan te doen is.

Op basis van de door Marin geleverde onderzoeksopzet en aanbieding is voor
onderzoekvragen Ia en IV door het DO geconcludeerd dat het tijdpad en de omvang niet
passen binnen de opgave van zeef 2.

Het Marin is gevraagd om onderzoeksopgave Ib uit te voeren en zo de
onderzoeksinformatie voor een hoge brug West in lijn te brengen met de simulaties
voor de andere bruggen (dezelfde maatgevende schepen) als gerapporteerd in het
eindrapport nautiek zeef 2. In het onderzoek naar brug West is ook een aantal
simulaties gedaan om inzicht te krijgen of kleinere dan de eerder vastgestelde
maatgevende schepen wel veilig kunnen ontmoeten of oplopen bij het vaste brugdeel.
Uit het eerdere simulatieonderzoek lijken ook bij brug West oeveraanpassingen aan De
Esch noodzakelijk te zijn om het aankomend scheepvaartverkeer op een goede manier
op te lijnen voor passage van de klep op locatie West.  Hierop wordt geanticipeerd in
het aanvullende simulatieonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in een
afzonderlijk rapport gerapporteerd door Marin d.d. oktober ‘22.

1.3 Leeswijzer
Onderzoeksvragen II (maatregelen 11 en 12) en III (voorkomen maatgevende schepen)
worden in het onderhavig rapport behandeld in resp. hoofdstuk 0 en 0, op basis van wat
we hierover aan de hand van tot nu toe uitgevoerde onderzoeken kunnen afleiden.

2  Maatregel 11: Instellen van venstertijden voor maatgevende schepen gekoppeld aan getijden
 Maatregel 12: Omvaren van dubbel koppelverband met 5/6 lagen containers en van

zelfstandig varende grotere zeeschepen
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Voor onderzoeksvraag IV (inzicht in ontmoetingen) wordt in hoofdstuk 0 en paragraaf 0
op basis van de vergaarde inzichten een uitspraak gedaan over de mogelijkheden die
voor de optimalisatie van het vaste brugdeel worden gezien.

Met de afbakening van de scope van deze opdracht, is op voorhand duidelijk dat de
beschikbare gegevens (zonder aanvullende data-analyses) ontoereikend zijn om iets te
zeggen over de frequentie van schepen in relatie tot de kans van ontmoetingen.

In hoofdstuk 0 zijn de bevindingen van dit onderzoek geresumeerd.

1.4 Overwegingen vooraf
De Nieuwe Maas is de meest intensief gebruikte achterlandverbinding van de
Rotterdamse haven (de grootste Europese zeehaven). Het is een vaarwegverbinding van
(inter)nationaal en regionaal belang, mede gelet op de gewenste modal shift naar meer
goederenvervoer over water.

Voordat er wordt ingegaan op mogelijke restrictiemaatregelen, is het van belang om de
volgende overweging mee te geven: bij het beoordelen van de wenselijkheid van dit
type maatregelen, moet een afweging worden gemaakt tussen het kunnen faciliteren
van het huidige (werkelijke) gebruik van de vaarweg of de mogelijkheden die de
vaarweg(klasse) in de toekomst zou kunnen bieden.

Beide benaderingen kennen hun beperkingen. Te veel focus op de huidige functionaliteit
sluit ontwikkelingen in het gebruik van de vaarweg op de korte en (middel)lange termijn
mogelijk uit. Dit kan een beperking opleveren voor ambities vanuit de overheid om een
modal shift te realiseren van vervoer over de weg naar vervoer over (onder andere)
water.

Anderzijds zorgt te veel focus op (onzekere) toekomstige ontwikkelingen voor een
beperkte mogelijkheid om een complete integrale afweging te maken tussen de
belangen die op dit moment tegen elkaar moeten worden afgewogen om tot de beste
oplossing te komen.

De mogelijkheden om de effecten van de mogelijke maatregelen in te schatten, zijn om:

1. goed te kijken naar het huidige gebruik van de vaarweg én
2. een onderbouwde inschatting te maken van toekomstige ontwikkelingen.

2. Samenvatting

In het onderzoek naar de veiligheid van de bruggen wordt onderscheid gemaakt tussen
maatregelen voor het beweegbaar brugdeel en het vaste brugdeel.

Voor de afmeting van het beweegbare brugdeel zijn maatgevend:

- Lage brug: zeeschepen en casco transporten en het dubbel koppelverband (dkv)
met 5 lagen containers
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- (middel)hoge brug zeeschepen en casco transporten in combinatie met het
Rijnmax schip met 6 lagen containers.

Maatregel aanpassen brughoogte
Het aantal passages van een dubbel koppelverband met 5 lagen containers is niet exact
bekend. Omdat het schip onderdeel uitmaakt van de categorie schepen met 5 lagen
containers en hiervan wel de totalen bekend zijn, weten we wel dat het dkv nu
significant minder dan 75 per jaar voorkomt en de verwachting is over 50 jaar minder
dan 210 per jaar. Het dubbel koppelverband met 5 lagen containers kan technisch
gezien via de Oude Maas (om)varen, maar de beschikbare capaciteit van de druk
bevaren Oude Maas, de extra brugopeningen van de bruggen bij Dordrecht (waaronder
een spoorbrug) en de ambities voor het spoor vormen een begrenzing voor de
mogelijkheid van omvaren. Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de
omvaarroute kan de vereiste breedte van het beweegbare brugdeel worden beperkt
door de brug te dimensioneren op 5 lagen containers zodat het merendeel van de
binnenvaart onder het vaste brugdeel door kan. Hiermee wordt ook het aantal
brugopeningen en de interactie met het landzijdig verkeer beperkt.

Maatregel tijpoort
De breedte van het beweegbare brugdeel kan worden beperkt door de maatgevende
zeeschepen en transporten met (strengere) tijpoorten (en het maatgevende zeeschip
met eventueel sleepboothulp) te laten passeren. Voor alle hoge scheepvaart gelden nu
bij de Erasmusbrug al tijdvensters om hinder voor landzijdig verkeer te beperken.
Hiernaast gelden voor het casco en grote zeeschepen nu al tijpoorten, volgens welke de
stroomsnelheid tijdens de passage door de Erasmusbrug en de Koningshaven niet groter
mag zijn dan een bepaalde waarde. In het aanvullend simulatieonderzoek is bij brug
West het effect van tijpoorten aan de hand van enkele simulaties onderzocht. Hieruit
blijkt dat het tegenstrooms uitvoeren van de vaart een positief effect heeft op de
veiligheid van de passage van het beweegbaar brugdeel. Dit houdt in dat er één venster
van 1 à 4 uur per 12 uur beschikbaar is voor het passeren van de brug door het
maatgevende zeeschip en het maatgevende transport.

Voor binnenvaartschepen wordt door de vaarwegbeheerder normaliter geen tijpoort
toegepast. Hierom is het effect hiervan niet onderzocht.

Door het instellen van strengere tijpoorten en door de toename van het aantal bruggen
kunnen tussen de verschillende bruggen wachtplaatsvoorzieningen noodzakelijk zijn,
wanneer niet alle bruggen binnen één tijpoort kunnen worden gepasseerd.

Maatregel sleepbootassistentie
Ook is de passage van het maatgevend zeeschip met sleepbootassistentie onderzocht.
Bij locatie West bleek hier geen positief effect van meetbaar.

Kleiner maatgevend zeeschip
In het aanvullend onderzoek is getest of een kleiner maatgevend zeeschip wel zonder
restricties kon passeren. Hieruit is gebleken dat ook schepen met een kleinere afmeting,
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door beperkingen aan manoeuvreerbaarheid, het beweegbare brugdeel niet zonder
aanvullende restrictiemaatregelen konden passeren.

Omvaarroute
Restricties voor het dubbel koppelverband met 5 lagen containers kunnen worden
voorkomen door het aanleggen van een middelhoge vaste brug. Indien dit niet mogelijk
is, is er technisch gezien een omvaarroute beschikbaar via de Oude Maas, die echter
wordt begrensd door de capaciteit (zie boven onder kopje ‘aanpassen brughoogte’).

Het Rijnmax binnenvaartschip met 6 lagen containers wordt bij een NAP +18,65 m hoge
brug  maatgevend voor passage via het beweegbare deel. Dit schip passeert nu
gemiddeld 5 maal per jaar en 5 à 15 maal per jaar in de toekomst. Het Rijnmax schip kan
eveneens omvaren via de Oude Maas en zal, gezien het beperkte voorkomen,
hoogstwaarschijnlijk geen onoverkomelijk druk op de capaciteit van de Oude Maas
opleveren.

Voor het maatgevend casco transport en het maatgevende zelfstandig varende zeeschip
– met een te grote diepgang – is geen omvaarroute beschikbaar. Als zij de nieuwe brug
niet kunnen passeren heeft dit consequenties voor de scheepvaartindustrie en mogelijk
ook aan de scheepsbouw gerelateerde maakindustrie langs het oostelijk deel van de
Nieuwe Maas en de Noord. Het maatgevende casco transport passeert minder dan 1
maal per 6 jaar en het maatgevende zelfstandig varende zeeschip of een langer
(zee)schip met lengte > 150 m passeert circa 1 maal per jaar. Er passeren per jaar
gemiddeld 5 zeegaande vaartuigen (schepen, casco’s en pontons) die qua lengte weinig
verschillen van het maatgevende zeeschip (maximaal 14 meter korter tot 28 meter
langer).

Vaste brugdeel

Onveilige situaties onder het vaste brugdeel vormen voor de veiligheid van het
scheepvaartverkeer de grootste uitdaging, waarvoor alleen verdergaande
oeveraanpassingen, of oploopverboden als maatregel kunnen worden toegepast.
Aangetoond is dat bepaalde ontmoetingen onder het vaste brugdeel met gelijktijdig
oplopen van 1 of 2 schepen volgens uitgevoerde simulaties niet veilig zijn.

Scheepsbewegingen worden individueel met AIS (Automatic Identification System)
bijgehouden. Om het vóórkomen van ontmoetingen van maatgevende schepen te
achterhalen is een uitgebreide data-analyse nodig. Deze analyse is niet uitgevoerd en
ook zijn geen nautische simulaties uitgevoerd van ontmoetingen in de huidige situatie.
Het is vooralsnog dus niet vastgesteld of ontmoetingen met oplopen onder het vaste
brugdeel in de huidige situatie veilig zijn of niet.

Oploopverbod
Op basis van de reeds uitgevoerde simulaties lijkt het waarschijnlijk dat er een
oploopverbod voor tenminste de grotere schepen als het dubbel koppelverband
noodzakelijk is. In het aanvullend onderzoek is voor brug West een combinatie van het
gelijktijdig passeren van vier kleinere, meer voorkomende, schepen onder het vaste
brugdeel onderzocht op veiligheid. Ook deze combinatie kon het vaste brugdeel niet
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gelijktijdig veilig passeren. De resultaten van brug West zijn echter niet zondermeer
toepasbaar op de andere bruglocaties, omdat deze locaties zich in een ander deel van
de rivierbocht bevinden, en omdat het vaste deel van Bocht A volgens de simulaties
significant minder veilig is dan dat van brug West.

De impact van een oploopverbod op het scheepvaartverkeer kan niet worden
gekwantificeerd, omdat niet aan de hand van de AIS-data is onderzocht hoe frequent
bepaalde ontmoetingen in combinatie met oplopen voorkomen. Ook is nog niet
duidelijk hoe oploopverboden voor specifieke scheepscombinaties in de praktijk
vormgegeven kunnen worden.

Voor het maken van een veilige brug zal altijd een combinatie van oeveraanpassingen én
restricties nodig zijn. Samengevat zijn de resultaten van het aanvullend onderzoek als
volgt.

Maatgevend schip
voor beweegbaar
brugdeel

Maatregel voor veiligheid
beweegbaar brugdeel

Nadere duiding Effect maatregel op
het beperken van de
oeveraanpassing

Aanpassen van de brughoogte naar
5-laags containervaart

Aanbeveling
eindrapport

positief effect

Transport Venstertijden (tijpoort) Maatregel 11 NKO positief effect

Zeeschip Venstertijden (tijpoort) Maatregel 11 NKO positief effect
Sleepbootassistentie geen effect
Kleiner zeeschip als maatgevend
zelfstandig varend schip

Maatregel 12 NKO geen effect

Rijnmax * Omvaren positief effect
Test Maatregel voor veiligheid vaste

brugdeel
 Uitkomst

Combinatie van 4
kleiner dan
maatgevende schepen

Oploopverbod voor aantal schepen niet veilig. Algeheel
oploopverbod lijkt
nodig.

*  De vaarwegbeheerder legt normaliter geen restricties op aan binnenvaartschepen. Voor het Rijnmax-schp
wordt daarom alleen omvaren als maatregel onderzocht.

Onderlinge vergelijking van de varianten

Voor alle drie de bruglocaties zijn oeveraanpassingen nodig voor een veilige
brugpassage. Voor het beperken van de afmeting van het beweegbaar brugdeel wordt
van de maatregelen ‘aanpassen van de brughoogte’, ‘het instellen van een tijpoort
(tegenstrooms) voor de zeegaande vaart’ en ‘het omvaren van het maatgevend
binnenvaartschip’ een positief effect verwacht.
Voor het veilig maken van de tot nu onderzochte brugvarianten wordt de meeste
aandacht gevraagd voor het veilig maken van het vaste brugdeel, omdat hier de
grootste negatieve impact op de vlotheid van de totale scheepvaart wordt verwacht. De
omstandigheden bij brug Bocht A zijn voor het vaste brugdeel het minst gunstig. Bij alle
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bruggen moet nog worden onderzocht welke mate van restricties daadwerkelijk tot een
veilige passage leiden.

Als kanttekening bij de resultaten van het nautisch onderzoek in deze verkenning moet
worden vermeld dat het onderzoek in deze fase primair gericht is geweest op een veilige
passage van de oeververbinding (bij maatgevende situaties). Nog niet alle nautische
aspecten en effecten op het totale verkeersbeeld zijn in deze verkenning in beeld
gebracht. Een verkeersonderzoek zal nodig zijn om deze effecten in beeld te brengen.
Dit betekent dat de resultaten verkregen met de nautische onderzoeken in deze fase
nog een voorwaardelijkheid bevatten voor een werkelijk maakbare brug.

3. Analyse voorkomen maatgevende schepen

De afmeting en manoeuvreerbaarheid van de maatgevende schepen zijn bepalend voor
de afmetingen van het beweegbare brugdeel. Met een analyse van het huidige gebruik
van de vaarweg kan worden nagegaan wat de frequentie is van de maatgevende
schepen en worden afgeleid wat de impact op het gebruik van de vaarweg is als deze
niet (zelfstandig varend) de brugopening kunnen passeren of alleen kunnen passeren
binnen tijpoortrestricties. Ook wordt nagegaan wat ten aanzien van de toekomst wordt
verwacht.

Bij de analyse is gebruik gemaakt van een gedetailleerde database3 van schepen die in
de periode 2015-2020 het beweegbaar deel van de Erasmusbrug (NAP +12,5 m
doorvaarthoogte van het vaste deel) zijn gepasseerd4 en het rapport van Panteia5 met
de analyse van de huidige situatie en toekomstige ontwikkeling van de 5- en 6-laags
containervaart.

3.1 Bevindingen huidig gebruik vaarweg3, 4
Gemiddeld wordt de klep van de Erasmusbrug door 1.200 schepen per jaar gepasseerd.
Globaal houdt dat in dat het grootste aandeel van passages recreatievaart betreft (50%
met een stijgende trend in eerdergenoemde periode), gevolgd door duweenheden en
sleepboten (26%), motorschepen (13%), zeeschepen (8% met een afnemende trend in
eerdergenoemde periode), pontons en bokken (5%).

Zeeschepen en casco’s:

- Omdat niet alle maatgevende schepen qua afmeting aansluiten op de registratie
in de database is van de zeeschepen en zeegaande transporten het onderscheid
niet exact te bepalen.

3 De database kent een bepaalde onnauwkeurigheid omdat de registratie handmatig verloopt.
4 De bron van deze informatie is het memo: Analyse hoge scheepvaart Erasmusbrug Koninginnebrug 2015

2020 V2.0 20220810.
5 Panteia, Wouter van der Geest en Judith Mol, 17 mei 2022. Onderzoek ontwikkeling 5/6 laags

containervaart op de vaarwegcorridors: Inschatting van de toekomstige passages op de Nieuwe Maas.
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- Het maatgevende zeegaande transport dat voor het simulatieonderzoek is
gebruikt (Oleg Strashnov (183*47 m) is groter dan de zeegaande vaart in de
database van 2015-2020. Dit schip is het grootste schip dat in het verleden is
gepasseerd, en dit schip is door de werkgroep nautiek als maatgevend casco
aangehouden vanwege het uitgangspunt dat er geen beperkingen worden
opgelegd aan het gebruik van de vaarweg, en omdat dit scheepsmodel bij Marin
beschikbaar was.
Een kleiner in 2021 opgeleverd casco is de Spartacus met afmetingen 164*34 m.

- Het aantal zeegaande vaartuigen (zeeschepen, casco’s, pontons) met een lengte
groter dan 135 m is in de periode 2015-2020 gemiddeld ca. 5 per jaar met een
uitschieter van 17 vaartuigen in 2016.

- Het maatgevend zelfstandig varend zeeschip heeft een afmeting van 149*22,6 m.
In de registratieperiode 2015-2020 (6 jaar) hebben er 7 passerende (zee-)schepen
met een lengte groter dan 149 m het beweegbaar deel van de Erasmusbrug
gepasseerd met als langste schip de bulk-carrier Crux (177 bij 28 m, 2019). Dit
resulteert tot een aanname van 1 per jaar.

- Dominant bij de zeeschepen zijn de coasters met een lengte van 95 – 110 m; dit
zijn er ca. 70 per jaar.

Binnenvaart

- Het maatgevend binnenvaartschip is het dubbel koppelverband (afmetingen
185*22,8 m)

- Koppelverbanden zijn in principe geschikt voor 4 lagen containers, maar bij
speciale belading kunnen ze 5 lagen containers vervoeren. Koppelverbanden zijn
niet geschikt voor 6 lagen containers.

- Koppelverbanden en duweenheden (met een lengte van meer dan 135 m) komen
jaarlijks zo’n 1.850 keer over deze vaarroute4

- Binnenvaartschepen met 5 of 6 lagen containers zijn in de periode 2019-2020
ongeveer 75 keer per jaar over de Nieuwe Maas gevaren;4

- 6-lagen containers worden vervoerd met een CEMT VIa-klasse motorschip
(Rijnmax). Het aantal motorschepen dat in de periode (2015-2020) door het
beweegbare deel van de Erasmusbrug is gepasseerd en dat in staat is om 6-laags
containertransport te verzorgen is gemiddeld ca. 5 schepen per jaar met
uitschieters van 12 in 2016 en slechts één in 2019.

o Nb. Uit de langjarige database van de Erasmusbrug kan niet op directe wijze
de beladingshoogte worden herleid. Echter het is bekend dat voor 6-laags
containergebruik de schepen minimaal een breedte als die van de Rijnmax
schepen moeten hebben (breedte 17 m). De beschikbare database is
gefilterd op motorschepen (binnenvaartschepen) met een breedte >16
meter. De ondergrenswaarde van 16 meter is daarbij aangehouden om een
conservatieve inschatting van het aantal passages te verkrijgen.

o Bovenstaand filter betekent NIET dat de schepen ook daadwerkelijk
containers vervoeren en/of hoogbeladen (6 lagen containers) zijn. Het
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betreft hier schepen die potentieel in staat zijn 6-laags containertransport
te vervoeren. Alleen schepen die het beweegbaar deel van de Erasmusbrug
zijn gepasseerd zijn in de registratie opgenomen.

3.2 Bevindingen toekomstig gebruik vaarweg door containerbinnenvaart
- De prognose conform Panteia onderzoek (2022)5 is dat het aantal schepen met 5

of 6 lagen containers kan toenemen tot 195 - 210 p/jaar in 2050 (prognose HbR-
scenario-hoog maximaal 295 per jaar).

- De prognose is dat er in de toekomst 5 tot 10 (Rijnmax) motorschepen per jaar
met 6 lagen containers over de Nieuwe Maas zouden gaan varen (prognose HbR-
scenario-hoog maximaal 15 per jaar).

- De verdeling van de containervaart over de Oude Maas en de Nieuwe Maas zal
zich stabiliseren op een 55/45 verhouding. Dit onder invloed van logistieke
schema’s met tussenoverslag. De laatste jaren zien we dat door de toegenomen
overslag in met name Alblasserdam, de route over de Nieuwe Maas aan belang
wint. Eerder werd ongeveer 30% van de containers in relatie tot de Rijncorridor
via de Nieuwe Maas vervoerd; de overige 70% ging via de Oude Maas.

3.3 Conclusies over het voorkomen van de maatgevende schepen op de
vaarweg
Het maatgevend binnenvaartschip voor het beweegbare deel van de lage brug, waarvan
de hoogte is gedimensioneerd op 4 lagen containers, is het dubbel koppelverband
(klasse VIb) met 5 lagen containers. In zeef 2 is aangetoond dat het niet mogelijk is om
een beweegbaar brugdeel te dimensioneren met een veilige doorvaart van dit
maatgevende schip onder maatgevend stromings- en windcondities. Deze schepen
ondervinden dus een doorvaartbeperking of -belemmering bij de lage bruggen.

Het aantal schepen dat met 5 lagen containers is beladen bedraagt ca. 75 stuks per jaar.
Dit zijn echter meerdere typen schepen, en niet alleen koppelverbanden. Waarschijnlijk
zal het grootste deel van de 75 stuks bestaan uit motorschepen groter dan klasse Va
(zoals Rijnmax), omdat deze schepen specifiek geschikt zijn voor vervoer van 5 lagen
containers. Het kleinere deel bestaat dan uit dubbel koppelverbanden (klasse VIb) of
enkel koppelverbanden (klasse Vb of VIa). Maar exacte aantallen hiervan zijn niet
bekend.
Naar de toekomst toe wordt een schaalvergroting van de 5-laags containervaart in de
binnenvaart verwacht naar ca. 200 schepen per jaar. Hiervan zal waarschijnlijk een klein
deel bestaan uit dubbel koppelverbanden met 5 lagen containers.
Wanneer de brug wordt gedimensioneerd op 4 laags containers vormt dit een
belemmering voor dubbel koppelverbanden met 5 lagen containers. Het aantal van deze
schepen is significant minder dan 75 per jaar nu en 210 in de toekomst. Deze schepen
kunnen met een tijpoortbeperking mogelijk wel het beweegbare brugdeel passeren of
ze kunnen technisch gezien gebruik maken van een omvaarroute via de Oude Maas. Dat
kan echter wel bezwaarlijk zijn gezien de beperkte capaciteit van de route via de Oude
Maas. Zie verder paragraaf 0.
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Het maatgevend binnenvaartschip voor het beweegbare deel van de hoge brug is het
Rijnmax-schip met 6-laags containers. Volgens de prognoses komen deze in de toekomst
5 à 15 keer per jaar voor. Wanneer de brughoogte wordt gedimensioneerd op 5-laags
containers, vormt dit dus een belemmering voor hooguit 5 à 15 schepen per jaar in de
toekomst.

Op basis van het huidig en het in de toekomst verwachte gebruik kan gesteld worden
dat het gekozen maatgevend casco (lengte 183 m) en het maatgevende zelfstandig
varende zeeschip (lengte 149 m) zeer weinig voorkomen. Momenteel minder dan 5 maal
per jaar, hetgeen het aantal is van alle zeegaande vaart met een lengte groter dan 135
m die gemiddeld in de periode 2015-2020 passeerden. Indien dit casco en dit zeeschip
niet als maatgevend voor de afmetingen van het beweegbaar brugdeel worden
gehouden, houdt dit in dat er voor het beweegbaar brugdeel andere (kleinere)
maatgevende schepen kunnen worden onderzocht die mogelijk tot een andere uitkomst
leiden.

Voor een nadere duiding van het effect van restricties op vaarweg wordt verwezen naar
hoofdstuk 0.

4. Analyse maatgevende situatie ontmoetingen

Hoewel de herziene Richtlijnen vaarwegen (2020) geen samenstel van schepen
voorschrijft, hanteert de vaarwegbeheerder voor hoofdtransportassen met deze
intensiteit als uitgangspunt dat in principe vierstrooksverkeer mogelijk moet zijn. Bij het
nautisch onderzoek in zeef 2 is, op basis van de Richtlijnen en de hierin geldende
intentsiteitstoeslag afgeleid dat een vaarwegbreedte van 260 meter voldoende is. De
straal van de rivierbocht voldoet echter niet aan de Richtlijnen: de bocht is te scherp. Dit
geldt voor de toekomstige situatie met brug, maar ook voor de huidige situatie zonder
brug. Dit betekent dat in de toekomstige, maar ook in de huidige situatie, 4-
strooksverkeer in de rivierbocht van De Esch met maatgevende schepen waarschijnlijk
niet mogelijk is. Welke ontmoetingen in de situatie met een brug wel veilig en vlot
mogelijk moeten zijn, kan niet uit de Richtlijnen of beleid worden afgeleid. Uitgaande
van behoud van het gebruik van de vaarweg zullen alle ontmoetingen die in de huidige
situatie vóórkomen en veilig zijn, in de situatie met brug ook veilig moeten zijn. Het is
echter niet bekend welke ontmoetingen in de huidige situatie in de praktijk vóórkomen
en veilig zijn. Om deze kennis wel te verkrijgen zou onder andere een AIS-analyse van
het huidige scheepvaartverkeer uitgevoerd moeten worden.

Resultaat van het tot dusver uitgevoerde simulatieonderzoek is dat 3-strooks gebruik
van een 260 meter brede vaarweg met 2 koppelverbanden en een oplopend klasse Va
schip onder maatgevende omgevingscondities niet veilig is.

Het analyseren van de scheepsdatabase (AIS: Automatic Identification System) op het
gelijktijdig voorkomen van de maatgevende schepen moet handmatig gebeuren en is
erg kostbaar. Bovendien is belangrijke informatie niet uit deze analyse te halen, zoals de
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omstandigheden van de passages en belading van de schepen. Vanwege de doorlooptijd
en de kosten is besloten dit onderzoek niet in de beoordelingsfase van de verkenning uit
te voeren en berust de analyse van de ontmoetingen op de gegevens van de real-time
gesimuleerde ontmoetingen in het Real Time onderzoeksrapport Marin (paragraaf 4.5) 6.

Hierin is een aantal figuren opgenomen met het maatgevende gestelde 3-strooks
gebruik van het vaste brugdeel. Overdruk van Figuur 4.49 is onderstaand gegeven.
Duidelijk zichtbaar is dat ieder van de drie schepen een eigen deel van de
vaarwegbreedte vragen waardoor er uiteindelijk een tekort aan breedte ontstaat voor
een veilige passage (zonder overlappende vaarbanen ter plaatse van de ontmoeting van
de schepen en zonder te korte afstand tot een brugpijler of een oever).

Uit paragraaf 4.5 van het Marin rapport komt ook naar voren dat onveilige
scheepspassages bij de gegeven vaarwegbreedte van 260 m kunnen worden voorkomen
met een oploopverbod. In het aanvullend nautisch onderzoek zeef 2 zal voor de locatie
brug West worden bekeken of een combinatie van kleinere schepen wel veilige
passagemogelijkheden heeft van het vaste brugdeel met een breedte van 260 m. Dit
geeft een indicatie welke oploopverboden mogelijk noodzakelijk zijn voor veilige
scheepvaart bij gelijkblijvende afmetingen van de vaste brug op locatie West.

Figuur 1 Er is getoetst met een maatgevende situatie van dubbel koppelverband met 4 lagen containers op
motorschip klasse Va en op 3 bakken (185 x 22,8 m), vierbaks duweenheid (185 x 22,8 m), CEMT-klasse Va
motorschip met 4 lagen containers (110 x 11,4 m), Rijnmax schip met 4 lagen containers  (135 x 17,0 m)

6 Real Time onderzoeksrapport Marin, 33652-2-MO_rev.0.5
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5. Effecten restricties (o.a. maatregel 11 en 12)

5.1 Onderzochte maatregelen
De maatregelen die kunnen helpen bij het realiseren van een veilige en inpasbare brug
zijn de loop van de beoordelingsfase in beeld gekomen en zijn onder te verdelen naar
maatregelen die betrekking hebben op respectievelijk het vaste en beweegbare
brugdeel. Onderstaand wordt het principe van de maatregel toegelicht. In de
navolgende paragrafen staat geduid in hoeverre ze voor de onderzochte bruggen
kunnen bijdragen.

- Het beweegbaar brugdeel7

o Aanpassen van de brughoogte
De hoogte van het vaste brugdeel bepaalt welke schepen van het
beweegbare brugdeel gebruik moeten maken. Hoe lager het vaste brugdeel
wordt aangelegd hoe meer (hoger beladen) schepen door het beweegbare
brugdeel moeten varen. Zie paragraaf 0.

o Venstertijden (tijpoortbeperking) voor de maatgevende schepen (maatregel
11)
Vooral de maatgevende stromingscondities hebben invloed op de veilige
passage van de brug. Door het instellen van tijpoortbeperkingen voor een
klein aantal specifieke schepen (6-laags containervaart, casco’s, zeegaande
pontons en maatgevend zeeschip) vindt de passage alleen onder gunstiger
stromingscondities plaats en kunnen deze schepen het beweegbare deel
van brug niet onder alle omstandigheden passeren. In hoeverre
tijpoortbeperkingen bij het maatgevende zeeschip en casco daadwerkelijk
kunnen leiden tot een veilige passage wordt voor locatie West onderzocht
in het aanvullend simulatieonderzoek zeef 2 door Marin8. Zie paragraaf 0.

o Sleepbootassistentie
Indien het maatgevende zelfstandig varende zeeschip met
sleepbootassistentie wel veilig door het beweegbare brugdeel kan, kan
deze restrictie leiden tot een veilige brug zonder nog verder gaande
oeveraanpassingen. Zie paragraaf 0.

o Een omvaarroute voor bepaalde schepen (maatregel 12)
De grootste en slecht manoeuvreerbare schepen zijn voor een groot deel
bepalend voor de benodigde afmeting van het beweegbare brugdeel en zijn
niet veel voorkomend. Kleinere zeeschepen, afmetingen 95 m – 110 m,
komen frequent voor. Onderzocht wordt of het hanteren van een kleiner
beter manoeuvreerbaar zeeschip als maatgevend voor het beweegbare
brugdeel wel tot een veilig te passeren brug leidt en wat hiervan gevolgen
zijn voor het gebruik van de vaarweg. Grotere schepen zullen dan (onder
bepaalde omstandigheden) moeten omvaren via de Oude Maas, mits dit

7  als beschreven in de NKO
8  Marin ‘okt 22
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ook daadwerkelijk kan in verband met breedte en diepte van deze vaarweg.
Indien ook een kleiner zeeschip niet zonder restricties veilig en vlot kunnen
passeren zal dit grote(re) impact hebben op het gebruik van de vaarweg.
Zie uitwerking in paragraaf 0.

- Het vaste brugdeel9

o Een oploopverbod, c.q. verkeersbegeleiding bij ontmoetingen van grote
schepen
Aangetoond is dat de maatgevende combinatie van drie schepen elkaar op
dit deel van de vaarweg niet gelijktijdig veilig kan passeren (zie hoofdstuk
0). De kans van een gelijktijdige ontmoeting van deze combinatie van
schepen is niet bekend, maar wordt gezien het beperkte voorkomen van de
maatgevende schepen, beperkt geacht. Bij brug West wordt nagegaan of
een ontmoeting van een andere combinatie van meer voorkomende,
kleinere schepen wel tot een veilige passage kan leiden. Voor de onveilige
scheepspassages (ontmoetingen met oplopen) zullen maatregelen
noodzakelijk zijn in de vorm van een oploopverbod, indien deze
scheepspassages in de huidige situatie wel veilig zijn. Zie paragraaf 0.

Omdat alleen brug West (hoog) nog in simulatieonderzoek is, is dit de enige brugvariant
waarbij middels simulaties een indruk kan worden verkregen van het effect van de
meeste maatregelen. Het resultaat van deze simulaties komt tot uitdrukking in een al
dan niet veilige passage van de schepen onder de betreffende omstandigheden. Uit een
vergelijking van de passage van de schepen zonder restricties moet blijken of de
maatregel bijdraagt aan het beperken van de afmeting van het beweegbare brugdeel,
en of (een combinatie van) de maatregelen naar verwachting tot een veilige brugvariant
kunnen leiden. De optimalisatiemogelijkheden van brug West zullen niet of slechts in
beperkte mate kunnen worden vertaald naar de andere bruglocaties, omdat de andere
locaties een geheel andere positie hebben in de rivierbocht. Ook geldt dat brug Bocht A
voor wat betreft het vaste brugdeel significant ongunstiger is dan brug West.

In het onderstaande schema is aangegeven hoe de restrictiemaatregelen in het
aanvullende onderzoek zich tot elkaar verhouden en hoe het effect wordt aangegeven.

9  Eindrapportage nautiek zeef 2, MIRT-verkenning werkgroep nautiek, d.d. 5 juli ‘22
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Maatgevend schip
voor beweegbaar
brugdeel

Maatregel voor veiligheid
beweegbaar brugdeel

Nadere duiding Effect

Aanpassen van de brughoogte naar
5-laags containervaart

Aanbeveling
eindrapport

Beperken benodigde
afmeting beweegbaar deel

Casco Venstertijden (tijpoort) Maatregel 11 NKO positief effect/ geen effect

Zeeschip Venstertijden (tijpoort) Maatregel 11 NKO positief effect/ geen effect
Sleepbootassistentie positief effect/ geen effect
Kleiner zeeschip als maatgevend
zelfstandig varend schip

Maatregel 12 NKO positief effect/ geen effect

Rijnmax * Omvaren positief effect/ geen effect
Maatregel voor veiligheid vaste
brugdeel

Combinatie van
verschillende
schepen

Oploopverbod voor aantal schepen veilig of niet veilig

*  De vaarwegbeheerder legt normaliter geen restricties op aan binnenvaartschepen. Voor het Rijnmax-schp
wordt daarom alleen omvaren als maatregel onderzocht.

5.2 Effectiviteit van maatregelen voor het beweegbare brugdeel
5.2.1 Aanpassen van de hoogte van het vaste brugdeel
Uit de simulaties is gebleken dat het dubbel koppelverband met 5 lagen containers het
beweegbare brugdeel niet veilig kan passeren onder de maatgevende condities. Het
dimensioneren van de vaste brug op een hoogte voor 4-laags high-cube containers (een
lage brug) zal daarom een belemmering opleveren voor deze schepen. Hoeveel dubbel
koppelverbanden met 5 lagen containers passeren is niet bekend. Het zijn er in ieder
geval significant minder dan 75 per jaar in de huidige situatie en 210 jaar in de
toekomst. Deze schepen kunnen mogelijk nog wel met een tijpoortrestrictie de brug
passeren (maar dit is niet onderzocht) en moeten anders omvaren via de Oude Maas.
De capaciteit van de omvaarroute op de Oude Maas bepaalt in hoeverre omvaren
daadwerkelijk mogelijk is. Verder heeft het omvaren van deze schepen meer openingen
van de Dordtse bruggen tot gevolg en hebben deze brugopeningen een raakvlak met de
ambities op het spoor.

Wanneer het vaste deel van de brug op 5-laags containervaart wordt gedimensioneerd,
kunnen alle dubbel koppelverbanden onder het vaste brugdeel door. Dit levert op dat
de afmeting van het beweegbare brugdeel wat de binnenvaart betreft kan worden
afgestemd op een beter manoeuvreerbaar 6-laags geladen Rijnmax-schip. De
ontwikkeling van 6-laags containervaart blijkt onzeker en is in alle scenario’s zeer
beperkt. Wanneer het Rijnmax-schip met 6 lagen containers niet als maatgevend schip
wordt beschouwd voor de binnenvaart, en dit schip kan niet onder alle condities door
het beweegbaar brugdeel varen, raakt dat in de toekomst gemiddeld 5 à 15 schepen per
jaar.

Voor het Rijnmax-schip met 6 lagen containers als maatgevend binnenvaartschip geldt:
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- Het Rijnmax-schip kan waarschijnlijk veilig door het beweegbaar brugdeel als dit
wordt gedimensioneerd op het maatgevend transport (casco)

- Als het beweegbaar brugdeel wordt gedimensioneerd op kleine zeevaart, dan is
het Rijnmax-schip met 6 lagen mogelijk bepalend voor de doorvaartbreedte. Dit
effect kan worden weggenomen door het Rijnmax-schip met tijpoortrestricties te
laten passeren of door het te laten omvaren via de Oude Maas.

De 6-laags containerschepen kunnen gebruik maken van de omvaarroute via de Oude
Maas of ze kunnen mogelijk met een tijpoortrestrictie het beweegbaar deel passeren.

5.2.2 Instellen van tijpoort voor passeren maatgevende schepen (maatregel 11)
De passage van het zelfstandig varend maatgevende zeeschip lijkt grotendeels bepalend
voor de afmetingen van het beweegbare brugdeel. Voor alle scheepvaart en dus ook
voor het zeeschip geldt dat meestroom (voorstrooms) de passage van een beweegbare
brug compliceert. In het nautisch onderzoek van zeef 2 zijn bij alle maatgevende
schepen door het beweegbare brugdeel alleen op- en afvaarten met de meest
ongunstige condities van meestroom onderzocht. Alleen voor een 5-laags
koppelverband is voor variant West laag een passage met tegenstroom onderzocht als
opvaart over de eb (run F2-33) (rapport RT blz 66/70). Hierbij is vastgesteld dat
tegenstroom in een betere doorvaarbaarheid resulteert. Voor zowel het casco als het
zeeschip is in het aanvullend nautisch onderzoek bekeken of onder instellen van een
zorgvuldig gekozen tijpoort wel een veilige passage van de maatgevende schepen
mogelijk is. Hieruit is gebleken dat het tegenstrooms uitvoeren een positief effect heeft
op de veiligheid van de vaart.

Met een veilige passage binnen een aangescherpt tijpoort blijft de vaarroute
beschikbaar voor de maatgevende schepen. Er dient nog onderzocht te worden of het
passeren van alle bruggen (Erasmus-, Koninginne-, nieuwe en Van Brienenoordbrug)
binnen één aangescherpt tijpoort nog mogelijk is.

In het eindrapport van zeef 1 is over het tijpoort gesteld dat deze restrictiemaatregel
naast de economische effecten van vertraagde vaart en efficiëntieverlies, de volgende
(neven)effecten heeft.

- Wachtende schepen zijn obstakel in de rivier en hebben een effect op veiligheid
van de vaarweg.

- Er zijn wachtplaatsen en forse remmingwerken nodig. Die zorgen voor extra
ruimtebeslag op de vaarweg.

- Beperkingen aan de Erasmusbrug zijn gekoppeld aan openbaar vervoer. Dit kan
passage binnen één zelfde tijpoort bemoeilijken (stapeleffect).

5.2.3 Sleepbootassistentie
De passage van het maatgevende zelfstandig varende zeeschip is in grote mate
bepalend voor de benodigde breedte van het beweegbare brugdeel. Middels simulatie
is nagegaan of het zeeschip onder optimale condities en met sleepbootassistentie het
beweegbaar brugdeel wel kan passeren. De uitkomst is dat het toepassen van
sleepbootassistentie bij bruglocatie West niet tot een positief resultaat heeft geleid.
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5.2.4 Ander maatgevend zeeschip of casco; omvaren via de Oude Maas
(maatregel 12)
De vaarweg Oude Maas heeft volgende belemmeringen:

- Botlekbrug verkeersbrug en spoorbrug Dordrecht (breedte 44 m, hoogte vaste
brug 11,2 m)

- Contractdiepte is 5,2 m (gelijk aan oostelijke Nieuwe Maas)
- Breedte vaarweg minimaal 180 m tegenover minimaal 260 m bij de Nieuwe Maas.

De Nieuwe Maas heeft 3 bruggen waarbij de Van Brienenoordbrug niet beperkend is
voor 6-laags containervaart. De Oude Maas is voor de binnenvaart functioneel
gelijkwaardig aan de Nieuwe Maas maar door beperkte breedte heeft deze een kleinere
capaciteit (vaarweg heeft een hoge benuttingsgraad). Dit betekent in de praktijk dat
alleen een klein aantal grote schepen omgeleid kunnen worden (6-laags, casco’s en
maatgevende zeeschepen).

De breedtebeperking van de Oude Maas ligt in de brugbreedte tot 44 m en is geen
fysieke belemmering voor het maatgevende (zelfstandig varende) zeeschip en voor alle
zeeschepen in de database passages Erasmusbrug 2012-2022 die een maximale breedte
hebben van 36 m. Dit betekent dat er geen fysieke beperkingen zijn om de gemiddeld
ca. 5 maatgevende zeeschepen  en casco’s (lengte > 135 m) over de Oude Maas af te
wikkelen, mits hun diepgang niet te groot is. Wel wordt de vaarroute naar het
binnenland voor deze klasse schepen kwetsbaarder in het geval van calamiteiten.

Het maatgevende casco met een breedte van 47 m ondervindt wel een fysieke
belemmering. Op basis van het huidige gebruik kan gesteld worden dat grote zeegaande
vaart (lengte > 150 m) gemiddeld 1x per jaar passeren.

Grote casco’s en zeeschepen die over de Nieuwe Maas varen hebben in het algemeen
een bestemming op het oostelijke deel van de Nieuwe Maas of op de Noord. Als ze een
andere bestemming hebben (bijvoorbeeld Dordrecht of Moerdijk), dan is het voor deze
schepen nu al veel gunstiger om via de Oude Maas te varen. Als voor zeeschepen (en
bijzondere transporten) de bestemming oostelijk deel van de Nieuwe Maas en de Noord
een grote diepgang hebben, dan is er geen alternatieve omvaarroute vanwege de
beperkte waterdiepte op het zuidelijke deel van de Noord.  Dit maakt de afzet van de
grote scheepsbouwbedrijven langs oostelijk deel Nieuwe Maas en Noord (IHC, Oceanco)
niet meer mogelijk. Als de klep van de nieuwe brug het maatgevende zeeschip of
transport niet faciliteert heeft dit dus economische gevolgen.

5.3 Effectiviteit van maatregelen voor het vaste brugdeel
De veiligheid van de scheepvaart onder het vaste brugdeel kan uiteraard worden
vergroot door de doorvaartbreedte verder te vergroten, maar hierbij lopen we tegen
zowel de technische beperkingen van de brugoverspanning als de enorme impact op de
oevers van De Esch aan.

Een complicerende factor in het onderzoeken van de effectiviteit van een oploopverbod
is dat er niet scherp is vastgesteld welke ontmoetingen (met oplopen) in de huidige
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situatie wel veilig verlopen. Het kan zijn dat schippers deze situatie in de praktijk
vermijden, zodat het (nagenoeg) niet voorkomt. Het huidige gebruik van de vaarweg
wat betreft ontmoeten en oplopen van binnenvaartschepen behoorde niet tot de
primaire opgaven en is dus niet inzichtelijk. Hierdoor is ook niet bekend welk gebruik in
de nieuwe situatie met een brug mogelijk moet zijn.

Zolang het huidige gebruik van de vaarweg als nul-situatie niet vaststaat, kan alleen een
‘worst case’ scenario voor het instellen van oploopverboden worden vastgesteld: voor
alle ontmoeting met gelijktijdig oplopen die volgens de simulaties niet veilig zijn, KAN
een oploopverbod noodzakelijk zijn.

5.3.1 Toepassen van een oploopverbod
Een ontmoeting van twee dubbel koppelverbanden met gelijktijdig oplopen van één
klasse Va schip is beschouwd in het eerdere simulatieonderzoek en hoofdstuk 0. De
verwachting is dat deze situatie niet frequent zal voorkomen, en mogelijk zeer weinig
frequent. Op basis van de getoonde plot in hoofdstuk 0 en de vaarbanen van de schepen
hierin is de verwachting echter dat één schip minder op deze vaarweg wel tot een
veilige situatie zou kunnen leiden.

Bij brug West10 is in beperkte mate onderzocht of ontmoetingen met oplopen van vier
kleinere (dan maatgevende) schepen wél veilig kunnen worden uitgevoerd bij een
overspanning van 260 meter breedte. Uit de simulaties is gebleken dat ook deze
ontmoetingen niet veilig zijn. Vooralsnog is door de vaarwegbeheerder aangegeven dat
een oploopverbod voor een bepaalde klasse scheepvaart niet handhaafbaar is. Dit in
ogenschouw nemende lijkt een algeheel oploopverbod op dit deel van de vaarweg nodig
voor een veilige passage onder het vaste brugdeel.

In overleg met de vaarwegbeheerders zal moeten worden afgestemd hoe een dergelijk
oploopverbod kan worden vormgegeven.

5.3.2 Aanpassen van de maatgevende condities
Als de bovengenoemde maatregelen onvoldoende veiligheid opleveren kan worden
overwogen om deze situaties niet met de meest extreem combinatie van stroming en
wind te simuleren. Dit is vooralsnog niet onderzocht omdat het volgens de
vaarwegbeheerders onwenselijk en niet handhaafbaar is om oploopverboden te
koppelen aan omgevingscondities.

5.4 Onderlinge vergelijking tussen bruggen qua impact op scheepvaart
In het voorgaande is beschreven welke restrictieve maatregelen toegepast kunnen
worden en wat het effect hiervan kan zijn op de brugafmetingen en de veiligheid. Alle
genoemde maatregelen kunnen bij alle bruggen worden toegepast, maar de impact van
de maatregelen op het scheepvaartverkeer, en daarmee op het belang van deze
vaarwegverbinding, is niet bij alle bruggen gelijk.

De restrictie die bij alle vaste brugdelen kan worden toegepast is een oploopverbod.
Het is nog niet bekend op welke schepen een oploopverbod van toepassing zou moeten
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zijn, omdat dit nog niet volledig is onderzocht en omdat nog niet bekend is welke
oploopmanoeuvres in de huidige situatie veilig zijn.

In de huidige situatie voldoet de vaarweg vanwege de krappe bochtstraal al niet aan
nautische ontwerp- en veiligheidsrichtlijnen. Enerzijds betekent dit dat bepaalde
oploopsituaties in de huidige situatie waarschijnlijk al niet veilig mogelijk zijn. Anderzijds
betekent het ook dat iedere afname van de nu beschikbare breedte van het vaarwater
een negatieve impact zal hebben op de mogelijkheden van veilige scheepspassages en
oploopmanoeuvres.
Bij Bocht A is de afname van huidige vaarwegbreedte het grootste, terwijl bij Bocht B
vrijwel geen sprake is van afname van de huidige vaarwegbreedte.

Bij alle beweegbare brugdelen kunnen meerdere restricties worden toegepast. Bij de
hoge bruggen hebben de restricties vooral betrekking op het bijzonder transport en
grote zeeschepen (vergelijkbaar met het maatgevende zelfstandig varende zeeschip).
Het aantal zeegaande vaartuigen dat door deze restricties zal worden geraakt zal voor
alle bruggen ongeveer gelijk zijn, maar de strengheid van de restrictie kan per
bruglocatie verschillen. Er mag worden verwacht dat bij Bocht A de minst strenge
restricties nodig zijn, omdat Bocht A hoog bij de tot nu toe uitgevoerde simulaties het
meest gunstig was. De strengste restricties zijn waarschijnlijk nodig bij Bocht B. Maar
voor brug West geven de eerste resultaten van het aanvullende onderzoek een indicatie
dat bij deze brug ook een tijpoortrestrictie nodig is voor het Rijnmax schip met 6 lagen
containers. Het aantal passerende grote zeevaart en 6-laags Rijnmax schepen waarop
deze restrictie betrekking heeft is laag.

De impact van restricties op de scheepvaart voor het vaste of beweegbare brugdeel
kan in algemene zin met elkaar wordt vergeleken. De intensiteit van de
beroepsscheepvaart door het vaste brugdeel is vele malen groter (>99,9%) dan die door
het beweegbare brugdeel (<0,1%). Dit betekent dat bij restricties voor het vaste
brugdeel (veel) meer schepen in hun vlotte vaart worden beperkt dan bij restricties voor
het beweegbare brugdeel. Daarmee zal ook de economische impact van restricties voor
het vaste deel zeer waarschijnlijk fors groter zijn.

Resumé: Voor het veilig maken van de tot nu onderzochte brugvarianten wordt de
meeste aandacht gevraagd voor het veilig maken van het vaste brugdeel, omdat de
passage van het vaste brugdeel de grootste negatieve impact op de vlotheid van de
totale scheepvaart heeft. De omstandigheden bij brug Bocht A zijn voor het vaste
brugdeel het minst gunstig. Bij alle bruggen moet nog worden onderzocht welke mate
van restricties tot een veilige passage leidt.
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