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SAMENVATTING 

1. Inleiding 
MARIN heeft onderzoek uitgevoerd naar de 
nautische kenmerken en mogelijkheden van een 
oeververbinding in het zoekgebied.  
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 
analytische fase van de MIRT Verkenning 
Oeververbindingen (zeef 1, resulterend in de Notitie 
Kansrijke Oplossingen). Het onderzoek richt zich met 
name op de verschillende mogelijke locaties voor 
brugverbindingen, omdat tunnelverbindingen vanuit 
nautisch oogpunt veel minder complex zijn. De 
resultaten van het nautische onderzoek worden  
meegenomen in het bredere onderzoek naar de 
inpassing van een oeververbinding.  

Het voorliggende nautisch onderzoek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase (H1 t/m 5) zijn wet- en 
regelgeving geïnventariseerd en vertaald in nautische uitgangspunten. In de tweede fase (H6 t/m H8) 
zijn de nautische uitgangspunten vertaald naar doorvaartafmetingen van een brug afhankelijk van de 
locatie  en rekening houdend met onder andere de invloed van de bocht en de stroming ter plaatse.  

In het onderzoek is uitgegaan van de komst van een langsdam ten behoeve van het nieuwe 
Feyenoordstadion en de daarmee gepaard gaande verlegging van de vaargeul. Deze ontwikkelingen 
zijn mede bepalend voor de complexiteit van een brug als mogelijke oeververbinding ter hoogte van 
deze locatie (de langsdam maakt de opgave extra complex). 

Het onderzoek vormt input voor het uitwerken van brugopties, waarin naast de genoemde 
doorvaartafmetingen ook andere (technische) eisen bepalend zijn voor de verdere dimensionering en 
vormgeving van de brug op elke beschouwde locatie. De volgende stap in het ontwerpproces geeft 
gedetailleerder inzicht in de dimensies van de brug, de inpassing in de rivier en omgeving (met 
eventueel benodigde aanpassing van de oever(s)) en maakt geen deel uit van voorliggend onderzoek. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van de werkgroep nautiek (met daarin 
vertegenwoordigers van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en de 
projectorganisatie MIRT Verkenning). Bij de uitvoering van het onderzoek heeft de werkgroep daarnaast 
een expertgroep geconsulteerd (cf. de in het project gehanteerde principes van Joint Fact Finding zoals 
beschreven in het Participatieplan). 

2. Inventarisatie wet- en regelgeving 
Alle relevante (inter)nationale wet- en regelgeving is geïnventariseerd. De belangrijkste (in volgorde) 
zijn hierbij de internationale regelgeving vanuit de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR), het nationale 
Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO), nationale regelgeving aangaande het 
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, de Scheepvaartverkeerswet met daaronder het 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en tenslotte de Richtlijnen Vaarwegen (versie 2020). 

Het zoekgebied voor een nieuwe oeververbinding wordt gekarakteriseerd als zeehavengebied. 

 

Zoekgebied Oeververbinding (uit notitie Reikwijdte 
en detailniveau (2019)) 
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Naast voorgaande wet-/regelgeving is de Kamerbrief van 6 juni 2019 van belang. Hierin informeert de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer over haar beleidslijn ten aanzien van 
brughoogtes en gaat hierbij ook in op de afweging tussen bruggen en tunnels. Zij geeft aan dat in 
zeehavengebieden ten aanzien van de afweging brug/tunnel maatwerk dient te worden toegepast, 
waarbij de voorkeur uitgaat naar tunnels, om interactieproblemen van kruisend verkeer [op land en 

te worden gekozen voor een zo hoog mogelijke beweegbare brug die de nautische veiligheid in het 
gebied zoveel mogelijk kan garanderen. Hierbij is de afweging van belang dat met een hoogte van 
minimaal 11,35 meter boven de maatgevende hoge waterstand voor de scheepvaart (in het zoekgebied 
overeenkomend met NAP +14,41 meter) interactie-problemen tussen kruisend landverkeer en de 
containervaart kunnen worden vermeden. 
De brief geeft (los van de specifieke beleidslijn en aanzien van zeehavengebieden) aan dat bij 
nieuwbouw of vervanging van bruggen maatwerk wordt toegepast wat betreft de afweging tussen 
diverse aspecten en de toe te passen brughoogte, waarbij gestreefd wordt naar een 
toekomstbestendige oplossing. 
Indien ook rekening gehouden zou worden met een boven de containers uitstekend stuurhuis, zoals de 

doorvaarthoogte 12,50 meter boven de maatgevende hoge waterstand voor de scheepvaart NAP 
+15,56 meter moeten bedragen. Indien rekening zou worden gehouden met 5- of 6-laags containervaart 
neemt de hoogte van het vaste brugdeel navenant toe. 

De belangrijkste uitgangspunten uit de inventarisatie zijn verder: 
 Huidige breedte van de vaargeul 250 meter; 
 260 m doorvaartbreedte van het vaste brugdeel (gemeten loodrecht op de as van de vaargeul), 

geen pijlers in de vaargeul; 
 Vaarwegklasse VIb; 
 Maatgevend schip voor het beweegbare brugdeel: dubbel koppelverband (185 x 22,80m) en 

zeevaart volgens BPR (max. lengte 225m en max. breedte 23,50m); 
 Doorvaartbreedte beweegbare deel van de brug 50,2m (dubbel koppelverband) of 51,7 m 

(zeeschip volgens BPR) uitgaande van een rechte rivier (dus exclusief toeslag voor ligging in 
een bocht van de rivier). 

3. Dimensionering 
Voor de dimensionering van een tunnel is vanuit nautisch perspectief alleen de diepte waarop de tunnel 
komt te liggen van belang. Uitgangspunt is een ligging met een minimale dekking boven een tunnel van 
2,5m ten opzichte van de nautisch gegarandeerde diepte. Daarvan uitgaande is er verder geen invloed 
op de scheepvaart. 

In geval van een brug geldt dat de doorvaartbreedte van het vaste deel van de brug minimaal 260 meter 
moet bedragen (geen versmalling t.o.v. nabijgelegen bruggen). Dit is niet afhankelijk van de locatie in/bij 
de bocht van de rivier. 
In het verlengde van het vaste deel van de brug ligt het beweegbare deel van de brug. De 
doorvaartbreedte van het beweegbare deel van de brug is afhankelijk van de locatie, omdat dit 
afhankelijk is van de ligging in/bij een bocht en de stroming ter plaatse (en dus ook van de ligging van 
het beweegbare deel aan de noord- of zuidzijde van de rivier). 
De totale lengte van de overspanning van de brug wordt bepaald door de doorvaartbreedte van het 
vaste brugdeel, de eventuele hoek die de brug maakt ten opzichte van de as van de vaarweg, de 
doorvaartbreedte van het beweegbare brugdeel en de benodigde bruglengte voor pijlers, basculekelder 
en overbrugging van de oeverzone. 

Een eerste inschatting van de doorvaarbreedte van het beweegbare brugdeel is berekend op basis van 
de Richtlijnen Vaarwegen. Hierin is nog geen rekening gehouden met optimalisatie op basis van 
stromingsberekeningen (met invloed van brug of eventuele oeveraanpassingen) en opvolgende 
nautische simulaties. 
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Voor de doorvaarbreedte van het beweegbare deel (en daarmee ook de totale lengte van de brug) zijn 
de belangrijkste locatiegebonden invloedsfactoren: 
1. De bochtstraal van de vaargeul; brugopties in de bocht (zone D) dienen een grotere 

doorvaartbreedte van het opengaande deel te hebben dan buiten de bocht. In de overgangszones 
(zones C en E) naar de rechte rivier (zone F) geldt een geleidelijke afbouw van de extra benodigde 
doorvaartbreedte. De benodigde doorvaartbreedte van het opengaande deel verschilt ook in geval 
van ligging aan de zuidzijde versus de noordzijde van de rivier, omdat daar de straal van de bocht 
anders is. 

2. De overgang tussen rivierbochten (zgn. crossing), hier is ook extra doorvaartbreedte vereist (zone 
B). 

3. De stroming: in geval van sterkere stroming bij of in de omgeving van de brug is extra 
doorvaartbreedte nodig. 

In onderstaande figuur zijn de verschillende zones aangegeven. 

 

Berekening van de benodigde doorvaartbreedte van het beweegbare deel van de brug leidt per zone 
tot de volgende resultaten: 

 
Zone 

Schip 
Locatie 

Koppelverband (185m) Zeevaart (225m) 

0 Bocht 78,0m (klep zuid/westzijde) - 
71,5m (klep noord/oostzijde) 

92,8m (klep zuid/westzijde) - 
83,2m (klep noord/oostzijde) 

A Overgang crossing-bocht Interpolatie 0-B Interpolatie 0-B 
B Crossing (uitgaande van 

crossingstoeslag) 
63,5m 67,9m 

C Overgang bocht-crossing Interpolatie B-D Interpolatie B-D 
D Bocht 111,0 m (klep noordzijde) - 

78,7m (klep zuidzijde) 
141,7m (klep noordzijde) - 
93,9m (klep zuidzijde) 

E Overgang bocht-
rechtstand 

Interpolatie D-F Interpolatie D-F 

F Rechtstand 50,2m 51,7m 
Berekende doorvaartbreedte beweegbare deel van de brug 
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Op basis van de berekende doorvaartbreedtes zijn door de werkgroep nautiek 
inpassingstekeningen gemaakt voor de brugvarianten. Op basis van deze inpassingstekeningen 
concludeert de werkgroep dat met de gehanteerde nautische uitgangspunten in combinatie met de 
locatiegebonden invloedsfactoren sprake is van grote doorvaartbreedtes van het beweegbare deel 
en daarmee grote totaaloverspanningen, met name in de bocht. Hier is voor de inpassing van een 
brug een oeveraanpassing nodig. Deze aanpassingen worden in vervolgonderzoek verder 
uitgewerkt.  

4. Locatie beweegbaar brugdeel 
In zone A kan het beweegbare deel van de brug vanuit nautisch oogpunt het beste aan de zuidoever 
liggen, in verband met de stroming en de ligging in nabijheid van de Willemsbrug/Koninginnebrug. Voor 
de ligging van het beweegbare deel geldt in zone B een lichte voorkeur aan de noordzijde. Voor zone 
C en D geldt een voorkeur aan de noordzijde, in verband met het veilig kunnen oplijnen van schepen 
voor het beweegbare deel van de brug (en de ligging van de langsdam bij Feyenoord City in zone D). 

uitsluitsel over de mogelijkheid hiervan vergt nader onderzoek. In zone E geldt ook een voorkeur voor 
de noordelijke ligging, in verband met het oplijnen voor de Van Brienenoordbrug. 
In zone F dient het beweegbare deel van de brug aan de noordzijde te liggen, in verband met de ligging 
in nabijheid van de Van Brienenoordbrug waarvan het beweegbare deel aan de noordzijde ligt. Verder 
geldt hier dat een brug hier bij voorkeur zo dicht mogelijk tegen de Van Brienenoordbrug dient te worden 
aangebouwd. Deze korte afstand betekent dat de openingstijden van de nieuwe brug gelijkgeschakeld 
moeten zijn met de Van Brienenoordbrug.  
Het voorgaande beschrijft de vanuit nautisch oogpunt bekeken voorkeurslocatie van het beweegbare 
brugdeel. Het stelt daarmee nog niet hard vast of een beweegbaar brugdeel aan de andere zijde wel of 
niet mogelijk is. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. 

5. Verfijning met simulaties 
Opgemerkt wordt dat de doorvaartbreedte van het beweegbare deel van de brug de orde van grootte 
betreft. Op basis van nader onderzoek kan deze (in het vervolg van de verkenning/zeef 2) worden 
verfijnd/geoptimaliseerd met behulp van nautische manoeuvreersimulaties, waarbij gedetailleerder 
rekening wordt gehouden met de volgende factoren: 

 Exacte bepaling van de boog van de vaarbaan in relatie tot de ligging en dimensionering van 
het opengaande deel (iteratief proces) en eventuele oeveraanpassingen;  

 Exacte invloed van de verandering in stroming als gevolg van de ligging van de brug en 
aanpassingen aan rivier en/of oever, door middel van stromingsberekeningen (eveneens en 
iteratief proces); 

 Onderzoek van de praktische doorvaarbaarheid met nautische simulaties; 
 Constructieve aspecten van de brug (waaronder de benodigde ruimte voor pijlers, 

basculekelder(s), remming- en geleidewerken). 

6. Onderzoek naar invloedsfactoren 
Op basis van het voorliggende onderzoek is reeds duidelijk dat de brugopties in/bij de bocht van De 
Esch niet zonder meer inpasbaar zijn gezien de grote benodigde doorvaartbreedte in relatie tot de 
breedte van de rivier. Om meer inzicht te krijgen in de nautische factoren die de doorvaartbreedte van 
het beweegbare brugdeel bepalen en te kunnen afwegen of de gehanteerde nautische uitgangspunten 
eventueel in aanmerking komen voor aanpassing wordt (in het kader van zeef 1 van de Verkenning) 
nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het identificeren van de factoren, de gevolgen 
van het variëren van de uitgangspunten voor deze factoren voor de brug (op de verschillende locaties) 
en de voor- en nadelen van mogelijke alternatieve invulling van de uitgangspunten inclusief het 
draagvlak daarvoor bij de betrokken vaarwegbeheerders/stakeholders. De resultaten van dit deel van 
het onderzoek worden apart gerapporteerd, in combinatie met de ontwerpuitwerking van de brugopties 
zoals in de voorliggende rapportage beschreven. 
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1 INLEIDING 

In de MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam onderzoeken de gemeente Rotterdam, de 
provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk samen een zestal 
maatregelen om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam in de toekomst te waarborgen. Een van de 
maatregelen is het realiseren van een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en 
Feijenoord in Rotterdam. 

daarvan de meest logische en kansrijke alternatieve vormen. Deze alternatieven worden in 2021 
 

bouwsteen brug  nodig om te onderzoeken welke randvoorwaarden hier gelden vanuit het nautisch 
gebruik van de rivier en welke locaties er, gezien deze randvoorwaarden en al dan niet met 
aanpassingen, wel en niet mogelijk zijn. Voor de bouwsteen tunnel  is alleen de diepte van de vaarweg 
relevant voor het nautisch gebruik van de rivier.  

Het onderzoeksgebied voor de beoogde oeververbinding is gegeven in Figuur 1-1. De werkgroep 

locatievarianten voor een tunnel zijn. 

 

Figuur 1-1: Zoekgebied nieuwe oeververbinding. Bron: MIRT-werkgroep, juli 2020. 

Voor de inpassing van de bouwsteen brug  wordt uitgegaan van de toekomstige situatie waarbij een 
nieuw Feyenoord stadion met een stroom geleidende langsdam (met getijdepark) in de rivier aanwezig 
is, zoals vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City. 
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1.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het definiëren van de nautische randvoorwaarden en het vertalen van de 
randvoorwaarden naar doorvaartafmetingen en inpasbaarheid. De uitkomsten van het onderzoek 
worden door de werkgroep nautiek gebruikt voor het beoordelen van de verschillende locatievarianten 

. Het nautisch onderzoek levert dus mede input aan de 
afweging van locatievarianten. 

MIRT-verkenning heeft MARIN gevraagd 
bij te dragen aan: 

A.) Vastellen nautische uitgangspunten; 

B.) Vertaling uitgangspunten naar doorvaartafmetingen en inpasbaarheid. 

De onderzoeksvragen behorende bij het vaststellen van de nautische uitgangspunten (deelrapportage 
A) zijn: 
A.1)  
 

Welke vigerende en voorziene beleidslijnen, regelgeving en richtlijnen voor vaarwegen, 
beleid van de CCR en regels vanuit het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen zijn 
van toepassing in relatie tot de inpassing van de brug?  
Binnen de kaders van het onderzoek is de Richtlijnen Vaarwegen 2020 meegenomen. Ook 
wensen en inzichten vanuit de vaarweggebruikers worden geïnventariseerd. Bij alle 
uitgangspunten worden de bron en status duidelijk aangegeven. 

A. 2)  Wat is het maatgevende schip voor de vaste brug, voor de beweegbare brug en voor de 
tunnel? 

A. 3)  
 

Wat zijn de huidige en verwachte toekomstige verkeersintensiteiten van de totale 
scheepvaart, van de beroepsvaart (per scheepsklasse), van de overige scheepvaart en van 
de maatgevende schepen? 

A. 4)  
 

Welke functies bevinden zich op en aan de oevers van de rivier die beperkingen stellen aan 
of gevolgen ondervinden van een brug ter plaatse van de locatievarianten? 

De onderzoeksvragen behorende bij de vertaling van de uitgangspunten naar doorvaartafmetingen en 
inpasbaarheid (deelrapportage B) zijn: 
B.1)  
 

Tot welke minimale afmetingen (breedte, hoogte, vaarwegdiepte) voor de vaste brug en de 
beweegbare brug leiden de uitgangspunten (uit onderdeel A) rekening houdend met de 
geometrie en het stromingsbeeld van de rivier? 
De afmetingen verschillen mogelijk in verschillende delen van de rivier. De rivier dient in 
zones te worden ingedeeld waarbinnen gelijke afmetingen gelden. 

B. 2)  
 

Wat is de invloed van vereiste zichtlijnen op de inpasbaarheid en het ontwerp van een brug 
(belemmering zichtlijnen door brugpijlers)? 

B. 3)  
 

Aan welke zijde(n) van de rivier kan of moet het beweegbare brugdeel nautisch gezien 
worden gepositioneerd per locatievariant? Wat is de optimale zijde in geval beide zijden 
mogelijk zijn. 
Aspecten die hierbij beschouwd dienen te worden zijn: 
1. Stroming; 
2. Vaarbaankromming; 
3. Oplijnlengte; 
4. Manoeuvreerruimte voor sleepboten (vrije ruimte tot oever en oevergebonden 

functies); 
5. Vaarbanen die de rivier kruisen van en naar de Brienenoordbrug en de 

Koningshaven/Koninginnebrug. 
 

B. 4)  
 

Welke uitgangspunten en aandachtspunten gelden er voor ruimtelijke maatregelen en 
aanpassingen van de vaarweg (door de Opdrachtgever aan te geven) waarmee eventuele 
nautische knelpunten opgelost kunnen worden? 
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1.2 Dit rapport 

Het voorliggende rapport beschrijft achtereenvolgens: 
 Hoofdstuk 2: Vigerend en voorziene beleidslijnen, regelgeving en richtlijnen, wensen en 

inzichten. 
 Hoofdstuk 3: Maatgevende schepen voor een oeververbinding. 

 Hoofdstuk 4: Huidige en verwachte toekomstige verkeersintensiteiten. 
 Hoofdstuk 5: Huidige functies langs de vaarweg. 

 Hoofdstuk 6: Minimale afmetingen van een tunnel, een vaste en een beweegbare brug 
 Hoofdstuk 7: Locatie beweegbaar brugdeel 

 Hoofdstuk 8: Zichtlijnen 
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2 VIGEREND EN VOORZIENE BELEIDSLIJNEN, REGELGEVING EN RICHTLIJNEN, 
WENSEN EN INZICHTEN 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt deelvraag A1 conform de vraagspecificatie beantwoord: 

 Welke vigerende en voorziene beleidslijnen, regelgeving en richtlijnen voor vaarwegen, beleid 
van de CCR en regels vanuit het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen zijn van 
toepassing in relatie tot de inpassing van de brug? 

 Welke wensen en inzichten zijn er vanuit de vaarweggebruikers van toepassing in relatie tot de 
inpassing van een oeververbinding. 

De eerste vraag is voorgelegd aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Rijkswaterstaat 
gedurende een bespreking met het MARIN. Het besprekingsverslag is opgenomen in Appendix 1. Voor 
het in beeld brengen van de wensen en inzichten van de vaarweggebruikers is gebruik gemaakt van 
een aantal interviews. Deze besprekingen zijn opgenomen in Appendix 2. 

In de opkomende Paragrafen worden achtereenvolgens behandeld: 
 Paragraaf 2.2: Nederlands vaarwegen netwerk 
 Paragraaf 2.3:  

Vigerend beleid 
 Paragraaf 2.4: Regelgeving 
 Paragraaf 2.5 Richtlijnen Vaarwegen 2020 

 Paragraaf 2.6: Overige wensen en inzichten 

2.2 Nederlands vaarwegen netwerk 

Het Nederlandse vaarwegen netwerk bestaat uit verschillende corridors. De acht belangrijkste corridors 
vormen gezamenlijk een netwerk, zie Figuur 2-2. Verkeersmaatregelen en incidentmanagement dienen 
hierbij op elkaar afgestemd te worden om tegemoet te komen aan betrouwbaarheid, veiligheid en 
robuustheid van de infrastructuur. De aanpak is hierbij om te streven naar een corridor- en route 
benadering, landelijk afgestemd en regionaal gecoördineerd op basis van vigerend beleid. (Bron: 
BOVW 2005).  
Het zoekgebied voor een nieuw aan te leggen oeververbinding is rond de bocht van De Esch te 
Rotterdam, gelegen in het vaargebied aan de Nieuwe Maas tussen de Willemsbrug/Koninginnebrug en 
de van Brienenoordbrug. Conform de BOVW 2005 (Betrouwbaar op de Vaarweg), betreft het hier een 
hoofdroute binnen de corridor Rotterdam-Duitsland, zie Figuur 2-1. 
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Figuur 2-1:  Beleid en plaatsing corridors. Overgenomen uit BOVW 2005 (Betrouwbaar op de Vaarweg). 
Versie 2.0   
Status: Definitief http://publicaties.minienm.nl/documenten/betrouwbaar-op-de-vaarweg 

  

Figuur 2-2:  Netwerk van corridors over de vaarwegen. Overgenomen uit BOVW 2005 (Betrouwbaar op 
de Vaarweg). Versie 2.0   
Status: Definitief http://publicaties.minienm.nl/documenten/betrouwbaar-op-de-vaarweg 
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2.3 Vigerend beleid  

2.3.1 Vigerend beleid ten aanzien van brughoogtes 

Het beleid vanuit het Ministerie van Infrastuur en Waterstaat grijpt terug op de StructuurVisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012. In de SVIR wordt het zoekgebied gekenmerkt als hoofdtransport-
as, zie Figuur 2-3. De nationale belangen voortkomend uit de SVIR zijn opgenomen in Appendix 7. 

  

Figuur 2-3: Hoofdtransportas op de vaarweg conform de SVIR 2012, Pagina 48, Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012).  

In de SVIR werd voor de benodigde hoogte bepaling van bruggen uitgegaan van een aantal lagen 
containers op de verschillende vaarweg corridors. Deze hoogte bepaling was gebaseerd op een 
standaardhoogte van een container. r ook high-cube containers. 
Een high-cube container heeft een hoogte van 2.90 meter, terwijl een standaard container een hoogte 
heeft van 2.59 meter. In de SVIR is men uitgegaan van 4-laags standaard containers. 

Vanwege het groeiend aandeel hogere high-cube containers in de binnenvaart is er een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. In de MKBA zijn de consequenties van 4-
laags high-cube containers inzichtelijk gemaakt voor de te hanteren vrije doorvaarthoogte van bruggen 
op 11 vaarwegcorridors.  

In een verdiepingsslag is er een gedetailleerdere MKBA uitgevoerd voor vier vaarwegcorridors: 
 Westerschelde - Rijn/Antwerpen  Rotterdam; 
 Amsterdam  Rotterdam; 
 Amsterdam  Noord-Holland; 
 Gekanaliseerde delen van de Maasroute (Weurt  Born). 

 
De uitgangspunten en resultaten van het MKBA zijn besproken met vertegenwoordigers van het 
Centraal Overleg Vaarwegen/COV (BLN/Schuttevaer, CBRB, Evofenedex en de Vereniging van 
Waterbouwers) en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam.  
 
Op basis van die gesprekken is afgesproken om de belangrijkste beweegbare bruggen en de situatie 
van de oeververbindingen in de zeehavengebieden aan het onderzoek (de MKBA) toe te voegen, 
omdat situaties in zeehavens door het grote aantal kruisende stromen anders zijn dan bij vaarwegen 
in het achterland. 

Figuur 2-4: Overgenomen uit: brief: Betreft: Vervolg kosten-batenanalyse brughoogtes {4 kansrijke  
vaarwegcorridors}, gedateerd 6 juni 2019. 
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In een brief (Betreft: Vervolg kosten-batenanalyse brughoogtes {4 kansrijke vaarwegcorridors}, 
gedateerd 6 juni 2019), [Ref. [1]] aan de 2e Kamer stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de 
beleidsmatige conclusies vast die volgen uit de genoemde MKBA. De MKBA is verder beschreven in 

oktober 2018. De 
brief is opgenomen in APPENDIX 2.  

In de brief is te lezen: 

vaarwegcorridors aangezien hier naast grote binnenvaartstromen ook veel zeevaart, haven 
gerelateerd hoog transport en kruisend scheepvaart-  
Voor deze oeververbindingen: 

1.) Pas ik, daar waar ik bevoegd gezag ben, maatwerk toe waarbij de voorkeur uitgaat naar 
tunnelverbindingen om interactieproblemen van kruisend verkeer* en nautische 
veiligheid
en beleid op dit gebied. 

2.) Daar waar een tunnel niet mogelijk/haalbaar is dient er te worden gekozen voor een zo hoog 
mogelijke beweegbare brug die de nautische veiligheid in het gebied zoveel mogelijk kan 
garanderen. Hierbij is de afweging van belang dat met een hoogte van minimaal 11,35 m** 
boven de maatgevende waterstand interactieproblemen tussen kruisen landverkeer en de 
containerbinnenvaart kunnen worden vermeden. 

3.) Daar waar anderen bevoegd gezag zijn, probeer ik als vaarwegbeheerder in samenspraak 
op dezelfde manier tot geschikte oplossing te komen. 

4.) Bovenstaande eisen wegen minder zwaar indien er een goed vaarwegalternatief in het 
zeehavengebied beschikbaar is waardoor de onbelemmerde doorvaart richting het 
achterland niet in het geding komt. 

5.) Bij nieuwbouw of vervanging zal I&W, voor bruggen gelegen op alle elf onderzochte 
vaarwegcorridors en de bruggen gelegen in de zeehavengebieden, rekening houding met 
een per brug te bepalen extra hoogteopslag***, voor zover hogere waterstanden in de 
toekomst invloed hebben op de vaarweg waarover deze brug gelegen is. 

(*) met kruisend verkeer wordt hier het scheepvaartverkeer met het weg- of spoorverkeer bedoeld en 
niet kruisend scheepvaartverkeer op de vaarweg 

(**) de hoogte van 11,35 m boven de maatgevende waterstand, (in dit geval MHWS), is gebaseerd op 
4 laags lege high-cube containers 

(***) hierbij valt te denken aan klimaatverandering, bodemdaling en waterspiegelstijging. 
Er zijn dus twee typen maatwerk mogelijk: 

1.) De keuze tussen tunnel of brug in zeehavengebied (waarbij de voorkeur uitgaat naar een 
tunnel). 

2.) De hoogte van het vaste deel van de overspanning, indien een brug wordt gekozen. 

Het voorgaande heeft consequenties voor de doorvaarthoogte van een brug in het zoekgebied van de 
Nieuwe Maas. De Scheepvaartverkeerswet (7 juli 1988, in de formulering van 1 januari 2021) legt in 
een bijlage (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004364/2021-01-01/#Bijlage) vast, welke 
scheepvaartwegen deel uit maken van een zeehavengebied. In het eerste lid, III 4. wordt de Nieuw 
Maas (en daarmee het zoekgebied van de rivier in de bocht van De Esch) als een van de 
scheepvaartwegen benoemd die deel uit maken van een zeehavengebied. De in de brief aan de 2de 
kamer bedoelde definitie van zeehavengebied, dient geïnterpreteerd te worden conform de definitie van 
zeehavengebied volgend uit de scheepvaartverkeerswet. Het zeehavengebied loopt dan van zee, tot 
aan de toegang naar de Hollandse IJssel en Dordrecht 
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In de managementsamenvatting van het achterliggende MKBA-rapport worden de oeververbindingen 
in zeehavengebieden ook nog eens nader gespecificeerd: 

 

Figuur 2-5: 
 

Als aanvulling hierop stelt pagina 30 van het MKBA rapport, (in Paragraaf 3.3.5.1 Situatie havengebied 
Rotterdam) dat het havengebied Rotterdam en de aangrenzende regio Drechtsteden bestaat uit twee 
maritieme toegangswegen: 

 Breeddiep, Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, De Noord en Beneden Merwede. 

 Breeddiep, Nieuwe Waterweg, Oude Maas en Beneden Merwede. 

Ook de Richtlijnen Vaarwegen 2020 geven aan dat de Nieuwe Maas onderdeel uitmaakt van een 
maritieme toegangsweg. 

Op basis van de brief aan de 2de kamer, het MKBA-rapport en de wettelijke definitie conform de 
Scheepvaartverkeerswet concludeert MARIN dat voor een toekomstige oeververbinding in de bocht 
van De Esch sprake is van een oeververbinding in een zeehavengebied en tevens deel uitmakend van 
de corridor Rotterdam-Amsterdam. Hier wordt conform de brief onder alle omstandigheden maatwerk 
toegepast.  

Aanvullend kan nog opgemerkt worden dat in de bocht van De Esch sprake is van een grote 
binnenvaartstroom en daarnaast ook haven gerelateerd hoog transport, zoals drijvende bokken. De 
hoeveelheid zeevaart op dit traject is minder dan 10% van het totale transport. De wettelijke legger stelt 
daarom dat er sprake is van een binnenvaartroute (zie Figuur 2-15) na de Maasbruggen (kijkend vanaf 
zee). De vaarweg heeft voorts alle kenmerken van een CEMT-klasse VI vaarweg.  
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De vraag of in bocht van De Esch sprake is van een zeehavengebied is expliciet gesteld aan het 
ministerie van I&W. Het Ministerie van I&W heeft gedurende een bespreking naar de situatie specifieke 
omgeving gekeken en stelt hierbij aangaande het te implementeren beleid in het zoekgebied van de 3e 
oeververbinding: 

1.) De locatie voor de oeververbinding in het zoekgebied is onderdeel van de verbinding tussen 
de haven van Rotterdam en het Duitse achterland, waar veelvuldig met 5/6 laags 
containerschepen wordt gepasseerd. 

2.) Het maatwerk dat voor een nieuwe brugverbinding op deze locatie in het Zeehavengebied 
dient te worden toegepast is gericht op het vermijden van interactie tussen droge en natte 
vervoersstromen.  

3.) Er kan hierbij dus niet automatisch worden uitgegaan van een hoogte van 11,35 m ten 
opzichte van MHWS (maatgevend hoog water scheepvaart) maar eerder van een hogere 
hoogte gegeven de specifieke situatie.  

4.) Daarbij komt dat de verdere schaalvergroting in de binnenvaart, de bundeling van 
containeroverslag op logistieke hubs in het achterland en de verdere zeespiegelstijging in de 
komende decennia een hogere brug vereisen om toenemende toekomstige 
interactieproblemen te vermijden.  

Deze voorgeschreven 4 punten beschrijven hierbij het maatwerk. Het volledige besprekingsverslag is 
opgenomen in APPENDIX 1.  

met een eenduidig criterium aan te geven. Het MKBA gaat nog uit van 4 lagen high-cubes en gaat uit 
van hoogtemetingen van containerschepen uit 2015 (Brolsma, 2015). Hierbij is niet inzichtelijk gemaakt 
hoeveel containerschepen varend in de bocht van De Esch een hoogte hebben die groter is dan  
4-lagen high-cubes.  

Advies van MARIN 
Omdat er maatwerk wordt toegepast stelt MARIN dat: 

 Het toegepaste beleid op 5/6 laags is indirect -cube 
containervaart) en niet nader te kwantificeren zonder aanvullend onderzoek en afstemming met het 
ministerie van I&W; 

 Een nadere bepaling van het aantal 5/6 laags containerschepen voor de hele vaarweg-corridor en 
de bocht van De Esch benodigd is; 

 Het verwachte toekomstige aandeel 5/6 laags containerschepen en naverwante doorvaarthoogte 
bij bruggen dient afgewogen te worden tegen het te verwachten aantal brugopeningen; 

 De doorvaarthoogte niet voorgeschreven is, maar beleidsmatig wordt vastgesteld (conform eerste 
punt). 

2.3.2 Beleid ten aanzien van maritieme toegangswegen 

In de Richtlijnen Vaarwegen wordt vastgelegd dat er in de bocht van De Esch sprake is van een 
maritieme toegangsweg (RVW 2020, Figuur 16). Tot de Maasbruggen (vanaf zee) wordt een vrije 
doorvaarthoogte van 69.5 bij MHWS voorgeschreven. Vanaf de Maasbruggen geldt dat dit stuk 

wordt een vrije doorvaarthoogte van 
45 m bij MHWS voorgeschreven (deze doorvaarthoogte geldt bij weinig interactie voor het beweegbare 
deel van de brug). Deze doorvaarthoogtes zijn van toepassing indien er alleen een vaste overspanning 
gerealiseerd wordt. 
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De maritieme toegangsweg wordt ook omschreven in de MKBA (waarin de definitie uit de RVW is 
gehanteerd): 
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2.3.3 Toegepast beleid in Amsterdam 

over het IJ (te Amsterdam). De minister van I&W heeft het onderzoek voorgelegd aan de 2e kamer, 
middels een brief gedateerd 26 juni 2020. Het betre Advies onafhankelijke Adviescommissie 
Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam . De brief is opgenomen in Appendix 4. Het rapport is in 
te zien via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/26/bijlage-1-genereus-
verbonden-eindadvies-gecomprimeerd 

 dat de ontwerpen moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 
en er is maatwerk voor de brughoogte toegepast waarbij is geadviseerd om nieuwe bruggen in het 
zeehavengebied van Amsterdam aan te leggen op 12,50 m. ten opzichte van MHWS (maatgevend 
hoog water). De hoogte van 12,5m is gebaseerd op een boven de containers uitstekend stuurhuis. 

doorvaart van schepen met 4-laags lege high-cube containers toe, inclusief een boven de containers 
uitstekend stuurhuis. De voorwaarde hiervoor is dat de extra hoogte de inpasbaarheid van de brug in de 
stad volgens de genoemde criteria niet onmogelijk maakt. Verder onderzoek is nodig, maar we denken 
dat dit kansrijk is. De nevengeulen voor recreatievaart, zeilschepen met staande mast en andere zeer 

 

zien van bruggen: 
Bruggen zijn alleen acceptabel: 

 Als het een primaire verbinding met een hoge vervoerswaarde betreft; 

 Als het een uitzonderlijke situatie met betrekking tot nationale welvaartscreatie betreft; 

 Als de nautische veiligheid conform de richtlijnen kan worden gewaarborgd; 

 Als er positieve bijvangsten zijn op het land en op het water; 

 Als de aanleidingen vlot en recht kunnen worden verbonden met belangrijke fietsstraten*. 

*De commissie keek alleen naar een langzaam verkeer verbinding. 

Figuur 2-6 is overgenomen uit het advies rapport en geeft een beslisboom ten aanzien van de 
locatiebepalingen voor een oeververbinding. De minister van I&W verwacht in het najaar op basis van 

voor een definitief inrichtingsplan voor het IJ. 

 

Figuur 2-6:  Besluitv . Bron: Eind advies 

juni 2020, Adviescommissie oeververbindingen rijkswateren 
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Interpretatie MARIN op basis van adviescommissie  
doorvaarthoogte voor van 12,5 meter ten opzichte van MHWS. Deze 

hoogte is gebaseerd op een boven de containers uitstekend stuurhuis. Deze hoogte is in de situatie op 
het IJ geadviseerd in verband met de nautische veiligheid. De vaarweg Nieuwe Maas is analoog aan 
het IJ een hoofdtransportas, waarvoor de minister van I&W bevoegd gezag is. 

Wanneer een oeververbinding in de vorm van een brug in de bocht van De Esch wordt geplaatst, dan 
wordt ook hier deze extra hoogte om over de containers heen te kunnen kijken geadviseerd door 
MARIN, om de volgende redenen: 

 De schipper laat normaal het stuurhuis zakken om een brug te passeren in een recht stuk 
vaarweg. Voor de passage maakt de schipper gebruik van radar om de beweging van het schip 
te monitoren. Het zoekgebied betreft hier onder andere een bochtig stuk vaarweg, waarbij de 
schipper door de bocht heen moet kijken. Op het moment dat de schipper door de bocht vaart 
kan er niet alleen vertrouwd worden op de radar;  

 Betrouwbare cijfers van het aantal recreanten op dit stuk vaarweg zijn niet ter beschikking. De 
vaarweg maakt deel uit van een staande mast route. Verder varen in het zoekgebied regelmatig 

snelheid). De bewegingen van voorgenoemde vormen van openbaar vervoer resulteren in 
onvoorspelbare vaarbewegingen en kruisend verkeer over de vaarweg; 

 De commissie D t IJ dat nautische veiligheid voor een groot deel over 
voorspelbaarheid met een rustig en coherent vaarbeeld, gaat met zo weinig mogelijk 
verrassingen en onduidelijkheden. Het MARIN onderschrijft voorgaande en stelt dat de bocht 
van De Esch deel uit maakt van een stuk vaarweg, waar de vaste doorvaartopening van de 
Willemsbrug/Erasmusbrug aan de groene oever en de vaste doorvaartopening van de 
Brienenoordbrug aan de rode oever resulteert in kruisend verkeer gebruik makend van beide 
vaste doorvaaropeningen, zie Figuur 2-9; 

 De commissie D toekomst 
vast is. MARIN stelt dat voor de bocht van De Esch dezelfde analogie geldt en derhalve bij 4-
laags high-cube containers uitgegaan moet worden van 12,5m boven MHWS om de nautische 
veiligheid in de vorm van voldoende zicht te borgen.  

2.4 Regelgeving 

ënt te beheren en in voldoende mate beschikbaar te houden, is 
toezicht en handhaving van de regelgeving geboden. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, 
als bevoegd gezag voor verschillende wetten, mogelijkheden om de betrouwbare, veilige en 
milieuver  
 
Betrouwbaar op de Vaarweg, 2005. 

 Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat beoordeelt de vergunningen 
die onder haar gezag valt. 

 Het beleid is dienaangaande vastgelegd. 

 Juridisch bindend zijn de internationale protocollen conform de CCR en het nationale Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen; de Richtlijnen Vaarwegen zijn in het verleden meermaals in rechte 
getoetst; 

 
Besprekingsverslag Ministerie I&W, Rijkswaterstaat en CCR (opgenomen in APPENDIX 1), MARIN, 
d.d. 07-09-2020 versie: 1.0. Status: definitief. 
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2.4.1 Commissie Centrale Rijnvaart (CCR) 

De Commissie Centrale Rijnvaart is een internationale organisatie, die sinds 1815 garant staat voor de 
vrijheid en de veiligheid van de scheepvaart op de Rijn. De CCR telt 5 lidstaten: België, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en Zwitserland. De CCR onderhoudt een bevoorrechte relatie met de Europese 
Commissie. 

De CCR is in 1815 door het Congres van Wenen ingesteld. De organisatie is de oudste 
geïnstitutionaliseerde intergouvernementele samenwerkingsvorm van de wereld. De CCR heeft 
overeenkomstig de Akte van Mannheim een vooraanstaande regelgevende rol voor de Rijnvaart. De 
meeste werkzaamheden van de CCR krijgen in de praktijk ook buiten de traditionele Rijn toepassing en 
dekken vandaag de dag een groot deel van de Europese vaarwegen. 

Voor het aanleggen van kunstwerken over of onder een vaarweg zijn de volgende stukken van belang: 
CCR  Herziene Rijnvaartakte Wettelijke Akte.  
CCR Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoeren 

van werken aan de Rijn. 
Besluit 2012-I-13 
Stand 19 Oktober 2016 

CCR Procedure voor het bepalen van voorwaarden en verplichtingen 
voor bouwwerken aan de Rijn in het kader van de CCR 

Besluit 2016-II-17 
Stand 8 december 2016 

De herziene Rijnvaartakte is wetmatig, de overige protocollen en procedures, vallen onder de 
wetmatigheid van de Rijnvaartakte. De stukken zijn opgenomen in APPENDIX 5. Een voorbeeld van 
een aangenomen protocol en navolgend besluit (protocol 23), voor de nieuwbouw en vervanging van 
de Merwedebrug over de A27, is opgenomen in APPENDIX 5 als voorbeeld van een toetsing. 

Uit de herziene Rijnvaartakte is op te maken dat Conform Artikel 1 de Nieuwe Maas onderdeel uitmaakt 
van de uitmonding van de Rijn in open zee. In Artikel 2 wordt genoemd dat wanneer een kunstwerk de 
scheepvaart belemmerd voor een vaarweg over Rotterdam, er een alternatieve route moet zijn, 
waarover het Rijnvaart verkeer kan varen. Artikel 30 stelt dat de scheepvaart niet door bruggen of 
andere kunstwerken gehinderd mogen worden. 

Uit Besluit 2012-I-13, (19 oktober 2016) zijn de volgende definitie bepalingen overgenomen: 

Vaarwater gedeelte van de vaarweg dat, al naargelang de lokale omstandigheden, door 
de doorgaande scheepvaart wordt gebruikt. 

Vaargeul: gedeelte van de vaarweg waarin voor de doorgaande scheepvaart zoveel 
mogelijk een vastgestelde breedte en diepte in stand gehouden wordt. 

Doorvaartbreedte: opening voor de scheepvaart waarvan de breedte door bouwwerken of 
tekens wordt begrensd. 

Doorvaarthoogte: verticale afstand tussen de waterspiegel en het laagste punt van een 
overspanning in de doorvaartbreedte van een object 

Normaalbreedte: afstand tussen beide, langs de linker- en rechteroever lopende normaallijn. 
Deze afstand komt ongeveer met de breedte van het vaarwater overeen. 

Normaallijn: een denkbeeldige lijn lopend over de kribkoppen langs een rivier. 
Dekking: afstand tussen het diepste punt van de rivierbodem en het hoogste punt ter 

plaatse van een ondergronds bouwwerk dat de rivier kruist. 
Zicht omstandigheden: zicht vanuit het stuurhuis op de vaarweg met inbegrip van de oevers en de 

taluds evenals van de verkeerstekens die zich op de oevers bevinden. 

Figuur 2-7: Begripsbepaling conform CCR Besluit 2012-I-13 (d.d. 19 oktober 2016). 
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Voorts is te lezen: 

 

Figuur 2-8:  Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn, 
conform CCR Besluit 2012-I-13 (d.d. 19 oktober 2016). 

Ten aanzien van punt 2.1, geldt dat de vaste doorvaartopening (d.w.z. de afstand tussen de pijlers) van 
een nieuwe brug niet minder mag zijn dan bruggen in de nabijheid. De bruggen in de nabijheid maken 
allen deel uit van de vaarwegcorridor Rotterdam-Duitsland. De breedtes van de vaste overspanningen 

Ruimtelijke Ordening, zie Paragraaf 2.4.2), nationaal wettelijk geldig (artikel 2.1.2). 
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zijn de vaste doorvaartbreedtes conform Tabel 2-1 bepaald. Deze komen 
overeen met informatie vanuit andere bronnen. De locatie van de bruggen, alsmede de locatie van de 
beweegbare brugdelen zijn opgenomen in Figuur 2-9. Ten aanzien van de andere vaste bruggen op de 
vaargeul wordt opgemerkt dat deze niet in een bochtig stuk vaarweg liggen. De Willemsbrug ligt net 
voor (of na) een bocht. De Brienenoordbrug en de Erasmusbrug liggen beide in een rechtstand. 

Tabel 2-1: Breedtes vaste doorvaartopening tussen de brugpijlers, corridor Rotterdam-Duistland 
(beperkend tot zoekgebied, nieuwe oeververbinding). 

Brug Brienenoord Willemsbrug Erasmusbrug 
Vaste doorvaartopening [m] 280 260 270 

Ten aanzien van punt 2.2. wordt opgemerkt dat deze minimale hoogte bepaling niet gebaseerd is op 4- 
laags high-cube containers. Het beleid van de minister, conform hetgeen beschreven is in Paragraaf 
2.3, overweegt deze containers wel mee te nemen om toekomstbestendig te zijn. Het beleid gaat 
derhalve uit voor een hoogte die hoger is (en daarmee maatgevend is). Aanvullende bepalingen voor 
een brug dan wel tunnel zijn opgenomen in Appendix 5. 

 

Figuur 2-9: Bruggen op de vaarwegcorridor rond het zoekgebied. Pijlen geven de locatie van beweegbare 
brugdelen aan. Bron: Google Maps 2020. 

De doorvaartbreedte van de vaste overspanning tussen de pijlers mag niet minder zijn dan de bruggen 
in de nabijheid. Verder dienen obstakels in de vaargeul verwijderd te worden (permanente en/of 
tijdelijke). De afstand tussen de pijlers van de vaste opening dient zo te zijn dat de doorvaartbreedte 
niet structureel belemmerd wordt ten opzichte van de minimale doorvaartbreedte conform de CCR-
bepaling. Bij de Erasmusbrug en de Brienenoordbrug zijn er ligplaatsvoorzieningen, welk bij bezetting 
tijdelijk de vaarweg na de vaste doorvaartopening vernauwen. Door deze vernauwing wordt de 
capaciteit en de veiligheid van de vaarweg tijdelijk verminderd. 
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2.4.2 Nederlandse Wetgeving conform Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 
(BARRO) 2011 

Uit het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) 2011 is Artikel 3.1 conform het 
waterbesluit geldend. De Nieuwe Maas is hierbij aangemerkt als zijnde rijksvaarweg (zoals opgenomen 
in Bijlage II 1-c: de Rijn en daarmee verbonden wateren  Nieuwe Maas). De meest relevante nationale 
wetgeving conform het BARRO is opgenomen in Appendix 6. 

Rijksvaarweg: 

voor het openbaar verkeer van schepen openstaand oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk als 
bedoeld in artikel 3.1 van het Waterbesluit, uitgezonderd de Noordzee, de Waddenzee, de 
Westerschelde en het IJsselmeer; 

vrijwaringszone: 

zone aan weerszijden grenzend aan een rijksvaarweg. 

Artikel 2.1.2 (bepaling vrijwaringszone) 

1.Een vrijwaringszone wordt gemeten vanaf de begrenzingslijn van de rijksvaarweg zoals opgenomen in 
de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet. 

2.De breedte van een vrijwaringszone, gemeten vanaf de begrenzingslijn van de rijksvaarweg, bedraagt: 

c.25 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg van CEMT-klasse IV, V of VI; 

d.40 meter aan weerszijden van een zeehaventoegang; 

e.50 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg binnen een afstand van 300 meter van een 
vaarwegsplitsing of havenuitvaart. 

Artikel 2.1.3 (veiligheid scheepvaart op vaarwegen) 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen de begrenzing van 
een rijksvaarweg of op een vrijwaringszone en dat een wijziging inhoudt ten opzichte van het ten tijde 
van inwerkingtreding van deze titel geldende bestemmingsplan, wordt rekening gehouden met het 
voorkomen van belemmeringen voor: 

a.de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte; 

b.de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de 
scheepvaart; 

c.het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

d.de toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten, en 

e.het uitvoeren van beheer en onderhoud van de rijksvaarweg. 

 

Figuur 2-10: artikel 2.1.2 en 2.1.3 conform het BARRO. 
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Het rijkswater is vastgelegd in de legger. In de legger is tevens de genormeerde bodem opgenomen, 
dit is de vaargeul. Door de komst van Feyenoord City zijn de plannen om de vaargeul lokaal in de 
Nieuwe Maas in het zoekgebied te verleggen. Voor deze plannen is Rijkswaterstaat vergunninghouder. 
De vaargeul alsmede de grenzen van het rijkswater zijn conform de legger juridisch vastgelegd. De 
legger is opvraagbaar via digitale applicaties en hieronder in Figuur 2-11 opgenomen. De officiële legger 
is volledigheidshalve opgenomen in Figuur 2-12 (en voorzien van bron en status).  

 

Figuur 2-11: Legger met daarop de grenzen van het rijkswater (donker blauw langs de oever) en de 
genormeerde bodem (licht blauw gearceerd met lijnen). Geconsulteerd op 08-09-2020. In te 
zien via: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer= 
LeggerRijkswaterstaatswerken.Webviewer 

 

Figuur 2-12: Legger WNZ-RIV-133. Versie 2.0, Status: Definitief. Datum 13 oktober 2014. 
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2.4.3 Classificatie van de vaarweg 

De CEMT-classificatie van de vaarweg is opgenomen in de Fairway Information Services (FIS). De FIS 
is onderdeel van het River Information System (RIS). Rijkswaterstaat beheert het FIS en verzamelt 
hierbij informatie van verschillende organisaties. Provincies, gemeenten, waterschappen en 

 

De FIS is in september 2020 geraadpleegd via www.vaarweginformatie.nl. De bocht van De Esch maakt 
deel uit van route 102, Nieuwe Maas, beschrijvende het deel van de vaarweg tussen de 
Brienenoordbrug en de Erasmusbrug wordt hierin geclassificeerd als zijnde CEMT-klasse VIb. De 
CEMT-classificatie is hierbij informerend (en was in 2017 nog VIa). 

De status van een vaarweg kan alleen gewijzigd door middel van de beleidsbeslissing, die door de 
Minister/Staatsecretaris genomen wordt, Bron: Richtlijn Vaarwegen 2020, Paragraaf 3.1.6. 

 

Figuur 2-13: FID-VNDG, Rijkswaterstaat CIV. Pagina 132, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 
(102). Geconsulteerd op 10-09-2020. 
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2.4.4 Binnenvaart politie regelement 

Het Binnenvaart politie reglement (BPR) legt via de regeling communicatie en afmetingen rijks-
binnenwateren beperkingen op aan een schip wat gebruik wil maken van de Nieuwe Maas. De 
toegestane afmetingen zijn (conform Bijlage 3, artikel 9.02 eerste lid BPR, zie Appendix 7): 

Nieuwe Maas (beheersgebied Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid) 
 Lengte Breedte Diepgang 
 [m] [m] [m] 
schip of samenstel 225 23.50  
-duwstellen in afvaart brede formatie, gedeelte voor de duwboot 
(duwboot met een maximum lengte van 40 meter). 

153 34.35 4.50 

-duwstellen in opvaart lange formatie, gedeelte voor de duwboot 
(duwboot met een maximum lengte van 40 meter). 

229.5 22.90 4.50 

Bij de lengte van de duwstellen is de lengte zonder duwboot gegeven. Wanneer de lengte van de 
duwstellen + duwboot wordt berekend, dan volgende de maximale afmetingen voor een schip wat over 
de Nieuwe Maas mag varen. Schepen die groter zijn dan afmetingen conform het BPR dienen hiervoor 
een ontheffing aan te vragen bij de vaarwegbeheerder. 

De vaarweg heeft de classificatie CEMT-klasse VIb. Dit betekent niet in dat schepen met grotere 
afmetingen geen gebruik kunnen maken van de vaarweg. Het BPR geeft via de regeling communicatie 
en afmetingen rijks-binnenwateren aan tot welke afmetingen van schepen, zowel in lengte als in 
breedte, regulier gebruik mogen maken van de vaarweg.  
De vaarwegbeheerder mag wel aanvullende eisen stellen aan alle schepen die gebruik maken van de 
vaarweg (bijvoorbeeld met betrekking tot tijpoorten of gebruik van sleepboten). Schepen langer of 
breder dan maximaal toegestaan (conform het BPR) kunnen alleen met ontheffing van de vaarweg 
gebruik maken. Tenslotte is in Appendix 7 opgenomen welke schepen moeten uitluisteren, 
communiceren en oproepen beantwoorden.  

De ontheffingverlener of degene die namens de ontheffingverlener de beoordeling uitvoert, maakt aan 
de hand van rekenregels, die ook ten grondslag liggen aan de Richtlijnen Vaarwegen, een 
karakterisering van de vaarweg of het traject met als doel mogelijke knelpunten te identificeren en 
rangschikken op veiligheidsrisico. De karakterisering heeft hierbij niet alleen betrekking op de ruimte op 
de vaarweg, maar bevat alle aspecten die voor een goede beoordeling noodzakelijk zijn: 
dwarsprofielen, bochtstralen, doorvaartbreedtes en doorvaarthoogtes kunstwerken, zwaailocaties, 
afmeerlocaties, wachtplaatsen, kegelplaatsen, sterkte van afmeerconstructies en remmingwerken. 
Eventueel specifieke lokale omstandigheden, b.v. stroomgradiënten, kunnen ook in de karakterisering 
meegenomen worden. De ontheffingsverlener kan vervolgens besluiten ontheffingen te verlenen op 
tijdelijke en/of permanente basis. 

 



Rapport nr. 33023-3-MO-rev.1.0 24

 

2.4.5 Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Per 1 april 2015 is de regelgeving voor het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden. De 
achterliggende regelgeving is opgenomen in Tabel 2-2. Op basis van de regelgeving is er een 

handreiking is in te zien via: https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/veiligheid/basisnet-
0/water/. De versie is hierbij 20151001. 

Tabel 2-2: Regelgeving onderliggen aan het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. 

Nr. Regelgeving Gepubliceerd 
1.) De Wet tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en 

enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een 
basis (de Wet basisnet). 

Staatsblad 2013 nr 307 d.d. 
10 juli 2013 

2.) Het Besluit externe veiligheid transportroutes Staatsblad 2013 nr. 465 
d.d.11 november 2013 

3.) De Regeling basisnet Staatscourant 2014 nr. 
8242 d.d. 28 maart 2014 

4.) De beleidsregels externe veiligheid- beoordeling tracébesluiten Staatscourant 2014 nr. 
25839 d.d. 1 oktober 2014 

5.) De wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 m.b.t. het bouwen 
in veiligheidszones en plasbrand-aandachtgebieden. 

Staatscourant 2014 nr. 
4057 d.d. 18 februari 2014 

Binnen de regelgeving Basisnet wordt er geverifieerd of er aan artikel 2.1.3 van het Besluit Algemene 
Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) wordt voldaan. Artikel 2.1.3 is opgenomen in Paragraaf 2.4.2 
van dit rapport en betreft de vrijwaringszones. De vrijwaringszone en de voorwaarden hiervoor zijn 
opgenomen in Figuur 2-14.  

 

Figuur 2-14: Legger segment Nieuwe Maas (en vrijwaringszone conform de CEMT klasse). In te zien via: 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/ext/geoweb51/index.html?viewer=Infomil-CEMT. 
Geconsulteerd op 14-09-2020. 

Conform de legger geldt dat dit deel van de corridor een binnenvaartroute is. Er komen op de corridor 
zeevaartschepen voor, maar dit betreft minder dan 10% van de totale beroepsvaart. De achterliggende 
beredenering is opgenomen in het Besprekingsverslag Basisnet gevaarlijke stoffen Punt 7, zie 
Appendix 1. 



Rapport nr. 33023-3-MO-rev.1.0 25

 

Het Basisnet heeft betrekkingen op de modaliteiten weg, spoor en water. Het Basisnet Water wijkt op 
bepaalde punten af van de generieke Basisnet-systematiek. Het Basisnet heeft als doel het tot stand 
brengen en in stand houden van een duurzaam evenwicht tussen de volgende 3 belangen: 

1.) Het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, hoofdspoorwegen en vaarwegen; 

2.) Het gebruik van de ruimte langs die infrastructuur; 

3.) De veiligheid voor omwonenden. 

In het Basisnet Water wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën vaarwegen. Conform de legger 
is voor het zoekgebied rond de bocht van De E troute, zie 
Figuur 2-15. Dit zijn vaarwegen waar het plaatsgebonden risico op het midden van de vaarweg nu en 
in de toekomst naar verwachting lager is respectievelijk zal zijn dan 10-6. Derhalve is paragraaf 4.1 van 
de handreiking van toepassing. De consequenties hiervan zijn opgenomen in Tabel 2-3. 

 

Figuur 2-15: Definitie binnenvaartroute en flessenhalzen rond de bocht van De Esch. Bron: Legger 2.0. 
Geconsulteerd: 01-09-2020. In te zien via: 
http://rws.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=29b9d50130914df89dd73d881668
e099 

Tabel 2-3: Regelgeving van toepassing op de binnenvaartroute. 

Basisnet routes  Overige binnenvaartroutes 
Basisnetafstand Niet van toepassing (art 3.5 Bevt jo art. 13 Rbn) d.w.z. kwetsbare objecten 

toegestaan in de vaarweg (d.w.z. tussen de leggerlijnen), mits: 

 Gebruiksruimte voor vervoer niet worden ingeperkt (weigeringsgrond 
watervergunning); 

 Er geen verdere beperkingen (weigeringsgronden watervergunningen) op 
grond van de Waterwet zijn.  

Verantwoordingsplicht 
groepsrisico 

Van toepassing (art. 8 Bevt). 

Bouweisen Van toepassingen tussen de leggerlijnen (art. 2.4.4 Regelgeving bouwbesluit). 
Aandacht voor 
hulpverlening en 
zelfredzaamheid. 

Van toepassing (art. 7 Bevt). 
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Rijkswaterstaat mag geen vergunning verlenen aan objecten die het vlot en veilig gebruik van de 
vaarweg door de beroepsvaart belemmeren (BARRO artikel 2.1.3). Dit betekent dat bij de 
vergunningverlening getoetst moet worden of het bouwen in deze vaarwegen zal leiden tot een 
inperking van de aan het vervoer van gevaarlijke stoffen toegekende gebruiksruimte. Zo ja, dan tast dit 
bouwen de gebruiksfunctie van de vaarweg voor de beroepsvaart aan. Dit is een grond voor weigering 
van een vergunning in het kader van de Waterwet. 

Het onder
aangeduid wordt als Nieuwe Maas (Delfshavense Schie tot splitsing Noord en Lek). In dit gebied ligt 
alleen flessenhals B47: een fysieke flessenhals van 247,85 m breed tussen de oeverlijnen.  
Dus: wanneer de 3e oeververbinding in Rotterdam een brug wordt, moet de vaarweg onder de brug 
minimaal 247,85 m breed zijn o.b.v. het basisnet beleid (maar er mogen wel pijlers binnen die breedte 
zijn) mits de uitvoering van de brug niet leidt tot een verhoging van de ongevalsfrequentie (oftewel 
de kans op een ongeval) ter plaatse van de brug (hetgeen mogelijk dus pleit voor geen of zeker geen 
zicht beperkende of op andere wijze ongeval verhogende uitvoering van eventuele brugpijlers). 

Besprekingsverslag Ministerie I&W, Rijkswaterstaat en CCR (opgenomen in APPENDIX 1), MARIN, d.d. 07-
09-2020 versie: 1.0. Status: definitief. Basisnet gevaarlijke stoffen punt 5. 

Interpretatie van het MARIN aangaande het Basisnet 
Het MARIN merkt op dat de vaargeul conform de legger een breedte heeft van 250 meter. Brugpijlers 
dienen buiten de vaargeul geplaatst te worden. Besluit CCR 2012-1-

De eisen conform de CCR stellen voorts dat 
de breedte van de vaste doorvaartopening van een nieuwe doorvaartopening niet minder mag zijn dan 
bruggen in de nabijheid. De minimale breedte tussen de brugpijlers van de vaste doorvaartopening is 
derhalve 260 meter bij plaatsing van een brug in een rechtstand (Willemsbrug).  

Het MARIN verwacht dat bij toepassing van een dergelijke vaste doorvaartbreedte van 260 meter (met 
voldoende hoogte), aan het Basisnet voldaan wordt. Een toetsing aan het Basisnet is in alle gevallen 
nodig om vergunningen te kunnen verkrijgen. 

In het landelijk beleid (en de Richtlijnen Vaarwegen) is opgenomen dat de internationale protocollen 
conform de CCR prevaleren boven de nationale regelgeving. Wanneer maatgevende eisen uit de CCR 
dan wel het basisnet gevaarlijke stoffen prevaleren, dan stelt de Richtlijnen Vaarwegen in dat geval dat 
ook deze eisen worden overgenomen. 

Wanneer de nieuwe brug brugpijlers heeft binnen de 247.85 m, dan ontstaat er een nieuwe fysieke 
flessenhals (De oeverlijnen worden dan gevormd door de oeverlijnen). De gebruikersruimte voor 
vervoer wordt dan verder beperkt (zie Tabel 2-3), waarna er geen vergunning mag worden verleent. 
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2.5 Richtlijnen Vaarwegen 2020 

Waar de Richtlijnen Vaarwegen 2017 zich beperkte tot een langs-stroming kleiner dan 0,5 m/s, is de 
versie Richtlijnen Vaarwegen 2020 (RVW 2020) uitgebreid voor bovenrivieren (afvoer gedomineerd), 
benedenrivieren (getij gedomineerd) en rivieren die gestuwd kunnen worden. 

De status van de richtlijnen is vastgelegd in §1.2 van de RVW: 
De richtlijnen voorzien in het verkeerskundig ontwerp van vaarwegvakken, sluizen, bruggen en 
binnenhavens van klasse I t/m VIc (beroepsvaart), ZM-A tot en met MD (recreatievaart) 
respectievelijk BVA en BVB (chartervaart) en geven voorschriften die zijn gericht op toepassing bij 
aanleg en renovatie van vaarwegen en objecten.  
 
Voor gebruik door en voor Rijkswaterstaat gelden de Richtlijnen Vaarwegen als kader, dat wil zeggen: 
een verplichting, waarvan alleen is af te wijken na toestemming van de proceseigenaar aanleg en 
onderhoud. Binnen Rijkswaterstaat is er een proces voor voorgenomen afwijkingen van de Richtlijnen 
Vaarwegen, te vinden in de Werkwijzer RWS. Provinciale vaarwegbeheerders hebben zich eveneens 
gebonden aan de Richtlijnen Vaarwegen en leggen intern verantwoording af bij eventuele 
afwijkingen. 
 
Een belangrijk deel van de Rijksvaarwegen in rivieren valt onder de Akte van Mannheim (zie Sectie 
2.4.1), te weten Rijn, Waal, Boven Rijn en Lek en hun doorgaande verbindingen naar zee. De CCR 
ziet toe op naleving van de akte en bevordert de binnenvaart. Daar waar toepassing van de 
voorschriften van de Richtlijnen Vaarwegen zouden leiden tot andere uitkomsten, prevaleren de eisen 
die de CCR stelt aan uit te voeren werken in de Aktewateren. 
 

Afwijken van de richtlijnen: 
De veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer is gediend bij uniforme toepassing van 
de Richtlijnen door alle vaarwegbeheerders. Een beheerder heeft evenwel de mogelijkheid van de 
Richtlijnen af te wijken, mits de alternatieve oplossing eveneens de vlotte, veilige en betrouwbare 
vaart garandeert. Het is van belang, dat de vaarwegbeheerder afwijkingen van de richtlijnen goed 
kan motiveren, documenteert en vaarweggebruiker adequaat informeert. 
 
Het gebruik van de richtlijnen is afgebakend tot (zie §1.3.1 van de RVW 2020): 

 Het verkeerskundig ontwerp; 

 Vaarwegen van de CEMT-klassen I tot en met VI en vaarwegen voor de recreatievaart 

 Vaarwegen die niet noodzakelijk voor zeevaart bestemd zijn. 

 Vaargeulen op de Noordzee of Waddenzee vallen niet onder de Richtlijnen Vaarwegen. 

 
Intensiteitsprofiel beroepsvaart 
Bij intensiteiten van meer dan 30.000 passerende beroepsvaartuigen per jaar is voor de vaarweg het 
intensiteitsprofiel van toepassing, zie Tabel 2-4. Dit soort hoge intensiteiten worden gevonden voor 
CEMT-klasse VI vaarwegen. Dit profiel is de resultante van een normaal profiel, gesommeerd met 
een intensiteitstoeslag. Op basis van de huidige en de toekomstige intensiteit (zie Hoofdstuk 4), is 
afgeleid dat er > 90.000 schepen per jaar passeren over dit gedeelte van de vaarweg. Het vaarweg 
profiel heeft daarom de keuze van intensiteitsprofiel met typering zeer druk. 
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 Tabel 2-4: Toepassing profielen afhankelijk van de verkeersintensiteit. Bron: Richtlijnen Vaarwegen 
 2020. Status Definitief. 

2.6 Overige wensen en inzichten 

Alle gesproken partijen (BNL Schuttevaer, Algemene Schippers Vereniging, Loodswezen en BBV), 
geven aan dat in verband met de veiligheid een tunnel te prevaleren is boven een brug. Alle volgende 
bezwaren gelden niet wanneer de oeververbinding een tunnel is. Het opkomende geeft een 
samenvatting van de wensen en inzichten. De volledige besprekingsverslagen zijn opgenomen in 
Appendix 3. 

Een brug op een bochtig stuk vaarweg 

1.) Verenigingen uit de binnenvaart (BNL Schuttevaer en de ASV) geven aan dat een brug in een 
de vaarten ten opzichte van 

het passeren van een brug in een recht stuk vaarweg; 

2.) Het vrije zicht is van belang om de schipper in staat te stellen de juiste beslissingen te maken. 
Onder slechte zichtomstandigheden zullen zowel ervaren (en met veel gebiedsbekendheid) als 
minder ervaren schipper (of met mindere gebiedsbekendheid), gebruik maken van de radar om 
met behulp van een koerslijn een brug op een recht stuk vaarweg te passeren; 

3.) In een bocht verandert de koers van het schip, derhalve is er geen vaste koerslijn. Op de radar 
ontstaat een blinde vlek bij het bochten. De rivier is dan op de radar niet waarneembaar. Onder 
dergelijke omstandigheden is oplijnen voor een brug gevaarlijk; 

4.) De betrouwbaarheid van eventuele AIS is te laag om de radar te vervangen. Op de AIS kan niet 
gestuurd worden; 

5.) Blinde hoeken en radar reflecties dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Op het radar 

waarneembaar.  
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Een brug in het zoekgebied 

1.) Alle partijen geven aan dat schaalvergroting in de binnenvaart zal doorzetten. Het aandeel 
schepen waarbij 5-laags containers worden vervoerd in het achterland is groeiende. In het 
zoekgebied is de vrije doorvaarthoogte onder de Willemsbrug de beperkende factor om 
ongehinderd met 5-laags containervaart te kunnen varen; 

2.) Er is geen uitgesproken voorkeur voor een locatie van een beweegbaar deel van de brug. Een 
beweegbaar deel aan de noordkant of aan de zuidkant kent beiden nadelen: 

a. Er moet een bocht worden gemaakt om na passage naar het midden van de rivier te 
navigeren. Wanneer de brug in de bocht wordt gepland dan zal het bochten radicaler 
moeten gebeuren, onafhankelijk van de locatie van het beweegbare brugdeel. De 
doorvaarbreedte voor het beweegbare brugdeel in een bocht dient dan breder te worden 
dan op een rechtstand.  

b. Bij een doorvaartopening van het beweegbare deel van de brug aan de noord-kant zal 
een bocht moeten worden gemaakt om na het passeren de rivier te kunnen volgen. 

c. Bij een doorvaartopening van het beweegbare deel van de brug aan de zuid-kant zal 
een bocht moeten worden gemaakt om uit de kant (de harde oever) te blijven. 

3.) Stromingsberekeningen zullen moeten aangeven of de minste stroming in de binnen of de 
buitenbocht staat. De nautisch adviseur die veelvuldig bijzonder transport begeleidt geeft aan 
dat de minste stroming in de binnenbocht staat. Derhalve heeft een doorvaartopening aan die 
kant de voorkeur.  

4.) Het voorgaande is in lijn met simulator onderzoek uitgevoerd bij MARIN in 2002 voor vier brug 
varianten in de bocht van De Esch. In deze vier varianten is de langs-positie en de dwars-positie 
van een vaste en beweegbaar brug gedeelte gevarieerd. In de rapportage is te lezen dat 
schippers gevraagd naar de locatie van de brug unaniem aangegeven dat de brug niet in een 
bocht geplaatst dient te worden.  

 

Figuur 2-16: Onderzochte brugvarianten B2 (links-boven), D (rechts-boven) B2-binnen (links-onder) en  
D-binnen (rechts-onder). Bron: MARIN, rapport: 17604. juli 2002, [Ref. 6].  
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Ontwikkelingen met betrekking tot het openbaar vervoer te water 
Er zijn in het zoekgebied rond de bocht van De Esch 3 waterbuslijnen, te weten lijn 202, 201 en 20. 
Voor deze lijnen is de provincie Zuid-Holland concessieverlener. 
Navraag met betrekking tot mogelijke veranderingen tot waterbuslijn 19 (waarvoor Provincie Zuid-
Holland geen concessie verlener is), resulteerde in het volgende inzicht: 

  

 Voor de verbinding wordt uitgegaan van een vervoersaanbod van ca. 40.000 reizigers per jaar; 

 Het reizigersaanbod is constant en hier worden geen veranderingen in verwacht; 

 De contractperiode gaat in per 2022 voor 10 jaar met optie voor verlenging; 

 De watertaxi vaart nu alleen op basis van afroep; 

 De aanleg van Feijenoord City/Stadionpark zorgt mogelijk voor een verandering in het 
verkeersaanbod; 

 Per 2022 is er een watertaxi verbinding tussen De Esch en Feyenoord, zie Figuur 2-18. 

 

Figuur 2-17:  Uitsnede waterbusnetwerk rond 
de bocht van De Esch. Geconsulteerd 
https://www.waterbus.nl/lijnen op 01-09-2020. 

 

Figuur 2-18: vervoerslijnen watertaxi. Bron: 
Gemeente Rotterdam (MRDH en HbR). 
Aangeleverd: 08-09-2020 per email H. de Bruijn. 

 

Richtlijnen Havenbedrijf Rotterdam 
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft richtlijnen voor het bepalen van breedtes voor onder meer rechte 
havenbekkens. Omdat deze richtlijnen gelimiteerd zijn tot zeevaart en gelden voor rechte 
havenbekkens zijn deze richtlijnen verder buiten beschouwing gelaten. 

 



Rapport nr. 33023-3-MO-rev.1.0 31

 

2.7 Advies op basis van vigerend beleid, regelgeving, wensen en inzichten 

Op basis van de besprekingsverslagen, de wensen van vaarweggebruikers en inzichten wordt het 
volgende geadviseerd: 

 Het MARIN stelt op basis van de MKBA, waarop de minister (middels een kamerbrief) haar 
beleidsmatige conclusies baseert, dat een oeververbinding in de bocht van De Esch, onderdeel 
uitmaakt van het daarin gedefinieerde zeehavengebied Rotterdam.  

 De Scheepvaartverkeerswet van 7 juli 1988 (en in de formulering van 1 januari 2021) legt in een 
bijlage (https://wetten.overheid.nl/BWBR0004364/2021-01-01/#Bijlage) vast, welke 
scheepvaartwegen deel uit maken van een zeehavengebied. In het eerste lid, III 4. wordt de Nieuw 
Maas (en daarmee het zoekgebied van de rivier in de bocht van De Esch) als een van de 
scheepvaartwegen die deel uit maken van een zeehavengebied genoemd. De in de brief bedoelde 
definitie van zeehavengebied, dient geïnterpreteerd te worden conform de definitie van 
zeehavengebied volgend uit de scheepvaartverkeerswet. Het zeehavengebied loopt dan van zee, 
tot aan de toegang naar de Hollandse IJssel en Dordrecht 

 Het zoekgebied is onderdeel van een hoofdtransport-as en maakt deel uit van een maritieme 
toegangsweg (gedefinieerd in de Richtlijnen Vaarwegen 2020). 

 Het landelijk beleid is erop gericht om interactie tussen droge en natte verkeersstromen te 
voorkomen. Een tunnel is derhalve te prevaleren boven een brug (kamerbrief van de minister 
geldend voor zeehavengebied Rotterdam); 

 Wanneer als oeververbinding een brug wordt gekozen dan dient maatwerk toegepast te worden om 
hinderlijke interactie tussen de natte en de droge verkeersstromen te voorkomen (kamerbrief van 
de minister geldend voor zeehavengebied Rotterdam); 

 Binnen alle afwegingen dient veiligheid, toekomst-bestendigheid en robuustheid van het 
vaarwegnetwerk langs de corridor Rotterdam-Duitsland meegenomen te worden; 

 Op vaarwegen resulteert dit op dit moment in een beleid waarbij voor zeehavengebieden op basis 
van minimaal 4-laags high-cube containervaart een minimale doorvaarthoogte geldt van 11,35 m 
t.o.v. maatgevend hoog water; 

 Recente
noodzakelijk is op het IJ, omdat de schipper anders geen overzicht heeft. Het bestuurlijk besluit 
hierop is nog niet genomen, er dient rekening te worden gehouden met: 

Op rechte vaarwegen een minimale doorvaarthoogte geldt van 12,50 m t.o.v. maatgevend hoog 
water voor 4-laags containervaart inclusief high-cube containers, omdat bij deze hoogte de schipper 
over de containers heen kan kijken;  

 Het voorgaande punt is geadviseerd op het IJ. Omdat het zoekgebied in de bocht van De Esch hier 
ook een hoofdtransportas betreft, met een voor de beroepsvaart onoverzichtelijke bocht, adviseert 
MARIN om het besluit aangaande dit punt op het IJ ook hier van toepassing te verklaren. Het 
kruisende verkeer op dit deel van de vaarweg betreft hier zowel beroepsvaart (in verband met de 
locatie van de beweegbare doorvaartopeningen van de Koninginnebrug als de Brienenoordbrug) 
als recreanten (staande-  en waterbussen). 
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Het zoekgebied voor een 3e oeververbinding rond De Esch te Rotterdam maakt onderdeel uit van 
een vaarweg-corridor waarop met meer lagen containervaart wordt gevaren (5/6 laags containers): 

o De meer dan 4-laags containervaart resulteert in interactie met droge verkeerstromen, bij 
toepassing van een brug met een doorvaarthoogte van 12,50 m t.o.v. maatgevend hoog 
water; 

o De exacte aantallen passages met meer dan 4-laags containervaart zijn op de corridor niet 
ter beschikking; 

o Op basis van prognoses dient vastgesteld te worden wat het te verwachten aantal 5 en/of 
6 laags containervaart is, om daarmee te kunnen vaststellen welk aandeel door de vaste 
dan wel door een beweegbare doorvaartopening moeten; 

o Indien uit de prognoses volgt dat er in de toekomst sprake is van veelvuldige passage van 
het beweegbare deel van de brug door 5 of 6 laags containervaart, wordt er geadviseerd 
om: 

 Bij het uitwerken van alternatieven de maatschappelijke gevolgen te bepalen voor 
een brug met een vaste doorvaartopening voor 5-laags high-cubes containervaart; 

 De additionele gevolgen in kaart te brengen wanneer prognoses uitwijzen dat 6-
laags containervaart een significante bijdrage aan de totale ladingstromingen gaat 
brengen; 

 Een tunnel, een brug met een vaste doorvaartopening voor 5-laags containervaart, 
een brug met een vaste doorvaartopening voor 6-laags containervaart uit te werken 
en een minimale brug met een vaste doorvaartopening voor 4-laagscontainervaart; 

 Aan de minister van I&W de alternatieven voor te leggen inclusief de 
maatschappelijke consequenties. De minister kan voornemens een degelijke 
beslissing maken; 

 Deze adviezen volgen op basis van de Conclusie (implementatie beleid op locatie 
3e oeververbinding) zoals opgenomen in het besprekingsverslag met RWS, CCR 
en I&W (Appendix 1). 

 De brug dient qua inrichting, geleidewerken, remmingwerken en wachtplaatsen, de Richtlijnen 
Vaarwegen 2020 [Ref. 2] te volgen.  

 De breedte van de vaste doorvaartopening mag op dit deel van de vaarwegcorridor in een 
rechtstand niet kleiner zijn dan 260 m (vaste doorvaartbreedte Willemsbrug). Deze minimale 
breedte tussen de pijlers dient al deugdelijk onderbouwd te worden: 

o Bij een vaste doorvaartopening van minimaal 260 meter, wordt er een pijler geplaatst in het 
vaarwater. Deze keuze dient deugdelijk onderbouwd ter toetsing te worden voorgelegd aan 
de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR); 

o De pijlers worden hierbij geplaatst buiten de vaargeul en voorzien van een adequate 
aanvaarbeveiliging; 

o De vaste doorvaartopening is in dat geval niet kleiner dan de bruggen in de nabijheid (CCR-
bepaling); 

o Bij een vaste doorvaartopening van 260 m, is het de verwachting van het MARIN dat aan 
het basisnet is voldaan; 

o Het basisnet schrijft voor dat de doorvaartopening niet minder mag zijn dan 248 m, omdat 
er anders een krappe fysieke flessenhals ontstaat. Deze eis is minder strikt dan voorgaande 
CCR-bepaling en derhalve niet maatgevend. 
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Er dient een apart beweegbaar deel van de brug te zijn, om schepen die hoger zijn en bijzondere 
transporten in staat te stellen gebruik te maken van de vaarweg (staande mast schepen en 
zeevaart). 

 Het rechte stuk vaarweg in het meest noord-westelijke deel van het zoekgebied in de twee 
tegengestelde bochten is een crossing voor de schepen die door een beweegbare 
doorvaartopening moeten. De Koningshaven ligt immers aan de groene oever en de vaste 
doorvaartopening van de Brienenoord aan de rode oever. Voor het meest noord-westelijke deel van 
het zoekgebied is derhalve een extra padbreedte toeslag van toepassing, conform Paragraaf 3.5.9 
van de Richtlijnen Vaarwegen. 

Deze toeslag voor het kruisen wordt niet toegepast indien deze kleiner is dan de bochttoeslag van 
de aansluitende bochten of het verloop hiervan in het overgangsgebied van bocht naar rechtstand 
(conform Paragraaf 3.7.3 van de Richtlijnen Vaarwegen). 

Figuur 2-19: Situatieschets voor een crossing. Bron: MARIN 29242-11-MO.Rev 2. (onderliggend 
onderzoeksrapport aan de RVW 2020). 

Wanneer een brug wordt geplaatst in een bochtig stuk vaarweg dan zijn de nautische veiligheidsrisico s 
groter. Derhalve verdient situering van een brug in een bocht niet de voorkeur: 

 De doorvaartwijdte van het beweegbaar bruggedeelte op een recht stuk vaarweg dient 
vermeerderd te worden met een breedte toeslag voor bochten. Deze breedte toeslag dient 
vergeleken te worden met die van een crossing (dit is geen CCR-eis); 

 Situering van een beweegbaar bruggedeelte of een vaste brug in een bocht heeft niet de 
voorkeur in verband met het nodige uitzicht (zowel visueel als met radar) op de vaarweg; 

 Plaatsing van brugpijlers dient dusdanig te zijn, dat een vrije zichtlijn is verzekerd. 
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3 MAATGEVENDE SCHEPEN VOOR EEN OEVERVERBINDING 

De maatgevende schepen voor een oeververbinding worden gegeven voor een tunnel dan wel een 
brug. 

Maatgevend schip voor een tunnel 
Voor een tunnel is het maatgevende schip veel minder van belang, omdat er bij voldoende dekking 
onder de rivierbodem, de vaarweg niet verandert. De minimale dekking boven een kunstwerk is 
opgenomen in de CCR-protocollen en schrijven een dekking voor van 2.5m. Te betogen valt dat deze 
dekking niet ten opzichte van de nautisch gegarandeerde diepte moet zijn (conform het CCR-protocol), 
omdat de bodem aan verandering onderhevig is. Bij aanlegging direct onder de nautisch gegarandeerde 
diepte is er geen sedimentatie buffer meer (of marges voor bagger toleranties etc.). 
Conform de FIS is de gegarandeerde nautische diepte -5.2 m ten opzichte van NAP, zie Figuur 2-13. 
Conform de kaart van de havenmeester heeft de vaargeul een gegarandeerde nautische diepte van -
5.45 m ten opzichte van NAP. Zie: https://portofrotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer 
/index.html?id=19a593c767cc4142a4ef07ac3fa7fbd8. 
Het baggervak voor de steiger van Boskalis heeft een gegarandeerde nautische diepte van -6.3m ten 
opzichte van NAP. Voor Alphatron is de gegarandeerde nautische diepte -5.65 m ten opzichte van NAP. 

Maatgevende schepen voor de vaste doorvaartopening van de brug 
Op basis van de CEMT-klasse van de vaarweg volgt een maatgevend motorvrachtschip, een 
maatgevend duwstel en een maatgevend koppelverband. Voor het ontwerp van de vaarweg is voor elk 
aspect (lengte, breedte, diepgang, hoogte, enz.) de zwaarste eis of een combinatie van meerdere eisen 
maatgevend. 

Er wordt opgemerkt dat een vaarwegbeheerder een ander maatgevend schip (met andere afmetingen) 
kan kiezen, omdat dit schip het verkeer op de betreffende vaarweg beter representeert.  

Het maatgevende motorschip is openomen in Tabel 3-1. 

Tabel 3-1: Maatgevend motorschip (Tabel 2, pagina 20, RVW 2020) 

 

De strijkhoogte uit Tabel 3 conform de RVW 2020 (en/of de strijkhoogte conform Tabel 3-1) is niet van 
toepassing, omdat hier geen rekening wordt gehouden met container lading. De strijkhoogte geldt voor 
schepen die bulk vervoeren en zijn derhalve niet maatgevend. De maatgevende doorvaarthoogte is 
minimaal 12,5 m ten opzichte van maatgevend hoog water (4-laags high-cube containers). Voor de 
situatie specifiek zal aanvullend onderzoek nodig zijn om vast te stellen of er extra doorvaarthoogte 
moet worden toegepast vanwege het potentiele ladingsaandeel aan 5/6 laags containervaart. 
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Het maatgevende duwstel is conform de CEMT-classificatie (klasse VIb) een 4-baks duwstel. Op de 
vaarweg mogen duwstellen in 6-baks formatie varen, conform de BPR, het ladingsaandeel hierin is 
klein. 

Tabel 3-2: Maatgevend duwstel (klasse VI b) 

 

Het maatgevende koppelverband is conform de CEMT-classificatie (klasse VIb) een 3-bakken Europa 
II (er is geen classificatie hoger). Omdat het koppelverband containers kan vervoeren, dient deze in de 
beschouwing meegenomen te worden.  

Tabel 3-3: Maatgevend koppelverband 

 

Maatgevende schepen voor een bewegend gedeelte van de brug 
Maatgevende schepen voor een bewegend gedeelte van de brug zijn de schepen die niet door de vaste 
brug kunnen. Deze schepen zijn: 

 Koppelverbanden met meer hoogte dan waarvoor de vaste doorvaartopening geschikt is. 
Deze koppelverbanden hebben een breedte van 22,8 meter en een lengte van 185 meter; 

 te doorvaartopening geschikt 
is. De BPR stelt vervolgens een lengte en breedte maat van 225 x 23,5m; 

 Bijzondere transporten: De laatste categorie is vergunning houdend en krijgen speciale 
tijpoorten en ontheffingen. Er zijn transporten verricht voor schepen van 180m lang met een 
breedte van 47 m. Eventuele nieuwbouw kan naar de 220 m lengte. Deze transporten zijn 
sleepboot geassisteerd en vinden plaats op langzame snelheden. 

Bij de koppelverbanden en zeevaartschepen is er sprake van doorgaande vaart zonder assistentie 
van sleepboten. 
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4 HUIDIGE EN VERWACHTE TOEKOMSTIGE VERKEERSINTENSITEITEN 

4.1 Huidige verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit rond de bocht van De Esch over de periode september 2019  augustus 2020 is 
aangereikt door het havenbedrijf Rotterdam en weergegeven in Tabel 4-1. De gegevens, geven de 
doorgaande passages over een tellijn, welk geel gemarkeerd is weergegeven in Figuur 4-1. Schepen 
van 110 meter lang vallen in de middel klasse. Schepen van 135 meter lang vallen in de groot klasse. 

 

Figuur 4-1: Tellijn doorgaande vaarten. Bron Havenbedrijf Rotterdam. 

Tabel 4-1: Telgegevens scheepspassages rond de Bocht van De Esch, periode 01-09-2019  31-08-2020. 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam. Per email: d.d. 02-oktober 2020. 

 

In 2018 heeft MARIN de verkeersintensiteit over de periode juli 2017  juni 2018 bepaald middels een 
AIS-analyse. Hierbij zijn de aantallen in de kolom overig scheepvaartverkeer wat als bestemming het 
gebied tussen de lijnen L001 en L0002/0003 heeft, conform Figuur 4-5. Wanneer alle vaarten die 
doorgaand zijn worden beschouwd (inclusief het Zuiddiepje) dan is het aantal passages minder (in de 
doorgaande passages wordt het bestemmingsverkeer tussen de tellijnen aan de overige toegekend). 

Het MARIN heeft de volgende definitie gehanteerd voor de indeling: 

 Kleine motorschepen: schepen met een lengte <85 m.s 

 Grote motorschepen: schepen met een lengte van 85 < scheepslengte < 135 m. 

 Koppelverbanden en duweenheden: schepen met een lengte van 135 m en groter. 

Het aantal passages van de schepen is grafisch weergegeven in . 

Tabel 4-2: Scheepspassages volgens AIS analyse in de Bocht van De Esch, periode 01-07-2017  31-06-
2018. Bron: MARIN rapport 31355 [Ref. 5]. 

 

binnenvaart overig zeevaart vracht zeevaart overig Totaal
klein middel groot extra groot

< 85 m 85-110 m 110-135 m > 135 m
Afvarend 13473 9746 4368 808 18924 354 2030 49703
Opvarend 13528 9652 4239 843 18016 361 2034 48673

98376

binnenvaart vracht
Telgegevens HbR (1-september 2019 - 31-augustus 2020)

vanuit Zuiddiepje overig Totaal Excl. Overige
Afvarend 1530 11214 78675 67461
Opvarend 683
Afvarend 3 2756 50631 47875
Opvarend 9
Afvarend 133 1852 1719
Opvarend

131248 117055

kleine motorschepen

grote motorschepen

koppelverbanden

30764 2134
24496
23347

853
865

14
6
1

doorgaand naar Zuiddiepje
31089 1261
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Het doorgaande verkeer op de Nieuwe Maas ter hoogte van de 
passagelijn is onderscheiden via de lijnen L001 en L002. Een reis van 
een schip wordt in een verkeersstroom meegeteld indien het beide lijnen 
heeft gepasseerd. Lijn L003 is ingetekend om het scheepsverkeer vanuit 

-
onder de 85m. De schepen in deze verkeersstroom worden in de overige 
paragrafen buiten beschouwing gelaten.  
 
 

Figuur 4-2: Passeerlijnen conform AIS analyse MARIN.  

 

Figuur 4-3: Aantal passages per scheepslengteklasse van 5 m. Bron: MARIN [Ref. 5]. 

Opgemerkt wordt dat als gevolg van lange laagwaterperiodes op de vaarweg corridor Rotterdam-
Duitsland variaties over de jaren zijn. De verkeersintensiteit conform de AIS-analyse van MARIN en het 
Havenbedrijf Rotterdam verschillen verder in: 

 De beschouwde periode in de tijd (macro-economische gevolgen en variatie in waterstanden); 

 Indeling in type schepen (lengtemaat, vracht/overig en binnenvaart/zeevaart). 
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4.2 Toekomstige verkeersintensiteiten 

De toekomstige verkeersintensiteiten op de vaarweg zijn bepaald door het Havenbedrijf Rotterdam en 
opgenomen in Tabel 4-3. Deze prognose cijfers gelden in de bocht van De Esch. De prognoses vallen 

 

Tabel 4-3: Toekomstige prognoses totaal aantal passages binnenvaart: Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 
aangeleverd per email.  

Scenario 2025 2030 2040 
Hoog (FF) 91.600 108.000 115.400 

Midden (GU) 84.600 81.900 72.100 

Op landelijk corridor niveau wordt conform de Nationale Markt Capaciteit Analyse (NMCA) verwacht dat 
het ladingsaandeel containers meer stijgt in vergelijking met het overige vrachtverkeer. Prognoses voor 
het basisnet gevaarlijke stoffen zijn alleen op landelijk niveau ter beschikking. Deze prognoses laten 
een groei zien voor alle gedefinieerde groepen van vervoer van gevaarlijke stoffen, zie Figuur 4-4. 

Tabel 4-4: Verwachte groei binnenvaart 2014-2020. Bron: Deelrapportagen Vaarwegen voor de NMCA | 
19 april 2017 | Rijkswaterstaat 
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Figuur 4-4: Prognose Basisnet weg en water. Ecorys, juli 2016. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat.  
Bijlage 7: https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/veiligheid/basisnet-0/water/ 
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4.3 Recreatievaart 

Voor de groei van de recreatievaart zijn geen goed onderbouwde groeicijfers bekend. In eerdere 
capaciteitsstudies is gebruik gemaakt van jaarlijkse groeicijfers tussen 1,0 en 2,0%. In het NMCA van 
2012 is een groeicijfer van 1,0% tot 2040 opgenomen. 

In een onderzoek uitgevoerd door Waterrecreatie advies BV, in 2016, is een prognose ontwikkeling 
recreatievaart in 2030, 2040 en 2050 gemaakt, rekening houdend met WLO-sc . Op basis van 
dit rapport wordt de 1,0% groei in twijfel getrokken. In de prognose wordt rekening gehouden met een 
krimp, zie Figuur 4-5. 

 

Figuur 4-5:  Prognose recreatievaart. Bron: Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050, 
rekening houdend met WLO- . Waterrecreatie Advies BV, 2016. 
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5 HUIDIGE FUNCTIES LANGS DE VAARWEG 

De huidige functies van de vaarweg zijn op hoofdlijnen in Figuur 5-1 weergegeven. Voor verdere 
raadpleging van de functies langs de vaarweg in het zoekgebied is gebruik gemaakt van arcgis 
materiaal beschikbaar gesteld via het Havenbedrijf Rotterdam, in te zien via: 
https://portofrotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=19a593c767cc4142a4ef0
7ac3fa7fbd8 

Het zoekgebied is opgedeeld in een aantal stukken, waarbij voor ieder deelstuk de nautisch relevante 
functies langs de vaarweg in beeld zijn gebracht. Een overzicht van de detail figuren is opgenomen in 
Tabel 5-1. De huidige functies betreffen enkele ligplaatsen voor de duwvaart en steigers van 
exploitanten (Boskalis, Van Oord, Alphatron en de Partyvaart). 

Figuur 5-1: Electronical Nautical Chart.  
Bron: 
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Maritime_Chart_Viewer.Webviewer 

Tabel 5-1: Nautische functies langs de oever in het zoekgebied rond de bocht van De Esch. 

Oeverfront 1115, Z100/15/52 
Oeverfront 133 DWL 1, Z100/14/78 
Oeverfront 134 DWL 2, Z100/14/77 
Oeverfront 137 DWL 3, Z100/14/76 
Oeverfront 128 Boskalis (recht van vaste ligplaats) 

Figuur 5-3 

 Figuur 5-4 
 
 
 
 
 

Ponton Van Oord Z100/14/89 (Eigenaar derden) 
Alphatron Paal (ligplaats) Z100/14/90 
Auto afzetplaats Z100/14/81 
Fluvia Kade Z100/14/49 

Figuur 5-5 
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Figuur 5-2: Nautische functies in het zoekgebied (overzicht). 

 

Oeverfront 1115, Z100/15/52 
Oeverfront 133 DWL 1, Z100/14/78 
Oeverfront 134 DWL 2, Z100/14/77 
Oeverfront 137 DWL 3, Z100/14/76 
Oeverfront 128 Boskalis (recht van vaste 
ligplaats) 
 

Figuur 5-3: Details nautische functies in het zoekgebied (noordelijk gedeelte zoekgebied). 
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Figuur 5-4:   
havenmeester (rechts) en Google Earth (links). Geconsulteerd: 15-09-2020. 

 

Figuur 5-5: Detail ligplaatsen Strekdam 5 t/m1, ligplaatsen Alphatron en ponton Van Oord. Bron: kaart  
havenmeester. Geconsulteerd: 15-09-2020. 
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6 MINIMALE AFMETINGEN VAN EEN TUNNEL, EEN VASTE EN EEN 
BEWEEGBARE BRUG  

6.1 Inleiding 

Op basis van de vastgestelde uitgangspunten, uit Hoofdstuk 2, volgt: 
 De vaarwegklasse is VI-b; 
 De maatgevende schepen voor de vaste brug volgt uit de vaarweg klasse; 
 De hoogte van het maatgevende schip staat niet onomstotelijk vast. Om die reden wordt er gewerkt 

beleidsmatige beslissingen zijn benodigd om tot een gedegen keuze te komen van de uiteindelijke 
doorvaarthoogte; 

 Maatgevende schepen voor een bewegend gedeelte van de brug zijn de schepen die niet door de 
vaste brug kunnen. Deze schepen zijn (zie Hoofdstuk 3): 

 Koppelverbanden met meer hoogte dan waarvoor de vaste doorvaartopening geschikt is. 
Deze koppelverbanden hebben een breedte van 22,8 meter en een lengte van 185 meter; 

 Het 
binnenvaart politie regelement (BPR) stelt vervolgens voor deze vaarweg een lengte- en 
breedte- maat van 225 x 23,5 meter; 

 Bijzondere transporten: De laatste categorie is vergunninghoudend en krijgt speciale tijpoorten 
en ontheffingen. Er zijn transporten verricht voor schepen van 180 meter lang met een breedte 
van 47 meter. Eventuele nieuwbouw kan naar de 220 meter lengte. Deze transporten zijn 
sleepboot geassisteerd en vinden plaats op langzame snelheden. 

6.2 Tunnel 

Voor de dimensionering van de tunnel is vanuit nautisch perspectief de diepte waarop de tunnel komt 
van belang. De minimale dekking boven een tunnel zijn opgenomen in de CCR-protocollen en schrijven 
een dekking voor van 2.5m. Te betogen valt dat deze dekking niet ten opzichte van de nautisch 
gegarandeerde diepte moet zijn (conform het CCR-protocol), omdat de bodem aan verandering 
onderhevig is. Bij aanlegging direct onder de nautisch gegarandeerde diepte is er geen sedimentatie 
buffer meer (of marges voor bagger toleranties etc.). 
Conform de FIS is de gegarandeerde nautische diepte -5.2 m ten opzichte van NAP. Conform de kaart 
van de havenmeester heeft de vaargeul een gegarandeerde nautische diepte van -5.45 m ten opzichte 
van NAP. 
Zie:https://portofrotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=19a593c767cc4142a4
ef07ac3fa7fbd8. 
Het baggervak voor de steiger van Boskalis heeft een gegarandeerde nautische diepte van -6.3m ten 
opzichte van NAP. Voor Alphatron is de gegarandeerde nautische diepte -5.65 m ten opzichte van NAP. 

De diepte van de tunnel is in het gebied minimaal -7.95 m ten opzichte van NAP (conform kaart 
havenmeester), behalve als het tunnel tracé via de baggervakken van Boskalis of Alphatron loopt. 
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6.3 Vaste brug 

6.3.1 Doorvaartbreedte 

De doorvaartbreedte van de vaste brug volgt uit de bepalingen van de Commissie Centrale Rijnvaart 
(CCR). Deze stelt dat de doorvaartbreedte van een nieuwe brug niet minder mag zijn dan de 
doorvaartbreedte van bestaande of geplande bruggen in de nabijheid, opdat er geen bijkomende 
beperking ontstaat. De minimale doorvaartbreedte van de bruggen in de nabijheid volgt uit de 
doorvaartbreedte van de Willemsbrug (de breedte is opgenomen in Tabel 6-1). De vaargeul (het diepere 
gedeelte van de vaarweg conform de wettelijk bepaalde legger) dient hierbij obstakelvrij te zijn. De 
vaarweg (dat gedeelte dat, al naargelang de lokale omstandigheden, door de doorgaande scheepvaart 
wordt gebruikt) is in de bocht van De Esch ruimer dan de vaargeul volgens de legger (zie Paragraaf 
2.4.2) en de scheepvaart maakt ook gebruik van deze extra ruimte, zie Figuur 6-1.  
In Figuur 6-1 is de huidige situatie zonder verplaatsing van de vaargeul en langsdam opgenomen. Voor 
de nautische consequenties van het verleggen van de vaargeul wordt verwezen naar MARIN rapport 
31355 [Ref. 5]. 

 

Figuur 6-1: Vaarbanen van één maand verkeer op de Nieuwe Maas, stroomopwaarts (groen) en 
stroomafwaarts (rood). Stippellijnen geven hierbij de vaargeul aan voor verplaatsing komst 
stadion. Bron: MARIN 31355 [Ref. 5], 2018. 

Bij toepassing van de minimale doorvaartbreedte van 260 meter (minimale breedte vaste 
doorvaartopening op basis van bruggen in de nabijheid), wordt er een pijler in het vaarwater geplaatst 
(dit dient conform de CCR-bepalingen deugdelijk onderbouwd te worden). Het ruimtegebruik van de 
scheepvaart in de bocht van De Esch is in de huidige situatie circa 347 meter breed (95% percentiel 
waarde), zie Tabel 6-2 en Figuur 6-2. Het afvarende scheepvaartverkeer snijdt in de huidige situatie de 
bocht af. Het verkeer vaart hierbij buiten de vaargeul in het vaarwater. De vaargeul heeft in het hele 
zoekgebied een breedte van 250 meter. 
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Tabel 6-1: Breedtes vaste doorvaartopening, corridor Rotterdam-Duistland (beperkend tot zoekgebied, 
nieuwe oeververbinding). 

Brug Brienenoord Willemsbrug Erasmusbrug 
Vaste doorvaartopening [m] 280 260 270 

Tabel 6-2: Passage afstand ten opzichte van de huidige zuidelijke vaargeul grens. Bron: MARIN 31355, 
2018, [Ref. 5.] 

 

 

Figuur 6-2: Verdeling van de passeerafstand ten opzichte van de huidige zuidelijke vaargeul grens (zwarte 
lijnen) en na verplaatsing van de vaargeulgrens (blauwe lijnen), zoals onderzocht in MARIN 
31355, 2018, [Ref. 5]. 
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6.3.2 Vaste doorvaarthoogte 

 
1.) 4-laags containervaart allemaal high-cube containers; 
2.) 5-laags containervaart allemaal high-cube containers; 
3.) 6-laags containervaart allemaal high-cube containers. 

Maatgevende Hoge Waterstand Scheepvaart 
Voor de beroepsvaart is de Maatgevende Hoge Waterstand (MHWS) één van de volgende 
waterstandswaarden: 
 Op kanalen en bij kortdurende waterstandsvariaties: de waterstand die 1% van de tijd overschreden 

wordt, gemeten over de laatste 10 jaar; 
 Bij langdurige waterstandvariaties, bijvoorbeeld op rivieren: de waterstand, die in de laatste periode 

van 10 jaar éénmaal gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur overschreden wordt. 

De bocht van De Esch valt onder de langdurige waterstandvariaties (een rivier is hier van toepassing). 
Conform de Richtlijnen Vaarwegen geldt dat de maatgevende hoogwaterstanden voor de scheepvaart 
van oudsher regionaal verschillend zijn. 

De bocht van De Esch valt onder de overige beneden rivieren. En vervolgens geldt als MHWS (zie 
Tabel 14 van de Richtlijnen Vaarwegen 2020): 

 Grenspeil (hoogste waterstand die eenmaal in de twee jaar voorkomt). 

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 vermeldt in Paragraaf 3.3.2: 
Voorts is het zaak rekening te houden met klimaatverandering bij vaarwegen die daar effecten van 
ondervinden, door toekomstig MHWS te bepalen, gebaseerd op het K
82). 

. 

Zeespiegelstijging 

http://www.klimaatscenarios.nl/getallen/tabel/scenarios/scenariotabel/1981-
2010/rond_2085/2085.html 

De zeespiegel stijging voor het klimaat rond 2085 wordt ingeschat op 25 tot 60 cm in zowel het hoge 
als het lage klimaatscenario G, zie Figuur 6-3. 

 

Figuur 6-3:  Klimaatscenario G. Geconsulteerd: 23 oktober 2020. 
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MHWS 
Voor dit onderzoek is de MHWS conform de Richtlijnen Vaarwagen 2020 via helpdesk water 
opgevraagd, zie Figuur 6-4. 
De MHWS inclusief het effect van zeespiegelstijging voor de Van Brienenoordbrug en de Willemsbrug, 
voor het grenspeil (1x in de 2 jaar), is opgenomen in Tabel 6-3. Een kwantificatie van de hoeveelheid 
zeespiegelstijging is hierbij niet gegeven. 

Tabel 6-3: Maatgevend Hoog Water Scheepvaart voor de verschill  

Scenario Ten opzichte van NAP 
(Brienenoordbrug) 

Ten opzichte van NAP 
(Willemsbrug) 

2050G 2.79 m 2.83 m 
2100G 3.04 m 3.08 m 

 

Figuur 6-4: Navraag MHWS klimaatscenario G, rond de bocht van De Esch, geconsulteerd: eind oktober 
2020.  

Hoogte van de vaste doorvaartopening 
De doorvaarthoogte van de vaste doorvaartopening is in de Richtlijnen Vaarwegen 2020 gegeven in 
formule vorm door: 
HB= H + S 
HB= doorvaarthoogte tot de onderkant van de vol belaste brug bij MHWS 
H= strijkhoogte, onderschreden door 90% van de ongeleden maatgevende schepen van een bepaalde 

CEMT-klasse 
S=  veiligheidsmarge 

De veiligheidsmarge S bedraagt 30 centimeter. De veiligheidsmarge is al verdisconteerd in de minimale 
doorvaarthoogtes die gegeven worden in Tabel 41 van de RVW 2020. Op basis van de uitgangspunten 
zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 2, mag het bevoegde gezag een andere hoogte instellen.  
De bocht van De Esch maakt conform het landelijk beleid deel uit van een zeehavengebied, waarvoor 
een grotere hoogte geldt. De hoogtes voor de vaste doorvaart opening zijn opgenomen in Tabel 6-4. 
Voor de hoogte voor 5-laags of 6-laags containervaart zijn de veranderingen in scheepsafmetingen 
en/of diepgangen niet meegenomen. Deze correcties zijn zonder aanvullend onderzoek niet te bepalen. 
Alle beschikbare databronnen omtrent hoogtes van containerschepen in de binnenvaart gelden voor 4-
laags containervaart (standaard containers of high cubes containers). 
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Tabel 6-4: Benodigde doorvaat

  Schip  5e high-cube 6e high-cube 
MHWS 

(2100 G) 
Hoogte 

t.o.v. NAP 

  [m] [m] [m] [m] [m] 

4-laags high cubes 11.35     3.06 14.41 

4-laags high cubes incl. 
overhoogte stuurhuis 

12.50     3.06 15.56 

5-laags high cubes 11.35 2.9   3.06 17.31 

5-laags high cubes incl. 
overhoogte stuurhuis 

12.50 2.9   3.06 18.46 

6-laags high cubes 11.35 2.9 2.9 3.06 20.21 

6-laags high cubes incl. 
overhoogte stuurhuis 

12.50 2.9 2.9 3.06 21.36 

6.3.1 Toepassing Richtlijnen Vaarwegen 2020 voor bocht van De Esch 

In MARIN project 31355, zie [Ref. 5], is een beoordeling gemaakt van het verplaatsen van de vaargeul 
door de komst van de langsdam ten behoeve van Feyenoord City. Deze beoordeling is met behulp van 
de Richtlijnen Vaarwegen 2017 gedaan (waarin geen coëfficiënten voor stromend water > 0,5 m/s zijn 
opgenomen). Er is toen geconstateerd dat de bocht van De Esch niet voldoet ten aanzien van de 
bochtstraal (welk minder is dan zes keer de scheepslengte). 
In de Richtlijnen Vaarwegen 2020 zijn er ten opzichte van de Richtlijnen Vaarwegen 2017 coëfficiënten 
opgenomen voor stromend water (> 0.5 m/s en voorstrooms varend) en zijn de coëfficiënten voor de 
situatie zonder stroming en tegenstrooms varend nader gespecificeerd per CEMT-klasse.  

In Tabel 6-5 is de vergelijking tussen de Richtlijnen Vaarwegen 2017 en 2020 gemaakt, waarbij 
onderscheid is gemaakt voor de situatie dat het zesbaks duwstel (CEMT Klasse VIc) als maatgevend 
schip gekozen wordt of als het vierbaks duwstel (CEMT Klasse VIb) als maatgevend schip gekozen 
wordt. Het eerste past beter bij de maximaal toegestane afmetingen op de vaarweg het tweede past 
beter bij de classificatie van de vaarweg. De orde grootte voor de benodigde breedte is in beide gevallen  
gelijk. Hierbij is geen correctie gemaakt voor een eventuele verandering in het verwachtte 
ladingsaandeel en/of de intensiteitstoeslag. Het maatgevende schip voor de vaste doorvaartopening is 
niet gelijk aan het maatgevende schip voor het beweegbare deel. De maatgevende schepen voor de 
vaste doorvaartopening en het beweegbare brugdeel zijn beschreven in Hoofdstuk 3. 

In Tabel 6-5 zijn de afgeleide bochttoeslag coëfficiënten (C1 en C2) opgenomen (conform Tabel 26 en 
Tabel 27 uit de Richtlijnen Vaarwegen 2020)1. De coëfficiënten voor de bochttoeslag op stromend water 
worden hierbij groter, waardoor de benodigde breedte in de bocht van De Esch toeneemt. Hierbij is de 
bovengrens van de stroomklasse als uitgangspunt gehanteerd. Opgemerkt wordt dat de breedte binnen 
de huidige beschikbare breedte past, maar de bochtstraal niet voldoet aan de Richtlijnen Vaarwegen 
2020. De richtlijnen merken hierover op dat bij kleinere bochtstralen, in dit geval kleiner dan 1620 m, 
aanvullend onderzoek met manoeuvreersimulatiemodellen nodig is.  

 

           
1 Deze coëfficiënten gelden op de as van de vaargeul. In de bepaling van de breedte van het beweegbare 
deel (welk excentrisch ligt van de as van de vaargeul) is rekening gehouden met de lokale bochtstraal en 
stroming. 
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In Tabel 6-5 geven de kolommen RVW de benodigde breedte wanneer de bochtstraal voldoet aan de 
Richtlijnen Vaarwegen. De kolommen RVW 2017 zijn overgenomen uit [Ref. 5]. De kolommen RVW 
2020 VI-B (de laatste drie kolommen) geven de  huidige situatie weer. In de middelste kolommen RVW 
2020 VI-C is de breedte weergegeven, wanneer de breedte wordt bepaald als zijnde een klasse VI-C 
vaarweg. De kolom huidig is voor verplaatsing vaargeul. De kolom toekomst in na verplaatsing vaargeul 
door komst van de langsdam. 

Tabel 6-5:  Verschil vaargeulbreedte voor de bocht van De Esch volgens Richtlijnen Vaarwegen 2017 en 
2020 op basis van de methode in MARIN project 31355 [Ref. 5]. 

 

Locatie: bocht van Esch
dimensie RVW Huidig Toekomst RVW Huidig Toekomst RVW Huidig Toekomst

Klasse Vaarweg - VI-b VI-b VI-b VI-b VI-b VI-b VI-b VI-b VI-b
Ontwerpschip
Lengte geladen ontwerpschip m 270 270 270 270 270 270 190 190 190
Lengte lege ontwerpschip m 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Wt m 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2
Windtoeslag m 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Aandeel laadvermogen Klasse VIb, VIc, VIIa % 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50% 10.50%
Extra windtoeslag voor klasse VIb m 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Gemiddeld laadvermogen ton 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854
Intensiteitstoeslag m 54 54 54 54 54 54 54 54 54
Benodigde breedte rechtstand m 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Bochtstraal as vaarweg m 1620 645 615 1620 645 615 1140 645 615
Voldoende straal? - Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee

C1 geladen (VIc/VIb) - 0.2 0.2 0.2 0.35 0.35 0.35 0.4 0.4 0.4
Bochttoeslag geladen vaart m 9 23 24 18 40 42 13 23 24
C2 leeg (VIc/VIb) - 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.85 0.85 0.85
Bochttoeslag lege vaart m 9 22 23 14 34 36 27 48 50
Benodigde breedte bocht m 180 207 209 199 236 240 202 233 236
Beschikbare breedte bocht m 250 250 250 250 250 250 250 250 250

RVW 2017 RVW 2020 (VIc) RVW 2020 (VIb)

VI-c VI-c VI-b
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6.4 Beweegbaar brugdeel 

De Richtlijnen Vaarwegen 2020 stellen voor beweegbare brugdelen het volgende: 
Paragraaf 5.2.1 Bruggen in bochten 
Een vaste brug in een bocht van een vaarweg moet worden uitgevoerd zonder middenpijler. De 
doorvaartwijdte van een vaste brug in een bocht moet tenminste gelijk zijn aan de voor een rechte 
vaarweg voorgeschreven doorvaartwijdte, vermeerderd met een breedtetoeslag voor bochten. 
 
Situering van een beweegbare brug in een bocht is niet gewenst in verband met het benodigde 
uitzicht op de vaarweg. Valt hier om zwaarwegende redenen niet aan te ontkomen, dan moet het 
beweegbare deel aan de binnenzijde van de vaarweg gelegen zijn en dient de breedtetoeslag voor 
het geladen schip gesuppleerd te worden op de doorvaartwijdte van de vaste overspanning. 
 
Paragraaf 5.6.5 Beweegbare brug bij een langsstroom van meer dan 0,5 m/s 
Bruggen over vaarwegen met een normaal profiel of het intensiteitsprofiel overspannen zonder pijlers 
de hele vaarweg. Als in verband met de doorvaarthoogte een extra doorvaartopening met een 
beweegbaar brugdeel noodzakelijk is, dan zijn pijlers in de vaarweg onontkoombaar. Alsdan is voor 
situering van het beweegbaar brugdeel doorgaans het deel van de vaarweg met minste stroming het 
meest geëigend, omdat daar het minste dwarsverzet van de schepen te verwachten is (ref. 88)*.  
De doorvaartwijdte van het beweegbare deel moet tenminste geschikt zijn voor veilig enkelstrooks 
verkeer, te weten 2,2 B. In dit geval is B niet de breedte van het maatgevende schip dat hoort bij de 
vaarwegklasse, maar van het breedste schip of samenstel dat verwacht wordt door het beweegbare 
deel te moeten passeren (ref. 88)*.  
Als aan deze eisen niet kan worden voldaan is nader onderzoek nodig. 

(*) Ref. 88 verwijst naar MARIN rapport 29242-12-MO-Rev.3 (april, 2020) voor bruggen opgesteld ten 
behoeve van de RVW 2020. 

Breedte beweegbaar brugdeel op een recht stuk vaarweg 
Conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020 is de breedte van het beweegbare brugdeel op een recht stuk 
vaarweg bij een langsstroming van meer dan 0,5 m/s minimaal 2,2B. Hierbij is B het breedste schip of 
samenstel dat verwacht wordt door het beweegbare deel te moeten passeren.  
In het gebied komen op regelmatige basis bijzondere transporten voor, welk speciale 
ontheffingsverklaringen krijgen om bijvoorbeeld het beweegbare deel van de Erasmusbrug, de 
Brienenoordbrug en de Koninginnebrug te passeren. Op basis van de maatvoering van het transport 
wordt bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn (o.a. sleepbootassistentie). Omdat deze 
bijzondere transporten (met breedtes tot en met 47 meter) ontheffingsverklaringen krijgen, is dit niet het 
breedste schip of samenstel waarop ontworpen hoeft te worden.  
Het breedste schip wat verwacht wordt zelfstandig (dus zonder sleepbootassistentie) gebruik te maken 

 

het BPR (zie Paragraaf 2.4.4) gerechtigd om gebruik te maken van de 
vaarweg en voor de breedte van het beweegbaar brugdeel maatgevend. Opgemerkt wordt dat de 
breedtes van het beweegbare brugdeel van de overige bruggen in de nabijheid (het beweegbare 
brugdeel van de Brienenoordbrug, de Koninginnenbrug en de Erasmusbrug) nagenoeg dezelfde 
breedte hebben (ca. 50 meter).  
Tabel 6-6 geeft de benodigde breedte van het beweegbare brugdeel voor de maatgevende schepen bij 
plaatsing in een rechtstand. 

Tabel 6-6: Benodigde breedte beweegbaar brugdeel (bij plaatsing in een rechtstand) 

 Koppelverband Zeevaart 
Breedte schip of samenstel 22.8 m 23.5 m 
Benodigde breedte beweegbaar brugdeel in een rechtstand 50.2 m 51.7 m 
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Breedte beweegbaar brugdeel in een crossing 
In het westelijke gedeelte van het zoekgebied is sprake van een crossing. Een crossing is een korte 
rechtstand als verbinding tussen twee tegengestelde bochten in een meanderende rivier of estuarium, 
waarbij de as van de vaargeul over gaat van de ene naar de andere oever, zie de tekst in Figuur 6-5. 
De toeslag wordt niet toegepast indien deze kleiner is dan de bochttoeslag van de aansluitende bochten 
of het verloop hiervan in het overgangsgebied van bocht naar rechtstand. De benodigde breedtes voor 
het koppelverband en het schip Zeevaart zijn opgenomen in Tabel 6-7. De breedte voor het schip 
Zeevaart is groter vanwege de langere lengte. 

Opgemerkt moet worden dat in Tabel 6-7 zoals de richtlijnen voorschrijven de volledige extra breedte 
voor een crossing is gesuppleerd2. In het benedenrivieren gebied is het verschil tussen stroom in de 
binnenbocht en buitenbocht meestal veel kleiner en volgt de hoofdstroom veel meer de as van de rivier 
dan in het bovenrivieren gebied. Mogelijk dat daardoor de extra breedte kleiner gekozen kan worden. 
Dit kan verder onderbouwd worden met gedetailleerd onderzoek in zeef 2. 

 

Figuur 6-5: Breedte toeslag voor crossings conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

Tabel 6-7:  Breedte beweegbaar brugdeel (bij plaatsing in een crossing) 

 Koppelverband Zeevaart 
Lengte schip of samenstel 185 m 225 m 

 13.3 m 16.2 m 
Benodigde breedte beweegbaar brugdeel in een rechtstand 50.2 m 51.7 m 
Benodigde breedte (crossing) 63.5 m 67.9 m 

 

           
2 Omdat het beweegbaar brugdeel excentrisch van de vaargeul zou komen. Door de komst van het 
beweegbare brugdeel zal het verkeer de vaarweg gaan kruisen en geen eigen wal houden. 
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Breedte beweegbaar brugdeel in de bocht  
Bij een booghoek  groter dan 30 graden (zoals in de bocht van De Esch) geldt als toeslag op de 
vaarwegbreedte in het kielvlak van het schip: 

B1=C1* L2 / R  en B2=C2* L2 / R 
Waarbij: 
L  = Lengte van het beschouwde schip of samenstel 
R  = Bochtstraal 
C1 = Factor geladen schip 
C2 = Factor lege schip 

B1= Bocht toeslag voor het geladen schip 
B2= Bocht toeslag voor het lege schip 

De factoren C1 en C2 zijn conform Tabel 26 en Tabel 27 uit de Richtlijnen Vaarwegen 2020 voor een 
CEMT klasse VI-b vaarweg gelijk aan de in Tabel 6-8 opgenomen waarden. Tussen de 
stromingsklassen  mag voor de C1 en C2  factoren lineair geïnterpoleerd worden.  

Tabel 6-8: Coëfficiënten voor bocht-toeslag conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

CEMT klasse VI-B Geen langs-stroom Langs-stroom 1,0 m/s Langs-stroom 2,0 m/s 
C1 Geladen 0,30 0,35 0,40 

C2 Leeg 0,45 0,60 0,85 

Na verplaatsing van de vaargeul (in verband met de komst van het nieuwe Feyenoord stadion), zal de 
bochtstraal over de as van de vaargeul in de bocht van De Esch verkleind worden van 645 naar 615 m. 
De bochtstraal in de binnenbocht en de buitenbocht is afgeleid op basis van de ontwerptekeningen van 
de nieuwe vaargeul en bedragen respectievelijk 490 en 740 meter, zie Figuur 6-6. De vaargeul breedte 
is derhalve 250 meter. 

  

Figuur 6-6: Bochtstralen in de buitenbocht en binnenbocht, na verplaatsing vaargeul. De rood gestreepte 
cirkels geven hierbij de straal van de buitenbocht (R=740m) en de binnenbocht (R=490m). 
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In Figuur 6-6 is de langsdam inclusief bodembescherming ingetekend. Een dwarsdoorsnede van de 
langsdam inclusief maatvoering is opgenomen in Figuur 6-7. Dezelfde bodembescherming (en 
maatvoering van de langsdam) is opgenomen in de opkomende figuren. 

 

Figuur 6-7: Dwarsdoorsnede langsdam. Bron: Tekening BF3499-127-004, RHKDHV. Met toestemming van 
Feyenoord-City, d.d. 28 januari 2021.  

Indeling in zones 
Het zoekgebied is opgedeeld in zes zones: 
Zone A: Overgangsgebied tussen een crossing en bocht. 
Zone B: Crossing, tussen twee bochten. 
Zone C: Overgangsgebied tussen crossing en bocht (hier wordt de bocht al ingezet dan wel 

opgevangen). 
Zone D: Bocht, waarvoor de volle bochttoeslag geldt. 
Zone E: Overgangsgebied tussen bocht en rechtstand (hier wordt de bocht al ingezet dan wel 

opgevangen).  
Zone F: Rechtstand. 

Voor het bepalen van de zonering en het definiëren waar het schip de bocht inzet is gebruik gemaakt 
van data-plots (roergebruik en opbouw van de giersnelheid afhankelijk van de locatie langs de baan) 
op basis van simulatieonderzoek zoals gedefinieerd in MARIN 17604, [Ref. 6], alsmede de Richtlijnen 
Vaarwegen 2020 (voor het bepalen van de oplijnlengte bij een uitwijkmanoeuvre). 
Het beweegbare deel van de brug zal buiten de vaargeul worden geplaatst. Het schip zal bij passage 
van een beweegbaar brugdeel daarom vanuit de hoofdgeul een manoeuvre maken, die te vergelijken 
is met een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre. De benodigde lengte voor die manoeuvres kan worden 
getoetst aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020. Deze richtlijnen schrijven in Paragraaf 3.7.4 voor dat voor 
CEMT klassen Vb, VI-b en VI-c (De bocht van De Esch is een CEMT klasse VI-b vaarweg) er drie 
scheeplengtes benodigd zijn voor het maken van een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre.  
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Figuur 6-8:  Maximale vloedstroming (voor de bovenste 1,5 meter van de waterkolom) in de bocht van De 
Esch, na aanleg van langsdam (conform Svasek 2020). Ligging verplaatste vaargeul in roze 
(breedte 250 meter) en 60 meter van de vaargeul begrenzing in lichtblauw.  
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Figuur 6-9: Maximale ebstroming (voor de bovenste 1,5 meter van de waterkolom) in de bocht van De Esch, 
 na aanleg van langsdam (conform Svasek 2020). Ligging verplaatste vaargeul (breedte 250 
 meter) in roze en 60 meter van de vaargeul begrenzing in lichtblauw.  

Op basis van Figuur 6-8 en Figuur 6-9  is te zien dat in de bocht van De Esch de stroming varieert in 
het zoekgebied. De stroming is hierbij afhankelijk van het getijde alsmede de rivierafvoer. Door de komst 
van de langsdam zal het stromingspatroon in de bocht veranderen. Als uitgangspunt voor het bepalen 
van de langsstroming zijn de gegevens zoals gebruikt voor het beoordelen van het verplaatsen van de 
vaargeul gebruikt conform Svasek 2020, [Ref. 7], scenario 7 (toekomstige situatie, exclusief 
getijdeparken) en scenario 8 (toekomstige situatie, exclusief getijdeparken) genomen voor 
respectievelijk de eb- en de vloedstroming. Hierbij is de bovenste laag tot en met 1,5 meter genomen, 
omdat deze laag van de stroming het meest merkbaar is voor de scheepvaart met de grootste 
padbreedte (containervaart en lege schepen). De afgeleide stroomsnelheden in de verschillende zones 
zijn opgenomen in Tabel 6-9. 

De hydraulische condities van de weergegeven stroombeelden zijn: gemiddeld springtij, tijdens eb 
gecombineerd met een 1x per jaar hoge rivierafvoer en tijdens vloed gecombineerd met een 1x per jaar 
lage rivierafvoer, zie [Ref. 5 en Ref. 7].  

Tabel 6-9: Afgeleide langsstroom snelheden (in m/s) in verschillende secties in het zoekgebied. 

Zone A B C D E 
Noord (rechts) - vloed 1.8 1.8 1.8 1.4~1.8 0.5 

Zuid (links) - vloed 1.0 1.0 0.8 0~1.2 1.6 
Noord (rechts)  eb 1.0 1.2 0.8 1.0 1.0 

Zuid (links) - eb 1.0 1.2 1.2 0~0.7 Land 
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Het lege schip is maatgevend voor de bepaling van de breedte van het beweegbare brugdeel. Dit kan 
een koppelverband zijn, (met weinig diepgang en te hoge lege containers om onder de vaste 
doorvaaropening te varen) of een zeevarend schip. Dit schip kan zowel in de opvaart tijdens vloed, dan 
wel in de afvaart tijdens eb, gebruik maken van de vaarweg. De afgeleide C2 coëfficiënten voor dit lege 
schip zijn opgenomen in Tabel 6-10. 

Tabel 6-10: Afgeleide C2 coëfficiënten op basis van interpolatie, met blauw gemarkeerd maatgevende 
situatie voor de noordoever en in oranje gemarkeerd de maatgevende situatie voor de 
zuidoever. 

Zone A B C D E 

Noord (rechts) - vloed 0.8 0.8 0.8 0.8 0.45 

Zuid (links) - vloed 0.6 0.6 0.54  0.65 0.75 

Noord (rechts)  eb 0.6 0.45 0.54 0.6 0.6 

Zuid (links) - eb 0.6 0.45  0.65 0.5 Land 

De bochttoeslag dient volledig toegepast te worden in zone D. In zone D geldt een bochtstraal van 490 
meter op de rand van de noordelijke grens van de vaargeul en een bochtstraal van 740 meter op de 
zuidelijke grens van de vaargeul. Door het plaatsen van een brugpijler wordt de straal aan de noordkant 
verkleind en aan de zuidkant vergroot. De vergroting / verkleining is circa 40 meter (uitgaande van een 
brugpijler met een breedte van 10 meter en een minimale breedte van het beweegbare brugdeel van 
60 meter). De bochtstraal aan de noordkant wordt daarmee 450 meter en aan de zuidkant 780 meter. 

De berekende bochttoeslag veronderstelt een langsstroming die constant de bocht volgt. Gradiënten in 
de stroming worden derhalve niet meegenomen3. In zone D is er loslating van de stroming (door een 
erosiekuil), waardoor er gradiënten ontstaan en de stroming niet continu de bocht volgt. De bochttoeslag 
op basis van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 is derhalve een eerste inschatting en dient met aanvullend 
onderzoek geverifieerd te worden. 

Tabel 6-11: Bochttoeslag voor een koppelverband bij plaatsing in zone D.  

 

Tabel 6-12: Bochttoeslag voor het schip Zeevaart bij plaatsing in zone D.  

 

De grote benodigde breedte voor het beweegbare deel van de doorvaartopening bij plaatsing in zone 
D wordt mede verklaard door de krappe bochtstraal in de bocht4.  

 

           
3 Voor een uitgebreide analyse van de gradiënten en de effecten van hiervan op de scheepvaart in de bocht 
van De Esch, wordt verwezen naar MARIN project 31355, [Ref. 5]. 
4 De bochtstraal in de (huidige) vaargeul is minder dan 6*L (scheepslengte). Deze bochtstraal van minder 
dan 6*L voldoet derhalve niet aan de Richtlijnen Vaarwegen 2020.  

Zone Straal [m] C2 Toeslag [m] Straal [m] C2 Toeslag [m]
D 450 0.8 60.8 780 0.65 28.5

Koppelverband (Lengte = 185 meter)

Noord Zuid

Zone Straal [m] C2 Toeslag [m] Straal [m] C2 Toeslag [m]
D 450 0.8 90.0 780 0.65 42.2

Zeevaart (Lengte = 225 meter)
Noord Zuid
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Aanvullend geldt dat voor de breedtebepaling de maximale stroming is meegenomen. Wanneer 
restricties aan de stroomsnelheid worden opgelegd (door het instellen van een toelatingsbeleid) dan is 
hierin ook verdere optimalisatie mogelijk. Bij het bepalen van de benodigde breedte voor het 
beweegbare deel is de stroming constant verondersteld.  
Stroomberekeningen waarbij rekening wordt gehouden met de locatie van het beweegbaar deel (en 
mogelijk plaatselijke aanpassingen), resulteren in veranderingen in de stroming, waardoor de stroming 
mogelijk aan de conservatieve kant is ingeschat. 

Op basis van de zonering en de karakteristieken volgen de benodigde breedtes voor het beweegbare 
deel bij plaatsing aan de noord- dan wel zuidoever. In zone C en E (de overgangszones tussen 
crossing/rechtstand en bocht) kan op basis van lineaire interpolatie met de afstand ten opzichte van de 
bocht, de locatie specifieke breedte in de zone worden verkregen. De benodigde breedte voor het 
beweegbare deel voor het gehele zoekgebied in de bocht van De Esch zijn opgenomen in Tabel 6-13. 
De indeling van de zones is weergegeven in Figuur 6-10. 

Tabel 6-13: Totaal benodigde breedte beweegbaar deel afhankelijk van het schip, zone en oever. 

 

Noord (rechts) Zuid (links) Noord (rechts) Zuid (links)
Zone r=450m r=780m r=450m r=780m

0 bocht ten noorden van zoekgebied 78 71.5 92.8 83.2
A overgangsgebied crossing-bocht
B crossing 63.5 63.5 67.9 67.9
C overgangsgebied bochttoeslag-crossing
D rechtstand+bochttoeslag 111 78.7 141.7 93.9
E overgangsgebied bochttoeslag-rechtstand
F rechtstand 50.2 50.2 51.7 51.7

interpolatie B-D interpolatie B-D

interpolatie D-F interpolatie D-F

interpolatie 0-B interpolatie 0-B

Oever en bochtstraal

Schip
Koppelverband Zeevaart

225 meter185 meter
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Figuur 6-10: Indeling van de zones in het zoekgebied. 

In de bepaling van de breedte van het beweegbaar brugdeel is een aantal effecten niet meegenomen, 
zoals het oplijnen van het schip en gradiënten in de stroming. Voor het bepalen van de verandering in 
de stroming na komst van het beweegbare brugdeel (en mogelijk bijbehorende oeveraanpassingen) 
zijn aanvullende stromingsberekeningen nodig. 
Op basis van aanvullend (simulatie-) onderzoek kan worden onderzocht in welke mate de bochttoeslag 
en oplijnlengte van toepassing is (hierbij rekening houdend met de aangepaste stroming). Wanneer het 

, welke kan 
resulteren in een grotere dan wel kleinere benodigde doorvaartopening voor het vlot en veilig passeren. 
Het strekken van het schip, (tijdelijk de giersnelheid (draaisnelheid) uit het schip halen, waarbij de 
padbreedte wordt verkleind), gebeurt in bepaalde gevallen reeds in de huidige situatie in de 
binnenbocht, zie Figuur 6-11 als een voorbeeld. Het strekken van het schip in de buitenbocht is niet van 
toepassing, hier wordt de bocht continu met een giersnelheid gevaren. 
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Figuur 6-11: Een passage van een afvarend schip in de huidige situatie. Bron: MARIN 31355, 2018 [Ref. 5]. 

Toelichting van MARIN op de oplijnlengte 
In de Richtlijnen Vaarwegen wordt de doorvaartbreedte voorgeschreven voor een brug op een recht 
stuk vaarweg. Voor een brug in een bocht wordt alleen een extra breedte bijgeteld die het gevolg is van 
de drifthoek ten gevolge van het bochtvaren. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met een extra 
breedte die nodig is in verband met de onzekerheid van het bochtvaren. Het opvaren naar de 
brugopening over een gekromde baan is een risicovolle manoeuvre. Het moment van inzetten van de 
bocht, de stroom en effecten van wind maken de manoeuvre onvoorspelbaar. Er dient geval 
vaarweglengte nodig te zijn om eventueel te corrigeren. In de buitenbocht is die ruimte er niet in de 
binnenbocht is deze oplijnglente beperkt aanwezig. Aanvullend onderzoek moet vaststellen of deze 
oplijnlengte ter beschikking is. 
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7 LOCATIE BEWEEGBAAR BRUGDEEL 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld: 

 Aan welke zijde(n) van de rivier kan of moet het beweegbare brugdeel nautisch gezien worden 
gepositioneerd per locatievariant? Wat is de optimale zijde in geval beide zijden mogelijk zijn. 

Aspecten hierbij beschouwd zijn: 
1. Stroming; 
2. Vaarbaankromming; 
3. Oplijnlengte; 
4. Manoeuvreerruimte voor sleepboten (vrije ruimte tot oever en oevergebonden 

functies); 
5. Vaarbanen die de rivier kruisen van en naar de Brienenoordbrug en de 

Koningshaven/Koninginnebrug. 

Dwarsstroming en/of gradiënten in langsstroming zijn niet in de beschouwing meegenomen. Een eerste 
toetsing hierop kan worden gemaakt op basis van aanvullende stromingssommen, omdat turbulentie 
rond brugpijlers een versterking van de gradiënten vormt. De methodiek voor toetsing is opgenomen in 
de Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

In de bocht van De Esch doet zich de ongebruikelijke situatie voor dat de stroming in de binnenbocht 
groter is dan in de buitenbocht. Er is conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020 dan sprake van 
tegenstrijdigheden: 
Paragraaf 5.2.1: 

 
Paragraaf 5.6.4: 

 de zijde van het vaarwater, waar de 
meeste lege vaart is. De lege vaart moet namelijk veel vaker van de geopende brug gebruik maken 

 
Paragraaf 5.6.5: 

vaarweg met 
minste stroming het meest geëigend, omdat daar het minste dwarsverzet van de schepen te 

 

In dit geval is dan niet de stroming alleen maatgevend. De mogelijkheid om op te lijnen in combinatie 
met vaarbaankromming zijn hier de belangrijkste factoren. Bij plaatsing van een beweegbaar brugdeel 
buiten de vaargeul moet het schip vanuit de hoofdgeul een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre maken 
om het beweegbare deel te passeren. De Richtlijnen Vaarwegen 2020, schrijven in Paragraaf 3.7.4 
voor dat drie scheeplengtes benodigd zijn voor het maken van een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre 
(voor deze klasse vaarweg zijnde een CEMT klasse VI-b vaarweg in de bocht van De Esch).  

In zone C en D is aan de zuidzijde geen mogelijkheid om op te lijnen voor een beweegbaar brugdeel 
dat buiten de hoofdgeul is geplaatst in verband met de fysieke aanwezigheid van de nieuwe langsdam. 
In zone C en D is derhalve de voorkeurslocatie van het beweegbare brugdeel de noordoever. Plaatsing 
van het beweegbare brugdeel aan de zuidzijde zal in verband met de aanwezigheid van de langsdam 
aldaar resulteren in aanpassingen aan de vaargeul. Manoeuvres door een zuidelijk gelegen 
beweegbaar brugdeel zijn riskanter in verband met het tijdig oplijnen van het schip. Nader onderzoek 
is nodig om vast te stellen in welke mate dit mogelijk is. 
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Op de oostelijke grens van zone F ligt het beweegbare deel van de van Brienenoordbrug. Plaatsing van 
het beweegbaar deel aan de zuidkant van de vaargeul is in zone F in verband met een te korte 
oplijnlengte naar de Brienenoordbrug niet haalbaar omdat er minimaal een oplijnlengte benodigd is van 
drie scheeplengtes5. In zone F is in verband met het oplijnen van het schip derhalve alleen een 
beweegbaar brugdeel aan de noordoever mogelijk. Hierbij wordt uitgegaan van een schip wat 
zelfstandig vaart.  Bijzondere transporten en/of schepen met sleepboten hebben ook lengte nodig om 
op te lijnen. Voor dergelijke transporten is nader (simulatie)onderzoek benodigd om te bepalen wat 
hiervoor de oplijnlengte is. Dergelijke transporten vallen buiten het kader van de Richtlijnen Vaarwegen. 
De binnenvaartschepen varen zonder assistentie van sleepboten. 

In Zone B is er geen onomstotelijke voorkeur voor een locatie van een beweegbaar brugdeel. Op basis 
van eerder onderzoek voor een brug in de bocht van De Esch (zie [Ref. 6]) en besprekingsverslagen 
met betrokkenen (zie Appendix 3) lijkt er een lichtelijke voorkeur voor een beweegbaar brugdeel aan 
de noordoever. Op basis van aanvullend simulatie onderzoek kan de voorkeurslocatie verder worden 
bepaald. 

Bij een aan één zijde van de rivier geplaatst beweegbaar bruggedeelte zal er altijd kruisend verkeer op 
dit deel van de vaarweg zijn, in verband met de locatie van de beweegbare brugdelen van de 
Brienenoordbrug en de Koninginnebrug. In zone E heeft in verband met het oplijnen naar de van 
Brienenoordbrug de noordoever de voorkeur. In zone E is aan de noordzijde de stroming gedurende 
vloed en eb lager, in vergelijking met de zuidzijde. In het meest westelijk deel van zone E kan aan de 
zuidzijde geen beweegbaar deel worden geplaatst als rekening wordt gehouden met drie scheeplengtes 
oplijnlengte vanaf de langsdam bij het stadion, zie Figuur 7-1. 

In zone A is de westelijke oever de voorkeurslocatie voor een beweegbaar brugdeel. In zone A ligt het 
beweegbare brugdeel dan in de binnenbocht, waar de minste stroming staat. 

           
5 Bij een grote dwarsverplaatsing van het schip vanaf de zuidoever (in zone E) naar de noordoever zal 
waarschijnlijk een langere oplijnlengte dan drie scheepslengtes benodigd zijn. 



Rapport nr. 33023-3-MO-rev.1.0 63

 

 

Figuur 7-1: Zonering en oplijnlengtes. 

In zone E en F dient het beweegbare brugdeel aan de noordoever geplaatst te worden in verband met 
de locatie van het beweegbare brugdeel van de nabij gelegen Van Brienenoordbrug. Bruggen in die 
zone dienen conform Paragraaf 5.2.3 uit de Richtlijnen Vaarwegen 2020, zo dicht mogelijk tegen elkaar 
aan te worden gebouwd. Conform Paragraaf 5.2.5 van de Richtlijnen Vaarwegen 2020 dient tussen 
twee opeenvolgende bruggen minimaal 4,5.L (scheepslengte) aanwezig te zijn om de bruggen als 
onafhankelijk te beschouwen en de schepen de gelegenheid te geven om koerscorrecties uit te laten 
voeren. Omdat er hier sprake is van stromend water (stroomsnelheden > 0,5m/s) dient de onderlinge 
afstand vergroot te worden met een factor k = 1 + (Vc-0,5)/Vs, waarbij Vc de maatgevende 
stroomsnelheid is en Vs de maatgevende vaarsnelheid door het water bij passage van de brug, zie 
Paragraaf 5.2.6 van de Richtlijnen Vaarwegen 2020. De factor k is nader uitgewerkt in Tabel 7-1, waarbij 
rekening is gehouden met de maatgevende vloed stroming op de midden-as van de vaargeul en de 
beperking in het zoekgebied van de vaarsnelheid door het water. 

Tabel 7-1: Inschatting van de factor k en bepaling lengte onafhankelijke bruggen. 

Bepaling onderlinge afstand tussen bruggen voor onafhankelijke bediening. 

Vs (vaarsnelheid door het water) =13 km/uur 3,6 m/s (op basis van snelheidsbeperking) 
Vc (maatgevend vloed stroomsnelheid) =1,8 m/s 
k =1,36 
Onafhankelijke brug (stilstaand water) = 4,5.L (scheepslengte) 
Onafhankelijke brug (stromend water) = 6,1.L (scheepslengte) 
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Wanneer een brug binnen de 6,1.L (na correctie voor stromend water) wordt geplaatst, dan dienen 
aanvullende maatregelen genomen te worden (onder andere gelijktijdige bediening) en dienen de 
beweegbare delen van beide bruggen in één lijn met elkaar geplaatst te worden. Deze lengte bestrijkt 
in het zoekgebied minimaal Zone F en E. De oplijnlengte van 3,0 L (zoals genoemd in Figuur 7-1), geldt 
als minimale oplijnlengte voor de Van Brienenoordbrug zelf. 

Inpassing 
Het voorgaande beschrijft de vanuit nautisch oogpunt bekeken voorkeurslocatie. Het stelt daarmee niet 
vast of een beweegbaar brugdeel kan aan de andere zijde dan de voorkeurslocatie. Onafhankelijk van 
de zijde waar het beweegbare brugdeel wordt beoogd, zijn aanpassingen van de oever dan wel het 
verplaatsen van de hoofdvaargeul benodigd. Op basis van inpassingstekeningen zal moeten worden 
beoordeeld in welke mate de oplijnlengte te realiseren is en wat de consequenties hiervan zijn qua 
oeveraanpassingen. Op basis van aanvullend onderzoek (stromingsberekeningen en nautische 
simulaties), kan worden beoordeeld in welke mate varianten mogelijk zijn. Een verificatie met behulp 
van nautische simulaties inclusief menselijk handelen kunnen de voorkeurslocatie van het beweegbare 
brugdeel na inpassing verder vastleggen. 

Wachtplaatsvoorzieningen 
Bij een beweegbare brug horen ter weerszijden van de brug wachtplaatsen, omdat zich altijd een 
situatie kan voordoen dat de brug (nog) niet bediend wordt. Een wachtplaats is gesitueerd aan 
stuurboordzijde van de vaarweg. Een wachtplaats voor de beroepsvaart moet aan de volgende eisen 
voldoen: 

 Een schip moet vlot kunnen aanleggen en slaags komen voor de brug; 

 De wachtplaats mag geen hinder geven voor de doorgaande vaart; 

 De hoogte en de afstand van de meerpalen en de hoogte van de bolders moeten afgestemd 
zijn op de vaarwegklasse; 

 De bodem- en oeververdediging moet voldoende erosiebestendig zijn. 

Maatvoering voor het inpassen van een wachtplaats is opgenomen in Figuur 7-2. 

 

Figuur 7-2: Wachtplaatsvoorziening beweegbare brug (RVW 2020, Paragraaf 5.9.2). 

Tabel 7-2: Maatvoering voor wachtplaatsvoorziening (RVW 2020, Paragraaf 5.9.2). 

Klasse A [m] B [m] C [m] d/L E [m] F [m] 
VI-b 22 27 (33) 4 1,5 6,5 4,5 
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In het geval dat er bij een vaarweg met een langsstroom van meer dan 0,5 m/s (rivieren) toch gekozen 
wordt voor een beweegbare brug dan moet in de afstand van de wachtplaats tot de brug aan  
weerskanten van de brug de stroomsnelheid in rekening worden gebracht. De relatieve afstand tot de 
brug (d/L) wordt dan opgeschaald met een vermenigvuldigingsfactor k. Deze vermenigvuldigingsfactor 
is in Tabel 7-1 reeds uitgewerkt. 

Rekening houdend met het (ruimtelijk) toepassen van wachtplaatsvoorziening heeft ook hier plaatsing 
aan de binnenzijde van de bocht (aan de noord-oever) de voorkeur. 
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8 ZICHTLIJNEN 

De benodigde zichtlijnen zijn conform de definitie uit de Richtlijnen Vaarwegen 2020 bepaald. Hierbij is 
de as van de vaargeul gehanteerd in plaats van de as van de vaarweg, omdat de zichtlijnen origineel 
gedefinieerd zijn voor kanalen (waar de vaarweg samenvalt met de vaargeul).  

Conform de Richtlijnen Vaarwegen 2020 geldt voor zichtlijnen: 
Een in de as van de vaargeul varend schip klasse I t/m Va en VI-a moet over een lengte van 5 L (L= 
lengte van het maatgevende schip), met een maximum van 600 m, vrij zicht hebben op het 
tegemoetkomende verkeer in de as van de vaargeul, teneinde een gecontroleerde stopmanoeuvre 
te kunnen maken. Voor de klassen Vb, VI-b en VI-c is vrij zicht over 3 L minimaal benodigd; hiermee 
wordt een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre mogelijk gemaakt. 
 
De zichtlijn wordt gemeten vanaf de positie van de (beroeps)schipper. Aan deze norm ligt de 
veronderstelling ten grondslag, dat beide schippers reageren op het moment dat zij het andere schip 
zien en in staat zijn tijdig actie te ondernemen. Tussen de zichtlijn en de vaarweg mag geen 
bebouwing of het uitzicht belemmerende begroeiing aanwezig zijn. Het vrij te houden vlak mag niet 
hoger liggen dan 2,5 boven de gemiddelde waterstand. 

 

Figuur 8-1: Definitie van benodigde zichtlijn conform Richtlijnen Vaarwegen 2020. 

De Nieuwe Maas rond de bocht van De Esch is een klasse VI-b vaarweg. Het maatgevende schip voor 
de zichtlijnen is in dit geval het duwstel met een lengte van 195 m (4-baks duwstel met Europa II 
bakken). 
Het verschil in zichtlengte tussen 3 L=585 meter en de voor een klasse VI-a gestelde maximum van 
600 meter is marginaal. 

Voor het bepalen van de vrije zichtlijnen zijn in het zoekgebied om de 25 meter dwarsraaien gezet. Het 
midden van de vaargeul (na verplaatsing door de nieuwe langsdam) is hierbij bepaald. Daarna zijn de 
zichtlijnen over de as uitgezet met een lengte van 600 meter. Dit is gedaan voor zowel een opvarend 
als een afvarend schip. 

De op deze wijze verkregen zone die vrij moeten worden gehouden van begroeiing en bebouwing 
(volgend uit de zichtlijnen) valt binnen de vaargeul. Conform de CCR-eisen mogen er geen brugpijlers 
worden geplaatst in de vaargeul (zie Paragraaf 2.4.1). Wanneer aan deze eis wordt voldaan, dan staan 
de brugpijlers buiten de vaargeul en is er geen belemmering van brugpijlers op de benodigde vrije 
zichtlengte. De omhullende in de binnenbocht waarbij de zichtlijnen voor het opvarende en afvarende 
schip zijn gecombineerd is opgenomen in Figuur 8-3. 
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Figuur 8-2: Bepaling van de zichtlijnen in de bocht van De Esch voor een opvarend en afvarend schip. 

 

Figuur 8-3: Omhullende (in paars) van de zichtlijnen in de vaargeul.  
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek. 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-07 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag Ministerie I&W, Rijkswaterstaat en Centrale Commissie 

Rijnvaart (CCR) 
 
Aanwezig (31-08-2020): 
Pepijn Koops  PK Ministerie van I & W (Binnenvaart en Vaarwegen) 
Karin Kerkhof  KK Ministerie van I & W (Binnenvaart en Vaarwegen)  
Ivo ten Broeke  ItB Rijkswaterstaat (CCR) 
Leo Bijkerk  LB Rijkswaterstaat (Basisnet Regionaal) 
Manon Kruiskamp MK Rijkswaterstaat (Basisnet Landelijk) 
Otto Koedijk  OK Rijkswaterstaat (Water, Verkeer en Leefomgeving) 
Melle Zegel  MZ Rijkswaterstaat (Regio West Nederland Zuid) 
Willem de Weerd WdW Havenbedrijf Rotterdam Divisie Havenmeester 
Martin van der Wel MvdW MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is. Tijdens de introductie vullen Melle en Willem aan met betrekking tot de totstandkoming 
van het vraagstuk en de aanleiding van het onderzoek. Melle geeft hierbij aan dat er verschillende 
wijzen zijn waarop naar een mogelijke nieuwe oeververbinding kan worden gekeken: 

1.) Vanuit het Basisnet gevaarlijke stoffen; 

2.) Vanuit wettelijke voorschriften CCR en/of beleid I&W; 

3.) Vanuit Richtlijnen Rivieren. 

in latere fase verder worden uitgewerkt. 
 
Vigerend beleid 
PK (I&W) 1.) Het zoekgebied in de bocht van Esch, gelegen tussen de Brienenoordbrug en de 

Koniginnebrug maakt deel uit van het Havengebied Rotterdam en is het kader van 
de Richtlijnen Vaarwegen (2017) gekenmerkt als maritieme toegangsweg. 

 2.) In een brief aan de kamer heeft de Minister op 6 juni 2019 de resultaten van een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gedeeld. Deze MKBA is 
uitgevoerd voor brughoogtes op de 4 kansrijke vaarwegcorridors waarbij ook is 
gekeken naar de oeververbindingen in de zeehavengebieden. In het 
achterliggende rapport zijn de uitgangspunten en uitkomsten opgenomen.  

 3.) De MKBA Doorvaarthoogte Kunstwerken In Relatie Containervaar is te 
downloaden via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/06/mkba-
doorvaarthoogte-kunstwerken-i-r-t-containervaart 

 4.) In de brief aan de kamer is het onderzoek aangeboden, met uitgangspunten en 
de beleidsmatige conclusies van de minister. 

 5.) In de kamerbrief zijn als beleidsconclusies opgenomen dat de oeververbindingen 
in de zeehavengebieden niet te vergelijken zijn met die op de vaarwegcorridors 
aangezien hier naast grote binnenvaartstromen ook veel zeevaart, haven 
gerelateerd hoog transport en kruisend scheepvaart-, spoor- en wegverkeer 
passeert.  
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o Voor de oeververbindingen past I&W, daar waar het bevoegd gezag is, 
maatwerk toe waarbij de voorkeur uitgaat naar tunnelverbindingen om 

vermijden. Deze aanpak is in lijn met decennialang gevolgde richtlijnen en beleid 
op dit punt.  
o Daar waar een tunnel niet mogelijk/haalbaar is dient er te worden gekozen voor 
een zo hoog mogelijke beweegbare brug die de nautische veiligheid in het gebied 
zoveel mogelijk kan garanderen. Hierbij is de afweging van belang dat met een 
hoogte van minimaal 11,35 m. boven de maatgevende waterstand (4 laags lege 
high cube containers) interactieproblemen tussen kruisend landverkeer en de 
containerbinnenvaart kunnen worden vermeden.  

o Daar waar anderen bevoegd gezag zijn, probeert I&W als vaarwegbeheerder in 
samenspraak op dezelfde manier tot een geschikte oplossing te komen.  

o Bovenstaande eisen wegen minder zwaar indien er een goed vaarwegalternatief 
in het zeehavengebied beschikbaar is waardoor de onbelemmerde doorvaart 
richting het achterland niet in het geding komt. 

o Bij nieuwbouw of vervanging zal I&W, voor bruggen gelegen op alle elf 
onderzochte vaarwegcorridors en de bruggen gelegen in de zeehavengebieden, 
dient rekening te worden gehouden met een per brug te bepalen extra 
hoogteopslag, voor zover hogere waterstanden in de toekomst invloed hebben op 
de vaarweg waarover deze brug gelegen is.  

 
Conclusie (implementatie beleid op locatie 3e oeververbinding): 

Deze specifieke locatie is onderdeel van de verbinding tussen de 
Rotterdamse haven en het Duitse achterland waar veelvuldig met 5/6-laags 
containerschepen passeren. Het maatwerk dat voor een nieuwe 
brugverbinding op deze locatie in het Zeehavengebied dient te worden 
toegepast is gericht op het vermijden interactie tussen droge en natte 
vervoersstromen.  

Er kan hierbij dus niet automatisch worden uitgegaan van een hoogte van 
11,35 m ten opzichte van MHW (maatgevend hoog water) maar eerder voor 
een hogere hoogte gegeven de specifieke situatie.  

Daarbij komt dat de verdere schaalvergroting in de binnenvaart, de 
bundeling van containeroverslag op logistieke hubs in het achterland en de 
verdere zeespiegelstijging in de komende decennia een hogere brug 
vereisen om toenemende toekomstige interactieproblemen te vermijden.  
 

 6.) Het beleid is geldend aan zowel de natte (rivier/vaarweg) als de droge (land) kant. 
 7.)  over een 

nieuwe oeververbinding over het IJ (Amsterdam); de ontwerpen moesten voldoen 
aan de Richtlijnen Vaarwegen en er is maatwerk voor de brughoogte toegepast 
waarbij is geadviseerd om nieuwe bruggen in het zeehavengebied van 
Amsterdam aan te leggen op  12,50 m. tov MHW (maatgevend hoog water). 

   
 A.) MARIN ontvangt de stukken conform punt 3, 4 en 5. 
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Commissie Centrale Rijnvaart (CCR): 
ItB (CCR) 1.) In de Akte van Mannheim zijn wettelijke eisen geformuleerd aan infrastructuur ten 

behoeve van de scheepvaart. 
 2.) De Akte van Mannheim is conform artikel 2 geldend in de bocht van Esch. 
 3.) De vaarwegen in Nederland zullen naar verwachting niet van CEMT klasse VI 

naar een hogere vaarweg klasse (klasse VII) gaan. Bij klasse VII wordt er met 9 
bakken (3 lang en 3 breed gevaren).  

 4.) De Nieuwe Maas vormt een back-up in het transport netwerk wanneer de Oude 
Maas gestremd is. 

 5.) Bij het ontwerp van de Willemsbrug is een lagere doorvaarthoogte gekozen, maar 
op aanwijzing van de bevoegde autoriteit opvijzelbaar uitgevoerd.  
Het ontwerp van de Willemsbrug is derhalve niet maatgevend voor een nieuwe 
oeververbinding. 

 6.) CCR schrijft voor dat: 
 De vaargeul dient vrij te zijn van hinderlijke obstakels die de vlotte en veilige 

vaart belemmeren.  
 Bruggen moeten het vaarwater van de Rijn in principe zonder pijlers 

overspannen. Afwijkingen hiervan moeten deugdelijk onderbouwd worden.  
 Indien pijlers in het vaarwater zijn voorzien, mag de doorvaartopening van 

een nieuwe brug echter niet minder zijn dan de doorvaartopening van 
bestaande of geplande bruggen in de nabijheid, opdat er geen bijkomende 
beperking ontstaat. 

 7.) Er mag geen pijler in de benodigde vaarweg worden geplaatst en er mag geen 
functieverlies optreden. 

 B.) Via de website van de CCR is de Akte in te zien. MARIN wacht aanvullende akte 
bepalingen voor punt 5 af. 

 
Basisnet gevaarlijke stoffen 
LB (regio) 
MK (landelijk) 

1.) In het basisnet is vastgelegd wat de minimale ruimte voor de vaargeul, een 
zogenaamde flessenhals, moet zijn 

 2.) Er is een 
uit Basisnet Water  
Bij een toepassing van een brug dienen deze opgevolgd te worden. 

 C.) O.b.v. het basisnet beleid mag het plaatsgebonden risico (PR) 10-6 langs 
basisnetvaarwegen niet op de oever liggen. Zowel in de huidige als toekomstige 
situatie ligt de PR 10-6 contour langs de Nieuwe Maas nergens op de oever. 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met een nieuwe oeververbinding. 
 
Daarnaast is in artikel 3.5 van het Besluit externe veiligheid transport (Bevt  ook 
onderdeel van het basisnet beleid) in combinatie met artikel 13 van de Regeling 
basisnet (idem) een uitzondering gemaakt op het verbod om op 
basisnetvaarwegen binnen de gebruiks- c.q. risicoruimte te bouwen, mits wel 
voldaan wordt aan andere geldende regelgeving (met name artikel 2.1.3 van het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, dat stelt dat objecten in 
rijkswateren de doorvaart van de scheepvaart en zichtlijnen niet mogen 
belemmeren). Rijswaterstaat mag daarom geen vergunning verlenen aan 
objecten die het vlot en veilig gebruik van de vaarweg door de beroepsvaart 

genoemde flessenhalzen (deze mogen niet verkleind worden): 
 Fysieke flessenhalzen  smalste deel van de vaarweg 
 Risico-technische flessenhalzen  locatie met verhoogde 

ongevalsfrequentie waarbij de PR 10-6 contour de oever eerder zal 
raken dan in de fysieke flessenhals 

 4.) Wanneer in een latere fase de dimensionering van een brug bekend zijn, dan 
kan geverifieerd of deze aan het basisnet voldoet. 
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 5.) 
gebied dat in basisnet aangeduid wordt als Nieuwe Maas (Delfshavense Schie 
tot splitsing Noord en Lek). In dit gebied ligt alleen flessenhals B47: een fysieke 
flessenhals van 247,85 m breed.  
Dus: wanneer de 3e oeververbinding in Rotterdam een brug wordt, moet de 
vaargeul onder de brug minimaal 247,85 m breed zijn o.b.v. het basisnet beleid 
(maar er mogen wel pijlers binnen die breedte zijn) mits de uitvoering van de 
brug niet leidt tot een verhoging van de ongevalsfrequentie (oftewel de kans op 
een ongeval) ter plaatse van de brug (hetgeen mogelijk dus pleit voor geen of 
zeker geen zicht beperkende of op andere wijze ongeval verhogende uitvoering 
van eventuele brugpijlers) 

 6.) 

 
 7.) Zoals ook in de legenda van het voorgaande figuur te zien is, wordt dit deel van 

het basisnet aangeduid als een vaarweg waarop alleen binnenvaart plaatsvindt. 
Maar dat betekent niet dat er in de praktijk geen zeevaart kan voorkomen, het 
betekent dat op dit deel van de vaarweg minder dan 10% van alle beroepsvaart 

van het transport van gevaarlijke stoffen voor omwonenden gekeken wordt. 
Oftewel naar de som van alle kansen op een ongeval maal het effect van een 
gevaarlijke stof op omwonenden wanneer bij het ongeval een uitstroming uit de 
ladingtank optreedt. En in het verleden is gebleken dat pas bij meer dan 10% 
zeevaart op de vaarweg een werkelijke bijdrage aan het externe veiligheid risico 
van het transport van gevaarlijke stoffen optreedt. Reden daarachter is 
tweeledig. Aan de ene kant is pas boven die 10% zeevaart sprake van een 
zodanige toename van de kans op of het effect van de uitstroming uit het 
binnenvaartschip, dat dit een significante bijdrage aan het risico vormt (doordat 
een zeevaartschip een grotere kans heeft om een binnenvaartschip lek te varen 
én de grootte van de uitstroming uit het binnenvaartschip dan gemiddeld ook 
groter zal zijn). Aan de andere kant zal ook pas bij meer dan 10% zeevaart een 
significante bijdrage aan het risico kunnen optreden van uitstromingen uit een 
zeevaartschip (dit omdat binnenvaartschepen zoveel kleiner, minder sterk, enz. 
zijn dat de kans dat een binnenvaartschip een zeevaartschip lek kan varen te 
verwaarlozen is en pas bij meer dan 10% zeevaart voldoende zeevaartschepen 
op een vaarweg zijn dat er een reële kans is dat een aanvaring tussen 2 
zeevaartschepen plaatsvindt, waarbij één van beiden lek raakt)  
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Richtlijnen Vaarwegen 
OK 1.) De Richtlijnen Vaarwegen (RVW) zijn recentelijk herzien en daarbij uitgebreid met 

rivieren. De status van de RVW  is beschreven in Paragraaf 1.2.1. In de RVW zijn 
de wettelijke voorschriften en beleid -zoals genoemd in voorgaande Introductie- 
geïncorporeerd.   

 2.) In de laatste alinea van Paragraaf 3.3.2 wordt aangegeven met welk 
klimaatscenario moet worden gerekend ter bepaling van de toekomstige 
maatgevend hoge waterstand voor de scheepvaart (i.c. grenspeil).  

 
Allen 

 Het Ministerie van I&W c.q. Rijkswaterstaat beoordeelt de vergunningaanvragen die onder 
haar gezag valt (met name de Waterwet); 

 De Minister van I&W heeft het beleid dienaangaande vastgesteld; 
 Juridische bindend zijn de internationale protocollen van de CCR en het Basisnet vervoer 

gevaarlijke stoffen; de Richtlijnen Vaarwegen zijn in het verleden meermaals in rechte 
getoetst; 

 Binnen het geheel is participatie van de vaarwegbeheerders van belang. 
 
Afsluiting 
MARIN dankt de aanwezigen. MARIN ontvangt de genoemde stukken van het ministerie van I&W en 
Basisnet en wacht de aanvullingen vanuit de CCR af. MARIN stelt het besprekingsverslag op. 
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Ministerie van 
Infrastructuur en 
Waterstaat 
Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag 
 
T 070-456 0000 
F 070-456 1111 
 

Ons kenmerk 
IenW/BSK-2019/127403 

 
Bijlage(n) 
1 

 

 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
2513 AA  DEN HAAG  

  
Datum 6 juni 2019 
Betreft Vervolg Kosten-batenanalyse brughoogtes (4 kansrijke 

vaarwegcorridors) 

 

Geachte voorzitter, 

De afgelopen jaren heb ik naar aanleiding van vragen van Schuttevaer 
geconstateerd dat de huidige streefbeelden voor brughoogtes uit de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) niet meer overeenkomen met de praktijk. Als 
gevolg van de opkomst van de 30 centimeter hogere (high cube) container, blijkt 
de in de SVIR gehanteerde koppeling van de doorvaarthoogte ten opzichte van het 
aantal containerlagen (9,10 m= 4-laags, 7,00 m= 3-laags) op kanaaldelen 
ontoereikend.  
Naar aanleiding van het toenemend aandeel high cube containers is u op 2 mei 
2017 een kosten-batenanalyse aangeboden voor de directe generieke verhoging 
van bruggen over 11 onderzochte vaarwegcorridors.  
Tevens is u toen toegezegd een gedetailleerdere MKBA te laten uitvoeren voor de 
vier vaarwegcorridors Westerschelde - Rijn/Antwerpen - Rotterdam, Amsterdam - 
Rotterdam, Amsterdam - Noord-Nederland en de gekanaliseerde delen van de 
Maasroute (Weurt - Born), die mogelijk kansrijk waren om bruggen te verhogen 
boven de huidige SVIR-streefwaarden.  
 
De uitgangspunten en resultaten van laatstgenoemd onderzoek zijn besproken 
met vertegenwoordigers van het Centraal Overleg Vaarwegen/COV 
(BLN/Schuttevaer, CBRB, Evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers) en de 
havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam.  
Op basis van die gesprekken is afgesproken om de belangrijkste beweegbare 
bruggen en de situatie van de oeververbindingen in de zeehavengebieden aan het 
onderzoek toe te voegen, omdat situaties in zeehavens door het grote aantal 
kruisende stromen anders zijn dan bij vaarwegen in het achterland.  
 
Het laatste MKBA-onderzoek is inmiddels afgerond en met deze brief bied ik u dit 
onderzoek, de uitgangspunten en uitkomsten en mijn beleidsmatige conclusies 
aan. 
 
Met de gemeente Amsterdam en de Fietsersbond Amsterdam zijn de resultaten 
van het onderzoek besproken, vanwege de raakvlakken met het beleid in de 
zeehavengebieden en de voorgenomen oeververbinding bij het IJ. 
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Uitgangspunten onderzoek: 
Voor het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten genomen: 
 Het detailonderzoek naar de vier kansrijke vaarwegcorridors Westerschelde - 

Rijn/Antwerpen - Rotterdam, Amsterdam - Rotterdam, Amsterdam - Noord-
Nederland en de gekanaliseerde delen van de Maasroute (Weurt - Born). 

 Toepassing nieuwe WLO- 1. 
 Beschrijving van vigerend beleid en de hieruit voortgekomen feitelijke 

inpassing van bestaande en toekomstige oeververbindingen in de 
zeehavengebieden.  

 Meenemen van enkele beweegbare bruggen waar zich veel interactie-
problemen voor het kruisend (weg)verkeer voordoen die het gevolg zijn van 
brugopeningen. 

 Toevoeging van het scenario 4-laags lege high cube containers (11,35 m.) en 
het toepassen van een per brug bepaalde hoogtetoeslag voor bruggen over 
vaarwegen die onderhevig zijn aan hogere waterstanden om de functionaliteit 
gedurende de levensduur te waarborgen. 

 Meegenomen zijn meerkosten van verhoging bij wegbruggen, integrale 
vervangingskosten bij spoorbruggen, omvaarkosten bij alternatieve routes 
met beweegbare bruggen en de baten voor de binnenvaart. 

 Naast efficiencybaten zijn de modal shift, luchtkwaliteit, 
leefbaarheid/geluidshinder, veiligheid en vermeden congestiekosten in de 
MKBA meegenomen. 

 Baten zijn meegenomen na een veronderstelde bouwperiode van 10 jaar.  
 
Uitkomsten op basis van dit vervolgonderzoek: 
 De MKBA-score voor verhoging van bruggen boven de huidige streefwaarden 

uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op alle corridors 
negatief. Ook de MKBA-scores bij de onderzochte beweegbare bruggen zijn 
negatief. 

 Daarnaast is de score voor de vier kansrijke vaarwegcorridors negatiever 
geworden in vergelijking met de eerdere MKBA. Dit is het gevolg van nieuwe 
lagere WLO- de aanzienlijk hogere investeringen bij het verhogen 
van spoorbruggen.  

 Er zijn meerdere gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de uitkomsten op 
robuustheid te testen waarbij onder andere is gekeken naar een verandering 
van kosten en verkeersprognoses. Deze leiden niet tot andere scores. 

 
Gezien de negatieve uitkomsten van het MKBA-onderzoek, ben ik tot de volgende 
beleidslijn gekomen: 
 Uitgangspunt voor brughoogten blijft vooralsnog de huidige (inter)nationaal 

vastgestelde streefwaarden en normen voor doorvaarthoogtesystematiek van 
alle elf onderzochte corridors.   

 Het aan de doorvaarthoogten gekoppelde aantal lagen containers vervalt, 
aangezien dit in de praktijk niet meer klopt door de opkomst van de high cube 
container. 

 In lijn met de SVIR worden de streefwaarden voor doorvaart op de 
verschillende binnenvaartcorridors daarmee: 

 

                                                
1 
opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal 
Planbureau) en vormen de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van 
de fysieke leefomgeving in Nederland. 
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1. Rotterdam  Duitsland/Merwede, Waal: 9,10 m. tov MHW;  
2. Rotterdam  Antwerpen/Westerschelde  Rijn: 9,10 m. tov MHW;  
3. Amsterdam  Rotterdam/Lek, ARK: 9,10 tov MHW;  
4. Amsterdam  Noord-Nederland: 9,10 m. tov MHW;  
5. Maasroute; Weurt  Born: 9,10 m. tov MHW;  
6. Maasroute; Geertruidenberg  Oss: 9,10 m. tov MHW;  
7. Maasroute; Oss  Heumen: 9,10 m. tov MHW;  
8. Amsterdam  Rijn; Nieuwegein  Tiel: 9,10 m. tov MHW; 
9. Rijn  Oost-Nederland 

o Gelderse IJssel tm Zutphen: 9,10 m. tov MHW; 
o Twentekanalen: 7,00 m. tov MHW;  

10. Geertruidenberg  Tilburg: 7,00 m. tov MHW;  
11. 's-Hertogenbosch  Veghel: 7,00 m. tov MHW. 

 
 Bij nieuwbouw of vervanging van bruggen zal ik per specifiek object op de vier 

meest kansrijke corridors maatwerk toepassen door aspecten als nautische 
veiligheid, cofinanciering en het economische/specifieke belang op 
(deel)corridorniveau af te wegen ten opzichte van de kosten van een hogere 
brug (dan bovengenoemde streefwaarden). Hierbij zal ik bij het ontwerp 
streven naar een toekomst-bestendige oplossing, waarbij 
verbeteringsmogelijkheden en innovaties worden meegewogen.   

 Bij nieuwbouw of vervanging houd ik, voor bruggen gelegen op alle elf 
onderzochte vaarwegcorridors en de bruggen gelegen in de zeehaven-
gebieden, rekening met een per brug te bepalen extra hoogteopslag, voor 
zover hogere waterstanden in de toekomst invloed hebben op de vaarweg 
waarover deze brug gelegen is. 

 De oeververbindingen in de zeehavengebieden zijn niet te vergelijken met die 
op de vaarwegcorridors aangezien hier naast grote binnenvaartstromen ook 
veel zeevaart, haven gerelateerd hoog transport en kruisend scheepvaart-, 
spoor- en wegverkeer passeert. Voor deze oeververbindingen: 

o Pas ik, daar waar ik bevoegd gezag ben, maatwerk toe waarbij de 
voorkeur uitgaat naar tunnelverbindingen om interactieproblemen van 

Deze 
aanpak is in lijn met decennialang gevolgde richtlijnen en beleid op dit 
punt.   

o Daar waar een tunnel niet mogelijk/haalbaar is dient er te worden 
gekozen voor een zo hoog mogelijke beweegbare brug die de 
nautische veiligheid in het gebied zoveel mogelijk kan garanderen. 
Hierbij is de afweging van belang dat met een hoogte van minimaal 
11,35 m. boven de maatgevende waterstand interactieproblemen 
tussen kruisend landverkeer en de containerbinnenvaart kunnen 
worden vermeden. 

o Daar waar anderen bevoegd gezag zijn, probeer ik als 
vaarwegbeheerder in samenspraak op dezelfde manier tot een 
geschikte oplossing te komen.    

o Bovenstaande eisen wegen minder zwaar indien er een goed 
vaarwegalternatief in het zeehavengebied beschikbaar is waardoor de 
onbelemmerde doorvaart richting het achterland niet in het geding 
komt. 

o Specifiek voor de situatie op het Noordzeekanaal en het IJ is 
momenteel een traject opgestart om met een externe commissie van 
deskundigen in overleg met de gemeente en alle betrokken partijen te 
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bepalen welke oeververbindingen daar het meest geschikt zijn. De 
resultaten daarvan zal ik u te zijner tijd laten weten. 

 Bovenstaande sluit aan bij internationale streefbeelden die in de  
(CCR-)buurlanden voor soortgelijke vaarwegen worden gehanteerd. 
Vooralsnog worden ook daar geen grotere hoogtenormen voorzien ten gevolge  
van de opkomst van high cube containers.  
 

Het feit dat grootschalige ophoging van bruggen boven de huidige SVIR-waarden 
derhalve niet aan de orde is, vraagt van marktpartijen dat zij zich blijven inzetten 
voor betere benutting en (andere) belading van schepen door logistieke 
samenwerking en innovaties in scheepsontwerpen. 
 
Verder zal ik, zoals ik u op 26 maart 2019 heb laten weten, met een eenmalige 
impuls via het programma Beter Bediend op de routes over het IJsselmeer naar 
Noord-Nederland (Roggebot-Nijkerk, Gaarkeuken, Enkhuizen-Den Oever) en de 
Hollandsche IJssel/Gouwe (Algerasluis) de bedientijden bij beweegbare bruggen 
tijdelijk uitbreiden en bij sluizen en bruggen waar vooraanmelding aan de orde is 
de procedure hiervoor vergemakkelijken. 
 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 
De laatste jaren is regelmatig ter discussie gesteld of de internationale normen1 voor doorvaarthoogtes van 
bruggen, met name over kanalen, nog wel voldoen als gevolg van marktontwikkelingen in de containervaart, 
zoals het gebruik van high-cube containers. Rijkswaterstaat heeft in 2013, op verzoek van de minister van 
Infrastructuur en Milieu, metingen gedaan naar de hoogte en beladingsgraden van 
containerbinnenvaartschepen op de Nederlandse corridors. Hieruit bleek dat de standaarden op kanalen niet 
meer voldoen aan de praktijk. De eerdergenoemde high-cube container is de nieuwe standaard. Er worden 
alleen nog high-cube containers gebouwd. Met een levensduur van 20 jaar betekent dit dat er over 20 jaar 
alleen nog high-cube containers vervoerd zullen worden. De minister wil meer inzicht in de kosten en baten 
indien de infrastructuur moet worden opgehoogd voor high-cube containervaart. 

Zodoende heeft de minister in 2017 een Maatschappelijke kosten-batenanalyse van drie projectalternatieven 
voor het verhogen van vaarwegkruisende kunstwerken op 11 vaarwegcorridors aan de Tweede Kamer 
aangeboden (Kamerbrief van Schultz van Haegen, 2 mei 2017, hier MKBA Doorvaarthoogte Kunstwerken 
Containerbinnenvaart (DKC1) genoemd).2 De analyse was echter te globaal om definitieve uitspraken over 
alle vaarwegcorridors te kunnen doen. De minister heeft daarom besloten een meer gedetailleerde MKBA te 
laten opstellen voor het ophogen van de vaste en beperkt beweegbare bruggen op de vier meest kansrijke 
vaarwegcorridors34, te weten: 

 Westerschelde  Rijn. 
 Maasroute; Weurt  Born. 
 Rotterdam  Amsterdam. 
 Amsterdam  Noord-Nederland. 

 
Voorliggend rapport (hier DKC2 genoemd) bevat de resultaten van deze verdiepingsslag. Daarnaast is in 
deze MKBA voor vier beweegbare bruggen, waarvan de maatschappelijke interactiekosten voor het kruisend 
verkeer als gevolg van brugopeningen hoog scoren, gekeken naar de gevolgen van het aantal 
brugopeningen voor containerbinnenvaart voor het kruisende (weg)verkeer. Deze analyse is een uitbreiding 
op de eerdere studie. Het gaat om de volgende bruggen: 
 Houtribbrug (corridor Amsterdam  Noord-Nederland). 
 Havengebied Rotterdam 

 Erasmusbrug/Willemsbrug (corridor Rotterdam  Amsterdam); 
 Stadsbrug Zwijndrecht en spoorbrug Dordrecht (corridor Westerschelde-Rijn); 
 Spijkenisserbrug (corridor Westerschelde-Rijn). 

 

Aangezien de zeehavengebieden van Amsterdam en Rotterdam naast bestaande beweegbare bruggen ook 
tunnelverbindingen kennen en er in de zeehavengebieden opgaven liggen om bestaande oeververbindingen 
te vervangen en nieuwe oeververbindingen te realiseren, worden de oeververbindingen in deze 
zeehavengebieden in deze MKBA eveneens feitelijk inzichtelijk gemaakt. Dit is nodig om tot een integrale 
weloverwogen beleidsbeslissing te kunnen komen. Zaken als toekomstbestendigheid, de effecten van de 
nieuwe oeververbindingen t.o.v. eerdere investeringen in bestaande oeververbindingen en in 
zeehaveninfrastructuur dienen hierbij eveneens in ogenschouw te worden genomen. 

                                                      

1  van de U.N. Economic Commission for Europe.  
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/02/kosten-batenanalyse-brughoogtes. 
3 Voor de overige vaarwegcorridors is aan de hand van de negatieve MKBA-score besloten om de huidige 
SVIR streefwaarden te handhaven. 
4 In deze studie zijn ook de kosten en baten voor de corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland 
bepaald. Dit is gedaan omdat het aantal containerschepen dat baat heeft van het ophogen van kunstwerken 
op de corridor Amsterdam-Noord-Nederland beperkt is. Uit analyses blijkt dat er vooral een sterke relatie is 
tussen Rotterdam en de havens in Noord-Nederland. Het merendeel van de schepen op deze relatie vaart 
via het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze schepen hebben echter alleen baten wanneer de kunstwerken op 
beide corridors worden verhoogd. 
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In voorliggende MKBA zijn de effecten van vier projectalternatieven voor de ophoging van de kunstwerken 
bepaald, namelijk: 

 Doorvaarthoogte op basis van SVIR-streefbeeld5. 
 Doorvaarthoogte op basis van gemiddelde belading (Scenario 7 uit DKC1). 
 Doorvaarthoogte bij 90% onderschrijding van de in 2012 gemeten containerschepen (Scenario 4 uit 

DKC1). 
 Doorvaarthoogte bij transport van lege containers (Scenario 8). 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de projectalternatieven, de vaarwegklassen, aantal lagen containers en de 
bijbehorende doorvaarthoogtes.  

 

Tabel 1 Doorvaarthoogte in de verschillende projectalternatieven 

Projectalternatief 
Aantal lagen 
containers 

CEMT-klasse 
Doorvaarthoogte (m) 

incl. 30 cm 
schrikhoogte 

SVIR-streefbeeld 4 

Va 9,10 

VIa 9,10 

Scenario 7 (berekening met 
gemiddelde belading) 

4 

Va 10,29 

VIa 10,50 

Scenario 4 (90% 
onderschrijding o.b.v. meting 
2012) 

4 

Va 10,85 

VIa 11,05 

Scenario 8 (berekening 100% 
leeg) 

4 

Va 11,12 

VIa 11,35 

 

Bij de bepaling van de baten van de projectalternatieven is gebruik gemaakt van vervoersprognoses uit de 
WLO- 6.  

 

                                                      

5 
hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden (hoofdverbindingsassen), ten 
minste geschikt zijn voor klasse VIb-schepen en 4-laags containervaart, de doorgaande nationale 
hoofdvaarwegen ten minste voor klasse Va-schepen en 4-laags containervaart en de overige 
hoofdvaarwegen ten minste geschikt zijn voor klasse IV en 3-  
6 Deze twee WLO-
De WLO- paragraaf 2.3. 



 

Onze referentie: 079989017 C  - Datum: 11 oktober 2018 

MKBA DOORVAARTHOOGTE KUNSTWERKEN I.R.T. 
CONTAINERVAART 

9 van 122

Resultaten verdiepingsslag MKBA voor vaste bruggen op de corridors 

Ten opzichte van DKC1 is meer detail aangebracht in de kostenraming, herkomst en bestemmingsrelaties 
met baten en buitenlandse baten (weglekeffecten). Hierdoor zijn onzekerheden rondom de uitkomsten van 
de MKBA verkleind en de nauwkeurigheid vergroot. Daarnaast zijn enkele aanvullende analyses uitgevoerd 
zoals de kosten van omvaren ten opzichte van de kosten van het verhogen van bruggen. 

Aan het einde van deze managementsamenvatting is voor iedere onderzochte corridor een tabel 
opgenomen met de kosten en baten. Tevens zijn grafieken opgenomen die een beeld geven van de grootste 
kostenposten per corridor. Om consistent te zijn met de wijze waarop in DKC1 de resultaten zijn 
gepresenteerd zijn in de tabellen alleen de resultaten opgenomen voor Scenario 7. Dit projectalternatief 
heeft de laagste investeringskosten en het hoogste saldo van kosten en baten. Met de weergave van de 
resultaten van Scenario 7 wordt een goed beeld geven van de kosten en baten van alle projectalternatieven.  

Het projectalternatief SVIR-streefbeeld brengt in het licht van 4 laags high-cube containervaart nauwelijks tot 
geen baten met zich mee. Voor de Maasroute: Weurt-Born geldt dat de kunstwerken op het Maas-
Waalkanaal en Julianakanaal tot Born voldoen aan de SVIR-streefwaarde. Voor de overige corridors geldt 
dat het ophogen van kunstwerken tot het SVIR-streefbeeld nauwelijks extra doorvaarthoogte oplevert. In alle 
gevallen is 3-laags high-cube containervaart mogelijk maar 4-laags niet.  

Voor alle vier corridors en alle projectalternatieven geldt dat, bij een discontovoet van 4,5%, de baten niet 
opwegen tegen de kosten. Dit is ongeacht het economisch groeiscenario. Voor Scenario 7 is de baten-
kostenverhouding het laagst op de corridor Amsterdam-Noord-Nederland en komt uit op <0,01. De hoogste 
baten-kostenverhouding voor dit projectalternatief wordt gerealiseerd op de corridor Westerschelde-Rijn bij 
toepassing van WLO-Hoog. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met de Nederlandse kosten en baten 
is de baten-kostenverhouding op de corridor Westerschelde-Rijn 0,22. In deze berekeningen zijn alle kosten 
van het aanpassen van bruggen op deze corridor meegenomen. Dus ook die van de Noordlandsebrug en 
spoorbrug in België. Zonder het zogenaamde weglekeffect bedraagt de baten-kostenverhouding 0,58 
(Scenario 7 en WLO-Hoog), deze verhouding geldt voor alle kosten en baten voor alle relevante landen. 

Het resultaat wordt vooral bepaald door de kosten van de projectalternatieven. De investeringskosten van 
het verhogen van de spoorbruggen zijn, in vergelijking met wegbruggen, relatief hoog. Afhankelijk van de 
corridor zijn deze 80-90% van de totale investeringskosten. 

De projectalternatieven leiden tot een efficiencywinst en daardoor tot een verlaging van transportkosten. Een 
containerschip kan door de projectalternatieven efficiënter (t.o.v. de beschikbare capaciteit) worden beladen. 
De bezettingsgraad neemt toe en de transportkosten (  per TEU-km) dalen. Afhankelijk van het 
projectalternatief dalen de transportkosten met een percentage tussen de 15-20%. Efficiencywinsten zijn met 
50% tot 90% de belangrijkste baten van de projectalternatieven. Daarnaast leidt een transportkostendaling 
van de binnenvaart tot een verschuiving van containertransport van de weg naar het water. De belangrijkste 
baten die hieruit voortvloeien zijn efficiencywinsten door met een extra laag high-cube container te kunnen 
varen, afname van congestie op de autosnelweg, vermindering van geluidshinder, luchtemissies en beheer 
en onderhoudskosten aan wegen7 en klimaateffecten; en toename verkeersveiligheid. 

Er zijn meerdere aanvullende analyses uitgevoerd om de aannames op robuustheid te testen.  

 Er is onder andere gekeken naar het effect van hogere en lagere (25%) investeringskosten. 
 De gevolgen van het achterwege laten van de CO2-heffing in WLO-scenario Hoog. Dit betekent dat 

transportvolumes in dit scenario toenemen en daardoor de baten.  
 Voor de corridor Westerschelde-Rijn is een aanvullende analyse uitgevoerd waarin de kosten voor het 

omvaren via het Kanaal Zuid-Beveland zijn afgezet tegen de investeringskosten voor het verhogen van 
de bruggen op de corridor via het Schelde-Rijnkanaal. Resultaten maken duidelijk dat de kosten van 
omvaren lager zijn dan de kosten van ophogen.  

De resultaten van deze analyses leiden niet tot andere conclusies. 

                                                      

7 Beheer en onderhoudskosten aan wegen zijn alleen kwalitatief behandeld.  
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Resultaten MBKA voor beweegbare bruggen op de vier corridors en in de zeehavengebieden 

In deze studie is onderzocht of de kosten van ophogen van beweegbare bruggen of de aanleg van tunnels 
opwegen tegen de kosten van hinder voor het wegverkeer of de scheepvaart.  
De resultaten van deze analyse maken duidelijk dat: 

 De wachtkosten van het wegverkeer bij de Spijkenisserbrug veroorzaakt door de containerbinnenvaart 
wegen niet op tegen de aanlegkosten van een tunnel. Daarnaast zijn ook de maatschappelijke kosten 
van alle openingen van de Spijkenisserbrug in 2017, veroorzaakt door zee- en binnenvaart, berekend. De 

 van de kosten 

berekening is echter alleen rekening gehouden met de groei van het wegverkeer en niet van de zee- en 
binnenvaart. Uitgaande van een toename in het aantal zee- en binnenvaartschepen kan de baten-
kostenverhouding in de toekomst wellicht wel positief uitvallen.  

 De kosten van het ophogen van de Houtribbrug (  36 miljoen) niet opwegen tegen de vermindering van 
de wachtkosten van het wegverkeer (contante waarde max  0,5 miljoen)8. 

 De totale wachtkosten voor het vaarwegverkeer bij de Spoorbrug Dordrecht en Stadsbrug Zwijndrecht 
(c  miljoen) lager zijn dan de kosten voor het verhogen van de Moerdijkbruggen 

iljoen) of de kosten voor het vervangen van de spoorbrug bij Dordrecht door een 
iljoen).9 

 De resultaten van de verkenning schetsen het beeld dat het verhogen van de Willemsbrug tot de hoogte 
van de Erasmusbrug maatschappelijk rendabel is voor de projectalternatieven 4, 7 en 8 indien ook de 
corridor Rotterdam  Amsterdam wordt opgehoogd tot hetzelfde projectalternatief. Feitelijk is hier sprake 
van overschatting van de baten aangezien is gerekend met een brughoogte van NAP + 11,15 m tussen 
de referentietekens, terwijl de hoogte in het midden van de Willemsbrug door de kromming één meter 
hoger is en containerschepen in de praktijk gebruik maken van deze grotere doorvaarthoogte. 

 

Resultaten oeververbindingen in de zeehavengebieden 

IenW heeft reeds decennialang het beleid om oeververbindingen in de zeehavengebieden dusdanig robuust 
aan te leggen dat kruisend verkeer zoveel mogelijk ongehinderd kan plaatsvinden.  
Deze havengebieden kennen een andere beleidslijn dan die op de eerder onderzochte vaarwegcorridors. 
Grote delen van de havengebieden worden in de Richt itieme 

nagenoeg geen beperkingen ten aanzien van de doorvaarthoogte gelden.  

De eisen voor de maritieme toegangsverbindingen zijn ingegeven omdat de vaarwegen in het havengebied 
anders dan reguliere achterlandverbindingen/vaarwegcorridors worden gebruikt door meer dan alleen 
(container)binnenvaartschepen. Ook zeeschepen, bijzonder havengerelateerd transport en cruiseschepen 
maken immers gebruik van deze vaarwegverbindingen. In het geval van Amsterdam is tevens de 
recreatievaart een belangrijke vaarweggebruiker. Zo maken het Noordzeekanaal en het IJ deel uit van de 
staande mastroute/open vaarweg richting het IJsselmeer. 

Oeververbindingen die in het verleden in deze havengebieden zijn aangelegd zijn tunnelverbindingen en 
beweegbare bruggen die hoger zijn dan de reguliere SVIR-streefwaarde om interactieproblemen te 
minimaliseren. In het zeehavengebied van Rotterdam voldoen de beweegbare bruggen op de Maritieme 
toegangswegen een groot gedeelte van de tijd aan 4-laags high-cube containerbinnenvaart (11,35 m.). In 
het zeehavengebied van Amsterdam zorgen tunnelverbindingen voor een duurzame oplossing voor eerdere 

                                                      

8 In de corridor Amsterdam - Noord-Nederland heeft de Houtribbrug de meeste openingen veroorzaakt door 
containerbinnenvaart. Dit resultaat maakt duidelijk dat het ophogen van andere beweegbare bruggen in deze 
corridor maatschappelijk niet rendabel is. Voor sommige bruggen geldt dat de intensiteit van het wegverkeer 
hoger is dan bij de Houtribbrug maar dat het aantal openingen veroorzaakt door containervaart (veel) lager 
is dan voor de Houtribbrug.  
9 Indien een schip de Moerdijkbruggen niet kan passeren vaart het om via Dordrecht. Door de bruggen bij 
Moerdijk te verhogen hoeven schepen niet om te varen via Dordrecht en te wachten. 
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aanvaring van bruggen door de zeevaart, die gekenmerkt wordt door beperkte 
manoeuvreerbaarheid. Bruggen kunnen in die zin een nautisch knelpunt vormen voor de scheepvaart.  

Andere interactieproblemen bij kruisende verbindingen zijn lange wachttijden. In paragraaf 5.3.2 van de 
Richtlijnen Vaarwegen 2017 is dit onderwerp nader uitgewerkt. Hierbij krijgt een tunnel of aquaduct, ondanks 
de naar verhouding hoge aanlegkosten, de voorkeur boven een beweegbare brug. Dat kan (mede) het 
gevolg zijn van de hogere kosten voor bediening c.q. beheer en onderhoud van beweegbare bruggen, 
hetgeen geldt voor niet te brede vaarwegen. Met een tunnel of aquaduct zijn interactieproblemen tussen 
land- en waterverkeer in de vorm van lange wachttijden duurzaam opgelost. Concrete recente voorbeelden 
van bovenstaande zijn de tunnelverbindingen in Amsterdam (2e Coentunnel) en Rotterdam 
(Maasdeltatunnel) maar ook de Sluiskiltunnel in Terneuzen.  

 

Verschillen met vorige studie 

De huidige studie (DKC2) heeft als doel onzekerheden rondom de uitkomsten van de eerdere MKBA te 
verkleinen en de nauwkeurigheid van de resultaten te vergroten. Voor alle corridors geldt dat het saldo van 
kosten en baten lager is ten opzichte van de verkennende MKBA (DKC1).  

Sinds 1 april 2016 gelden nieuwe regels voor het disconteren van effecten. Zo is de discontovoet waarmee 
de effecten van publieke fysieke investeringen worden verdisconteerd verlaagd van 5,5% naar 4,5%. Voor 
gezondheidseffecten en klimaateffecten wordt nu een discontovoet van 3,0% gebruikt. Deze wijzigingen 
leiden ertoe dat, bij een gelijk nominaal bedrag, de contante waarde van zowel kostenposten als 
batenposten in DKC2 hoger zijn dan in DKC1. 

Er zijn twee redenen waarom de baten in deze meer gedetailleerde MKBA (DKC2) lager zijn dan in de 
verkennende MKBA (DKC1). In DKC1 is gewerkt met de WLO-
Communities (RC). Deze zijn in 2015 vervangen door de WLO- WLO Hoog en 

verschil tussen Hoog en GE is groot. Een analyse van de prognoses van telpunten 
Weurt, Beatrixsluizen en Volkeraksluizen maakt duidelijk dat het procentuele verschil in aantal TEU tussen 
scenario GE en WLO-Hoog varieert van 22% tot 35%. Daarnaast groeien de vervoersvolumes in de nieuwe 
WLO-  minder hard dan in de oude. 

Naast het gebruik van andere WLO- detaillering van herkomst en bestemmingsrelaties 
met baten ertoe geleid dat het aantal TEU-km met baten voor enkele corridors is afgenomen.  

In de huidige studie zijn de geraamde kosten hoger dan in DKC 1. Het ophogen van bruggen heeft invloed 
op de buitengebieden. De benodigde maatregelen in de buitengebieden zijn in DKC1 op basis van expert 
judgement bepaald. In DKC2 zijn de ontwerpeisen van infrastructuurbeheerders zoals ProRail als 
uitgangspunt genomen en zijn de ontwerpvoorschriften gevolgd in de raming van de kosten. 
Waar in DKC1 vastgoedkosten buiten beschouwing zijn gelaten heeft in DKC 2 aanvullend onderzoek 
plaatsgevonden van vastgoedverwerving. Hierdoor zijn de kosten voor het ophogen van kunstwerken fors 
gestegen. Zo zijn de kosten voor ophogen naar Scenario 7 voor de corridor Rotterdam  Amsterdam 

iljoe iljard.  
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Resultaten verdiepingsslag vaste bruggen 

In tabel 2 tot en met 6 zijn voor elke corridor de resultaten in een tabel en figuur samengevat. De tabel bevat 
de netto contante waarde (NCW) berekeningen voor Scenario 7 (gemiddelde belading (65% bezetting, 
waarvan 65% beladen)) bij toepassing van de twee WLO-
rekening is gehouden met het zogenaamde weglekeffect, het Nederlandse deel van de baten is opgenomen 
in de tabellen. Het taartdiagram geeft inzicht in de aandelen van type bruggen in de nominale 
investeringskosten. Er is aangenomen dat Nederland alle kosten van het project draagt. 

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de MKBA gepresenteerd exclusief weglekeffect. De totale kosten 
en baten zijn opgenomen. Het hoofdstuk bevat grafieken die inzicht geven in de verdeling van baten over de 

B zijn tabellen opgenomen die in meer detail inzicht geven in de resultaten 
van de MKBA. Voor de corridor Westerschelde-Rijn zijn in bijlage B de resultaten gepresenteerd exclusief 
het weglekeffect (totale kosten en baten) en inclusief weglekeffect. Voor de overige corridors zijn in bijlage B 
de resultaten inclusief het weglekeffect opgenomen. Dit effect is namelijk zeer klein voor deze corridors. 

Tabel 2 NCW en kosten en baten waarden voor de corridor Westerschelde  Rijn (links) 
Verdeling van de nominale investeringen over de bruggen op deze corridor (rechts) 
Scenario 7 (x1000, incl. weglekeffect, prijspeil 2018) 
 

Westerschelde - 
Rijn 

Scenario 
Laag 

Scenario 
Hoog 

Totaal kosten    

Totaal baten 59.138 78.263 

Saldo -298.715 -279.590 

Baten  kosten 
verhouding 0,17 0,22 

Interne rentevoet 
(IRR) -0,2% 0,6% 

 
 

  

  50.150  

  209.200  

  192.610  

Westerschelde - Rijn 

Overige bruggen

Kreekrakspoorbrug

Noordlandsebrug spoor(België)
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Tabel 3 NCW kosten en baten waarden voor de corridor Maasroute; Weurt - Born (links)  
Verdeling van de nominale investeringen over de bruggen op deze corridor (rechts) 
Scenario 7 (x1000, incl. weglekeffect, prijspeil 2018) 
 

Maasroute; 
Weurt - Born 

WLO Laag 
WLO 
Hoog 

Totaal kosten  4  

Totaal baten 30.777 36.108 

Saldo -257.697  -252.366 

Baten  kosten 
verhouding 

0,11 0,13 

Interne 
rentevoet (IRR) 

-1,0% -1,0% 

 
 
Tabel 4 NCW kosten en baten waarden voor de corridor Amsterdam-Rotterdam (links)  
Verdeling van de nominale investeringen over de bruggen op deze corridor (rechts) 
Scenario 7 (x1000, incl. weglekeffect, prijspeil 2018) 

Rotterdam - 
Amsterdam 

WLO Laag WLO Hoog 

Totaal kosten     

Totaal baten   

Saldo  -1.277.608  -1.266.200 

Baten  kosten 
verhouding 0,04 0,05 

Interne rentevoet 
(IRR) -2,1% -1,7% 

 
 

  

  39.820  

  324.600  

Maasroute; Weurt - Born 

Overige bruggen Nijmegen spoorbrug

  266.011  

  450.930  

  42.610  

  441.700  

  485.460  

Rotterdam - Amsterdam 

Overige bruggen Demka spoorbruggen

Jutphasespoorbrug Muiderspoorbruggen

Vleutensespoorbrug
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Tabel 5 NCW kosten en baten waarden voor de corridor Amsterdam  Noord-Nederland (links) 
Verdeling van de nominale investeringen over de bruggen op deze corridor (rechts) 
Scenario 7 (x1000, incl. weglekeffect, prijspeil 2018) 

Amsterdam  
Noord-
Nederland 

Scenario 
Laag 

Scenario 
Hoog 

Totaal kosten    

Totaal baten   

Netto Contante 
Waarde -342.003 -341.986 

Baten  kosten 
verhouding 0,00 0,00 

Interne rentevoet 
(IRR) -9,2% -8,4% 

 

 

Tabel 6 NCW kosten en baten waarden voor de corridor Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland (links)  
Verdeling van de nominale investeringen over de bruggen op deze corridor (rechts) 
Scenario 7 (x1000, incl. weglekeffect, prijspeil 2018) 

Rotterdam  
Amsterdam  
Noord-
Nederland 

Scenario 
Laag 

Scenario 
Hoog 

Totaal kosten    

Totaal baten   

Saldo -1.617.559 -1.605.987 

Baten  kosten 
verhouding 0,04 0,04 

Interne rentevoet 
(IRR) -2,6% -2,0% 

 
 

  

  54.273  

  188.910  

  189.070  

Amsterdam - Noord-Nederland 

Overige bruggen Walfridusspoorbrug

Zuidhorn spoorbrug

320.284  

  450.930  

  42.610  

  441.700  

  485.460  

  188.910  

  189.070 

Rotterdam - Amsterdam - Noord-
Nederland 

Overige bruggen Demka spoorbruggen

Jutphasespoorbrug Muiderspoorbruggen

Vleutensespoorbrug Walfridusspoorbrug

Zuidhorn spoorbrug
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1 INLEIDING 

1.1 Doelstelling en afbakening 
In 1992 is door de UN Economic Commission for Europe (ECE) het rapport 

schepen met 2 lagen containers, 7,00 meter voor schepen met 3 lagen containers en 9,10 meter voor 
schepen met 4 lagen containers. Deze maten zijn zodanig gekozen, dat tussen het hoogste punt van het 
schip en de onderkant van de brug een marge van 30 cm aanwezig is, de zogenaamde schrikhoogte. Van 
de vervoerde containers mag 50% leeg zijn of dient ballastwater te worden ingenomen wanneer een te lage 
brug wordt gepasseerd. 

De afgelopen jaren is regelmatig discussie geweest tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en Koninklijke Schuttevaer over de invloed van marktontwikkelingen, zoals de introductie van high-cube 
containers10 en veranderingen in de gemiddelde bezettings- en beladingsgraad op de benodigde 
doorvaarthoogte voor container-binnenvaartschepen. Regelmatig is de vraag gesteld of de internationale 
normen, met name over kanalen, over doorvaarthoogtes van bruggen nog wel voldoen11.  

Deze discussie vormde voor het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, aanleiding om Rijkswaterstaat opdracht te geven om metingen te doen naar 
containerhoogtes en beladingsgraden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek (Brolsma, 2013) heeft 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op 12 juni 2014 aan de Tweede Kamer gemeld dat de 
internationale hoogtenormen op kanalen niet meer aan de praktijk van de containervaart voldoen. De huidige 
standaarden hebben dus mogelijk negatieve gevolgen voor de efficiency van het vervoer van containers per 
binnenvaartschip (Brolsma, 2013). 

Om deze problematiek op te lossen heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aanpak langs 
twee lijnen gevolgd: 

 Vanwege het internationale karakter van veel containervervoer zal bij de buurlanden worden gepolst in 
hoeverre zij aanpassing van de afspraken over brughoogtenormen wenselijk vinden. 

 Parallel aan deze internationale aanpak zal bezien moeten worden hoe binnen Nederland een eventuele 
aanpassing van de doorvaarthoogte van kunstwerken mogelijk is, ook al is het niet op voorhand duidelijk 
of dit economisch gezien verantwoord is vanwege: (1) de mogelijk zeer hoge kosten, (2) technische 
(on)mogelijkheden, (3) onzekerheid over de baten op specifieke trajecten. 

 

DKC1) uitgevoerd, om de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van eventuele 
verhogingen van kunstwerken over een elftal vaarwegcorridors inzichtelijk te maken. De MKBA12 is op 2 mei 
2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarbij heeft de minister aan de Tweede Kamer gemeld dat het 
verhogen van de brughoogten conform de streefbeelden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maart 2012) naar de hoogten opgenomen in twee 
projectalternatieven voor high-cube-containervaart (van 9,10 meter naar 10,50/11,05 meter voor 4-laags 
containervaart en van 7,0 naar 7,88/8,50 voor 3-laags containervaart) in beginsel vrijwel nergens rendabel 
is. 

De uitkomsten van het onderzoek (DKC1) maken ook duidelijk dat het voor de vier vaarwegcorridors 
Westerschelde-Rijn, Maasroute: Weurt-Bron, Rotterdam-Amsterdam en Amsterdam-Noord-Nederland 
                                                      

10 High cube containers zijn exact 1 foot (30,48 cm) hoger dan een standaard container. 
11 Schippers houden in de praktijk bij het beladen van hun schepen rekening met de brughoogte. Zij zoeken naar de 
optimale beladingsgraad in relatie tot de beperkingen die de brughoogtes op hun routes meebrengen. Eventuele 
aanvaringen van schepen met bruggen kunnen wel grote consequenties hebben voor zowel scheepvaart als weg- en 
spoorverkeer. Bijvoorbeeld als gevolg van een stremming van de vaarweg. Om dit te voorkomen zijn internationale 
afspraken gemaakt over brughoogtes.  
12 

Arcadis, 25 mei 2016, MKBA aanpassing doorvaarthoogte kunstwerken. Referentie 078626613 F. In opdracht van 
Rijkswaterstaat. 
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mogelijk kansrijk kan zijn kunstwerken op termijn te verhogen. De analyse was echter te globaal om 
definitieve uitspraken te kunnen doen. De minister heeft daarom besloten voor deze corridors een meer 
gedetailleerde MKBA te laten opstellen. 

De voorliggende studie (DKC2) heeft als doel een meer gedetailleerdere MKBA voor deze vier potentieel 
kansrijke corridors op te stellen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een grotere detaillering van de 
kosten, van de herkomst en bestemmingsrelaties met baten, de kosten van omvaren ten opzichte van de 
kosten van het verhogen van bruggen, 
toename van de gemiddelde hoogte van containerschepen (projecteffect) neemt mogelijk het aantal 
openingen van beweegbare bruggen toe. Voor een aantal beweegbare bruggen, waarvan de 
maatschappelijke interactiekosten voor het kruisend verkeer als gevolg van brugopeningen hoog scoren, is 
gekeken naar de gevolgen van het aantal door de container binnenvaart veroorzaakte brugopeningen voor 
het kruisende wegverkeer. De toename in het aantal openingen en bijbehorende maatschappelijke 
(wacht)kosten zijn vervolgens vergeleken met de kosten (investeringen) die nodig zijn om deze hinder te 
verminderen of weg te nemen. 

Naast de drie projectalternatieven welke zijn doorgerekend in DKC 1, is op verzoek van de 
binnenvaartsector en de zeehavens in DKC 2 ook de hoogte van 4-laags leeg high-cube containervaart  
onder Scenario 8 meegenomen. 

1.2 Onderzoeksvraag 
De hoofdvraag van deze studie is:  

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende alternatieven voor het verhogen van 
(beweegbare) kunstwerken op vier containervaartcorridors (inclusief gespecificeerde omvaarroutes)?  

 

1.3 Leeswijzer 
Dit document beschrijft de bevindingen van de MKBA Doorvaarthoogte Kunstwerken in relatie tot 
Containerbinnenvaart. In hoofdstuk 2 staan de werkwijze, de uitgangspunten en de verschillende 
maatschappelijke effecten. Hoofdstuk 3 bevat de probleemanalyse en beschrijft de specifieke problemen op 
elke corridor. In dit hoofdstuk wordt ook een toelichting gegeven op het nulalternatief (huidige situatie) en de 
projectalternatieven waarvan de effecten in deze MKBA zijn onderzocht. Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze 
waarop de effecten van de projectalternatieven zijn bepaald en hoofdstuk 5 beschrijft de omvang van deze 
effecten. In hoofdstuk 6 zijn de verschillende effecten (kosten en baten) in de tijd uitgezet (100 jaar), 
vergelijkbaar gemaakt met behulp van de Netto Contante Waarde Methode en worden de resultaten van de 
MKBA gepresenteerd. In hoofdstuk 7 zijn de uitkomsten van verschillende gevoeligheidsanalyses 
opgenomen. In hoofdstuk 8 worden de analyses voor de beweegbare bruggen beschreven, omdat dit een 
aanvulling op de eerdere studie DKC1 is. In hoofdstuk 9 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
verschillen tussen de uitkomsten van deze studie en DKC1. Hoofdstuk 10 bevat de conclusies. 
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2 WERKWIJZE EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 Inleiding 
Aanleg en uitbreiding van infrastructuur hebben niet alleen gevolgen voor het verkeer, natuur en 
leefomgeving, maar gaan ook gepaard met grote investeringen. Voor een goede en transparante beslissing 
over een dergelijke investering is het noodzakelijk om, onder andere, inzicht te verkrijgen in nut en 
noodzaak. Dit kan door middel van het economische instrument Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse 
(MKBA).  

De Algemene Leidraad voor Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (2013) van het Centraal Planbureau 
(CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vormt het uitgangspunt voor deze MKBA. Deze 
leidraad beschrijft in stappen waaraan elke MKBA volgens de huidige inzichten dient te voldoen. Voor de 
uitwerking van de verschillende effecten is het kader MKBA bij MIRT-Verkenningen (2012) gevolgd en het 
bijbehorende format Vaarwegen ingevuld. 

 

2.2 Type effecten 
In een MKBA worden de effecten van een project of projectalternatieven bepaald door deze te vergelijken 
met een nulalternatief (in voorliggende studie is dit de huidige situatie). Het verschil tussen het project en het 
nulalternatief is een projecteffect dat wordt opgenomen in een MKBA. 

Een MKBA bouwt verder op (bestaande) studies waarvan de resultaten (effectbepalingen) op een 
systematische wijze worden geordend en in geldeenheden worden gewaardeerd (monetariseren). Door 
effecten in geldeenheden te waarderen krijgen deze allen dezelfde grondslag waardoor een vergelijking 
mogelijk is. Bovendien kunnen hierdoor kosten en baten worden gesaldeerd. Dit saldo geeft een beeld van 
de maatschappelijk-economische wenselijkheid van het project. Centraal staat hierbij de vraag: het 
project de welvaart van de maatschappij?  Wanneer het saldo van maatschappelijke baten en kosten positief 
is, is dit het geval. 

Voor de bepaling van de kosten en baten van verhoging van vaarwegkruisende kunstwerken zijn drie 
analyses uitgevoerd.  

Ten eerste; voor de vaste en beperkt (in doorvaarthoogte) beweegbare bruggen die vallen binnen de scope 
van deze MKBA zijn de benodigde constructieve maatregelen bepaald. Het gaat hierbij om maatregelen voor 
het verhogen van de kunstwerken en de bijbehorende aanpassingen in de omgeving (toe  en afritten, 
verwerving van vastgoed en inpassing). Vervolgens is een kostenraming opgesteld waarin per corridor de 
kosten voor de benodigde aanpassingen en veranderingen in kosten voor beheer en onderhoud zijn 
berekend. In paragraaf 4.11 zijn de uitgangspunten van de kostenraming toegelicht.13 

Ten tweede; voor een aantal onbeperkt (in doorvaarthoogte) beweegbare bruggen is geanalyseerd met 
welke regelmaat zij opengaan en hoe dit gaat veranderen onder invloed van de verschillende 
projectalternatieven. Er is hierbij gekeken naar enkele beweegbare bruggen op de vier corridors en in de 
zeehavengebieden. De maatschappelijke kosten van deze openingen zijn bepaald voor het vaar- en 
wegverkeer. Deze zijn vervolgens vergeleken met de kosten die moeten worden gemaakt om hinder te 
verminderen of weg te nemen in de vorm van een hogere (beweegbare) brug of een tunnel. 

Bij de beweegbare bruggen in de zeehavengebieden van Amsterdam en Rotterdam spelen de 
maatschappelijke kosten als gevolg van oponthoud voor zowel weg- als vaarwegverkeer een veel grotere 
negatieve rol. Vanwege deze hinder en de bredere functie van vaarwegen in deze zeehavengebieden (in de 

containerbinnenvaart ook zeevaart en speciaal vervoer gebruik van maken) zijn de oeververbindingen 
daarom vanuit het verleden reeds anders uitgevoerd dan de bruggen op de achterlandverbindingen/ 

                                                      

13 Op aanvraag wordt de kostennota door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar 
gesteld. 
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vaarwegcorridors die in de MKBA zijn onderzocht. Naast beweegbare bruggen met een hogere brughoogte 
(dan de SVIR-streefwaarde) om de maatschappelijke hinder te verminderen, zal er bij 
vervangingsmomenten van bestaande bruggen conform de aanpak van interactieproblemen, zoals 
opgenomen in de RVW 2017, primair gekozen worden voor tunnelvarianten om een ongehinderde doorgang 
te bewerkstelligen voor vaar- en wegverkeer. Hier zal in hoofdstuk 3 nog uitvoeriger op worden ingegaan.  

Ten derde; Voor de route Westerschelde-Rijn is gekeken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van 
een omvaarroute via het kanaal Zuid-Beveland. Hierbij is gekeken naar de transportbaten die dit zou 
opleveren. Vervolgens zijn deze baten vergeleken met de kosten voor het ophogen van bruggen op de 
corridor Westerschelde-Rijn (via het Kreekrak). 

Voor de bepaling van de baten van de projectalternatieven is, onder andere, gebruik gemaakt van verkeers- 
en vervoersprognoses voor de containervaart. De prognoses die gebruikt zijn in de DKC1 studie zijn 
geactualiseerd; in plaats van de WLO- Global Economy en Regional Communities zijn voor deze 
studie de WLO- Hoog en Laag gebruikt (CPB en PBL, 2015, opgesteld in het kader van de studie 
Welvaart en Leefomgeving, WLO). In de prognoses behorende bij de WLO-
een CO2-heffing is voor verkeer over de weg en over water. Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met 
WLO-scenario Hoog zonder CO2-heffing. 
De prognoses zijn voor deze MKBA geanalyseerd en verbijzonderd naar de vaarwegcorridors. Per corridor is 
een gedetailleerd overzicht gemaakt van het aantal scheepvaartbewegingen, type schepen, vervoerde 
containers en tonnages, herkomsten en bestemmingen, afgelegde afstanden en herkomst en 
bestemmingsrelaties met baten. 

In een MKBA worden alle maatschappelijke effecten van het project onderzocht. Ten aanzien van effecten 
wordt een onderscheid gemaakt naar: 

Directe effecten 

Het verhogen van kunstwerken grijpt vooral in op de markt voor containertransport. Effecten voor gebruikers, 
eigenaren en exploitanten op deze transportmarkt zijn directe effecten. Voorbeelden van directe effecten zijn 
investeringen, kosten voor beheer- en onderhoud en de eventuele gevolgen voor de transportkosten voor de 
containervaart, etc. 

Directe externe effecten 

Externe effecten zijn gevolgen van een project voor derden waar de eigenaar (exploitant) en gebruikers 
geen rekening mee houden in hun beslissingen. Voor dergelijke effecten bestaan geen markten, hierdoor 
zijn voor de waardering van het effect geen marktprijzen beschikbaar. Voorbeelden zijn: geluidshinder, 
verkeersveiligheid, emissies, etc. Voor de economische waardering van deze effecten is gebruik gemaakt 

Delft, 2014). 

Indirecte effecten 

Indirecte effecten zijn effecten die voortkomen uit de directe effecten van het project. Hierbij is sprake van 
doorwerking van de directe effecten naar andere markten zoals de arbeidsmarkt of vastgoedmarkt. Echter, 
alleen wanneer door een indirect effect de omvang van de welvaart verandert, is er sprake van een 
additioneel indirect effect en wordt het opgenomen in een MKBA. In alle andere gevallen leidt een indirect 
effect tot een verandering in de verdeling van de welvaart. Om dubbeltelling van effecten te voorkomen 
wordt het indirecte effect dan niet opgenomen in een MKBA. 

 

2.3 Uitgangspunten 
Het bepalen van een MKBA-resultaat vereist het vaststellen van uitgangspunten. De meeste uitgangspunten 
zijn vastgelegd in de Algemene Leidraad MKBA. In overleg met opdrachtgever (Rijkswaterstaat) zijn 
aanvullende uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie Maatschappelijke 
Kosten-Batenanalyse Doorvaarthoogte kunstwerken i.r.t. containervaart (Arcadis, 2018). De belangrijkste 
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uitgangspunten betreffen het schaalniveau van de analyse, de gehanteerde discontovoet, het basisjaar en 
de looptijd van de analyse en de gehanteerde economische groeiscenario . 

Ruimtelijk schaalniveau 

Als studie- en effectgebied is Nederland gebruikt. Een uitzondering hierop vormt de corridor Westerschelde-
Rijn waar, om baten te kunnen realiseren, twee bruggen in België dienen te worden verhoogd. Deze 
bruggen vallen binnen de scope van de studie. Voor de overige corridors geldt dat kosten voor aanpassing 
van objecten op het verlengde van corridors buiten Nederland niet zijn geraamd. Volledigheidshalve wordt 
wel gerapporteerd of en welke de doorvaarthoogtebeperkende kunstwerken zijn.  

Gezien het internationale karakter van de containerbinnenvaart valt een deel van de baten van het project in 
het buitenland neer. Zeer waarschijnlijk zullen (consumenten, verladers in) België en Duitsland baten 
hebben (weglekeffect). Deze baten worden in de MKBA inzichtelijk gemaakt en afzonderlijk gepresenteerd. 
Kosten voor aanpassing van objecten op het verlengde van corridors buiten Nederland worden niet 
geraamd. Volledigheidshalve wordt wel gerapporteerd of en welke doorvaarthoogtebeperkende kunstwerken 
er zijn. 

 

 

Om rekening te houden met de invloed van economische groei op de effecten is in deze MKBA 
elvaart en Leefomgeving (WLO) van het Centraal Planbureau 

en het Planbureau voor de Leefomgeving (2015). De zogenoemde WLO-scenario's Hoog en Laag zijn 
gehanteerd voor de vervoersprognose voor de containervaart gedurende de komende honderd jaar. De 
prognoses zijn gebruikt voor de vervoerde tonnages en het aantal vervoerde containers (in TEU).  

 

Discontovoet 

Om kosten en baten die op verschillende momenten optreden vergelijkbaar te maken wordt de contante 
waarde bepaald door deze te verdisconteren naar het basisjaar (2017). Dit wordt gedaan door middel van 
een discontovoet welke kan worden geïnterpreteerd als een rendementseis van de Rijksoverheid (lees: 
maatschappij). De voorgeschreven discontovoet bestaat uit twee componenten: de risicovrije discontovoet 
en de risico-opslag. De hoogtes van toe te passen discontovoet(en) zijn voorgeschreven. Waar voorheen 
één discontovoet werd toegepast in de bepaling van de contante waarde van kosten en baten, is de hoogte 
van de discontovoet nu afhankelijk van het type/categorie effect: 

 Publieke fysieke investeringen, waarvoor de hoogste discontovoet geldt. 
 Gezondheid, waarvoor een lagere discontovoet geldt. Deze categorie bevat het merendeel van de directe 

effecten zoals geluid, (verkeers)veiligheid en luchtkwaliteit. 
 Klimaateffecten zoals CO2

--uitstoot. In de bepaling van de contante waarde van klimaateffecten wordt 
een aparte discontovoet gebruikt. De hoogte is afhankelijk van het socio-economische groei (WLO-

 

 

Voor de bepaling van de contante waarde van publieke fysieke investeringen met substantiële vaste kosten 
dient een discontovoet van 4,5% te worden gebruikt. Voor de bepaling van de contante waarde van lange 
termijn (externe) effecten die onomkeerbaar zijn, zoals klimaatverandering, moet een lagere discontovoet 
worden gebruikt, namelijk 3,0%. Deze discontovoet geldt ook voor gezondheidseffecten (kosten en baten). 
In onderstaande tabel zijn verschillende type effecten opgenomen en de discontovoet die moet worden 
gebruikt in de bepaling van de contante waarde. 
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Tabel 7 Type effecten en voorgeschreven discontovoet (Bron: RWSeconomie.nl) 

Type effect 
Risicovrije 
discontovoet 
(a) 

Risico-opslag 
(b) 

Totaal 
discontovoet 
(a+b=c) 

Relatieve 
prijsstijging 
(d) 

Effectief (c-d) 

Standaard 0% 3% 3% 0% 3% 

Publieke fysieke 
investeringen 

0% 4,5% 4,5% 0% 4,5% 

Reistijd als baten 0% 4,5% 4,5% WLO-scenario 4,5% - d 

Natuur 
(standaard) 

0% 3% 3% 1% 2% 

Natuur 
(substitueerbaar) 

0% 3% 3% 0% 3% 

CO2 (klimaat) 0% 3% 3% WLO-scenario 3% - d 

Gezondheid  0% 3% 3% -% 3% 

Marktconforme 
projecten 

- - Marktrente 0% Marktrente 

 

Basisjaar, looptijd van de analyse en prijspeil 

Het basisjaar in deze studie is 2018. Dit is het jaar waarnaar alle kosten en baten worden teruggerekend 
(contant gemaakt). De effecten van het verhogen van kunstwerken zijn bepaald voor het zichtjaar. 
Vervolgens zijn de effecten met behulp van de groeivoeten van WLO-Laag en WLO-Hoog geëxtrapoleerd 
voor de andere jaren in de analyseperiode. Verondersteld is dat de investeringen in 2018 starten en de 
baten optreden vanaf 2028. In deze MKBA is een bouwtijd van 10 jaar gehanteerd. 

Hiervoor zijn diverse redenen. Ten eerste, de bouwperiode is afhankelijk van de staat van het kunstwerk en 
de technische mogelijkheden voor het ophogen. In deze studie is de huidige staat van kunstwerken als 
uitgangspunt genomen voor de bepaling van de constructieve maatregelen. Ten tweede, de lengte van de 
bouwperiode is afhankelijk van de besteltijd en beschikbaarheid van het benodigde budget. Tot 2030 liggen 
budgetten vast, er is daarom aangenomen dat pas rond 2026 zicht is op nieuwe budgetten en financiering 
van het project. Ten derde, het moment waarop baten kunnen worden gerealiseerd is sterk afhankelijk van 
het moment waarop het laatste kunstwerk in een corridor is verhoogd. In verschillende corridors liggen 
kunstwerken van andere beheerders dan Rijkswaterstaat. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden 
met de lengte van besluitvormingsprocessen van partijen zoals, provincies, gemeenten en ProRail. Voor de 
lengte van deze besluitvormingsprocessen van deze partijen en de benodigde afstemming tussen 
beheerders is een periode van 10 jaar aangehouden. 

De analyseperiode beslaat 100 jaar en als prijspeil wordt het prijspeil van 2018 aangehouden. 

 

2.4 Presentatie resultaten 
De resultaten worden op drie manieren gepresenteerd: 

 Netto Contante Waarde: dit is het saldo van de contant gemaakte effecten (baten minus kosten). 
Wanneer de Netto Contante Waarde (NCW) groter is dan nul, dan levert het project een welvaartswinst 
op. Een negatief saldo duidt op een welvaartsverlies. 

 Baten-kostenverhouding: deze geeft de verhouding tussen de baten en kosten van het project weer. De 
baten worden door de kosten gedeeld. Een baten-kostenverhouding groter dan 1 is een indicatie dat het 
project maatschappelijk rendabel is. 
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 Interne rentevoet: de interne rentevoet is de discontovoet waarbij de netto contante waarde van alle 
baten gelijk is aan de netto contante waarde van de kosten. 

 

2.5 Gevoeligheidsanalyses 
Verschillende gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd om te analyseren hoe robuust de uitkomsten van de 
MKBA zijn, namelijk: 

 De invloed van het WLO-scenario Hoog zonder CO2-heffing (transportprognoses). 
 De invloed van hogere of lagere investeringskosten. 
 De mogelijkheid om gebruik te maken van de omvaarroute door het Kanaal Zuid-Beveland. 
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3 PROBLEEMANALYSE 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de context van het project. Paragraaf 3.2 beschrijft de 
problematiek van de doorvaarthoogte voor containerschepen in het algemeen. Vier vaarwegcorridors zijn 
opgenomen in deze studie. De vaarwegcorridors zijn zo samengesteld dat deze geen overlap hebben. In 
paragraaf 3.3 worden deze corridors geïntroduceerd en worden specifieke problemen toegelicht. Vervolgens 
worden in paragraaf 3.4 de projectalternatieven besproken die een oplossing moeten bieden voor de 
gesignaleerde problemen. Van deze projectalternatieven zijn de maatschappelijke kosten en baten bepaald. 

 

3.2 Problematiek van doorvaarthoogte kunstwerken voor 
containerbinnenvaart 

Europese vaarwegen zijn geclassificeerd naar bevaarbaarheid. De vaarwegklassen zijn in 1992 vastgesteld 
door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT) en gebaseerd op de afmetingen van 
standaardschepen en duwstellen. Op basis van de CEMT-klassering zijn de minimale doorvaarthoogtes van 
bruggen vastgesteld. Voor schepen met 2 lagen containers is dit 5,25 meter, 7,00 meter voor schepen met 3 
lagen containers en 9,10 meter voor schepen met 4 lagen containers. 

Ten aanzien van brughoogtes speelt ook de zogenaamde Rijnvaarthoogte een rol. Vanaf 1947 heeft de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart besloten 9,10 m boven de hoogste bevaarbare waterstand, de 
maatgevende hoogwaterstand (MHWS), aan te houden als minimale doorvaarthoogte, de zogenaamde 
Rijnvaarthoogte.  

Ingevolge de Nota Vaarwegen uit 198114 is de MHWS op de bovenrivieren (Rijn, Waal en IJssel) 
gelijkgesteld aan de toen hoogst bekende waterstand van 1926. Dit betekent dat er, uitzonderingen 
daargelaten, een speling van enkele meters is om bruggen over deze bovenrivieren te passeren. Ook op 
kanalen wordt de Rijnvaarthoogte gehanteerd. Omdat kanalen een vrij constant waterpeil hebben, bestaat er 
gedurende het jaar nauwelijks tot geen speling ten aanzien van de doorvaarthoogte. 

Door marktontwikkelingen, zoals de groei van het gebruik en aandeel van high-cube containers, vormt de 
doorvaarthoogte die gebaseerd is op de huidige streefwaarden steeds meer een probleem voor 
containerschepen.  

De oorspronkelijke ISO-standaard containers zijn 8 voet 6 inch (2,591 m) hoog. Daartegen zijn high-cubes 
containers 9 voet 6 inch (2,896 m) hoog, dus één voet oftewel 0,305 m hoger dan de standaard container. 
De afgelopen decennia is het aandeel high-cubes in de markt gegroeid. In 2014 lag het aandeel van deze 
containers in de totale containerbinnenvaart boven de 20%. Aangezien de meeste nieuwbouwcontainers 
high-cube zijn zal naar verwachting dit aandeel verder stijgen (bron: BLN  Koninklijke Schuttevaer). De 
technische levensduur van een zeecontainer is circa 20 jaar. Echter, na 10 jaar stellen de meeste rederijen 
de containers buiten gebruik en worden deze verkocht. Wanneer wordt aangenomen dat het aandeel high-
cube containers in 2015 25% was en ieder jaar 10 procentpunt van de ISO-standaard containers wordt 
vervangen door high-cube containers dan is het aandeel high-cube containers in 2026 circa 80%.  

Daarnaast zijn de in 1992 gehanteerde aannames ten aanzien van de beladingsgraad (100% bezetting 
waarvan 50% geladen en 50% lege containers) en inzinking van schepen, niet in overeenstemming met de 
huidige praktijk. Op basis van onderzoek is gebleken dat de bezettingsgraad van 
containerbinnenvaartschepen gemiddeld 65% bedraagt, waarvan 35% van de containers leeg is en 65% 
geladen. Dit betekent dat schepen gemiddeld minder beladen zijn en hoger liggen dan eerder aangenomen. 
Metingen op de Rijn (Brolsma, 2013) wijzen uit dat containerschepen met vier lagen containers hoger 
kunnen zijn dan voorheen. Bijvoorbeeld, als gevolg van het gebruik van high-cube containers en een andere 
bezetting en belading. De benodigde doorvaarthoogte van 4-laags containervaart kan bij gebruik van high-
cube containers oplopen tot 11,35 meter terwijl de streefwaarde 9,10 meter is. Voor 3-laags containervaart 

                                                      

14 Kamerstuk Tweede Kamer 1980-1981 kamerstuknummer 16641 ondernummer 2. 
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geldt dat de streefwaarde 7 meter is en de benodigde doorvaarthoogte kan oplopen tot 8,65 meter (zie ook 
Brolsma, 2013). 

De belangrijkste conclusie van het onderzoek van Brolsma (2013) is dat de doorvaarthoogte gebaseerd op 
de CEMT-norm voor de containerbinnenvaart een knelpunt kan vormen wanneer gebruik wordt gemaakt van 
high-cube containers en/of de bezetting en belading van containerschepen afwijkt van de uitgangspunten 
van de CEMT-normen. Een tekort aan doorvaarthoogte leidt ertoe dat containerschepen een laag containers 
minder kunnen meenemen dan gewenst. Hierdoor neemt de efficiency van het transport af en de kosten 
voor verladers en vervoerders toe. 

 

3.2.1 Doorvaarthoogtes van Kunstwerken 
Voor het bepalen van de doorvaarthoogtes van kunstwerken is het bestand Vaarwegen in Nederland, Editie 

van 
Rijkswaterstaat en waar nodig gecorrigeerd.  
 
Onder doorvaarthoogte wordt het volgende verstaan: 
De doorvaarthoogte is de kleinste (veiligste) doorvaarthoogte van een overspanning over bevaarbaar water 
en wordt bepaald door de kleinste verticale afstand tussen de maatgevende hoogwaterstand (MHWS) voor 
de scheepvaart en de onderzijde van de overspanning bij volbelasting van de brug, die te allen tijde 
beschikbaar is voor de scheepvaart. Voor gebogen  bruggen met een gewelfde onderkant is de 
doorvaarthoogte aangehouden welke geldt bij de referentietekens zoals teken D.2 of G.5.1b (zie Richtlijnen 
Scheepvaarttekens 2008). 
 

3.3 Problematiek per corridor 
Afhankelijk van het type vaarweg (bijvoorbeeld rivier of kanaal) heeft de containerbinnenvaart in meer of 
mindere mate te maken met beperkingen van de doorvaarthoogte van bruggen en enkele sluizen met 
hefdeuren. Dit geldt overigens niet voor onbeperkt beweegbare bruggen. In de volgende paragrafen wordt 
per corridor de problematiek toegelicht. Daarnaast kan de containerbinnenvaart hinder ondervinden van 
beperking in bedientijden van een beweegbare brug (zie paragraaf 3.4.3). Bij de analyse van de corridors is 
de corridor Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland toegevoegd. Dit is gedaan omdat het aantal 
containerschepen dat baat heeft van het ophogen van kunstwerken op de corridor Amsterdam-Noord-
Nederland beperkt is. Uit analyses blijkt dat er vooral een sterke relatie is tussen Rotterdam en de havens in 
Noord-Nederland. Het merendeel van de schepen op deze relatie vaart via het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze 
schepen hebben echter alleen baten wanneer de kunstwerken op beide corridors worden verhoogd. 

Van iedere corridor is een kaart opgenomen waarin de aanwezige type bruggen is aangegeven: vaste of 
beperkte beweegbare wegbrug (zwarte lijn), onbeperkt beweegbare wegbrug (zwarte lijn inclusief witte 
onderbroken lijn), vaste spoorbrug (gele lijn) en beweegbare spoorbrug (gele lijn inclusief witte onderbroken 
lijn). Een uitgebreid overzicht van kunstwerken die behoren tot de scope van dit onderzoek is opgenomen in 
de kostennota. 
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3.3.1 Westerschelde-Rijn 
De corridor Westerschelde - Rijn is in Figuur 1 aangegeven met een roze lijn. Het gaat om brede 
Deltawateren met daarover enkele bruggen, het kanaal van de Schelde-Rijnverbinding en het Kanaal door 
Zuid-Beveland (brede stippellijn) als mogelijke omvaarroute.  

  

Figuur 1 Overzicht corridor Westerschelde  Rijn. De paarse ovaal geeft het Rotterdamse havengebied en de 
aangrenzende regio Drechtsteden aan. 
 
De corridor bestaat uit een hoofdroute en een omvaarroute. De hoofdroute loopt vanaf de Nieuwe Merwede 
en het Hollandsch Diep via de Volkeraksluizen en de Schelde-Rijnverbinding naar de havens van 
Antwerpen. De Schelde-Rijnverbinding (kanaal) bestaat uit twee panden: het kanaalpand van het Volkerak 
naar de Kreekraksluizen (noordelijke pand) en het zogeheten Antwerps kanaalpand (zuidelijke pand) tussen 
de Kreekraksluizen en het Antwerpse havengebied. Over het noordelijke pand liggen drie vaste bruggen, 
over het zuidelijke pand zes, waarvan twee op Belgisch grondgebied. Over het Hollandsch Diep liggen de 
Moerdijkbruggen (Moerdijkbrug, Moerdijkspoorbrug en de HSL brug). De HSL brug kent in alle 
projectalternatieven geen hoogtebeperking en is daarom niet opgenomen in de studie. De doorvaarthoogte 
van de (spoor)brug bij Moerdijk kan voor de containerbinnenvaart een belemmering vormen. Voor deze 
schepen is een alternatieve route via de Dordrecht/Zwijndrecht beschikbaar. Schepen die naar het oosten 
varen vervolgen hun weg na het passeren van de spoorbrug bij Dordrecht over de Beneden Merwede. 
Schepen met een noordelijke bestemming varen na het passeren van Dordrecht verder over de Noord.  
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De omvaarroute loopt van de Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep via de Volkeraksluizen, de 
Krammersluizen, het Kanaal door Zuid-Beveland en de Westerschelde naar Antwerpen of Gent. Het Kanaal 
door Zuid-Beveland heeft (drie) beweegbare bruggen en kent dus geen hoogtebeperkingen voor de 
containerbinnenvaart.  

Op de hoofdroute via de Schelde-Rijnverbinding liggen twee vaste spoorbruggen (waarvan één in België) 
en, zeven vaste wegbruggen (waarvan één in België) tot aan Moerdijk. De bruggen (Noordlandsespoorbrug 
en Noordlandsewegbrug) liggen in België en behoren tot de scope van deze studie.  

Op de omvaarroute via Kanaal Zuid-Beveland liggen twee beweegbare wegbruggen en één beweegbare 
spoorbrug. Deze beweegbare bruggen (Postbrug, Vlakebrug en de Vlakespoorbrug) zijn niet nader 
onderzocht. Onder deze bruggen varen relatief weinig containerschepen die bovendien beperkt hinder 
ondervinden van het treinverkeer (in geval van treinverkeer wordt de brug niet geopend voor de 
scheepvaart). Daarnaast worden er zeer hoge kosten verwacht bij het vervangen van de Vlakespoorbrug, 
welke niet in verhouding staan met de baten. 

Op de route via de Nieuwe Merwede bevindt zich één vaste wegbrug en twee vaste spoorbruggen. Op de 
alternatieve route via de Beneden Merwede vanaf Dordrecht liggen twee beweegbare spoorbruggen en twee 
beweegbare wegbruggen. 

 

3.3.2 Maasroute; Weurt-Born 
De Maasroute loopt van de Waal tot de Belgische grens bij Eijsden (zie Figuur 2). In DKC1 was de 
Maasroute in meerdere deelcorridors opgedeeld. Een van deze deelcorridors is de Maasroute tussen Weurt 
en Born welke bestaat uit het Maas-Waalkanaal (Weurt-Heumen), de Maas (Heumen-Maasbracht) en het 
Julianakanaal. Dit deel van de Maasroute behoort tot de scope van deze studie.  
Voor deze corridor worden alleen de bruggen over de twee kanaaldelen (Maas-Waalkanaal en 
Julianakanaal) meegenomen in de (kosten)berekeningen. Hiervoor is gekozen, omdat uit de vorige studie is 
gebleken dat de bruggen over de rivier een groot gedeelte van de tijd hoger zijn dan de geldende SVIR 
streefwaarde (circa 95% van de tijd wordt voldaan aan de SVIR streefwaarde en circa 80% van de tijd wordt 
voldaan aan Scenario 7). Het ophogen van de bruggen over de rivier is zeer kostbaar, terwijl het deel van de 
tijd waarop hieruit baten kunnen worden ontleent gering is. Hierdoor is de baten-kostenverhouding voor 
ophoging van bruggen over de rivier zeer laag. 

Over de kanaaldelen van de Maasroute (Weurt-Born) liggen 10 bruggen. Het gaat om 1 vaste spoorbrug 
over het Maas-Waalkanaal, 1 beweegbare brug over het Maas-Waalkanaal en 8 vaste wegbruggen. De 
beweegbare brug voldoet ruim aan de SVIR streefwaarde en bijna altijd aan Scenario 8 (11,12 m) en is 
daarom niet nader onderzocht. 
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Figuur 2 Overzicht corridor Maasroute; Weurt  Born 
 

3.3.3 Rotterdam-Amsterdam 
De onderzochte route van de corridor Amsterdam  Rotterdam bestaat uit de vaarwegen Amsterdam-
Rijnkanaal, Lekkanaal en Lek richting Rotterdam (zie Figuur 3). Deze route is een CEMT-klasse VI vaarweg. 

In totaal zijn 31 bruggen opgenomen in deze corridor. Het gaat om 24 vaste wegbruggen, vijf vaste 
spoorbruggen en twee beweegbare bruggen. Deze laatste twee liggen in het Rotterdamse havengebied. Bij 
een toename van het aantal hoger beladen containerschepen moeten de beweegbare wegbruggen vaker 
open wat leidt tot een toename van wachtkosten voor het wegverkeer. 
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Figuur 3 Overzicht corridors Rotterdam  Amsterdam. De paarse ovalen duiden de ligging van de havengebieden van 
Amsterdam en Rotterdam 
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3.3.4 Amsterdam-Noord-Nederland
De corridor Amsterdam Noord-Nederland (zie Figuur 4) start in Amsterdam en loopt over het Markermeer 
via Lelystad naar de vaarroute Lemmer - Delfzijl. Dit deel van de corridor gaat via het Prinses Margrietkanaal 
over in het Van Starkenborghkanaal en daarna in het Eemskanaal. In totaal zijn 11 vaste of beperkt (in 
doorvaarthoogte) beweegbare bruggen opgenomen in deze corridor. Het gaat om 4 vaste wegbruggen, 2 
vaste spoorbruggen en 5 beweegbare bruggen met een beperkte doorvaarthoogte in geopende toestand. 
Als gevolg van een toename in het aantal hoger beladen containerschepen moeten de beweegbare 
wegbruggen met een onbeperkte doorvaarthoogte (in geopende toestand), zoals de brug over de 
Houtribsluizen of de Eelwerderbrug (N33) mogelijk vaker open, wat leidt tot extra wachtkosten voor het 
wegverkeer. Hier wordt nader op ingegaan in hoofdstuk 8: Beweegbare bruggen.

Figuur 4 Overzicht corridor Amsterdam Noord-Nederland
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3.3.5 Beweegbare bruggen en oeververbindingen in de 
zeehavengebieden 

De analyses in deze MKBA beperken zich niet alleen tot de verhoging van kunstwerken op de vier corridors. 
Het ophogen van bruggen heeft mogelijk ook gevolgen voor het scheepvaartverkeer en wegverkeer in met 
name de zeehavengebieden van Rotterdam en Amsterdam.  

De oeververbindingen op de maritieme toegangswegen in de zeehavengebieden kennen een andere beleid 
dan de SVIR-streefwaarde die op de vier onderzochte vaarwegcorridors wordt toegepast, aangezien deze 
maritieme toegangswegen naast de containerbinnenvaart ook worden gebruikt door zeevaart 
(cruiseschepen), bijzonder havengerelateerd transport en zeilvaart die allen gekenmerkt worden door 
beperkte manoeuvreerbaarheid. 
waarop nagenoeg geen beperkingen ten aanzien van de doorvaarthoogte gelden. Dit beleid is nog steeds 
van kracht en terug te vinden in de Richtlijnen Vaarwegen. 

De maritieme toegangswegen en overige vaarroutes in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam 
kennen van oudsher ook veel kruisend spoor- en wegverkeer waardoor stremmingen als gevolg van 
brugopeningen aanzienlijke negatieve maatschappelijke economische gevolgen hebben. 

In dit kader heeft IenW reeds decennialang de invulling gegeven aan het beleid om oeververbindingen in de 
havengebieden dusdanig robuust aan te leggen dat kruisend verkeer zoveel mogelijk ongehinderd kan 
plaatsvinden. Bestaande oeververbindingen in deze havengebieden betreffen daarom alleen 
tunnelverbindingen of beweegbare bruggen die hoger zijn aangelegd dan de reguliere SVIR streefwaarden 
en voldoen derhalve in grote mate aan 11,35 m (Scenario 8), waardoor 4-laags high cube 
containerbinnenvaartschepen nauwelijks hinder ondervinden.   

Deze aanpak is vastgelegd in paragraaf 5.3.2 van de RVW 2017. Hierin is het onderwerp 
interactieproblemen en het hieruit volgende beleid toegelicht. Hierbij krijgt een tunnel of aquaduct de 
voorkeur boven een beweegbare brug, ondanks de naar verhouding hoge aanlegkosten.  
Dat kan (mede) het gevolg zijn van de hogere kosten voor bediening c.q. beheer en onderhoud van 
beweegbare bruggen, hetgeen geldt voor niet te brede vaarwegen. Met een tunnel of aquaduct zijn 
interactieproblemen tussen land- en waterverkeer in de vorm van lange wachttijden duurzaam opgelost. 
Concrete voorbeelden zijn de tunnelverbindingen in Amsterdam (2e Coentunnel) en Rotterdam (nieuwe 
Maasdeltatunnel) maar ook de Sluiskiltunnel in Terneuzen.  

Aangezien de eigenschappen van de vaarwegen in de havengebieden van elkaar verschillen worden beide 
havengebieden afzonderlijk van elkaar uitgewerkt. 

 

3.3.5.1 Situatie havengebied Rotterdam 

In het Rotterdamse havengebied (Figuur 5) is sprake van een open zeeverbinding waardoor de 
maatgevende hoogwaterstand (MHWS), waarop de doorvaarthoogte van bruggen wordt bepaald, 
voornamelijk wordt beïnvloed door getij die in het gehele havengebied tot Gorinchem waarneembaar is. In 
getijdenwateren wordt als MHWS het grenspeil aangehouden, een waterstand met een frequentie van één 
maal per twee jaar. De waterstand is normaliter gezien een stuk lager, waarbij in het Rotterdamse 
havengebied het verschil tussen de MHWS en de gemiddelde waterstand bij vloed circa één meter bedraagt. 
Bovendien is er iedere dag sprake van een aanzienlijke waterfluctuatie (eb en vloed) tot wel twee meter 
waardoor schepen met vier lagen high-cube containers gedurende een groot deel van de tijd ongehinderd de 
bruggen richting het achterland kunnen passeren.  

Het cumulerende effect van bovenstaande feiten en de vele tunnelverbindingen in het Rotterdamse 
havengebied zorgen ervoor dat 11,35 m. (Scenario 8) hoge containerbinnenvaartschepen nauwelijks hinder 
ondervinden van de aanwezige oeververbindingen die de vaarroutes kruisen. Daarnaast zijn er binnen het 
havengebied meerdere routes voor de containerbinnenvaart beschikbaar waar afhankelijk van de benodigde 
doorvaarthoogte gebruik van kan worden gemaakt, zie figuur 5. 
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Figuur 5 Overzicht vaarroutes in het Rotterdamse Havengebied en de aangrenzende regio Drechtsteden 
 

Het havengebied Rotterdam en de aangrenzende regio Drechtsteden bestaat uit twee maritieme 
toegangswegen:  

 Bovenlangs (paars geblokt): Breeddiep, Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, De Noord en Beneden 
Merwede. 

 Onderlangs (geel geblokt): Breeddiep, Nieuwe Waterweg, Oude Maas en Beneden Merwede.  

 

Bovenlangs worden de volgende bruggen gepasseerd en de dikgedrukte bruggen nader onderzocht in 
hoofdstuk 8: Erasmusbrug, Willemsbrug, Van Brienenoordbrug, Alblasserdambrug, de Papendrechtsebrug 
(N3) en de Baanhoekspoorbrug. 

Onderlangs worden de volgende bruggen gepasseerd en de dikgedrukte bruggen nader onderzocht in 
hoofdstuk 8: Nieuwe Botlekbrug, Spijkenisserbrug, Stadsbrug bij Zwijndrecht, Spoorbrug bij Dordrecht, 
de Papendrechtsebrug (N3) en de Baanhoekspoorbrug. 

De keuze van deze nader onderzochte bruggen is gebaseerd op de doorvaarthoogte, de verkeersintensiteit 
van het kruisend verkeer en de hieruit voortvloeiende wachttijden (zowel scheepvaart als wegverkeer). 

De overige (beweegbare) bruggen en oeververbindingen in het Rotterdamse havengebied en de 
aangrenzende regio Drechtsteden worden niet onderzocht met uiteenlopende redenen: 

 De Van Brienenoordbrug, Alblasserdambrug, Papendrechtsebrug (N3 en de Baanhoekspoorbrug voldoen 
ruim aan SVIR streefwaarde en voldoen nagenoeg altijd aan 11,35 m (Scenario 8).  

 De Nieuwe Botlekburg is niet onderzocht aangezien deze brug reeds conform de high-cube 
ontwikkelingen en klimaatveranderingen is aangelegd en derhalve geen belemmering vormt voor 4-laags 
high-cube containerbinnenvaart. 

 De bruggen over het Hartelkanaal (Suurhoffbrug, Harmsenbrug, Hartelbrug) zijn niet onderzocht omdat 
het Hartelkanaal geen maritieme toegangsroute is. Tevens is er een alternatieve vaarroute met een 
hogere doorvaarthoogte via Breeddiep en de Nieuwe Waterweg beschikbaar.  

 De Beneluxtunnel, Botlektunnel, Caland/Thomassentunnel, Heinenoordtunnel, Maastunnel, Noordtunnel 
(A15), Nieuwe Maasdeltatunnel, Drechttunnel en Willemsspoortunnel worden wel in dit overzicht 
meegenomen om het totaal aan oeverbindingen in de Rotterdamse haven inzichtelijk te maken maar zijn 
niet in dit onderzoek meegenomen, aangezien deze oeververbindingen vanwege ongehinderde doorgang 
van kruisend scheepvaart/wegverkeer geen maatschappelijke (wacht)kosten tot gevolg hebben.  
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3.3.5.2 Situatie havengebied Amsterdam 

De maritieme toegangswegen in het Amsterdamse havengebied (zijnde het Noordzeekanaal en het IJ, zie 
Figuur 6) kennen als gevolg van de ligging tussen het sluizencomplex bij IJmuiden en de Oranjesluizen 
weinig fluctuatie (enkele decimeters) tussen de MHWS en de gemiddelde waterstand. Dit in tegenstelling tot 
de situatie in het Rotterdams havengebied waarbij de fluctuatie enkele meters kan bedragen. 

Als gevolg van schaalvergrotingen in de zee- en binnenvaart en de maritieme onveiligheid als gevolg van 
eerdere aanvaringen van bruggen door de zeevaart (die gekenmerkt wordt door beperkte 
manoeuvreerbaarheid), is er in Amsterdam in de afgelopen decennia gericht geïnvesteerd om de bestaande 
bruggen te vervangen door tunnelverbindingen. Hierdoor is er momenteel sprake is van ongehinderd 
kruisend scheepvaart/wegverkeer.  

Oeververbindingen Havengebied Amsterdam 
De Velsertunnel, Wijkertunnel, Coentunnels, Hemspoortunnel, IJ-tunnel en Zeeburgertunnel (gelegen op 
corridor Amsterdam-Noord-Nederland) worden wel in dit overzicht meegenomen om het totaal aan 
oeverbindingen in de Amsterdamse havengebied inzichtelijk te maken maar zijn in de latere hoofdstukken 
van dit onderzoek niet meegenomen aangezien deze oeververbindingen vanwege ongehinderde doorgang 
van kruisend scheepvaart/wegverkeer geen maatschappelijke (wacht)kosten tot gevolg hebben.  

 

Figuur 6 Overzicht vaarroute in het Amsterdamse Havengebied 
 

3.4  Nulalternatief en projectalternatieven 
Om de effecten te bepalen worden in een MKBA projectalternatieven afgezet tegen de toekomstige situatie 
waarin het project niet wordt gerealiseerd: het nulalternatief. Hieronder worden zowel de alternatieven als 
het nulalternatief beschreven. 

 

3.4.1 Nulalternatief 
Het uitgangspunt voor het nulalternatief is dat alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen die in 

Ruimte en Transport (MIRT) projectenboek15 is beschreven welke infrastructurele en ruimtelijke projecten tot 
                                                      

15 Ieder jaar wordt de stand van zaken met betrekking tot besluiten in zake MIRT en uitvoering van projecten 
gerapporteerd in het MIRT projectenboek en MIRT Overzicht. Tijdens de uitvoering van deze MKBA wordt 
de meest actuele informatie met betrekking tot MIRT gebruikt (MIRT Overzicht 2018). 
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2030 onderzocht of gerealiseerd worden. Investeringen in kunstwerken zoals bruggen en sluizen zijn hierin 
ook opgenomen. Aanpassingen die leiden tot een verandering van de hoogte van een kunstwerk zoals een 
brug of hefdeur van een sluis op één van de corridors zijn onderdeel van het nulalternatief.  

Het programma Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat geeft een overzicht van kunstwerken die 
vanwege het naderen van einde levensduur vervangen of gerenoveerd moeten worden. Maatregelen en 
aanpassingen die tot 2028/2030 worden genomen aan deze kunstwerken behoren tot het nulalternatief. 

Voor kunstwerken die niet in het kader MIRT of ander programma worden aangepast, geldt in het 
nulalternatief de huidige hoogte hetgeen bij nieuwe oeververbindingen in het Amsterdamse havengebied zou 
betekenen dat er dient te worden vastgehouden aan een oeververbinding met ongelimiteerde hoogte. 

 

3.4.2 Projectalternatieven 
Deze MKBA wordt opgesteld voor vier projectalternatieven voor het ophogen van kunstwerken. Deze 
projectalternatieven zijn afkomstig uit de studie van Brolsma (2015). In DKC1 en deze studie wordt dezelfde 
nummering aangehouden. Van de volgende vier projectalternatieven worden de kosten en baten bepaald: 

 SVIR-streefbeeld: doorvaarthoogte van de kunstwerken op basis van de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (2012). 

 Scenario 7: Gemiddelde belading van schepen uitgaande van 65% bezetting waarvan 65% beladen. 
 Scenario 4: 90% onderschrijding van de doorvaarthoogtes inclusief compensatie voor inzinking van de 

schepen (meting 2012. 
 Scenario 8: Doorvaarthoogte die de transport van lege (100%) high-cube containers faciliteert. 

 
De projectalternatieven Scenario 4, 7 en 8 zijn geformuleerd in DKC1. Om verwarring in terminologie met de 
WLO- jectalternatieven 
genoemd. 
Hieronder worden de vier projectalternatieven en de gevolgen ervan voor de doorvaarthoogtes nader 
toegelicht. In de doorvaarthoogtes is de veiligheidsmarge (schrikhoogte) van 30 centimeter opgenomen. 
 
SVIR-streefbeeld: streefwaarde kunstwerken conform de SVIR 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) stelt het volgende (pag. 120)
hoofdvaarwegen die de belangrijkste zeehavens met het achterland verbinden (hoofdverbindingsassen), ten 
minste geschikt zijn voor klasse VIb-schepen en 4-laags containervaart, de doorgaande nationale 
hoofdvaarwegen ten minste voor klasse Va-schepen en 4-laags containervaart en de overige 
hoofdvaarwegen ten minste geschikt zijn voor klasse IV en 3-  

Bij 4-laags containervaart hoort ingevolge de CEMT-normen een doorvaarthoogte van 9,10 meter en bij 3-
laags containervaart bedraagt dit 7,00 meter.  
Een belangrijke kanttekening dient hierbij geplaatst te worden. In het SVIR-streefbeeld is geen rekening 
gehouden met de ontwikkeling van het gebruik van high-cube containers. In Scenario 4, 7 en 8 wordt wel 
rekening gehouden met deze ontwikkeling. 

Scenario gemiddelde belading (65% bezetting waarvan 65% beladen)/Scenario 7 
Uitgangspunt voor de (berekende) doorvaarthoogte in Scenario 7 is dat containerschepen voor 65%16 bezet 
zijn met high-cube containers en dat 65% van deze containers geladen zijn. In Scenario 7 wordt voor 4-laags 
high-cube containervaart een doorvaarthoogte aangehouden van 10,29 meter voor vaarwegen met klasse 
CEMT Va en 10,50 meter voor vaarwegen met klasse CEMT-VIa.  

Scenario doorvaarthoogtes bij 90% onderschrijding door schepen/ Scenario 4  
Uitgangspunt voor Scenario 4 zijn de resultaten van de meetcampagne die in 2012 is uitgevoerd. In 

                                                      

16 Bezetting is de verhouding tussen het maximale aantal containers dat een schip mag vervoeren en het 
werkelijke aantal. 
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Scenario 4 zijn de doorvaarthoogtes dusdanig gekozen dat deze door 90% van de gemeten schepen 
onderschreden wordt. De doorvaarthoogte is afhankelijk van de scheepsklasse waarvoor een vaarweg 
geschikt is. In Scenario 4 wordt voor 4-laags containervaart een doorvaarthoogte van 10,85 meter voor 
vaarwegen met klasse CEMT-Va aangehouden en 11,05 meter voor vaarwegen met klasse CEMT-VIa. 

Scenario benodigde doorvaarthoogte voor transport 100% lege high-cube containers/ 
Scenario 8  
Het transport van lege high-cube containers (100%) vormt het uitgangspunt van Scenario 8. In dit Scenario 
wordt voor schepen van klasse Va en VI die beladen zijn met vier lagen lege high-cube containers een 
doorvaarthoogte geboden van respectievelijk 11,12 en 11,35 meter.  

Tabel 8 geeft een overzicht van de projectalternatieven, de vaarwegklassen, aantal lagen containers en de 
bijbehorende doorvaarthoogtes.17  

 

Tabel 8 Doorvaarhoogte (incl. 30 cm schrikhoogte) in de verschillende projectalternatieven  

 Projectalternatieven 
Aantal lagen  
containers 

CEMT-
klasse 

Doorvaarthoogte (incl. 30cm 
schrikhoogte) (m) 

SVIR-streefbeeld 4 

Va 9,10 

VIa 9,10 

Scenario 7 (65% bezetting, 65% 
) 

4 

Va 10,29 

VIa 10,50 

Scenario 4 (90% onderschrijding 
o.b.v. meting 2012) 

4 

Va 10,85 

VIa 11,05 

Scenario 8 (100% leeg) 

4 Va 11,12 

 VIa 11,35 

                                                      

17 In deze studie wordt gebruikt gemaakt van WLO-
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4 EFFECTBEPALING  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de effecten (kosten en baten) van de 
projectalternatieven en het nulalternatief zijn bepaald. In de kostennota (Arcadis, 2018) is de werkwijze 
beschreven die is gevolgd in de berekening van de kosten (investeringen en beheer en onderhoud) van het 
verhogen van kunstwerken.  

In paragraaf 4.2.1 is een toelichting gegeven op de verkeers- en vervoersprognoses die zijn gebruikt in de 
bepaling van de omvang van het containertransport op de corridors. Naast de omvang van de 
containertransport zijn ook de bezettings- en ladingskarakteristieken van deze schepen bepalend voor de 
baten. Immers, de bezetting en belading van containerschepen bepalen de benodigde doorvaarthoogte. In 
paragraaf 4.2.2 is een toelichting gegeven op hoe verschillen in bezetting en belading doorwerken in de 
baten van de projectalternatieven.  

In paragraaf 4.3 staan de kosten en baten van het projectalternatief SVIR-Streefbeeld centraal. In paragraaf 
4.4 is uiteengezet hoe de directe effecten, zoals efficiencywinsten voor de containerbinnenvaart en de 
verschuiving van containertransport van de weg naar de binnenvaart (modal shift) zijn bepaald. 

De corridors bestaan uit vaarwegen met verschillende waterstanden. Zo is de waterstand in kanalen relatief 
constant en die van rivieren (zeer) variabel. In paragraaf 4.2.2 is per corridor aangegeven wat de invloed van 
de (variabele) waterstanden is op de baten van de alternatieven. Centraal staat hierbij de vraag of de baten 
op een corridor moeten worden gecorrigeerd voor de frequentie en lengte waarmee de maatgevende 
hoogwaterstand optreedt (MHWS). Samengevat, hoeveel dagen in een jaar is er vanwege de waterstand 
voldoende doorvaarthoogte op een corridor. De MHWS was één van de uitgangspunten in de bepaling van 
de doorvaarthoogtes in de drie projectalternatieven. 

Voor verschillende corridors geldt dat er sprake is van grensoverschrijdend verkeer. Dit betekent dat 
buitenlandse verladers en ingezetenen ook profiteren van de baten van de alternatieven. Er moet rekening 
worden gehouden met het zogenaamde weglekeffect. De wijze waarop dit is gedaan is toegelicht in 
paragraaf 4.2.3 

Bij verhoging van de vaste bruggen zullen schepen hoger worden beladen. Als gevolg hiervan zullen 
beweegbare bruggen mogelijk vaker open moeten. De wijze waarop dit is berekend is toegelicht in paragraaf 
4.8. De gevolgen van de projectalternatieven voor het aantal openingen van de beweegbare bruggen is het 
onderwerp van hoofdstuk 8.  

De kosten en baten van omvaarroutes zijn opgenomen als gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 7.3. Hier 
worden mogelijke omvaarroutes besproken die de binnenvaart kan gebruiken om kunstwerken te vermijden 
waarvan de doorvaarthoogte een beperking vormt. Daarnaast wordt ook ingegaan op het verschil in 
frequenties van afvaarten tussen het nulalternatief en de projectalternatieven. 

 

4.2 Basisgegevens  

4.2.1 Verkeers- en vervoersprognoses 

Intensiteiten 

Voor het bepalen van de baten van de alternatieven voor de containerbinnenvaart zijn gegevens over 
aantallen containerschepen (intensiteiten) en type containerschepen op de corridors nodig. RWS heeft 
gegevens aangeleverd over containerbinnenvaartschepen die sluizen (telpunten) zijn gepasseerd in het jaar 
2016. In deze bestanden zijn tevens prognoses opgenomen voor de zichtjaren 2030, 2040 en 2050. Deze 
prognoses zijn gebaseerd op de WLO-
welke telpunten relevant zijn in de bepaling van de vervoersstromen op deze corridors en de herkomst en 
bestemmingsrelaties (HB-relaties) met baten. In de vervoersprognoses is informatie opgenomen over de 
herkomsten en bestemmingen van containerschepen. Voor iedere herkomst en bestemmingsrelatie is 
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bepaald of deze gebruik maakt van een corridor en of het ophogen van bruggen leidt tot baten. De 
herkomsten en bestemmingen met baten en de bijbehorende aantal schepen en TEU18 zijn bepaald voor de 
zichtjaren 2030 en 2040. Dit is gedaan voor de WLO- . In beide WLO-
de CO2-heffing standaard opgenomen. Door middel van een gevoeligheidsanalyse (Hoofdstuk 7) is het 
MKBA-resultaat bepaald voor het scenario WLO-Hoog zonder CO2-heffing. 

 

Vaarafstanden 

Voor het bepalen van de afstanden die containerschepen afleggen op de corridors is gebruik gemaakt van 
de website: http://www.blueroadmap.nl/. Met deze routeplanner is het mogelijk een reis te plannen tussen 
twee havens of containerterminals. Als resultaat wordt de vaarafstand gegeven van de meest logische route. 
Voor iedere HB-relatie waarop baten ontstaan is bepaald op welke containerterminals of havens deze 
betrekking heeft. Vervolgens is met de routeplanner de afstand tussen deze containerterminals of havens 
berekend. Over deze afstand worden, als gevolg van het project, baten genoten. 

 

Bezettingsgraden en belading 

In het algemeen geldt dat de drie projectalternatieven (Scenario 7, 4 en 8) schepen in staat stellen om met 
een hogere bezetting (een laag extra) te varen. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van het 
nulalternatief en levert de containerbinnenvaart baten op.  

In de gegevens van RWS is geen informatie opgenomen over het aantal lagen containers dat aanwezig is op 
schepen die de telpunten zijn gepasseerd. Het aantal lagen en de huidige benodigde doorvaarthoogte is 
daarom geschat met behulp van een rekenmodel. Hiervoor is informatie over belading, bezetting, capaciteit 
per schip (TEU) en vervoerd gewicht gebruikt. Hierbij is aangenomen dat vanaf een bezettingsgraad van 
65% containerschepen varen met 4 lagen (high-cube) containers. 

 

4.2.2 Waterstanden 
Waterstanden bepalen in grote mate de doorvaarthoogte van kunstwerken en dus de baten van de 
projectalternatieven. Vooral de variatie in de waterstand en de frequentie waarmee deze optreedt, hebben 
een invloed op de hoogte van de baten.  

De doorvaarthoogtes in de projectalternatieven zijn gebaseerd op een MHWS. Voor de beroepsvaart is de 
Maatgevende Hoge Waterstand (MHWS) één van de volgende twee waterstandswaarden (Richtlijnen 
Vaarwegen, 2017):  

 Op kanalen en bij kortdurende waterstandsvariaties, bijvoorbeeld in getijdegebieden: de waterstand, die 
1% van de tijd overschreden wordt, gemeten over de laatste 10 jaar. 

 Bij langdurige waterstandsvariaties, bijvoorbeeld op rivieren: de waterstand, die in de laatste periode van 
10 jaar éénmaal gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur overschreden wordt. 

Het kanaalpeil wordt vaak constant gehouden en de speling tussen de gemiddelde waterstand en de MHWS 
is beperkt tot enkele decimeters.  

Bij rivieren en getijdegebieden kan het verschil tussen de gemiddelde waterstand en de MHWS oplopen tot 
enkele meters. Dit kan betekenen dat een groot gedeelte van het jaar er wel sprake is van voldoende 
doorvaarthoogte.  

                                                      

18 TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent 
Unit. 1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 breed en meestal 8,5 hoog. In het metrieke stelsel 
uitgedrukt is een TEU 6,10 meter lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog. 
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In het onderstaande is per corridor aangegeven of de baten moeten worden gecorrigeerd voor de frequentie 
en duur waarmee de MHWS of een andere waterstand optreedt. Dit geldt voor Scenario 4, 7 en 8. De 
invloed van de MHWS op de baten voor het SVIR-streefbeeld is reeds besproken in paragraaf 4.4. 

 

4.2.2.1 Robuuste klimaatbestendige Maatgevende Hoog Waterstand 

In deze studie worden robuuste klimaatbestendige Maatgevende Hoog Waterstanden voor de scheepvaart 
gehanteerd op basis van het -scenario voor de vaargebieden waar klimaatveranderingen invloed 
heeft op het waterpeil en daarmee de MHWS en doorvaarthoogte van kunstwerken. Zodoende is gerekend 
met de MHWS van het jaar 2100. Dit heeft geen gevolgen voor de MHWS op kanalen, maar wel voor 
getijdengebieden (zeespiegelstijging) en rivieren (hogere waterafvoer). De MHWS 2100 zijn berekend door 
HKV. 

 

Maasroute; Weurt - Born 

Het peil van de Maas is sterk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Tijdens perioden met neerslag is de 
waterstand van de rivier hoog, terwijl in (langere) droge perioden de rivier vaak een lage waterstand kent. De 
stadsbrug bij Venlo is met een hoogte van NAP+ 22,10m de brug met de laagste doorvaarthoogte in het 
traject Weurt  Born (Maas) en bepaald de omvang van de baten van het ophogen van bruggen over het 
gekanaliseerde deel van de Maas. 

Hierbij is de MHWS (T=10/24h) in 2018: NAP+ 16,87m en in 2100 zelfs NAP + 17,14m. Aangezien deze 
waterstand zeer zelden voorkomt is het relevant om na te gaan welk percentage van de tijd een bepaalde 
waterstand zich voordoet: 

 Bij een waterstand van NAP + 11,81m of lager voldoet de brug aan de norm van Scenario 7  
(10,29 meter). 

 Bij een waterstand van NAP + 11,25m of lager voldoet de brug aan de norm van Scenario 4  
(10,85 meter). 

 Bij een waterstand van NAP + 10,98m of lager voldoet de brug aan de norm van Scenario 8  
(11,12 meter). 

Bovenstaande waterstanden geven aan wanneer het mogelijk is om de stadsbrug van Venlo te passeren 
met 4 lagen high-cube containers. De gegevens over de waterstand in de periode 2016-2017 maken 
duidelijk dat door de stadsbrug niet altijd de volledige baten kunnen worden genoten van de ophoging van 
bruggen over de twee kanaalpanden. Dit betekent dat het gemiddelde transportkostenvoordeel kleiner is dan 
15% (Scenario 7), 18% (Scenario 4) en 20% (Scenario 8). In bijlage C wordt toelichting gegeven op de 
correctie van het transportkostenvoordeel voor de beschikbare doorvaarthoogte bij de stadsbrug van Venlo. 
Het transportkostenvoordeel op de Maasroute is geraamd op 12% in Scenario 7 en, 13% in Scenario 4 en 8. 

 

Andere corridors 

Voor de corridors Rotterdam-Amsterdam, Westerschelde  Rijn, Amsterdam - Noord-Nederland en 
Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland geldt dat de baten worden bepaald door bruggen over kanalen. De 
baten op deze corridors worden niet gecorrigeerd voor de frequentie waarmee de MHWS optreedt.  

In de analyse naar de gevolgen van een toename in het aantal openingen van beweegbare bruggen is wel 
rekening gehouden met de variabele waterstand in het Rotterdamse havengebied. 
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4.2.3 Weglekeffect: Nederlandse versus buitenlandse baten 
Voor verschillende corridors geldt dat er sprake is van grensoverschrijdend verkeer. Dit betekent dat 
buitenlandse verladers en ingezetenen ook profiteren van de baten van de projectalternatieven. Er is sprake 
van een zogenaamd weglekeffect waarmee rekening moet worden gehouden. Omdat deze baten buiten 
Nederland vallen, mogen deze niet worden opgenomen in de MKBA. 

Voor de bepaling van de omvang van het weglekeffect is per corridor het aandeel van buitenlandse 
herkomsten en bestemmingen in de getelde scheepspassages geanalyseerd (Tabel 10). 

 

Tabel 9 Aandelen scheepspassages naar binnenlandse en buitenlandse bestemmingen 

Corridor 
Aandeel  

NL-NL 

Aandeel 
Buitenland-
Nederland 

Aandeel 
Nederland-
Buitenland 

Aandeel 
Buitenland-
Buitenland 

Westerschelde -Rijn 11% 27% 26% 35% 

Maasroute 
Weurt  Born 

85% 3% 11% 1% 

Rotterdam-Amsterdam 86% 7% 4% 3% 

Amsterdam-Noord-Nederland 93% 0,7% 1,4% 4,5% 

Rotterdam-Amsterdam- Noord-Nederland 93% 0,7% 1,4% 4,5% 

 

Voor de meeste corridors geldt dat het aandeel van buitenlandse herkomsten en bestemmingen in de 
scheepspassages zeer beperkt is. De baten als gevolg van brugverhogingen op deze corridors vallen geheel 
toe aan Nederland. Een correctie voor het weglekeffect is niet aan de orde. 

Voor de corridor Westerschelde  Rijn geldt dat 62% een buitenlandse bestemming heeft. De baten op deze 
corridor worden voor dit weglekeffect gecorrigeerd. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de MKBA 
gepresenteerd en worden kosten en baten uitgesplitst naar de drie landen Nederland, Duitsland en België.  

 

4.3 Effectbepaling ophoging vaste bruggen  
Bezetting en belading van schepen hebben een grote invloed op de benodigde doorvaarthoogte en dus de 
baten van de projectalternatieven voor ophoging van kunstwerken. Omdat op de corridors veel bruggen al 
voldoen aan de norm van het SVIR-streefbeeld is dit projectalternatief apart beschouwd. De andere 
alternatieven zorgen voor significante verhogingen van bruggen op de corridors.  

 

SVIR-streefbeeld 

Aanpassingen van kunstwerken naar de hoogtenormen in het SVIR-streefbeeld leiden niet tot baten of 
slechts tot baten met een zeer geringe omvang voor de containerbinnenvaart. De ophoging van kunstwerken 
is over het algemeen dusdanig beperkt dat ten opzichte van het nulalternatief er nauwelijks extra bruikbare 
doorvaarthoogte ontstaat (zie voorgaande paragraaf).  



 

Onze referentie: 079989017 C  - Datum: 11 oktober 2018 

MKBA DOORVAARTHOOGTE KUNSTWERKEN I.R.T. 
CONTAINERVAART 

38 van 122

Uit deze analyse blijkt dat er ten aanzien van het SVIR-streefbeeld twee situaties bestaan (Tabel 10). 

 

Situatie 1: De doorvaarthoogte is lager dan de norm in het SVIR-streefbeeld, maar de extra 
doorvaarthoogte bij ophoging naar het SVIR-streefbeeld levert geen baten op voor de containervaart. 

Westerschelde - Rijn 
De laagste brug op de corridor Westerschelde  Rijn, de Moerdijkspoorbrug, heeft in het nulalternatief een 
doorvaarthoogte van 8,46 meter t.o.v. de MHWS 2100. Containervaart met vier lagen high-cubes is hierdoor 
niet mogelijk, maar met drie lagen high-cube containers is passeren van de Moerdijkspoorbrug bijna altijd 
mogelijk. Bovendien is de gemiddelde waterstand in 2100 (NAP+ 0,48m) logischerwijs lager dan de MHWS 
2100 (NAP+1,97m) en is er in de dagelijkse praktijk bijna altijd een grotere doorvaarthoogte beschikbaar. Bij 
de gemiddelde waterstand is de beschikbare doorvaarthoogte 9,95 meter. Ook is er de mogelijkheid om te 
varen via de Dordtsche Kil, waardoor de Moerdijkspoorbrug kan worden vermeden. De Kreekrakbruggen 
(doorvaarthoogte: 8,70 meter t.o.v. MHWS) veroorzaken mogelijk wel een doorvaarthoogtebeperking, maar 
het ophogen naar de SVIR streefwaarde levert, om eerdergenoemde redenen, nauwelijks tot geen baten op. 

De extra ruimte in de doorvaarthoogte kan dus nauwelijks worden benut en het SVIR-streefbeeld levert geen 
baten op voor deze corridors.  

Rotterdam - Amsterdam 
De laagste brug in de corridor Amsterdam - Rotterdam heeft in het nulalternatief een doorvaarthoogte van 
8,85 meter. In het SVIR-streefbeeld wordt een doorvaarthoogte van 9,10 meter aangehouden. Dit betekent 
dat 4-laags containervaart met high-cubes niet mogelijk is maar 3-laags high-cube containervaart altijd.  

Amsterdam - Noord-Nederland  

De laagste brug in de corridor Amsterdam - Noord-Nederland heeft in het nulalternatief een doorvaarthoogte 
van 8,95 meter t.o.v. MHWS. Dit betekent dat 4-laags containervaart met high-cubes niet mogelijk is, maar 
3-laags high-cube containervaart altijd.  

Uit de resultaten van de simulatie blijkt dat maximaal 0,5% van alle configuraties 4-laags containervaart 
baten heeft van een verhoging van kunstwerken op deze corridors naar de SVIR streefwaarde. 

 

Situatie 2: De doorvaarthoogte is conform norm in het SVIR-streefbeeld 

Maasroute; Weurt  Born 

Alle bruggen op het gekanaliseerde gedeelte van de Maas (Maas-Waalkanaal en het Julianakanaal) tot aan 
Born hebben een doorvaarthoogte die voldoet aan de SVIR streefwaarde. Het SVIR-streefbeeld, als 
alternatief, leidt daarom niet tot kosten en baten. De bruggen over de rivier de Maas voldoen alleen bij (zeer) 
hoog water niet aan het SVIR-streefbeeld.  
De stadsbrug in Venlo is de laagst liggende brug over de rivier de Maas en heeft daardoor invloed op de 
omvang van de baten van het SVIR-streefbeeld. De brughoogte bedraagt NAP+ 22,10m. Bij een waterstand 
van NAP+13.00m of lager voldoet de doorvaarthoogte van deze brug aan de SVIR-norm (9,10 meter). Circa 
94% van de tijd is de waterstand op maas beneden deze waterstand. Dit betekent dat 6% van de tijd er 
onvoldoende doorvaarthoogte wordt geboden ten opzichte van de SVIR streefwaarde. 
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Tabel 10 SVIR-streefbeeld per corridor 

Corridor Vaarwegklasse 
Doorvaarthoogte 
laagste brug 
nulalternatief 

Hoogte SVIR-
streefbeeld 

Opmerking 

Westerschelde -Rijn Klasse VI 8,59 meter / 8,70 meter 9,10 meter 
SVIR maakt 4-
laags niet 
mogelijk 

Maasroute; 
Weurt - Born 

Klasse V 9,14 meter 9,10 meter 
SVIR levert geen 
baten op 

Rotterdam - Amsterdam Klasse VI 8,85 meter 9,10 meter 
SVIR maakt 4-
laags niet 
mogelijk 

Amsterdam  Noord- 
Nederland  

Klasse V 8,95 meter 9,10 meter 
SVIR maakt 4-
laags niet 
mogelijk 

Rotterdam-Amsterdam -
Noord-Nederland 

Klasse V 8,85 meter 9,10 meter 
SVIR maakt 4-
laags niet 
mogelijk 

 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de kosten en baten van het SVIR-streefbeeld (contante 
waarde). Alle bruggen op het gekanaliseerde gedeelte van de Maas tot aan Born voldoen aan de SVIR-
norm. Zodoende zijn er geen kosten voor het ophogen van bruggen en baten. Het verhogen van de bruggen 
op de andere corridors naar de SVIR streefwaarde leidt tot kosten die hoger zijn dan de baten. 

Op de corridor Westerschelde-Rijn resulteert een verhoging naar de SVIR streefwaarde in ruim  330 
miljoen aan investeringen (contante waarde). Deze kosten worden grotendeels veroorzaakt door de 
aanpassingen aan de Kreekrakspoorbrug en Noordlandsespoorbrug (België). In paragraaf 5.5 zijn de 
investeringskosten per corridor en naar type brug toegelicht. Gezien de beperkte totale kosten op de corridor 
Rotterdam-Amsterdam is duidelijk dat de doorvaarthoogte van de 4 spoorbruggen gelijk of hoger dan de 
SVIR-streefwaarde is gelegen19.  

                                                      

19 Deze constatering wijkt af van DKC 1. De Muiderspoorbrug blijkt aan de hand van 
doorvaarthoogtemetingen aan de SVIR-streefwaarde te voldoen en de Jutphasespoorbrug is inmiddels 
opgehoogd tot SVIR-streefwaarde. 
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Figuur 7 Kosten en baten SVIR- -scenario Hoog, 100 jaar en discontovoet 4,5%) 
 

Projectalternatieven 

Omdat gegevens over de huidige doorvaarthoogte van containerschepen beperkt beschikbaar zijn, zijn 
simulaties met een rekenmodel uitgevoerd. Er is aangenomen dat in het zichtjaar 2030 de hoogste stapel 
containers bestaat uit vier lagen high-cube containers. 

Voor klasse V en klasse VI containerschepen is voor 2100 combinaties20 van bezetting, belading en lagen 
high-cube containers de benodigde doorvaarthoogte berekend (inclusief schrikhoogte). Vervolgens is 
geanalyseerd welk deel van de combinaties een ongehinderde doorvaart heeft in de huidige situatie (ten 
opzichte van de laagste brug op de corridor), in de projectalternatieven. 
de gemiddelde benodigde doorvaarthoogte berekend. De procentuele toename in de gemiddelde benodigde 
doorvaarthoogte is een projecteffect. Dit effect verschilt per projectalternatief voor ophoging (zie Tabel 11). 

  

                                                      

20 Door middel van een model is de verandering van de gemiddelde doorvaarthoogte van schepen bepaald. 
Hiertoe zijn alle mogelijke combinaties van belading, bezetting, bruto ladinggewicht en aantallen lagen (high-
cube) containers vertaald in een benodigde doorvaarthoogte. Bezetting en belading variëren tussen 0% en 
100% en nemen met stapjes van 5% toe. Het aantal lagen containers is minimaal 2 en maximaal 4. En de 
bruto lading van een container neemt met 2,5 ton toe van 7,5 ton tot maximaal 17,5 ton. Op basis van deze 
variabelen en bijbehorende bandbreedtes zijn 2100 unieke combinaties gemaakt. Van deze combinaties is 
de benodigde doorvaarthoogte berekend met het model. 
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Tabel 11 Percentage verschil gemiddelde doorvaarthoogte t.o.v. de huidige laagste brug (*; de waarden van de 
Maasroute variëren aanzienlijk door de variabele waterstand van de Maas) 

Route Klasse 
SVIR-
streefbeeld 

Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Maasroute; 
Weurt-Born 

Klasse 
V 

0,0% 19%* 29%* 34%* 

Rotterdam-
Amsterdam 

Klasse 
V 

0,5% 11% 20% 25% 

Rotterdam-
Amsterdam-
NNL 

Klasse 
V 

0,5% 11% 20% 25% 

Westerschelde-
Rijn 

Klasse 
VI 

0,4% 11% 19% 24% 

Rotterdam-
Amsterdam 

Klasse 
VI 

0,3% 11% 19% 24% 

 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat het ophogen van de bruggen naar de norm van het SVIR-
streefbeeld leidt tot een minimale verandering van de gemiddelde (benodigde) doorvaarthoogte van 
schepen. Het ophogen van bruggen op de corridor Rotterdam  Amsterdam naar 9,10 (SVIR streefwaarde) 
betekent dat 0,8% extra combinaties van bezetting en belading de bruggen kunnen passeren. De 
gemiddelde doorvaarthoogte neemt hierdoor toe met 0,5%. Hetzelfde effect treedt op wanneer de bruggen 
op de andere corridors worden verhoogd conform de SVIR streefwaarde (9,10 meter)21.  

Op de corridor Maasroute; Weurt-Born is de doorvaarthoogte van de bruggen (op de onderzochte 
kanaaldelen) gelijk aan of hoger dan de SVIR streefwaarde. Het SVIR-streefbeeld levert op de corridor 
Maasroute; Weurt-Born geen baten op. 

Wanneer bruggen worden opgehoogd naar de hoogte van Scenario 7 (10,29 meter voor vaarwegklasse V 
en 10,50 meter voor vaarwegklasse VI) dan leidt dit op alle corridors behalve de Maasroute tot een toename 
van de doorvaarthoogte (gemiddeld) met 11%. In Scenario 4 en 8 is dit respectievelijk 20% en 25%. In de 
bepaling van de baten op de Maasroute moet echter rekening worden gehouden met de invloed van de 
variabele waterstand op de Maas die een onderdeel vormt van de corridor (zie ook paragraaf 4.2.2).Deze 
percentages zijn in de MKBA gebruikt om: 

1. Voor ieder projectalternatief het transportkostenvoordeel per TEU-km te bepalen (zie paragraaf 4.4). 
2. De verandering in het aantal openingen van beweegbare bruggen te berekenen (zie paragraaf 4.6). 

 

4.4 Directe effecten ophoging vaste bruggen 
Door het verhogen van kunstwerken zullen er verschillende effecten optreden. Deze effecten zijn verdeeld in 
bereikbaarheidseffecten, externe effecten en indirecte effecten. Bereikbaarheidseffecten bestaan uit 
efficiencywinsten (meer containers/lagen op een schip) en modal shift (door lagere transportkosten gaat men 
meer vervoeren per schip). Als gevolg van de modal shift zijn er (directe) externe effecten ten aanzien van 
congestie, luchtkwaliteit, CO2, geluid en veiligheid. Deze directe effecten worden verder uitgelegd in de 
volgende paragrafen.  

Bereikbaarheid - Efficiency winsten 

                                                      

21 De andere bruggen die opgehoogd dienen te worden tot de SVIR streefwaarde zijn te vinden in de bijlage 
van de kostennota, deze wordt op aanvraag door IenW beschikbaar gesteld. 
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Door het verhogen van kunstwerken kunnen containerschepen, afhankelijk van bezetting en belading, met 
een hogere bezettingsgraad (meer containers) varen. Dit betekent dat een containerschip efficiënter (ten 
opzichte van de beschikbare capaciteit) beladen wordt, de bezettingsgraad toeneemt en de kosten per TEU-
km dalen. De bepaling van de efficiencywinsten als gevolg van een hogere bezetting per schip is in drie 
stappen gedaan: 

 Stap 1: Bepaling van de (toekomstige) vervoersstromen met baten op de corridors in aantal schepen, 
TEU en TEU-km (WLO-scenario Hoog en WLO-scenario Laag). 

 Stap 2: Bepaling verandering transportkosten per ladingeenheid (TEU-km). 
 Stap 3: Bepaling van de verandering van de totale transportkosten per corridor. Hiertoe is per 

scheepstype de daling van de transportkosten vermenigvuldigd met de vervoerde TEU en de afgelegde 
afstand tussen herkomst en bestemmingsrelaties met baten (op de corridor).  

Om een beeld te krijgen van het effect van een hogere bezettingsgraad (extra laag containers of benutting 
extra doorvaarthoogte) op de gemiddelde kosten per TEU-km is in het kader van de vorige studie (DKC1) 
een aantal interviews afgenomen met havenbedrijven en verladers. De geïnterviewde partijen gaven aan dat 
een extra laag containers de totale/gemiddelde transportkosten per TEU-km verlaagt met 10% tot 20%. 
Hierbij is rekening gehouden met de extra brandstofkosten. In de voorgaande studie (DKC1) is aangenomen 
dat de gemiddelde transportkosten per TEU-km met 15% dalen wanneer kunstwerken worden verhoogd 
naar de doorvaarthoogte behorende bij Scenario 7 (10,29 meter of 10,50 meter). Voor Scenario 4 is in DKC1 
hetzelfde percentage aangehouden.  

Omdat deze aanname invloed heeft op de omvang van de baten van de projectalternatieven heeft RWS 
contact gezocht met BLN-Schuttevaer. Er is gevraagd wat het vervoeren van een extra (vierde) laag 
betekent voor de operationele kosten zoals gasolie, smeerolie, havengeld, etc. van een containerschip 
(binnenvaart). Volgens BLN-Schuttevaer nemen de kosten fractioneel toe. Indirecte kosten zoals 
kapitaallasten, personele lasten, verzekeringskosten en algemene kosten veranderen niet door het vervoer 
van een extra laag containers. De directe kosten stijgen volgens BLN-Schuttevaer beperkt. Dit komt doordat 
de diepgang van het schip toeneemt en daarmee de brandstofkosten. Men geeft aan dat, vanwege 
stabiliteitsredenen, de vierde laag vooral uit lege containers zal bestaan. Deze vierde laag bepaalt voor circa 
10% het vervoerde gewicht van een schip en dus diepgang en brandstofkosten. 

De uitkomsten van deze consultatie bevestigen dat het varen met een extra laag leidt tot een daling van de 
gemiddelde transportkosten per TEU of TEU-km.  

De eerder gerapporteerde percentages met betrekking tot het transportkostenvoordeel (10% tot 20%) zijn 
vergeleken met de resultaten van de studie Adaptation to Climate Change in Inland Waterway Transport 
(Jonkeren, 2009). In deze studie zijn analyses uitgevoerd naar de gevolgen van een verminderde diepgang 
van een waterweg voor de (gemiddelde) transportkosten per ton. Door middel van een regressieanalyse is 
door Jonkeren een relatie geschat tussen de loadfactor (bezetting en belading) en de prijs/kosten per ton. 
Een stijging van de loadfactor met 1% leidt tot een daling van de kosten met circa 1%. Deze studie is 
uitgevoerd voor alle type vervoer per binnenvaart. 

Het vervoeren van een vierde laag containers leidt tot een stijging van de loadfactor van minimaal 10% en 
dus tot een daling van de gemiddelde kosten met 10%. Het eerder gehanteerde percentage van 15% ligt in 
lijn van dit resultaat. 

De resultaten van simulaties laten zien dat de projectalternatieven leiden tot verschillende veranderingen in 
de gemiddelde (benodigde) doorvaarthoogte van containerschepen. Dit verschil is gebruikt om de besparing 
van de gemiddelde transportkosten uit te drukken. In deze simulaties is meegenomen dat alle lagen 
voordeel hebben van een projectalternatief bij een corridor. Hierbij is aangenomen dat Scenario 7 leidt tot 
een daling van de gemiddelde transportkosten van 15% en dat Scenario 8 leidt tot een daling van 20%. 
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Tabel 12 Verandering doorvaarthoogte t.o.v. huidige situatie en afname gemiddelde transportkosten per TEU-km 

 SVIR-streefbeeld Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Verandering 
doorvaarthoogte (%) 

0,5% 11% 19% 24% 

Afname 
transportkosten (%) 

0,5% 15% 18% 20% 

 

Voor het bepalen van de uiteindelijke verandering van transportkosten zijn deze percentages gecombineerd 
met kengetallen voor transportkosten van containervaart uit de RWS Kostenbarometer Binnenvaart. Dit 
model berekent per scheepsklasse de gemiddelde transportkosten waarbij rekening wordt gehouden met 
brandstofkosten, verzekeringen, afschrijvingen, havengelden en arbeidsloon, etc. 

 

4.4.1 Bereikbaarheid - Modal shift 
Het ophogen van kunstwerken leidt tot een daling van de transportkosten van de containervaart. 
Containertransport per binnenvaart wordt goedkoper ten opzichte van concurrerende modaliteiten als spoor 
en weg. Omdat de verschillen in marges in het wegvervoer en de binnenvaart zeer klein zijn, is in deze 
MKBA als uitgangspunt genomen dat een verandering in de kosten leidt tot een verschuiving van transport 

kunstwerken leidt tot een modal shift met een omvang 2 procentpunt22 van het totale containertransport. Dit 
percentage is in lijn met de uitkomsten van de studie MKBA Brugverhogingen  (Arcadis, 2015). 

De modal shift van wegtransport naar binnenvaart heeft verschillende effecten: 

 Enerzijds leidt een verschuiving van het containervervoer van de weg naar de binnenvaart tot minder 
transportkosten, er kunnen meer containers mee per schip. De afname van de transportkosten voor het 
additionele vervoer per binnenvaart is als batenpost opgenomen23.  

 Een verandering van externe effecten zoals congestie op het wegennetwerk, geluid, luchtkwaliteit en 
klimaat. Gevolgen van een verandering van het transport via de weg voor beheer en onderhoud zijn niet 
meegenomen in deze studie. De externe effecten die zijn bepaald worden uitgebreider uitgelegd in 
paragraaf 4.6.  

 

4.5 Directe externe effecten ophoging vaste bruggen 
Directe externe effecten zijn effecten die bij anderen dan de gebruiker of exploitant neerslaan en waarvoor 
geen marktprijs bestaat. De verplaatsing van containervervoer van de weg naar water (modal shift) kan 
leiden tot een verandering in omvang van directe externe effecten. Het gaat om: 

 Verandering in luchtkwaliteit en klimaat (CO2-emissies). 
 Verandering van de leefbaarheid/ geluidshinder. 
 Verandering in verkeersveiligheid. 
 Congestiekosten. 

 

De eerste twee effecten zijn onderdeel van de module Leefomgeving. De omvang van deze effecten is 
bepaald op basis van veranderingen in voertuigkilometers en vaartuigkilometers. Met behulp van kengetallen 

                                                      

22 Dit betreft een toename van aandeel van de binnenvaart van 35% naar 37% in het totale containervervoer.  
23 s toegepast. Extra transport per binnenvaart als gevolg van een modal shift is hier 
beschouwd als nieuw verkeer. Voor nieuw verkeer geldt dat de baten van het project (besparing per TEU-
km) gelijk is aan de helft van de baten van het verkeer dat al in het referentiealternatief gebruik maakt van de 
infrastructuur.  
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zijn deze veranderingen vertaald in maatschappelijke kosten of baten. De kengetallen die zijn gebruikt zijn 
afkomstig van RWSeconomie.nl en de studie Externe en Infrastructuurkosten van Verkeer (CE Delft, 2014). 
Aangenomen is dat de frequenties van het huidige scheepvaartverkeer gelijk blijven.  

Voor het bepalen van de veranderingen is de afname van het aantal vrachtwagens op de weg berekend. 
Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde netto lading van 2 TEU per vrachtwagen. Per deeltraject (herkomst-
bestemming vermeden  vrachtwagens vermenigvuldigd met de lengte van het 
deeltraject om zo het aantal vermeden voertuigkilometers te bepalen. Eenzelfde methode is gehanteerd voor 
de bepaling van het aantal vermeden tonkilometers. 

 

4.5.1 Luchtkwaliteit en klimaateffecten 
Het aspect luchtkwaliteit en klimaat  beschrijft de gevolgen - van het gebruik - van de projectalternatieven 
voor de luchtkwaliteit (emissies) en het klimaat. Bijvoorbeeld als gevolg van de modal shift. In de bepaling 
van de verandering van de omvang van deze effecten is zowel de verandering in het scheepvaartverkeer en 
het vervoer over de weg in beschouwing genomen. In berekening van de omvang en monetarisering van 
deze effecten is gebruik gemaakt van kengetallen.  

Deze kengetalle  en zijn 
specifiek voor de modaliteiten vrachtverkeer via de weg en binnenvaart. Dit betekent dat er rekening is 
gehouden met verschillen in factoren die de emissies bepalen, zoals de brandstof die wordt gebruikt en type 
motoren. Met deze kengetallen zijn veranderingen in tonkilometer omgezet naar gevolgen voor de 
luchtkwaliteit en het klimaat (CO2

-emissies). De gebruikte kengetallen zijn opgenomen in Bijlage D. 

 

4.5.2 Leefbaarheid/ geluidhinder 
Geluidshinder door verkeer veroorzaakt maatschappelijke kosten omdat dit negatief ervaren wordt en een 
schadelijke invloed heeft op de gezondheid. Het aanpassen van kunstwerken en de resulterende modal shift 
kan geluidshinder langs autosnelwegen doen verminderen. 

Voor de waardering van geluidhinder zijn kengetallen beschikbaar per tonkilometer (zie Bijlage D). 
Uitgangspunt bij de bepaling van het effect is dat de modal shift leidt tot een afname van vrachtverkeer op 
het hoofdwegennetwerk.  

Met behulp van de kengetallen voor geluidhinder en veranderingen in tonkilometers op het hoofdwegennet 
zijn de jaarlijkse baten bepaald voor het zichtjaar 2030.  

 

4.5.3 Veiligheid 
Met betrekking tot het aspect veiligheid kan een onderscheid worden gemaakt naar verkeersveiligheid en 
externe veiligheid. De projectalternatieven hebben vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid doordat deze 
de kans op verkeersongevallen op de weg beïnvloeden. Als gevolg van de modal shift zijn er jaarlijkse 
minder tonkilometers op de weg en neemt het aantal verkeersongevallen af.  

Het effect is met behulp van kengetallen bepaald en gewaardeerd. Deze kengetallen zijn een benadering 
van de marginale externe ongevalskosten per tonkilometer en combineren de kans op een ongeval met de 
maatschappelijke kosten van verkeersslachtoffers. Het gaat dan om medische kosten, productie- en 
consumptie-verlies en pijn, verdriet en lijden. Bijlage D toont de gebruikte marginale externe ongevalskosten 
per tonkilometer. Uit tabel 70 in deze bijlage is op te maken dat binnenvaart veiliger is dan transport via de 
weg (CE Delft, 2014). 

De gevolgen van de projectalternatieven voor de verkeersveiligheid zijn berekend met behulp van de 
marginale externe kosten van verkeersongevallen en de daling in tonkilometers op de weg.  
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4.5.4 Vermeden congestiekosten 
Indien een extra voertuig op het wegennet leidt tot congestie, veroorzaakt dit extra reistijdverliezen 
(vertraging) voor andere voertuigen op het netwerk. De kosten van deze reistijdverliezen van andere 
weggebruikers veroorzaakt zijn de zogenaamde marginale externe congestiekosten. Door de voorziene 
modal shift verschuift een deel van het containervervoer van de weg naar de binnenvaart. Hierdoor neemt 
de congestie op het wegennet af en dalen de congestiekosten. 

Voor de bepaling van de vermeden congestiekosten is gebruikt gemaakt van het aantal vermeden 
tonkilometers als gevolg van de modal shift in beide WLO- Tonkilometers zijn berekend op basis 
van de gemiddelde reisafstand van één reis van een vrachtwagen en het aantal ton dat als gevolg van het 
project van de weg verdwijnt. 

Vervolgens zijn de kengetallen (zie Bijlage D) toegepast op De vermeden tonkilometers zijn vervolgens 
vermenigvuldigd met de marginale externe congestiekosten per ton kilometer (zie Bijlage D). 

 

4.6 Effecten ophoging beweegbare bruggen 
Over de onderzochte vaarweg/achterland corridors liggen naast vaste bruggen ook beweegbare bruggen die 
geopen
leiden tot wachttijden en dus wachtkosten voor het wegverkeer. Voor sommige van deze bruggen gelden 
openingsvensters, het aantal minuten dat een brug open staat. Het verhogen van doorvaarthoogten van 
vaste bruggen kan resulteren in een groter aanbod aan hogere schepen op deze vaarwegcorridor. Wanneer 
dit aanbod groter is dan de capaciteit van het openingsvenster ontstaan wachtkosten voor de scheepvaart. 
Bijvoorbeeld, omdat een schip moet wachten tot de volgende opening. In DKC1 en deze studie is 
aangenomen dat voor de andere onderzocht beweerbare bruggen geen veranderingen in wachttijden voor 
de containerbinnenvaart optreden. De schepen hebben voorrang boven het wegverkeer. 

In deze MKBA is voor een aantal beweegbare bruggen de maatschappelijke kosten van een opening 
bepaald. De maatschappelijke kosten zijn vervolgens vergeleken met de kosten die moeten worden gemaakt 
om de hinder van de openingen te verminderen of weg te nemen. 

De resultaten van deze analyse geven een eerste beeld van de huidige en toekomstige omvang van de 
hinder (maatschappelijke kosten). Hierbij is rekening gehouden met de invloed van het project op de 
gemiddelde doorvaarthoogte van containerschepen. In een aantal van de beweegbare bruggen is rekening 
gehouden met een variabele waterstand. Deze is berekend door gebruik te maken van de top gemiddelde 
waterstand. Omdat waterstanden variëren door middel van een sinus beweging, is er een gemiddelde 
berekend voor de hoogste 50% van de sinus beweging, dit heet de top gemiddelde waterstand en deze is 
50% van de tijd toepasbaar. De rest van de tijd is de waterstand lager.  

De onderzochte bruggen zijn gekozen omdat deze, in sommige gevallen, al ernstige hinder veroorzaken. 
Deze analyse moet worden gezien als een eerste verkenning naar de maatschappelijk kosten van 
openingen van beweegbare bruggen. De resultaten worden door Rijkswaterstaat en het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gebruikt om, in overleg met stakeholders, te bepalen of een vervolgonderzoek 
zinvol is. Dit onderzoek staat los van de voorliggende MKBA. 

Van de volgende beweegbare bruggen zijn de maatschappelijke (wacht)kosten bepaald en afgezet tegen de 
kosten om deze weg te nemen: 

 De brug over de Houtribsluizen. 
 De kosten van opening van de Erasmusbrug ten opzichte van de kosten van het ophogen van de lagere 

Willemsbrug in Rotterdam. 
 Stadsbrug Zwijndrecht en Spoorbrug Dordrecht. 
 Spijkenisserbrug. 
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De maatschappelijke kosten van openingen van de Houtribbrug, Erasmusbrug en Spijkenisserbrug zijn op 
de volgende wijze bepaald: 

1. Op basis van de telgegevens en prognoses (WLO) is het aantal containerbinnenvaartschepen dat een 
beweegbare brug in de huidige situatie en in het zichtjaar 2030 bepaald. 

2. De telgegevens bevatten informatie over de aankomst van schepen in sluizen in de tijd. Deze gegevens 
zijn gebruikt om een aankomstpatroon van schepen bij de beweegbare bruggen te construeren. 

3. Door de resultaten van stap 1 en stap 2 te combineren is een overzicht gemaakt van het aantal 
containerschepen per uur dat een beweegbare brug passeert. 

4. De brug moet alleen worden geopend voor containerbinnenvaartschepen die te hoog zijn. Op basis van 
informatie over belading, bezetting en vervoerd gewicht van individuele schepen is het aantal lagen high-
cube containers op het schip bepaald en is vervolgens de benodigde doorvaarthoogte berekend. De 
benodigde doorvaarthoogte van een schip in de projectalternatieven is berekend door de huidige 
benodigde doorvaarthoogte te corrigeren voor de toename van de gemiddelde doorvaarthoogte. Deze 
toename verschilt tussen de projectalternatieven. 

5. Door de theoretisch benodigde doorvaarthoogte van ieder gepasseerd containerbinnenvaartschip 
(huidige situatie en projectalternatieven) te vergelijken met de geboden doorvaarthoogte van een 
beweegbare brug wordt duidelijk voor welk percentage van de schepen de brug geopend moet worden.  

6. Het combineren van de resultaten uit stap 4 en stap 5 levert het aantal openingen per uur op. 
7. Het door Arcadis ontwikkelde Model Brugopeningen is gebruikt om het aantal openingen per uur te 

vertalen in (veranderingen in) wachttijden voor het wegverkeer. Hierbij is rekening gehouden met de 
inrichting van de weg, intensiteit van het verkeer (per uur), samenstelling van het verkeer en 
openingsduur van de brug. Het resultaat is (verandering in) de gemiddelde wachttijd van een 
motorvoertuig en de totale wachttijd gedurende een werkdag. 

8. Wachttijden of veranderingen in wachttijden op een gemiddelde werkdag zijn opgehoogd naar jaartotalen 
en vervolgens economisch gewaardeerd. Richtlijnen opgenomen in de MKBA werkwijzers zijn hierbij 
gevolgd. Het resultaat zijn de totale wachtkosten voor het wegverkeer voor het zichtjaar 2030.  

 

Voor de Stadsbrug bij Zwijndrecht en Spoorbrug bij Dordrecht zijn ook stap 1 tot en met stap 6 doorlopen. 
Omdat de opening van deze bruggen wordt bepaald door de dienstregeling van het spoorverkeer moeten 
schepen wachten. In stap 7 en stap 8 zijn daarom niet de maatschappelijke kosten voor het wegverkeer 
bepaald maar die voor het vaarwegverkeer. Met behulp van het aankomstpatroon van schepen en de 

Door het aantal wachtende schepen per jaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde wachttijd is de 
wachttijd per jaar verkregen. Deze totale wachttijd in 2030 is economisch gewaardeerd door dit te 
vermenigvuldigen met de wachtkosten (per uur) van een containerschip (  260 per uur). Dit kengetal is 
afkomstig van de RWS-Kostenbarometer Binnenvaart (groot containerschip). 

De resultaten van de analyse naar beweegbare bruggen staan in hoofdstuk 8. 

 

4.7 Omvaarroutes en frequenties van afvaart 
Schepen kunnen alternatieve routes kiezen om kunstwerken waarvan de doorvaarthoogte een beperking 
vormt te omzeilen. In deze paragraaf is deze mogelijkheid voor de corridor Westerschelde - Rijn toegelicht. 
Voor de overige onderzochte corridors bestaan er geen alternatieve routes. Wel zijn er verschillende opties 
om door het Rotterdamse havengebied te varen (bovenlangs en onderlangs) en kunnen schepen van en 
naar het Hollands Diep kiezen tussen Dordtsche Kil en de Beneden Merwede of de Nieuwe Merwede. Deze 
alternatieve routes zijn onderdeel van de analyses van de maatschappelijke kosten van beweegbare 
bruggen. 

 

Westerschelde; omvaarroute Kanaal door Zuid-Beveland 

De containerbinnenvaart op de corridor Westerschelde - Rijn kan via twee trajecten van en naar Rotterdam 
varen:  
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 Via de Schelde-Rijnverbinding (kanaal). 
 Via het Kanaal door Zuid-Beveland.  

De Schelde-Rijnverbinding (kanaal) gaat via de Kreekraksluizen en bevat vaste bruggen met een 
doorvaarthoogte die tot een beperking kan leiden. Het Kanaal door Zuid-Beveland (via o.a. de 
Krammersluizen en Hansweert) heeft beweegbare bruggen en kent daardoor geen hoogtebeperkingen voor 
de containerbinnenvaart. Voor de route via het Kanaal door Zuid-Beveland zijn aanvullende analyses 
uitgevoerd. Ten eerste, zijn de sector (BLN-Schuttevaer) en RWS Zee en Delta geconsulteerd over het 
gebruik van deze route. Ten tweede, de maatschappelijke baten van het omvaren (grotere efficiency) zijn 
afgezet tegen de kosten van het ophogen van de bruggen op de Schelde-Rijnverbinding. De resultaten zijn 
opgenomen als gevoeligheidsanalyse (zie hoofdstuk 7). 

 

Frequenties van afvaarten 

Als gevolg van de aanpassing van brughoogtes, neemt de bezettingsgraad van containerschepen toe. 
Schepen zijn nu in staat om per transport één extra laag high-cube containers te vervoeren. Bij een 
gelijkblijvend volume neemt de frequentie van afvaarten op bepaalde lijnvaartroutes af. In de 
projectalternatieven zijn dan minder schepen nodig om het containervolume te vervoeren. Bij een lagere 
frequentie neemt de ligtijd van transporten/schepen mogelijk toe, een effect dat gewaardeerd zou moeten 
worden. Daarentegen wordt de afname in frequenties gedeeltelijk gecompenseerd door het extra 
containervolume als gevolg van de modal shift. Extra schepen moeten worden ingezet om het additionele 
volume te vervoeren. Deze effecten middelen zich uit en het aantal afvaarten verandert daardoor niet. 

Om deze redenen zijn verandering in frequenties en de gevolgen hiervan niet geanalyseerd in de MKBA. 

 

4.8 Overige effecten 

4.8.1 Indirecte effecten ophoging vaste bruggen 
Binnen een MKBA worden de maatschappelijke baten voor een bepaalde markt berekend. Als een markt 
niet perfect werkt, kunnen effecten doorgegeven worden naar andere markten. Dit fenomeen wordt 

-batenanalyse. Deze 
indirecte effecten zijn gewaardeerd door middel van een opslag van 15% op de totale directe effecten van 
het project. 

 

4.8.2 Portshift 
Als gevolg van het project veranderen de transportkosten van het vervoer van containers naar het 
achterland. Deze verandering kan een invloed hebben op de concurrentieposities en dus marktaandelen van 
zeehavens. Er kan een zogenaamde portshift ontstaan.  

Zeeschepen kiezen voor een bepaalde haven. Als in het gebied Le Havre  Hamburg voor een bepaalde 
zeehaven gekozen wordt gaat dit vaak ten koste van aanleggen in andere zeehavens in de regio. Met name 
de concurrentie Antwerpen  Rotterdam is groot. Portshift is een issue van de lange termijn: een rederij kiest 
voor een bepaalde haven voor een langere periode. Het kost veel moeite om een rederij van gedachten te 
doen veranderen. 

In de praktijk blijkt dat portshift met name aan de zeezijde beïnvloed wordt en, in havens die niet door een of 
enkele grote partijen beheerst worden, nauwelijks aan de landzijde (rail, weg en binnenvaart). Verladers 
bevestigen dit doordat de zeehaven van aanvoer en afvoer niet zelden verschillende zijn, ingegeven door de 
zeerederij. 

Een issue dat door verladers zwaarder op de modal shift keuze drukt is het feit dat bij het afladen van 
zeecontainers het zeeschip dezelfde kade gebruikt als het binnenvaartschip. Hierdoor hebben containers die 
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per binnenvaartschip het achterland in gaan een vertraging van 2-4 dagen ten opzichte van de modaliteit rail 
en weg. Verladers en vervoerders geven aan dat zij hier niets aan kunnen doen, anders dan een andere 
modus met hogere kosten kiezen. 

Het project leidt tot een verandering (daling) van de kosten van de binnenvaart en niet die van het transport 
over zee. In deze MKBA is daarom verondersteld dat het project geen significante invloed heeft op de keuze 
van verladers voor een bepaalde zeehaven en niet leidt tot een portshift. 

 

4.9 Kosten 
Voor de verschillende projectalternatieven voor ophoging zijn de levensduurkosten (investeringskosten en 
verandering kosten beheer en onderhoud) geraamd. Omdat de mate van ophoging verschilt tussen de 
projectalternatieven geldt dit ook voor de kosten. In hoofdstuk 5 zijn de totale investeringskosten en 
veranderingen in kosten voor beheer en onderhoud gerapporteerd. Het is belangrijk om te vermelden dat de 
gemaakte kostenramingen een beeld geven van de totale kosten op het niveau van containervaartcorridor. 
Het betreffen geen kostenramingen voor individuele kunstwerken en kunnen niet worden gebruikt voor het 
bepalen van budgetten voor deze kunstwerken. 

In de berekening van de investeringskosten is een onderscheid gemaakt tussen spoorbruggen en overige 
(weg-) bruggen. De aanpak die is gevolgd verschilt tussen deze twee type bruggen en wordt hieronder 
toegelicht. 

 

Wegbruggen 

Het uitgangspunt in de kostenraming van wegbruggen is dat verhoging zonder meer mogelijk is, zonder 
verdere constructieve beschouwing. De kosten van verhoging zijn geraamd door voor verschillende typen 
bruggen maatregelen te bepalen en de bijbehorende kosten te schatten op basis van kostenkengetallen. 
Deze kostenkengetallen zijn afkomstig van eerder uitgevoerde projecten en ervaringscijfers. Deze gegevens 
zijn voorgelegd aan kostendeskundigen van Rijkswaterstaat en ProRail en waar nodig aangepast en 
geactualiseerd. 

Voor verschillende typen wegbruggen zijn de kenmerkende bouwstenen bepaald die aangepast moeten 
sten 

kostenkengetal. De volgende bouwstenen en parameters zijn gebruikt: 

 Verhoging landhoofd (kosten per meter verhoging). 
 Verhoging steunpunt (kosten per meter verhoging). 
 Vijzelen (kosten per type brug). 
 Aanpassen brugaankleding (kosten per vierkante meter brugoppervlak). 
 Buitengebieden. 
 Faseringskosten (kosten per type weg). 

In dit project is de parametrische ramingsmethodiek gebruikt en een regressiemodel waarmee op basis van 
veranderingen in bovengenoemde parameters de kosten van ophoging van een kunstwerk zijn geschat. Dit 
model berekent met de kleinste foutmarge de kosten van een verhoging van een kunstwerk, uitgesplitst naar 
bouwsteen. Vanwege de gehanteerde methodiek zullen de geschatte kosten van sommige kunstwerken 
(individuele bouwsteen en totale) afwijken van de uitkomsten van een SSK-raming op objectniveau.  

Dit geeft direct het belangrijkste aandachtspunt weer: de kostenraming geeft een indicatie van de te 
verwachten investeringskosten per projectalternatief voor iedere corridor. De uitkomsten van de raming 
geven dus geen indicatie van de investeringskosten van individuele kunstwerken. Vanwege specifieke 
karakteristieken en situaties kunnen de werkelijke kosten voor het ophogen van een specifiek kunstwerk 
sterk afwijken van de hier geschatte kosten. 
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Deze afwijking ontstaat niet alleen vanwege de toegepaste parametrische ramingsmethodiek maar, ook 
doordat bij uitvoering niet enkel ophoging zal plaatsvinden. Levensduurverlengende of functieverhogende 
maatregelen zullen dan waarschijnlijk ook worden genomen. Daarnaast zal in de praktijk bij het verhogen 
van kunstwerken worden aangesloten bij noodzakelijke investeringen in kunstwerken als gevolg van einde 
levensduur. Dit leidt mogelijk tot een besparing van investeringskosten. 

Wanneer bruggen worden verhoogd zullen de toeleidende wegen eveneens aangepast moeten worden. De 
kosten in deze zogenoemde buitengebieden zijn afzonderlijk bepaald. Hiervoor zijn, op basis van expert 
judgement, de benodigde aanpassingen bepaald en vervolgens de kosten geraamd. Op basis van gegevens 
uit de Algemene Hoogtekaart Nederland is het huidige hellingspercentage van deze wegen bepaald. 
Vervolgens is het nieuwe hellingspercentage bepaald dat nodig is om de weg te laten aansluiten op de 
verhoogde brug. Er is aangenomen dat dit nieuwe percentage voldoet aan de normaal geldende 
ontwerprichtlijnen van wegen. Nadat het nieuwe hellingspercentage is vastgesteld zijn de kosten geraamd 
van de benodigde investeringen. De volgende waarden zijn aangehouden in de bepaling van de benodigde 
aanpassingen van toeleidende wegen en dus de omvang van buitengebieden: 

 

Tabel 13 Gehanteerde waarden in bepaling lengte buitengebieden wegbruggen 

Onderdeel Wegbruggen 

Voetboog straal [m1] 50 

Helling maximaal [%] 4% 

Topboog straal [m1] 50 

 

In het geval er objecten aangepast moeten worden in deze buitengebieden (zoals bijvoorbeeld een 
onderdoorgang of viaduct) is uitgegaan dat sloop en nieuwbouw plaatsvindt van het betreffende object. 
Kosten met betrekking tot planschade of nadeelcompensatie zijn niet opgenomen in de kostenberekeningen 
voor de buitengebieden. 

 

Spoorbruggen 

Bruggen in spoorwegen kunnen niet verhoogd worden zonder het langdurig buitenbedrijf stellen van het 
spoor. Dit is maatschappelijk niet acceptabel. Daarom is in overleg met ProRail aangenomen dat naast de 

van de nieuwe spoorbrug gesloopt. Van deze werkwijze zijn de kosten geraamd. 

Wanneer een nieuwe (spoor)brug wordt gebouwd dient tevens een nieuwe aardebaan te worden aangelegd. 
In de bepaling van de kosten zijn voor de nieuwe aardebaan de ontwerpvoorschriften van ProRail gevolgd. 
In deze voorschriften is een maximaal hellingspercentage van een aardebaan vastgelegd. De volgende 
waarden zijn aangehouden in de bepaling van de lengte van de aardebaan en dus de omvang van 
beïnvloedingsgebieden24.  

 

Tabel 14 Gehanteerde waarden in bepaling lengte buitengebieden spoorbruggen 

Onderdeel Spoor 
Voetboog straal [m1] 100 
Helling [%] 0,5 
Topboog straal [m1] 100 

 

                                                      

24 In het geval in de huidige situatie een hoger hellingspercentage aanwezig is dan de ontwerprichtlijn, is op 
aangeven van ProRail rekening gehouden met het de aanpassing van het gehele buitengebied naar deze 
ontwerprichtlijn. Er is geen rekening gehouden met het maken van uitzonderingen. 
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Bij het aanleggen van de nieuwe spoorbrug wordt er een groot grondlichaam aangebracht. Om de stabiliteit 
van de bestaande aardebaan te waarborgen is uitgegaan van aanleg van de aardebaan naast de bestaande 
aardebaan25. De bestaande aardebaan wordt dus niet verbreed. Onderstaande afbeelding is een 
schematische weergave van dit principe.  

 

Figuur 8 Principe-schets aardebanen 
 

Voor de aanleg van de nieuwe aardebanen dient vastgoed aangekocht te worden. De kosten voor de 
verwerving van bestaand vastgoed zijn bepaald op basis van beschikbare openbare informatie. Het betreft 
een inschatting op basis van expert judgement en is geen volledige taxatie. Het vastgoed is ook ter plekke 
niet bekeken. De zijde waar de nieuwe aardebanen zijn voorzien is gekozen op basis van de laagste te 
verwachten verwervingskosten van vastgoed. Vastgoedkosten zijn enkel bepaald voor Scenario 8, het 
hoogste projectalternatief voor ophoging, en geldend verklaard voor alle projectalternatieven waar de brug 
een verhoging behoeft.  

                                                      

25 Dit uitgangspunt is zeer conservatief. Nader geotechnisch onderzoek zal uit moeten wijzen of uitbreiding 
plaats kan vinden deels op de bestaande aardenbanen. In dat geval neemt het benodigde ruimtebeslag 
sterk af wat een positief effect heeft op de benodigde vastgoedkosten. 
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5 EFFECTEN OPHOGING VASTE KUNSTWERKEN 

5.1 Inleiding 
Voor de uitwerking van de effecten van de projectalternatieven is het kader KBA MIRT-Verkenningen (2012) 
gevolgd. Het invullen van het format Vaarwegen leidt tot een (partiële) kosten-batenanalyse conform de 
Algemene Leidraad voor Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (2013). Voor het monetariseren van de 
effecten zijn diverse kengetallen gebruikt. Een overzicht van deze kengetallen is opgenomen in Bijlage D.  

De effecten van de aanpassingen aan objecten op de vaarwegcorridors zijn bepaald voor het zichtjaar 2030. 
Vervolgens zijn deze uitgezet in de tijd voor een periode van 100 jaar en met behulp van een discontovoet 
contant gemaakt naar het basisjaar 2018. In dit hoofdstuk worden de effecten in het zichtjaar 2030 
gerapporteerd. Om het aantal tabellen te beperken is dit, behoudens het aspect kosten, alleen gedaan voor 
Scenario 7. In hoofdstuk 6 worden de kosten en baten van alle projectalternatieven voor de gehele 
analyseperiode van 100 jaar gerapporteerd.  

In de effectbepaling is rekening gehouden met het feit dat baten neerslaan in het buitenland (weglekeffect). 
De in dit hoofdstuk gerapporteerde effecten betreffen de gevolgen voor Nederland. Een verdeling van kosten 
en baten over verschillende landen is opgenomen in hoofdstuk 6. 

In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de volgende effectmodules en onderwerpen: 

 Directe effecten: 

 bereikbaarheid: efficiencywinsten; 
 bereikbaarheid: modal shift. 

 Externe effecten: 

 leefomgeving (congestie, klimaat, luchtkwaliteit, veiligheid en geluid). 

 Indirecte effecten. 
 Kosten. 

 

5.2 Directe effecten 

5.2.1 Bereikbaarheid; efficiencywinsten 
Efficiencywinsten zijn belangrijke effecten van een vaarwegproject en treden op als:  

1. Grotere binnenvaartschepen ingezet kunnen worden (schaalvergroting). 
2. Schepen meer beladen kunnen worden (hogere bezettingsgraad) waardoor de kostprijs per 

(ton)kilometer daalt.  

 

Door het ophogen van de kunstwerken ontstaat er vooral een efficiencywinst doordat containerschepen met 
een hogere bezettingsgraad (meer containers) en beladingsgraad (zwaarder) kunnen varen. De bepaling 
van de efficiencywinst als gevolg van een hogere bezetting per schip is in drie stappen gedaan zoals 
beschreven in paragraaf 4.4. 

 

Vervoersstromen met baten op de corridors 

Tabel 15 geeft voor de verschillende corridors een overzicht van de verwachte vervoersvolumes (TEU-km) 
met baten. Deze gegevens vormen de basis voor de berekening van het totale transportkostenvoordeel op 
een corridor (efficiencywinst). In deze tabel zijn de TEU-km met baten (totaal) voor de beide WLO-
opgenomen. Opvallend is het lage aantal TEU-km voor Amsterdam  Noord-Nederland. Dit komt doordat 
vooral schepen op de relatie Rotterdam-Noord-Nederland baat hebben van de ophoging van bruggen op 
deze corridor. Hiervoor dienen de kunstwerken op de corridors Rotterdam-Amsterdam en Amsterdam-
Noord-Nederland te worden verhoogd. De schepen die op Rotterdam-Amsterdam varen zijn daarom niet 
opgenomen in de transportvolumes van de corridor Amsterdam-Noord-Nederland. Alle baten voor het 
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vervoer vanuit Rotterdam, via Amsterdam, naar Noord-Nederland vallen toe aan de corridor Rotterdam-
Amsterdam-Noord-Nederland. 

 

Tabel 15 Transportvolumes met baten per corridor in TEU-km in 2030 (x1000) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde  Rijn  132.912  148.327 

Maasroute; Weurt  Born  58.010  61.289 

Rotterdam - Amsterdam  74.473   79.275  

Amsterdam  Noord-Nederland  153  166 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland  74.625  79.488 

 

Efficiencywinst per TEU-km per scheepsklasse 

Zoals eerder aangegeven, dalen als gevolg van het project de transportkosten (per TEU-km) van het 
containervervoer per binnenvaart. In de berekening van de verandering van transportkosten op een corridor 
is rekening gehouden met de huidige aandelen van scheepsklassen in het containervervoer op een corridor. 
Er is een gewogen gemiddelde berekend van de huidige transportkosten per TEU-km en die als gevolg van 
de projectalternatieven. In Bijlage E is een overzicht van deze aandelen opgenomen. Met behulp van de 
RWS Kostenbarometer Binnenvaart en het gemiddeld aantal vervoerde containers zijn, per scheepklasse, 
de gemiddelde transportkosten per TEU-km berekend corridor specifiek. De uitkomsten van deze 
berekening (exclusief kostenbesparing) is eveneens opgenomen in Bijlage E. Voor het bepalen van de 
efficiencywinst per scheepstype zijn vervolgens de transportkosten per TEU-km voor iedere scheepsklasse 
vermenigvuldigd met de besparing per TEU-km.  

In deze stap is geen onderscheid gemaakt in de transportkosten van een standaardcontainer of een high-
cube container. De transportkosten per TEU-km worden voornamelijk beïnvloed door brandstofkosten, 
verzekeringen, afschrijvingen, havengelden en arbeidsloon. Op deze kosten heeft het type container 
(verpakking) weinig tot geen invloed. 

Voor de projectalternatieven zijn op basis van beschikbare gegevens over belading, bezetting, capaciteit per 
schip (TEU) en vervoerd gewicht berekeningen gemaakt om het verschil in gemiddelde benodigde 
doorvaarthoogte te berekenen ten opzichte van de huidige benodigde doorvaarthoogte. Het verschil is een 
projecteffect en resulteert in lagere kosten per TEU-km. De in paragraaf 4.5 opgenomen percentages zijn 
gebruikt om het transportkostenvoordeel (efficiencywinst) op de corridors te bepalen. 

 

Totale efficiencywinst per corridor 

Voor het bepalen van de efficiencywinsten per corridor zijn de afgelegde TEU-
vermenigvuldigd met de besparing per TEU-km. Dit geeft de jaarlijkse baten voor het zichtjaar 2030 (Tabel 
16). In WLO-Scenario Hoog heeft de corridor Amsterdam  Rotterdam de hoogste jaarlijkse 
efficiencywinsten, deze komen in 2030 2,3 miljoen. De corridor Amsterdam  Noord-Nederland heeft 
in Scenario Hoog 4.800 in 2030.  

Ook in WLO-Scenario Laag heeft de corridor Amsterdam  Rotterdam de hoogste jaarlijkse 
efficiencywinsten, deze komen in 2030 2,3 miljoen. De corridor Amsterdam  Noord-Nederland heeft 
in WLO-Scenario Laag 4.400 in 2030. 
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Tabel 16 Baten voor bestaand vervoer in 2030 (Scenario 7, prijspeil 2018, incl. weglekeffect) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde  Rijn  2.206.437 

Maasroute; Weurt  Born   

Rotterdam - Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   

 

5.2.2 Bereikbaarheid; modal shift 
Zoals hiervoor beschreven dalen de transportkosten van de binnenvaart als gevolg van het ophogen van 
kunstwerken. Hierdoor wordt transport per binnenvaart goedkoper, en dus competitiever, ten opzichte van 
concurrerende modaliteiten als spoor en weg. De verschillen in marges in het wegvervoer en de binnenvaart 
zijn zeer klein. Dit betekent dat een verandering in de kosten kan leiden tot een verschuiving van transport 

 

De modal shift van wegtransport naar binnenvaart heeft twee effecten: 

 Enerzijds leidt een verschuiving van het containervervoer van de weg naar de binnenvaart tot minder 
transportkosten. Er kunnen meer containers mee per schip. De daling van de transportkosten voor het 
additionele vervoer per binnenvaart is als batenpost opgenomen.26 

 Een verandering van externe effecten zoals congestie op het wegennetwerk, geluid, luchtkwaliteit en 
klimaat (zie paragraaf 5.4). 

 

De gemiddelde afstand van een reis per binnenvaartschip ligt onder de 250 km. Transportdiensten per spoor 
onder de 250 km zijn zelden competitief en zullen daarom vaak uni-modaal via weg of binnenvaart verlopen. 
Een verschuiving van spoor naar binnenvaart wordt daarom niet waarschijnlijk geacht. Dit wordt ook 
bevestigd door de recente economische analyse van Ecorys et al (2014). 

 

5.2.3 Baten nieuw verkeer 
Een daling van de transportkosten per TEU-km in de binnenvaart leidt tot een verschuiving van volumes 
naar de binnenvaart. Dit gaat ten koste van het containertransport per vrachtwagen. Aangenomen is dat de 
modal shift 2 procentpunt27 van het totale containertransport met baten bedraagt (zie paragraaf 4.5).  

De eerste stap in de bepaling van de  is de berekening van het additionele 
volume. In   

                                                      

26 sport per binnenvaart als gevolg van een modal shift is hier beschouwd als 
nieuw verkeer. Voor nieuw verkeer geldt dat de baten van het project (besparing per TEU- km) gelijk is aan de helft van 
de baten van het verkeer dat al in het nulalternatief gebruik maakt van de infrastructuur. 
27 Dit betreft een toename van aandeel van de binnenvaart van 35% naar 37% in het totale containervervoer.  
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Tabel 17 is per corridor een overzicht gegeven van de verandering van het vervoersvolume (in TEU-km) en 
in Tabel 18 de transportbaten voor Scenario 7 als gevolg van de modal shift. 
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Tabel 17 Verandering volumes per corridor a.g.v. modal shift (x1000) in TEU-km in 2030 

Corridor 
WLO-scenario 

Laag 
WLO-scenario 

Hoog 

Westerschelde  Rijn  7.595  8.476 

Maasroute; Weurt  Born  3.116  3.424 

Rotterdam - Amsterdam  4.256   4.530  

Amsterdam  Noord-Nederland  8  9  

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland  4.209   4.615 

 

Tabel 18 Transportkostenvoordeel nieuw verkeer a.g.v. de modal shift (Scenario 7, prijspeil 2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde  Rijn   

Maasroute; Weurt  Born   

Rotterdam - Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   

 

5.2.4 Vermeden congestiekosten wegverkeer 
Voor de bepaling van de vermeden congestiekosten is gebruikt gemaakt van het aantal vermeden 
tonkilometers als gevolg van de modal shift in beide WLO- , zie Tabel 19. 

 

Tabel 19 Afname aantal tonkilometers via de weg in 2030 (x1000) 

Corridor 
WLO-scenario 

Laag 
WLO- scenario Hoog 

Westerschelde  Rijn 70.575 78.759 

Maasroute; Weurt  Born 12.469 13.174 

Rotterdam  Amsterdam 34.811 37.056 

Amsterdam  Noord-Nederland 42 45 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland 34.424 36.653 

 
Vervolgens zijn de kengetallen (zie Bijlage D) toegepast op de vermeden tonkilometers in beide WLO-

 Uit studies blijkt dat circa 25% van het vrachtverkeer in de ochtend- en/of avondspits rijdt, de 
overige 75% van de vrachtwagens rijdt buiten de spitsen. Over het algemeen is er sprake van congestie 
tijdens de spits, wanneer de verkeersvraag groter is dan het aanbod van de verkeersinfrastructuur. Alléén de 
baten voor het wegverkeer als gevolg van een afname van congestie tijdens de spitsperioden (25%) zijn 
meegenomen. 
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In WLO-scenario Hoog op de corridor Amsterdam - Rotterdam worden de hoogste jaarlijkse baten als gevolg 
van vermeden congestie verwacht. Deze komen in 2030 364.000. In WLO-scenario Laag heeft 
dezelfde corridor de hoogste baten, namelijk 342.000. Tabel 20 geeft een overzicht van de jaarlijks baten 
als gevolg van vermeden congestie.  

 

Tabel 20 Baten door vermeden congestie als gevolg van de modal shift in 2030 (Scenario 7, prijspeil 2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn   

Maasroute; Weurt - Born  114.994  

Rotterdam - Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   

 

5.3 Directe externe effecten  

5.3.1 Luchtkwaliteit en klimaateffecten 
Alle corridors leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Dit geldt bij toepassing van beide WLO-
s  In WLO-scenario Hoog verbetert, als gevolg van de modal shift, de luchtkwaliteit het meest op de 
corridor Amsterdam-Rotterdam. De jaarlijkse baten als gevolg van de verbeterde luchtkwaliteit komen uit op 

271.000 in 2030. De minste baten worden behaald op de corridor Amsterdam  Noord-Nederland met een 
batenpost van  332 in 2030. In WLO-scenario Laag komen de baten voor de Amsterdam-Rotterdam uit op 

254.000 in 2030.  

Alle corridors hebben, via een afname van CO2
--emissies, positieve gevolgen voor het klimaat. Dit geldt bij 

toepassing van beide WLO-scen  De corridor Amsterdam-Rotterdam .000 de hoogste 
jaarlijkse baten in 2030 als gevolg van de afname van CO2

--emissies. De laagste baten worden behaald op 
de corridor Amsterdam  Noord-Nederland met een bate 60 in 2030. In WLO-scenario Laag 
komen de baten voor de Amsterdam-Rotterdam 275.000 in 2030.  

Tabel 22 en Tabel 23 geven een overzicht van de jaarlijks luchtkwaliteits- en klimaateffecten. 

 

Tabel 21 Baten door vermeden emissies CO2 als gevolg van de modal shift in 2030 (Scenario 7, prijspeil 2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn   

Maasroute; Weurt - Born   

Rotterdam-Amsterdam 254.139  

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   
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Tabel 22 Baten verbeterde luchtkwaliteit als gevolg van de modal shift in 2030 (Scenario 7, prijspeil 2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn   

Maasroute; Weurt - Born   

Rotterdam - Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland  272.124  

 

5.3.2 Geluidhinder 
In Tabel 23 zijn de gevolgen van de modal shift op geluidhinder opgenomen. Bij toepassing van WLO-
scenario Hoog zijn de baten in het zichtjaar 2030 het hoogst op de corridor Amsterdam-Rotterdam. Deze 

23.000. In WLO-  

 

Tabel 23 Baten voor de vermindering van geluidshinder als gevolg van de modal shift in 2030 (Scenario 7, Prijspeil 
2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn   

Maasroute; Weurt - Born   

Rotterdam - Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   

 

5.3.3 Veiligheid 
In WLO-scenario Hoog heeft de corridor Amsterdam-Rotterdam de hoogste jaarlijkse baten. Deze komen in 
2030 uit op 62.000. De baten als gevolg van een verbeterde veiligheid zijn het laagst op de corridor 
Amsterdam  Noord-Nederland (  77 in 2030). 

In WLO-scenario Laag bedragen de baten 58.000 op de corridor Amsterdam-Rotterdam 71 
op de corridor Amsterdam-Noord-Nederland (laagste). 

In Tabel 24 zijn de baten als gevolg van een verandering in veiligheid opgenomen voor het zichtjaar 2030. 
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Tabel 24 Baten als gevolg van verbetering van veiligheid als gevolg van de modal shift in 2030 (Scenario 7, Prijspeil 
2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn   

Maasroute; Weurt - Born   

Rotterdam  Amsterdam   

Amsterdam  Noord-Nederland  77 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   

 

5.4 Indirecte effecten 
De verhoging van de bruggen leidt niet zozeer tot kortere reistijden maar vooral tot lagere kosten per 
transport. Dit leidt ertoe dat kosten voor bedrijven dalen en een keten van effecten kan ontstaan. De 
zogenaamde indirecte effecten. De verhoging van kunstwerken leidt mogelijk tot effecten in de arbeidsmarkt, 
grondmarkt, etc. De kostenverlaging verspreidt zich door de economie. Als markten goed werken worden de 
effecten in de keten één-op-één doorgegeven en ontstaan geen extra effecten. Markten zijn niet altijd 
volledig of werken niet altijd goed. Als gevolg van belastingen, regelgeving, subsidies etc. kunnen er 
verstoringen zijn. De meting van directe effecten (reistijdwinsten, transportkosten, betrouwbaarheid) is dan 
niet voldoende om een beeld te verkrijgen van de totale effecten van een project.  

Voor het bepalen van de indirecte effecten (keteneffecten) van een project wordt gemiddeld tussen de 0% 
en 30% van de bereikbaarheidseffecten of directe effecten opgenomen als indirecte effecten. De indirecte 
effecten zijn hier benader door 15% van de directe effecten op te nemen (inclusief directe externe effecten). 

Naar verwachting leiden de projectalternatieven tot een toenemende concurrentie, (beperkte) 
werkgelegenheidseffecten en het verbeteren van de internationale concurrentie positie van Nederland en 
deels ook van België. 

In Tabel 25 zijn voor de corridors bij ophoging van kunstwerken en de twee WLO- recte 
effecten gerapporteerd. De opgenomen bedragen gelden voor het zichtjaar 2030. 

 

Tabel 25 Indirecte effecten Scenario 7 in 2030 (prijspeil 2018) 

Corridor WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

Westerschelde - Rijn  .000  .000 

Maasroute; Weurt - Born  .000 .000 

Rotterdam  Amsterdam  .000  .000 

Amsterdam  Noord-Nederland  1.000 1.000 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland  .000 .000 
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5.5 Kosten 
Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de levensduurkosten (investeringskosten en kosten beheer en 
onderhoud) van de projectalternatieven geraamd. Doordat in de projectalternatieven verschillende hoogtes 
worden aangehouden verschillen de kosten. 

Belangrijk om te vermelden is dat in dit project geen SSK-ramingen zijn gemaakt voor individuele 
kunstwerken. Kosten zijn geraamd door voor verschillende typen bruggen maatregelen te bepalen en de 
bijbehorende kosten met behulp van geschatte kostenkengetallen zoals beschreven in paragraaf 4.11. 

Dit geeft direct het belangrijkste aandachtspunt weer: de kostenraming geeft voor ieder alternatief een 
indicatie van de te verwachten investeringskosten. De uitkomsten van de raming geven dus geen indicatie 
van de investeringskosten per kunstwerk. Vanwege specifieke karakteristieken en situaties kunnen de 
werkelijke kosten voor het ophogen van een specifiek kunstwerk sterk afwijken van de hier geschatte kosten. 

Deze afwijking zal niet alleen ontstaan vanwege de toegepaste parametrische analyse maar, ook doordat bij 
uitvoering niet enkel ophoging zal plaatsvinden. Levensduurverlengende of functieverhogende maatregelen 
zullen dan waarschijnlijk ook worden genomen. Daarnaast zal in de praktijk bij het verhogen van 
kunstwerken worden aangesloten bij noodzakelijke investeringen in kunstwerken als gevolg van einde 
levensduur. Dit leidt mogelijk tot een kostenvoordeel. 

 

5.5.1 Investeringen 
Het uitvoeren van de projectalternatieven brengt bepaalde investeringen met zich mee. Investeringskosten 
omvatten alle eenmalige kosten die worden gemaakt om een project te kunnen realiseren. Onder de 
investeringskosten van het project vallen bouw- en vastgoedkosten, de kosten voor voorbereiding, 
administratie en toezicht (de zogenaamde VAT-kosten) en andere bijkomende kosten28. Verondersteld is dat 
de investeringen pro forma voor alle kunstwerken in 2018 starten en de bouwperiode 10 jaar bedraagt.  

In Tabel 27 zijn de totale investeringskosten per corridor voor de drie projectalternatieven (Scenario 7, 4 en 
8) weergegeven (nominale bedragen). Omdat in verhouding tot de andere type bruggen het ophogen van 
spoorbruggen zeer hoge kosten met zich meebrengt zijn naast de totale investeringskosten ook de kosten 
voor het aanpassen per individuele spoorbrug in deze tabellen opgenomen. 

De hoge kosten voor het aanpassen van spoorbruggen heeft twee redenen. Ten eerste geldt voor de 
spoorbruggen het uitgangspunt dat er sloop en nieuwbouw plaats moeten vinden. Dit brengt meer kosten 
met zich mee dan alleen de kosten van een verhoging. Sloop en nieuwbouw is noodzakelijk vanwege de 
zetting van de gronden. Grond heeft tijd nodig om te zetten om aan de eisen van ProRail te voldoen. Omdat 
voor ProRail een buitenwerkingstelling van het spoor voor een periode van enkele maanden geen optie is, is 
deze tijd niet beschikbaar. Het verhogen van een spoorbrug betekent dan nieuwbouw naast de originele 
brug. Ten tweede moeten door de verhoging van de spoorbruggen de buitengebieden worden aangepast. 
Deze kosten zijn, vanwege vaak een stedelijke (stations) omgeving vele malen hoger dan die van de andere 
type bruggen. Meer informatie is te vinden in de kostennota. In bijlage H geeft een overzicht van de 
verschillende bruggen, de beschikbare doorvaarthoogte en de investeringskosten in de projectalternatieven. 

 
  

                                                      

28 Onder bijkomende kosten vallen leges en vergunningen, verzekeringspremies (CAR, ontwerp, 
aansprakelijkheid, e.d.), kosten kabels & leidingen niet via contract, communicatiekosten niet via contract, 
inmetingen en onderzoeken en de kosten met betrekking tot minder hinder (voor bruggen anders dan 
spoorbruggen). 
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Tabel 26 Investeringskosten projectalternatieven (x1000, nominaal) 

 

In onderstaande grafieken zijn voor de verschillende corridors de totale investeringskosten opgenomen. De 
kosten zijn uitgesplitst naar de typen spoorbruggen en overige bruggen. 

Voor de corridor Rotterdam  Amsterdam en Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland zijn de 
investeringskosten aanzienlijk hoger dan voor de andere corridors. De reden hiervoor is de aanpassing van 
de Muiderspoorbruggen, de Demkaspoorbruggen en de Vleutensespoorbruggen waarvan de 
ophogingskosten in de honderden miljoenen lopen. Omdat deze spoorbruggen in of dichtbij bebouwd gebied 
liggen lopen de kosten voor het verwerven van vastgoed op. 

 

Figuur 9 Investeringskosten naar type brug; Westerschelde-Rijn (prijspeil, 2018) 
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Figuur 10 Investeringskosten naar type brug; Maasroute (Prijspeil 2018) 
 

 

Figuur 11 Investeringskosten naar type brug; Corridor Rotterdam-Amsterdam (prijspeil 2018) 
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Figuur 12 Investeringskosten naar type brug; Amsterdam-Noord-Nederland (prijspeil, 2018) 
 

 

Figuur 13 Investeringskosten naar type brug; Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland (prijspeil, 2018) 
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5.5.2 Beheer en onderhoud 
Naast de eenmalige investeringskosten is er ook sprake van periodiek terugkerende kosten, ofwel de 
beheer- en onderhoudskosten. Door middel van een Life Cycle Cost (LCC)-raming zijn deze periodiek 
terugkerende kosten in beeld gebracht. De beheer- en onderhoudskosten bestaan uit vast jaarlijks 
terugkerend onderhoud en periodiek onderhoud. Enkel de levensduurkosten van de vernieuwde elementen, 
landhoofden en tussensteunpunten, bij de bruggen zijn beschouwd. De levensduurkosten van vervangen 
onderdelen zijn niet meegenomen.  

De LCC-raming bevat de kosten over de gehele levenscyclus van de nieuwe elementen van de opgehoogde 
kunstwerken. In de levenscyclusanalyses is uitgegaan van een periode van honderd jaar. Omdat enkel 
kosten voor beheer en onderhoud zijn beschouwd voor nieuwe elementen van de kunstwerken, zijn deze 
kosten het verschil tussen de projectalternatieven en het nulalternatief. De kosten zijn derhalve in de MKBA 
opgenomen als additionele kosten voor beheer- en onderhoud.  

 

Tabel 27 Jaarlijkse additionele kosten beheer en onderhoud per scenario (x1000, nominaal) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8   SVIR  

Westerschelde - Rijn  3       3  

Maasroute; Weurt - Born      4   -    

Rotterdam  Amsterdam  2      1  

Amsterdam  Noord-Nederland  8  6      

Rotterdam  Amsterdam  Noord-
Nederland 

   2   6    
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6 RESULTATEN KOSTEN-BATENANALYSE

6.1 Netto Contante Waarde
In dit hoofdstuk wordt voor de projectalternatieven de resultaten van de MKBA gepresenteerd. De resultaten 
van het SVIR-streefbeeld zijn opgenomen in paragraaf 4.3. Het belangrijkste resultaat, de Netto Contante 
Waarde (NCW), betreft het saldo van contant gemaakte kosten en baten (zie ook onderstaand tekstkader). 
In de berekening van NCW zijn de effecten uitgezet over een periode van 100 jaar en verdisconteerd met 
een discontovoet van 4,5% naar het basisjaar 2017. Voor de directe effecten van veiligheid, klimaat en 
luchtkwaliteit geldt een discontovoet van 3%. 

Alvorens het MKBA-resultaat wordt gepresenteerd worden in paragraaf 6.1.1 tot en met 6.1.6 de contante 
waarde van de kosten en de verschillende effecten toegelicht.

6.1.1 Kosten
De contante waarde van de investeringskosten van de verschillende projectalternatieven en de bijbehorende 
beheer- en onderhoudskosten staan in Tabel 28 en Tabel 29 respectievelijk. De kosten nemen toe naarmate 
de benodigde hoogteaanpassing van de kunstwerken toeneemt. 

Tabel 28 Contante waarde van de investeringskosten (x1000, prijspeil 2018)

Corridor Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Westerschelde - Rijn29

Maasroute; Weurt - Born 316.976

Rotterdam Amsterdam

Amsterdam Noord-Nederland

Rotterdam Amsterdam Noord-Nederland 1.836.698

                                                     

29 De moerdijkbruggen zitten niet in deze kosten, deze vallen onder de omvaarroute.

Netto Contante Waarde

Het is niet zondermeer mogelijk om kosten en baten die in verschillende perioden optreden met elkaar te 
vergelijken. Investeringen worden gedaan op het moment dat het project wordt uitgevoerd, terwijl de 
baten, zoals het transportkostenvoordeel, later optreden. Deze effecten zijn bovendien vaak niet 
eenmalig.

Om alle effecten met elkaar te kunnen vergelijken wordt in de MKBA gebruik gemaakt van contante 
waarden. Met behulp van een discontovoet worden de toekomstige waarden van kosten en effecten 
teruggerekend naar vandaag (prijspeil 2015). Vanwege de tijdswaarde van geld is een Euro nu meer 
waard dan een Euro later in de tijd. 

In deze MKBA is een discontovoet gebruikt van 4,5%. Stel dat een effect optreedt in 2019 en het effect 
gewaardeer Dan is bij toepassing van een discontovoet van 4,5% de contante waarde van 
dit effect 45)^1)).
Wanneer van de contante waarde van de baten de contante waarde van de kosten wordt afgetrokken 
resteert het saldo: de Netto Contante Waarde.

Tekstkader 1 toelichting op de bepaling van de NCW
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Tabel 29 Contante waarde van de beheer- en onderhoudskosten (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde - Rijn 30 8  

Maasroute; Weurt - Born 9  6 

Rotterdam  Amsterdam  90  

Amsterdam  Noord-Nederland 9 107 8 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland 011 397  

 

6.1.2 Directe effecten 
Met betrekking tot de NCW van de bereikbaarheidsbaten wordt onderscheid gemaakt naar efficiencywinst 
(transportkostenvoordelen) en baten voor het nieuwe verkeer (modal shift) voor de binnenvaart en 
efficiencywinst voor het wegvervoer. Tabel 30 en Tabel 31 rapporteren de efficiencywinsten voor het 
bestaande transport. De baten voor het nieuwe verkeer (modal shift) zijn opgenomen in Tabel 33 en Tabel 
33. 

 

Tabel 30 Contante waarde van de efficiencywinsten bij toepassing van WLO-scenario Laag (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde - Rijn  102.823  

Maasroute; Weurt - Born    

Rotterdam  Amsterdam    

Amsterdam  Noord-Nederland 7  9 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland   4 

 

Tabel 31 Contante waarde van de efficiencywinsten bij toepassing van WLO-scenario Hoog (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde - Rijn 09.774 2.291 6.365 

Maasroute; Weurt - Born 23.230   

Rotterdam  Amsterdam 2 3  

Amsterdam  Noord-Nederland   2 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland 2 5  
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Tabel 32 Contante waarde baten nieuw verkeer bij toepassing van WLO-scenario Laag (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde  Rijn  6  

Maasroute; Weurt  Born    

Rotterdam  Amsterdam 20   

Amsterdam  Noord-Nederland 2  3 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland    

 

Tabel 33 Contante waarde baten nieuw verkeer bij toepassing van WLO-scenario Hoog (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde  Rijn 3  7 

Maasroute; Weurt Born    

Rotterdam  Amsterdam    

Amsterdam  Noord-Nederland  3 3 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland    

 

6.1.3 Directe externe effecten 
De MKBA maakt duidelijk dat een aanpassing van de brughoogtes leidt tot een verbetering van de 
leefomgeving. Door het additionele scheepvaartverkeer dat gegenereerd wordt als gevolg van de 
brugverhogingen (modal shift), neemt het vervoer over de weg af. Dit brengt de nodige welvaartseffecten 
met zich mee. Tabel 35 en tabel 36 geven en overzicht van de baten voor beide economische 

l in deze effecten voor de verschillende 
projectalternatieven doordat het aantal TEU-km tussen de projectalternatieven niet verschilt en daarmee de 
modal shift niet. 

 

Tabel 34 Contante waarde van de directe externe effecten bij toepassing van WLO-scenario Laag (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor 
Congestie CO2 

emissies 
Luchtkwaliteit Geluid Veiligheid 

Westerschelde  Rijn 5  9 9 7 

Maasroute; Weurt  Born 6  8 5 5 

Rotterdam  Amsterdam 2  6.999   

Amsterdam  Noord-
Nederland 

7  8 9 0  

Rotterdam  Amsterdam  
Noord-Nederland 

  7 4 7 
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Tabel 35 Contante waarde van de directe externe effecten bij toepassing van WLO-scenario Hoog (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Congestie Klimaat Luchtkwaliteit Geluid Veiligheid 

Westerschelde  Rijn    5 2.775 

Maasroute; Weurt  Born  3  5 2 

Rotterdam  Amsterdam 4 2 8.372 1  

Amsterdam  Noord-
Nederland 

   1  

Rotterdam  Amsterdam  
Noord-Nederland 

  8   

 

6.1.4 Indirecte effecten 
In paragraaf 5.5 is toelicht dat de projectalternatieven resulteren in additionele indirecte effecten. Deze 
bedragen 15% van de directe effecten. In Tabel 36 en Tabel 37 zijn de contante waarde van de indirecte 
effecten opgenomen. 

 

Tabel 36 Contante waarde van indirecte effecten bij toepassing van WLO-scenario Laag (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde  Rijn   4 

Maasroute; Weurt  Born  5 2 

Rotterdam  Amsterdam    

Amsterdam  Noord-Nederland 3   

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland 1   

 

Tabel 37 Contante waarde indirecte effecten bij toepassing WLO-scenario Hoog (x1000, prijspeil 2018) 

Corridor Scenario 7  Scenario 4   Scenario 8  

Westerschelde  Rijn 261 7.730 29.898 

Maasroute; Weurt  Born 20 6 2 

Rotterdam  Amsterdam 8  9 

Amsterdam  Noord-Nederland 5  9 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland    
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6.2 MKBA resultaat 
In deze paragraaf worden de resultaten van de MKBA gepresenteerd. Voor iedere corridor zijn grafieken 
opgenomen die de totale kosten en baten (excl. weglekeffect) weergeven en de verdeling over de 

B zijn tabellen opgenomen die in meer detail inzicht geven in de resultaten 
van de MKBA. Voor de corridor Westerschelde-Rijn zijn in bijlage B de resultaten gepresenteerd exclusief 
het weglekeffect (totale kosten en baten) en inclusief weglekeffect. Voor de overige corridors zijn in bijlage B 
de resultaten inclusief het weglekeffect opgenomen. Dit effect is op deze corridors zeer klein. 

Om tot het MKBA resultaat te komen zijn de effecten over een periode van 100 jaar uitgezet in de tijd en 
vervolgens verdisconteerd naar het basisjaar met een discontovoet van 4,5%. Voor veiligheid, klimaat en 
luchtkwaliteit is een discontovoet van 3% gehanteerd.  

Voor alle projectalternatieven geldt dat het saldo van kosten en baten (NCW) negatief is. De kosten zijn 
hoger dan de baten. 

 

6.2.1 Corridor Westerschelde-Rijn 
Het saldo van kosten en baten (NCW) is voor alle projectalternatieven op de corridor Westerschelde-Rijn 
negatief. Afhankelijk van het toegepast WLO-scenario en het projectalternatief varieert dit saldo van  -152 
miljoen tot  -233 miljoen als er geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect naar het buitenland. 
Indien hier wel rekening mee wordt gehouden varieert dit saldo van  -280 miljoen tot  

 -340 miljoen. Het negatieve saldo wordt vooral veroorzaakt door de hoge kosten voor de aanpassingen 
aan de Kreekrak spoorbrug (  209 miljoen tot  231 miljoen nominaal) en de Noordlandsespoorbrug (België, 

 189 miljoen tot  224 miljoen nominaal) zie ook hoofdstuk 5, figuur 11).  

Figuur 14 geeft inzicht in de verdeling van de baten van het project over de diverse landen voor Scenario 7 
bij toepassing van WLO-scenario Hoog. Bij deze corridor zijn de weglekeffecten het hoogst. De contante 
waarde van de baten bedraagt voor Nederland iljoen. Dit is 38% van de totale baten. België ontvangt 

iljoen, 46%) bij ophoging van deze bruggen over deze corridor. Tegenover deze 
baten voor België staan de kosten voor de aanpassing van de Noordlandsebruggen. De contante waarde 

iljoe iljoe iljoen in Scenario 8. 
iljoe iljoen aan baten. 

 

Figuur 14 Kosten en baten corridor Westerschelde-Rijn (prijspeil 2018, inclusief en exclusief weglekeffect) 
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Figuur 15 Verdeling van baten corridor Westerschelde-Rijn over landen (Scenario 7, WLO-scenario Hoog, prijspeil 2018) 
 

6.2.2 Corridor Maasroute; Weurt-Born 
Het saldo van kosten en baten (NCW) is voor alle projectalternatieven op de corridor Maasroute; Weurt-Born 
negatief. Afhankelijk van het toegepast WLO-scenario en het projectalternatief varieert dit saldo van  

 -247 miljoen -280 miljoen als er geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect naar het 
buitenland. Indien hier wel rekening mee wordt gehouden varieert dit saldo van  -252 miljoen tot  

 -285 miljoen. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor de aanpassingen aan de 
spoorbrug bij Nijmegen (  324 miljoen tot  342 miljoen nominaal (zie hoofdstuk 5, figuur 8)). 

Figuur 16 geeft inzicht in de verdeling van de baten van het project over de diverse landen voor Scenario 7 
bij toepassing van WLO-scenario Hoog. De contante waarde van de baten bedraagt voor Nederland  

iljoen en dit vertegenwoordigt 87% van de totale baten. België en Duitsland hebben respectievelijk  
iljoen iljoen aan baten. De omvang van de baten op deze corridor wordt beïnvloed door de 

beschikbare doorvaarthoogte van de stadsbrug bij Venlo. 

 

Figuur 16 Kosten en Baten corridor Maasroute; Weurt-Born (prijspeil 2018, excl. weglekeffect) 
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Figuur 17 Verdeling van baten corridor Maasroute; Weurt-Born over landen (Scenario 7, WLO-scenario Hoog, prijspeil 
2018) 
 

6.2.3 Corridor Rotterdam-Amsterdam 
Het saldo van kosten en baten (NCW) is voor alle projectalternatieven op de corridor Rotterdam-Amsterdam 
negatief. Afhankelijk van het toegepast WLO-scenario en het projectalternatief varieert dit saldo van  

 -1,26 miljard -1,38 miljard als er geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect naar het 
buitenland. Indien hier wel rekening mee wordt gehouden varieert dit saldo van  -1,27 miljard tot  

 -1,39 miljard. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor de aanpassingen aan de 
vier spoorbruggen op deze corridor, iljard iljard nominaal (zie ook hoofdstuk 5, Tabel 26)). 

Figuur 13 geeft inzicht in de verdeling van de baten van het project over de diverse landen voor Scenario 7 
bij toepassing van WLO-scenario Hoog. De contante waarde van de baten is voor Nederland iljoen. 
Dit is 93% van de totale baten. België en Duit iljoen iljoen aan 
baten. 

 

Figuur 18 Kosten en Baten corridor Rotterdam-Amsterdam (prijspeil 2018, excl. Weglekeffect 
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Figuur 19 Verdeling van baten corridor Rotterdam-Amsterdam over landen (Scenario 7, WLO-Hoog, prijspeil 2018)

6.2.4 Corridor Amsterdam-Noord-Nederland
Het saldo van kosten en baten (NCW) is voor alle projectalternatieven op de corridor Amsterdam-Noord-
Nederland negatief. Afhankelijk van het toegepast WLO-scenario en het projectalternatief varieert dit saldo 
van -342 miljoen tot -380 miljoen als er geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect naar het 
buitenland. Indien hier wel rekening mee wordt gehouden varieert dit saldo ook van -342 miljoen tot 

-380 miljoen. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor de aanpassingen aan de 
Walfridius spoorbruggen ( 189 miljoen tot 208 miljoen nominaal) en de Zuidhorn spoorbrug ( 189 miljoen
tot 208 miljoen nominaal). Bij dit scenario is uitgegaan dat de bruggen op de corridor Rotterdam 
Amsterdam niet zijn opgehoogd en alleen schepen van Amsterdam worden meegerekend. Dit verklaart dat 
de baten zo laag zijn op dit traject. 

Figuur 19 geeft inzicht in de verdeling van de baten van het project over de diverse landen voor Scenario 7 
bij toepassing van WLO-scenario Hoog. De baten zijn op deze corridor erg laag, de contante waarde varieert 
tussen de 106.000 en 153.000 afhankelijk van projectalternatief en WLO-scenario. Nederland ontvangt
94% van de totale baten, België en Duitsland hebben ieder 3% aan baten. De baten op deze corridor zijn erg 
laag omdat het meeste scheepvaartverkeer ook over het ARK vaart waarvan de bruggen te laag liggen voor 
4-laags high-cube containervaart. Deze schepen hebben dus geen baten bij het ophogen van (alleen) de 
corridor Amsterdam Noord-Nederland. In de corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland wordt er wel 
van uitgegaan dat alle bruggen op deze corridors verhoogd worden. 
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Figuur 20 Kosten en baten corridor Amsterdam-Noord-Nederland (prijspeil 2018, excl. weglekeffect)

Figuur 21 Verdeling van baten corridor Amsterdam-Noord-Nederland over landen (Scenario 7, WLO-scenario Hoog, 
prijspeil 2018)

6.2.5 Corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland
Het saldo van kosten en baten (NCW) is voor alle projectalternatieven op de corridor Rotterdam-Amsterdam-
Noord-Nederland negatief. Afhankelijk van het toegepast WLO-scenario en het projectalternatief varieert dit 
saldo van - -1,76 mrd als er geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect naar het 
buitenland, indien hier wel rekening mee wordt gehouden varieert dit saldo van -1,61 miljard tot 

-1,77 miljard. Het negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge kosten voor de 
aanpassingen aan meerdere spoorbruggen, waarvan voornamelijk de Demka spoorbruggen (circa 

450 miljoen nominaal), de Vleutensespoorbruggen (circa 485 miljoen tot 512 miljoen nominaal) en de 
Muiderspoorbruggen (circa 442 miljoen tot 472 miljoen nominaal) de kosten bepalen (zie ook hoofdstuk 
5, figuur 9). 
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Figuur 16 geeft inzicht in de verdeling van de baten van het project over de diverse landen voor Scenario 7 
bij toepassing van WLO-scenario Hoog. De contante waarde van de baten bedraagt voor Nederland 

iljoe iljoen en 
iljoen aan baten. 

Figuur 22 Kosten en Baten corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland (prijspeil 2018)

Figuur 23 Verdeling van baten corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland over landen (Scenario 7, WLO-Hoog, 
prijspeil 2018)
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7 GEVOELIGHEIDSANALYSES 
Voor deze studie zijn meerdere gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de invloed van enkele aannames te 
testen, namelijk: 

 Een verandering van de kosten (+/- 25%). De gebruikte percentages komen overeen met de bandbreedte 
van de kostenraming (nauwkeurigheid). 

 Verkeersprognoses; exclusief CO2-heffing. 
 Omvaarroute via Kanaal Zuid-Beveland. 

 

7.1 Verandering van de kosten 
Een verandering van de kosten zal leiden tot een verandering in de Netto Contante Waarde voor elke 
corridor. Voor deze gevoeligheidsanalyse zijn de kosten verhoogd en verlaagd met 25%. Met een verlaging 
van 25% in de kosten is de NCW van alle projectalternatieven voor iedere corridor nog steeds negatief. Dit is 
ongeacht het WLO-scenario. Bij een verhoging van de kosten wordt de NCW logischerwijs nog negatiever. 
In Tabel 38 zijn de resultaten van deze analyse zichtbaar voor alle corridors in WLO-scenario Hoog voor 
Scenario 7. 

 Tabel 38 MKBA-resultaat Scenario 7 bij veranderde kosten (WLO-Hoog, incl. weglekeffect, prijspeil 2018, 
x1.000.000) 

Scenario 7  
Kosten 

(nominaal) 
  

MKBA-
resultaat 

 

Corridor -25% Basis +25% -25% Basis +25% 

Westerschelde-Rijn       -190 -280 -368 

BK-verhouding    0,29 0,22 0,17 

IRR    1,2% 0,6% 0,2% 

Maasroute; Weurt  Born       -180 -252 -324 

BK-verhouding 
   0,17 

 
0,13 

 
0,10 

 

IRR    -0,5% -1,0% -1,3% 

Rotterdam  Amsterdam       -933 -1.266 -1.600 

BK-verhouding 
   0,07 

 
0,05 

 
0,03 

 

IRR    -1,3% -1,7% -2,0% 

Amsterdam  Noord-
Nederland 

   -256  
 

-342 -427 

BK-verhouding    0,00 0,00 0,00 

IRR    -8,1% -8,4% -8,6% 

Rdam  Adam  NNL       -1.187 -1.606 -2.025 

BK-verhouding    0,06 0,04 0,03 

IRR    -1,6% -2,0% -2,3% 
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Indien geen rekening wordt gehouden met het weglekeffect op de corridor Westerschelde  Rijn dan wordt 
de baten-kostenverhouding 0,77 bij een verlaging van 25% van de kosten en 0,46 bij een verhoging van 
25% van de kosten. 

7.2 Verkeersprognoses 
In de prognoses behorende bij de WLO- 2-heffing is voor verkeer 
over de weg en over water. De heffing is opgenomen in de basisvariant van de MKBA. Door middel van een 
gevoeligheidsanalyse is bepaald wat de invloed van de heffing is op de uitkomsten van de MKBA.  

In het algemeen geldt dat transport goedkoper is wanneer er geen CO2
--heffing is. Dit heeft tot gevolg dat er 

meer goederen zullen worden vervoerd, ook door binnenvaart. Het ontbreken van de CO2-heffing leidt tot 
een toename van het aantal TEU-km met baten en een verbetering van het MKBA-resultaat. 

In het kader van de Nationale Markt- en Capaciteit Analyse is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met een 
alternatief WLO-scenario Hoog zonder CO2-heffing. Voor de belangrijkste telpunten, sluizen waar de meeste 
schepen en TEU passeren is het effect van (het ontbreken van) de heffing berekend (Tabel 39). De 
resulterende correctiefactoren zijn in deze gevoeligheidsanalyse gebruikt.  

 

Tabel 39 Groei vervoersvolume in WLO-scenario Hoog exclusief CO2-heffing (Bron: RWS 2017, blz 39) 

Corridor NMCA-telpunt (sluis) Correctie vervoersvolume 

Westerschelde-Rijn Kreekraksluizen 1% extra volume in 2030 

Maasroute; Weurt-Born Sluis Weurt 4% extra volume in 2030 

Rotterdam-Amsterdam Oranjesluizen 3% extra volume in 2030 

Amsterdam-Noord-Nederland Oranjesluizen 3% extra volume in 2030 

Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland Oranjesluizen 3% extra volume in 2030 

 

Het ontbreken van de CO2
--heffing resulteert voor alle projectalternatieven in een stijging van de baten en 

Netto Contante Waarde. Deze stijging is gering (tussen  10.000 en  5 miljoen). Hierdoor blijft de Netto 
Contante Waarde voor elke corridor voor elk projectalternatief negatief. In Tabel 40 zijn de resultaten van 
deze analyse zichtbaar voor alle corridors in het WLO-scenario Hoog voor Scenario 7, inclusief weglekeffect. 
De effecten van de CO2-heffing op de baten zijn erg klein en hebben hierdoor nauwelijks effect op de baten-
kosten verhoudingen en de IRR. Daarom zijn deze hier niet gerapporteerd.  

 

Tabel 40 Baten en contante waarde met en zonder de CO2-heffing voor alle corridors voor het Scenario 7 onder het 
hoge WLO-scenario (Incl. weglekeffect, prijspeil 2018, x1000) 

Ophogingsscenario 7; WLO-
scenario Hoog 

Baten incl. 
CO2-heffing 

Baten excl. 
CO2-heffing 

NCW incl. CO2-
heffing 

NCW excl. 
CO2-heffing 

Westerschelde - Rijn 78.263 79.048 - 279.590 -278.805 

Maasroute; Weurt - Born 36.107 39.843 -252.367 -248.631 

Rotterdam  Amsterdam   -1.266.200 -1.263.822 

Amsterdam  Noord-Nederland   -341.986 -341.979 

Rotterdam  Amsterdam  Noord-
Nederland 

  -1.605.987 -1.601.725 
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7.3 Analyse omvaarroute Kanaal Zuid-Beveland 
Voor de corridor Westerschelde-Rijn zijn er twee routes; de Schelde-Rijnverbinding en de omvaarroute via 
het Kanaal Zuid-Beveland. Deze laatste route is langer maar kent geen doorvaarthoogtebeperkingen 
aangezien de bruggen op dit traject beweegbaar zijn. De resultaten van een analyse uitgevoerd in het kader 
van DKC1 maken duidelijk dat 90% van de getelde schepen met een herkomst of bestemming Antwerpen de 
route via de Schelde-Rijnverbinding vaart. 

Voor het beperkte gebruik van de route via het Kanaal Zuid-Beveland kunnen verschillende redenen 
bestaan. Zo kan de behoefte om met 4 lagen te varen minder groot zijn dan de behoefte aan een kortere 
route met een lagere doorvaarthoogte, daarnaast is het aandeel high-cube nu nog vrij beperkt. Dit kan 
overigens in de toekomst veranderen. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom beperkt gebruik wordt 
gemaakt van deze omvaarroute. Om deze te achterhalen is contact gezocht met BLN Schuttevaer en is aan 
de werkgroep containervaart een aantal vragen gesteld. 

Uit de antwoorden is op te maken dat de containerbinnenvaart vanwege nautische redenen liever niet over 
de Westerschelde varen en dus de route via het Kanaal Zuid-Beveland mijden. Schippers geven aan dat 
binnenvaartcontainerschepen gevoelig zijn voor golfslag waardoor containers kunnen verschuiven. Wanneer 
containers verschuiven heeft dit nadelige gevolgen voor de stabiliteit van het schip. Containerschepen zijn 
open en wanneer door golfslag water in het schip komt kan de stabiliteit verminderen. Volgens de werkgroep 
zijn de weeromstandigheden naar schatting 50% van de tijd dusdanig goed dat er veilig met een 
containerschip (binnenvaart) kan worden gevaren op de Westerschelde. Naast weersomstandigheden heeft 
de aanwezigheid van zeevaart een grote invloed op de keuze van schippers voor een route. De binnenvaart 
blijft liever gescheiden van de zeevaart en kiest zodoende voornamelijk voor de Schelde-Rijnverbinding.  

Met verschillende berekeningen is geanalyseerd of het omvaren via het Kanaal Zuid-Beveland op weegt 
tegen de kosten van het ophogen van de bruggen op de Schelde-Rijnverbinding. 

Deze analyse is uitgevoerd voor de WLO-
zichtjaar 2030 normaal de Schelde-Rijnverbinding nemen en dus de Volkeraksluizen passeren is bepaald 
wat de additionele kosten zijn van het omvaren via het Kanaal Zuid-Beveland. Hiertoe zijn de additionele 
transportkosten berekend die deze langere route (30,5 km) met zich meebrengt. In de bepaling van de 
additionele transportkosten is rekening gehouden met een daling van de gemiddelde transportkosten per 
TEU-km als gevolg van het vervoeren van een extra laag containers. 

 

Tabel 41 TEU met baten via de Volkeraksluizen WLO-scenario's Laag en Hoog in het zichtjaar 2030  

  WLO-scenario Laag WLO-scenario Hoog 

NL - NL 156.845 168.655 

Buitenland - NL 368.340 420.506 

NL - Buitenland 569.338 627.505 

Totaal 1.094.523 1.216.666 

 

Volgens de blueroadmap.nl van Bureau Voorlichting en Binnenvaart is de route via het Kanaal Zuid-
Beveland 30,5 kilometer langer dan de Schelde-Rijnverbinding. De transportkosten per TEU-km bedragen 

 0,21 (inclusief efficiencywinst). De totale additionele transportkosten in het zichtjaar 2030 zijn opgenomen 
in Tabel 42. Deze komen in WLO-scenario Laag uit op circa  7,0 miljoen en in WLO-scenario Hoog op  

 7,7 miljoen. In de berekening van deze bedragen is geen rekening gehouden met de verdeling van de 
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additionele transportkosten over landen (het weglekeffecten). De gerapporteerde bedragen zijn de totale 
kosten van omvaren. 

Tabel 42 Additionele transportkosten route via het Kanaal van Zuid-Beveland (2030) 

  2030 Laag 2030 Hoog 

NL - NL     1.074.022  

Buitenland - NL     2.677.850  

NL - Buitenland     3.996.052  

Totaal     7.747.924  

 

Door de additionele transportkosten per jaar in de tijd uit te zetten (100 jaar) en vervolgens te disconteren 
naar het basisjaar (discontovoet 4,5%) kunnen deze worden vergeleken met de investeringskosten voor het 
verhogen van de bruggen op de Schelde-Rijnverbinding tot de Moerdijkbruggen. De contante waarde van de 
additionele transportkosten bedragen in WLO-scenario Laag  164 miljoen en in WLO-scenario Hoog  

196 miljoen zonder weglekeffect, een groot deel hiervan zijn baten voor het buitenland. De 
investeringskosten van Scenario 7 bedragen  358 miljoen. De maximale kosten van omvaren zijn lager dan 
de investeringskosten. Als de kunstwerken niet worden opgehoogd zal dit resulteren in meer 
containerschepen (doordat ze niet 4-laags kunnen vervoeren) en daarmee meer drukte bij de 
Volkeraksluizen.  
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8 BEWEEGBARE BRUGGEN; GEVOLGEN VOOR HET 
WEGVERKEER 

8.1 Inleiding 

containerschepen. Deze openingen, met name de openingsduur, leiden tot wachttijden en dus wachtkosten 
voor het wegverkeer. Voor sommige van deze bruggen gelden openingsvensters, het aantal minuten dat een 
brug open staat. Indien mocht worden besloten tot het verhogen van brughoogten op 1 of meerdere 
corridors dan kan dit resulteren in een groter aanbod van hogere schepen. Wanneer dit aanbod groter is dan 
de capaciteit van het openingsvenster moeten schepen wachten tot een volgende opening. Er ontstaan 
wachtkosten voor de scheepvaart. Andersom, langere openingsvensters leiden tot extra wachtkosten voor 
het kruisende weg-/ spoorverkeer. 

In deze MKBA zijn voor een vier beweegbare bruggen de maatschappelijke kosten van openingen bepaald 
aan de weg- en aan de vaarwegzijde. De onderzochte bruggen zijn gekozen omdat de maatschappelijke 
interactiekosten voor het kruisend verkeer als gevolg van brugopeningen hoog scoren. Deze interactiekosten 
zijn vervolgens vergeleken met de kosten die moeten worden gemaakt om hinder (wachttijden) te 
verminderen of weg te nemen in de vorm van een hogere (beweegbare) brug of een tunnel. Daarnaast zijn 
er oplossingen in de vorm van doorstromingsoplossingen te bedenken die minder kosten tot gevolg zullen 
hebben maar voor deze MKBA buiten beschouwing zijn gebleven.  

In de volgende paragrafen is toegelicht welke bruggen zijn onderzocht en worden de resultaten van de 
analyse beschreven. Er is gekozen om meerdere beweegbare bruggen te analyseren die representatief zijn 
voor andere beweegbare bruggen op de corridor. De beweegbare brug bij Weurt is hier geen onderdeel van 
omdat deze brug bijna altijd hoog genoeg ligt voor 4-laags containerschepen. Ook de beweegbare bruggen 
over het Kanaal Zuid-Beveland (Postbrug, Vlakebrug en de Vlakespoorbrug) zijn niet onderzocht. Onder 
deze bruggen varen relatief weinig containervaartschepen. De Vlakespoorbrug wordt alleen geopend als er 
geen treinverkeer is, de maximale wachttijd is 1 uur. De verwachte hoge kosten van het aanpassen van de 
bruggen staan niet in verhouding tot de baten. 

De resultaten van deze analyse geven een eerste beeld van de huidige en toekomstige omvang van de 
hinder (maatschappelijke kosten). Daarnaast is inzicht verkregen in de mate waarin het project leidt tot een 
toename van de hinder voor het wegverkeer en de containerbinnenvaart. Deze analyse moet worden gezien 
als een eerste verkenning naar de maatschappelijke kosten van openingen van beweegbare bruggen.  
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8.2 Houtribbrug en overige beweegbare bruggen 

 

Figuur 24 Overzichtskaart om aan te duiden waar de Houtribbrug (rood) zich bevindt in de corridor Amsterdam - Noord-
Nederland 
 
In de corridor Amsterdam-Noord-Nederland heeft de Houtribbrug over de Houtribsluizen de meeste 
openingen voor de containerbinnenvaart. Voor een aantal onbeperkt (in doorvaarthoogte) beweegbare 
bruggen, zoals bijvoorbeeld de Eelwerderbrug (N33/omgeving Delfzijl) geldt dat weliswaar de intensiteit van 
het wegverkeer hoger is dan bij de Houtribbrug, maar dat het aantal openingen veroorzaakt door de 
containerbinnenvaart veel lager is (Eelwerderbrug: circa 700 openingen voor containerschepen per jaar in 
WLO Hoog 2030). Zodoende is bepaald dat de Houtribbrug de meest kansrijke beweegbare brug is voor 
ophoging op deze corridor.  
De maatschappelijke kosten van de opening van deze brug zijn vergeleken met de kosten van een hogere 
beweegbare brug die, in gesloten toestand, voldoende doorvaarthoogte biedt voor de containerbinnenvaart 
en kan worden geopend voor de recreatievaart. De brug is opgenomen in de staande mastroute voor de 
recreatievaart. 

In 2030 komen in WLO-
containerbinnenvaartschepen aan bij de Houtribsluizen. Dit aantal schepen is inclusief het modal shift effect 
van het project. Per dag passeren 11 containerschepen de Houtribsluizen, het gaat om circa 1 
containerschip per twee uur.30 

De Houtribbrug heeft een doorvaarthoogte van 7,74 meter ten opzichte van de MHWS 2100 (NAP +0,77m). 
In het SVIR/nulalternatief wordt bij deze doorvaarthoogte de brug voor 80% van de passerende 
containerschepen geopend. Dit neemt toe tot 84% in Scenario 7, 85% in Scenario 4 en 87% in Scenario 8. 
Per uur gaat het om maximaal 0,03 extra openingen en per jaar om maximaal 294 extra openingen 

                                                      

30 De aankomst van schepen is gebaseerd op een analyse van schepen geteld in de Prinses 
Margrietsluizen. Schepen komen daar evenredig verdeeld over de tijd aan. 
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(Scenario 8 en WLO-scenario Hoog). In WLO-scenario Laag gaat het om maximaal 281 extra openingen in 
2030.  

Voor deze extra openingen zijn de maatschappelijke kosten berekend. Dit is gedaan door de verandering 
van de wachttijd voor het wegverkeer te bepalen en deze vervolgens economisch te waarderen. Hiertoe is 
de additionele wachttijd vermenigvuldigd met een motiefafhankelijke tijdwaardering (value of time).  

De gemiddelde openingsduur van de Houtribbrug is 7 minuten (brug-open.nl). Analyses met een 
brugopeningsmodel laten zien dat in het nulalternatief circa 480 motorvoertuigen per dag een gemiddelde 
vertraging hebben van 3,5 minuut. 

Omdat de resultaten tussen WLO-scenario Laag en WLO-scenario Hoog niet sterk verschillen zijn in 
onderstaande Tabel 43 enkel de resultaten voor WLO-scenario Hoog gerapporteerd. In deze tabel zijn de 
wachtkosten per jaar (2030) opgenomen en de Netto Contante Waarde van de wachtkosten. Dit laatste 
bedrag is verkregen door de additionele wachtkosten, het verschil tussen project- en nulalternatief, per jaar 
uit te zetten over een periode van 100 jaar en deze te verdisconteren met een discontovoet van 4,5%. De 

 

Indien de huidige brug wordt vervangen door een brug die niet hoeft te worden geopend voor de 
containerbinnenvaart kunnen deze wachtkosten voor het wegverkeer worden vermeden en ontstaan er 
baten. Echter, deze baten zijn niet voldoende groot om de kosten van investeringen in een hogere 

iljoen) te compenseren.  

Het vervangen van de huidige brug in de Houtribsluizen door een hogere beweegbare brug heeft geen 
maatschappelijke rendement. Op basis van deze resultaten mag worden geconcludeerd dat het vervangen 
van andere beweegbare bruggen op deze corridor, zoals de Busbaanbrug of Eelwerderbrug, door hogere 
beweegbare bruggen ook niet rendabel is. 

 

Tabel 43 Additionele wachtkosten van de onderzochte alternatieven als gevolg van extra openingen Houtribbrug  

 Nulalternatief Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

# openingen per 
uur 

0,38 0,39 0,40 0,41 

# getroffen 
motorvoertuigen 

479 502 508 522 

Wachtkosten per 
jaar (2030) 

    

Contante waarde 
wachtkosten 

    

Contante waarde 
kosten hoge brug 
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8.3 Erasmusbrug en Willemsbrug 

 

Figuur 25 Overzichtskaart om aan te geven waar de Willemsbrug en Erasmusbrug (beide rood) zich bevinden in het 
Rotterdamse Havengebied 
 

Wanneer een containerschip te hoog is voor het passeren van de vaste Willemsbrug (NAP+ 11,15m tussen 
de referentietekens) wordt het schip gedwongen om gebruik te maken van de beweegbare Koninginnebrug. 
Dit heeft tot consequentie dat het schip de Erasmusbrug via het beweegbare lagere deel dient te passeren. 
Zodoende moet het beweegbare deel van de Erasmusbrug voor elk containerbinnenvaartschip dat via de 
Koninginnebrug moet varen worden geopend, terwijl het vaste gedeelte met een brughoogte van NAP+ 
12,50m tussen de referentietekens in bijna alle gevallen toereikend zou zijn voor 4-laags high-cube 
containervaart en daarom niet geopend zou hoeven worden bij verhoging van de Willemsbrug tot dezelfde 
hoogte als de Erasmusbrug. 

De Erasmusbrug moet in de huidige situatie voornamelijk geopend worden voor schepen afkomstig van de 
corridor Rotterdam-Duitsland en Westerschelde-Rijn. Bruggen op de corridor Rotterdam-Duitsland hebben 
geen hoogtebeperking waardoor containerschepen met vier lagen (high-cube) containers kunnen varen. De 
Willemsbrug is, afhankelijk van de waterstand, te laag voor 4-laags high cube containerschepen en als 
gevolg moet de Erasmusbrug worden geopend. Voor de corridor Westerschelde-Rijn geldt dat hoger 
beladen schepen de route via het Kanaal Zuid-Beveland volgen en zo kunnen leiden tot een beperkt aantal 
openingen van de Erasmusbrug. Voor alle andere corridors geldt dat de doorvaarthoogte van de laagste 
brug in alle gevallen lager is dan die van de Willemsbrug. Het ophogen van de corridors naar een van de 
referentiealternatieven brengt hier verandering in. 

Voor de WLO- Erasmusbrug bepaald afhankelijk 
van de Willembrug in combinatie met de waterstanden. Uitgangspunt in de berekeningen is de 
doorvaarthoogte die hoort bij de hoogste waterstand die tijdens een normale vloed (top van de sinus) 
optreedt in het jaar 2100. 31

  

In het zichtjaar 2030 moet in het nulalternatief de Erasmusbrug 0,12 keer per uur worden geopend. Een 
opening duurt gemiddeld 8 minuten (brug-open.nl) en de wachtkosten voor het wegverkeer bedragen bij 
toepassing van WLO- iljoen per jaar. Bij toepassing van WLO-scenario Hoog nemen 

                                                      

31 Er is bewust afgeweken van de MHWS, omdat de MHWS zelden voorkomt en daarmee een enorme 
overschatting van de baten zou ontstaan.  
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iljoen per jaar. Dit bedrag is het projecteffect, inclusief de 
wachtkosten van openingen in het nulalternatief (zie ook Tabel 44).32  

Tabel 44 Wachtkosten van de onderzochte alternatieven als gevolg van de opening van de Erasmusbrug 

Aantal brugopeningen per uur Nulalternatief Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

WLO-scenario Hoog 0,12 0,36 0,39 0,41 

WLO-scenario Laag 0,10 0,32 0,35 0,36 

WLO-scenario Hoog 

Aantal brugopeningen per jaar 1.021 3.131 3.406 3.562 

Wachtkosten per jaar     

Contante waarde wachtkosten (100 jaar)     

Investeringen     

WLO-scenario Laag 

Aantal brugopeningen per jaar 880 2.780 3.036 3.181 

Wachtkosten per jaar     

Contante waarde wachtkosten (100 jaar)     

Investeringen     

 

iljoen in het 
Nulalternatief (WLO- iljoen in Scenario 8 (in WLO-scenario Hoog). Door de 
Willemsbrug op dezelfde hoogte te brengen als de Erasmusbrug kunnen de wachtkosten grotendeels 
worden voorkomen en ontstaan baten. De kosten van het verhogen van de Willemsbrug zijn, behulp van de 

iljoen. Tevens is aangenomen dat de (additionele) 
onderhoudskosten 2% per jaar bedragen van de investeringskosten. De contante waarde van de kosten is 

iljoen. 

De resultaten van de verkenning schetsen het beeld dat het verhogen van de Willemsbrug tot de hoogte van 
de Erasmusbrug maatschappelijk rendabel is voor de projectalternatieven 4, 7 en 8 indien ook de corridor 
Rotterdam  Amsterdam wordt opgehoogd  tot hetzelfde projectalternatief. Feitelijk is hier echter sprake van 
overschatting van de baten aangezien is gerekend met een brughoogte van NAP + 11,15 m tussen de 
referentietekens, terwijl de hoogte in het midden van de Willemsbrug door de kromming één meter hoger is 
en containerschepen in de praktijk gebruik maken van deze grotere doorvaarthoogte. De verwachting is dat 
het aantal openingen van de Erasmusbrug in de praktijk lager zal zijn en daarmee ook de baten.  

 

                                                      

32 In de bepaling van de wachtkosten voor het wegverkeer als gevolg van de opening van de Spijkenisserbrug is gebruik 
gemaakt een model. Met dit model zijn, op basis van de inrichting van de weg, verkeersintensiteit en het aantal 
passerende containerschepen (binnenvaart) de wachtkosten voor het wegverkeer berekend. De wachtkosten van de 
opening van de Erasmusbrug zijn bepaald door wachtkosten van de Spijkenisserbrug te corrigeren voor verschillen in 
verkeersintensiteit, openingsduurs en aantallen schepen waarvoor de brug moet worden geopend. 
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8.4 Stadsbrug Zwijndrecht en Spoorbrug Dordrecht 

 

Figuur 26 Overzichtskaart om aan te geven waar de Stadsbrug Zwijndrecht (rood) en de spoorbrug Dordrecht (groen) 
zich bevinden 
 
Momenteel vaart het overgrote deel van containerschepen op de corridor Duitsland - Antwerpen via de 
Nieuwe Merwede en het Hollandsch Diep en passeren hierbij de Moerdijkbruggen. Als gevolg van het 
ophogen naar een van de referentiealternatieven neemt de gemiddelde (benodigde) doorvaarthoogte van 
containerschepen toe en gaan meer schepen hinder ondervinden van de (beperkte) doorvaarthoogte van de 
Moerdijkspoorbrug (brughoogte NAP+ 10.43m, doorvaarthoogte: 8.65m t.o.v. MHWS 2100). Deze schepen 
varen vervolgens via de Dordtsche Kil en Beneden Merwede en passeren o.a. de Stadsbrug Zwijndrecht en 
Spoorbrug Dordrecht. Deze bruggen worden tussen 0.00 en 6.00 op afroep geopend en in de overige uren 
één keer per uur. Hierdoor ontstaan wachttijden en wachtkosten voor de containerbinnenvaart. 

Op basis van de WLO- t van Antwerpen 
naar Duitsland. Voor deze prognoses zijn de telpunten Volkerak, Weurt en Lobith gebruikt. Door de 
benodigde doorvaarthoogte van schepen in het nulalternatief en projectalternatieven te vergelijken met de 
doorvaarthoogte van de Moerdijkspoorbrug is het aantal schepen berekend dat via Dordrecht vaart. Een 

Dordrecht levert het aantal (additionele) openingen in het zichtjaar 2030 op. Uitgangspunt in de 
berekeningen is de doorvaarthoogte die hoort bij de hoogste waterstand die tijdens een normale vloed (top 
van de sinus) optreedt in het jaar 2100. 

In het nulalternatief, bij toepassing van WLO-scenario Laag, zijn er 0,33 openingen per uur. In WLO-scenario 
Hoog gaat het om 0,39 openingen per uur. Als gevolg van het project (Scenario 8) neemt het aantal 
openingen toe tot 0,78 per uur in WLO-scenario Laag en 0,92 in WLO-scenario Hoog. Deze aantallen zijn 
inclusief de openingen van het nulalternatief. 

In de bepaling van de wachttijd en wachtkosten is aangenomen dat deze schepen evenredig verdeeld over 
de dag aankomen. Voor iedere minuut van aankomst van een schip is berekend hoe lang het moet wachten 
totdat de bruggen geopend worden. Vanwege verschillen in het openingsregime is in de berekening een 
onderscheid gemaakt naar werkdagen en weekend/feestdagen. Vervolgens is de gemiddelde wachttijd per 
schip op een werkdag en niet-werkdag berekend. Door de gemiddelde wachtkosten per schip te 
vermenigvuldigen met het aantal schepen in het zichtjaar waarvoor een opening vereist is de totale wachttijd 
(in uren) per jaar verkregen. Deze wachttijd is economisch gewaardeerd met de wachtkosten per uur van 
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een groot containerbinnenvaartschip ( 259 per uur).33 De wachtkosten per jaar zijn in de tijd uitgezet over 
een periode van 100 jaar en vervolgens is de contante waarde bepaald (discontovoet 4,5%).  

In tabel 46 is een overzicht opgenomen van het aantal schepen waarvoor een opening is vereist, de 
wachttijd en wachtkosten. De spoorbrug Dordrecht en Stadsbrug Zwijndrecht worden in de praktijk samen 
geopend. Omdat het openingsvenster van de spoorbrug niet verandert zijn er geen gevolgen voor het aantal 
openingen van de Stadsbrug Zwijndrecht en de wachttijden voor het wegverkeer.  

 

Tabel 45 Aantal wachtende schepen en wachttijd voor spoorbrug Dordrecht 

Aantal wachtende schepen per uur Nulalternatief Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Hoog 0,39 0,79 0,89 0,92 

Laag 0,33 0,67 0,75 0,78 

WLO-scenario Hoog 

Aantal wachtende schepen per jaar WLO-
Hoog 

3.445 6.907 7.761 8.025 

Wachttijd per jaar (minuten) 125.573 251.779 282.911 292.533 

Wachttijd per jaar (uren) 2.093 4.196 4.715 4.876 

WLO-scenario Laag 

 Aantal wachtende schepen per jaar WLO- 
Laag 

2.919 5.852 6.575 6.799 

Wachttijd per jaar (minuten) 106.385 213.306 239.681 247.833 

Wachttijd per jaar (uren) 1.773 3.555 3.995 4.131 

 

Door de totale wachtkosten te vergelijken met de kosten is bepaald of het maatschappelijk rendabel is om de 
Moerdijkbruggen te verhogen. In onderstaande tabel zijn de resultaten van deze vergelijking opgenomen. Er 
kan worden geconcludeerd dat de baten (vermeden wachtkosten) dusdanig laag zijn dat deze niet opwegen 
tegen de kosten van het verhogen van de Moerdijkbruggen (  365 miljoen tot  380 miljoen). Er is ook een 

iljoen 
en is daarmee ook niet rendabel.  

 

                                                      

33 Deze gegevens zijn afkomstig van de RWS Kostenbarometer Binnenvaart. 



 

Onze referentie: 079989017 C  - Datum: 11 oktober 2018 

MKBA DOORVAARTHOOGTE KUNSTWERKEN I.R.T. 
CONTAINERVAART 

85 van 122

Tabel 46 Contante Waarde van de wachtkosten van de spoorbrug Dordrecht (prijspeil 2018, Contante waarden x1000) 

 Nulalternatief Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Wachtkosten per uur per schip       259   

Totale wachtkosten per jaar (WLO-
Hoog) 

 42.211   087.151   221.575   263.125  

Totale wachtkosten per jaar (WLO-
Laag) 

 459.359   21.030   034.913   070.114  

Contante waarde wachtkosten WLO- 
Hoog 

5.951 5.981 456 7.912 

Contante waarde wachtkosten WLO-
Laag 

041 067 317 6.703 

Contante waarde kosten 
Moerdijkbruggen 

 
3 9 20 

NCW WLO-scenario Hoog  -359.712 -372.093 -379.508 

NCW WLO-scenario Laag  -360.626 -373.232 -380.717 

 

De Moerdijkbruggen liggen in een corridor die veelvuldig gebruikt wordt door Duitse en Belgische schepen. 
Figuur 27 geeft voor Scenario 7 bij toepassing van WLO-scenario Hoog de verdeling van de wachtkosten 
(contante waarde) over de diverse landen weer. Het uitgangspunt in deze analyse is het land van herkomst 
en/of bestemming van het schip. Bijvoorbeeld, de wachtkosten van schepen met een Nederlandse herkomst 

 
 5,0 miljoen (contante waarde). Voor Nederland gaat het om 0 miljoen, voor België om ,8 miljoen en 

de wachtkosten voor Duitsland bedragen iljoen.  

 

Figuur 27 Wachtkosten per land voor de spoorbrug Dordrecht, Scenario 7, WLO-scenario Hoog (x1000, prijspeil 2018) 
 

 2.071; 35% 

1.840 ; 31% 

1.805 ; 30% 

264 ; 4% 

Baten per land, scenario 7, WLO-Hoog 

Nederland Belgie Duitsland Overige landen
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8.5 Spijkenisserbrug 

 

Figuur 28 Overzichtskaart om aan te geven waar de Spijkenisserbrug (rood) zich bevindt in het Rotterdams Havengebied 
 

De Spijkenisserbrug is een verkeersbrug over de Oude Maas tussen Hoogvliet en Spijkenisse 
(Maascorridor). De provinciale weg N492 (de Groene Kruisweg) ligt over deze brug. Op moment van 
schrijven wordt in het programma Vervanging en Renovatie gewerkt aan een renovatieplan voor de 
Spijkenisserbrug. In dit plan is geen verhoging van het vaste of beweegbare deel opgenomen . Een 
verhoging van de brug is daarom niet meegenomen in de onderhavige studie.  

Wanneer de Spijkenisserbrug moet worden geopend voor een containerbinnenvaartschip gebeurt dit 
voornamelijk voor schepen afkomstig van de corridor Rotterdam-Duitsland (Rotterdam-Lobith). Vanwege een 
waterstand die veelal lager is dan de MHWS kennen de vaste bruggen op deze corridor geen 
hoogtebeperking voor 4-laags high-cube containervaart. Resultaten van analyses uitgevoerd door 
Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat laten zien dat 47% van de schepen afkomstig van de Waal de 
Spijkenisserbrug passeert. Deze schepen kiezen, vanwege hun herkomst of bestemming, voor de route 
Beneden Merwede  Oude Maas. De andere schepen varen de route Beneden Merwede  Noord  Nieuwe 
Maas. Op de andere corridors is de doorvaarthoogte van de laagste brug lager dan die van de 
Spijkenisserbrug, schepen die deze corridors bevaren zorgen niet voor een opening van de 
Spijkenisserbrug. Via het kanaal Zuid-Beveland kunnen ook schepen de Spijkenisserbrug passeren 
waarvoor de brug geopend dient te worden, echter is dit een relatief klein aantal. Er dient te worden vermeld 
dat de Spijkenisserbrug voornamelijk wordt geopend voor andere type schepen (short sea, etc.). In totaal 
gaat het om circa 6.000 openingen per jaar, voor de containerbinnenvaart gaat het om circa 800 openingen 
per jaar. 

Voor de Spijkenisserbrug zijn de maatschappelijke kosten voor het wegverkeer als gevolg van openingen 
voor de containerbinnenvaart berekend. Deze kosten zijn afgezet tegen de kosten van een tunnel. Door de 
aanleg van een tunnel zijn deze openingen niet meer nodig en ontstaan baten voor het wegverkeer. Hier 
worden de resultaten van de analyses gepresenteerd voor het WLO-scenario Hoog. 
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Doorvaarthoogte en brugopeningen 

Uitgangspunt in de berekeningen is de doorvaarthoogte die hoort bij de hoogste waterstand die tijdens een 
normale vloed (top van de sinus) optreedt in het jaar 2100. Bij deze waterstand is een doorvaarthoogte 
beschikbaar van 10,88 m. Bij deze doorvaarthoogte wordt in het nulalternatief de brug 0,14 keer per uur 
geopend voor de containerbinnenvaart. Per jaar gaat het in het nulalternatief om 1211 openingen per jaar en 
voor Scenario 7 resulteert dit in 0,28 openingen per uur en 2421 openingen per jaar (inclusief openingen in 
het nulalternatief). De gemiddelde openingsduur van de Spijkenisserbrug is 12 minuten (brug-open.nl). 

De wachtkosten zijn in het nulalternatief miljoen per jaar aan wachtkosten en een contante waarde van 
iljoen. Het ophogen van kunstwerken naar Scenario 7 veroorzaakt ten 

opzicht van het nulalternatief geen additionele openingen, de hoogte van Scenario 7 is lager dan de huidige 
doorvaarthoogte van de Spijkenisserbrug. De in tabel 48 bij dit projectalternatief vermelden 
maatschappelijke kosten zijn gelijk aan die van het nulalternatief. De in deze tabel opgenomen bedragen zijn 
inclusief de kosten van de openingen in het nulalternatief.  

iljoen. De 
tunnel wordt aangelegd in vier jaar tijd en daarna zijn er kosten voor beheer- en onderhoud. De additionele 

miljoen per 
iljoen (100 jaar, discontovoet 4,5%). 

Naast deze kosten zal de aanleg van een tunnel ook sterke ruimtelijke consequenties hebben in de regio 
Spijkenisse. De aanleg zal gedurende enkele jaren hinder veroorzaken en met deze ruimtelijk inpassing 
gaan ook (veel) extra kosten gepaard die hier niet geraamd zijn. Indien gekozen wordt voor een 
tunnelvariant waardoor de bestaande Spijkenisserbrug komt te vervallen, dan kan de op korte afstand 
gelegen Hartelbrug als alternatief voor vervoer van gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Voor deze quick 
scan is alleen gekeken naar de kosten van de tunnel en niet naar de ruimtelijke effecten als gevolg van de 
aanleg.  

Wanneer men de kosten van de tunnel van de baten, vermeden wachtkosten wegverkeer, worden 
afgetrokken dan resteert voor alle projectalternatieven een negatief saldo. De maatschappelijke kosten van 
de tunnel zijn hoger dan de maatschappelijke baten (negatieve NCW). De netto contante waarde is voor 
Scenario -525 miljoen. Dit betekent dat een tunnel aanleggen in alle gevallen niet rendabel is.  

Door middel van een vingeroefening zijn de maatschappelijke kosten van alle openingen van de 
Spijkenisserbrug veroorzaakt door de zee- en binnenvaart berekend. De resultaten zijn opgenomen in Tabel 
47 

iljoen per jaar zijn. De contante waarde van deze miljoen. De 
mogelijke baten zijn in huidige situatie lager dan de kosten van een tunnel. In deze berekening is echter 
alleen rekening gehouden met de groei van het wegverkeer en niet van de zee- en binnenvaart. Uitgaande 
van een toename in het aantal zee- en binnenvaartschepen kan de baten-kostenverhouding in de toekomst 
wellicht wel positief uitvallen. 
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Tabel 47 Parameters en resultaten van Spijkenisserbrug analyse (kosten x1000, prijspeil 2018) 

 
Nulalternatief 

Scenario 7 
(2030) 

Scenario 4 
(2030) 

Scenario 8 
(2030) 

Alle 
scheepvaart 
(volumes 
2017) 

Openingen per uur 0,14 0,28 0,38 0,66 0,68 

Openingen per jaar 1211 2421 3343 5815 6000 

Resultaten zijn incl. wachtkosten nulalternatief  

Wachtkosten per jaar      

Contante waarde 
wachtkosten 

     

Contante Waarde 
kosten tunnel 

     

Netto Contante 
Waarde  

-525.182 -485.150 -377.841  -56.886 
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9 VERSCHILLEN MET EERDERE STUDIE 

voor de vaarwegcorridors Westerschelde-Rijn, Rotterdam-Amsterdam, Amsterdam-Noord-Nederland en de 
Maasroute (Weurt-Bron) mogelijk kansrijk kan zijn kunstwerken op termijn te verhogen. Dit project (DKC2) 
heeft als doel een meer gedetailleerdere MKBA op te stellen voor deze vier corridors. Door middel van een 
grotere detaillering van de kostenraming, detaillering van herkomst en bestemmingsrelaties met baten, 
buitenlandse baten (weglekeffecten) is getracht de onzekerheden rondom de uitkomsten van de MKBA te 
verkleinen en dus de nauwkeurigheid te vergroten. Daarnaast zijn, ten opzichte van DKC1, enkele analyses 
toegevoegd zoals de kosten van omvaren ten opzichte van de kosten van het verhogen van bruggen en de 
maatschappelijke gevolgen van een toename van het aantal openingen van beweegbare bruggen. Deze 
grotere detaillering en aanvullende analyses zorgen ervoor dat de resultaten van beide studies verschillen.  

In de Figuren 29 tot en met 32 zijn de resultaten van beide studies opgenomen voor Scenario 7 bij 
toepassing van het WLO-scenario Global Economie (DKC1) en WLO-scenario Hoog (DKC2). Deze figuren 
laten zien dat het saldo van kosten en baten (NCW) in beide studies negatief is. De NCW daalt voor de 
corridors Rotterdam-Amsterdam, Amsterdam-Noord-Nederland en Westerschelde-Rijn. Dit komt door een 
stijging van de kosten en een daling van de baten. In dit hoofdstuk worden deze verschillen in resultaten 
besproken. 

 

Figuur 29 Westerschelde  Rijn; verschil in MKBA-Resultaat tussen DKC1 en DKC (Scenario 7, WLO-scenario Hoog) 
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Figuur 30 Maasroute; Weurt-Born; verschil in MKBA-Resultaat tussen DKC1 en DKC (Scenario 7, WLO-scenario Hoog) 
 

 

Figuur 31 Rotterdam-Amsterdam; verschil in MKBA-Resultaat tussen DKC1 en DKC 2 (Scenario 7, WLO-scenario Hoog) 
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Figuur 32 Amsterdam - Noord-Nederland; verschil in MKBA-Resultaat tussen DKC1 en DKC (Scenario 7, WLO-scenario 
Hoog). De baten op deze corridor vallen fors lager uit omdat de uitgangspunten zijn gewijzigd. In DKC1 was het 
uitgangspunt dat de corridor Amsterdam  Rotterdam was verhoogd, wat zorgt dat alle containerschepen die van Noord-
Nederland naar Rotterdam varen geen doorvaarthoogtebeperking kennen en daarmee baten genereren. DKC 2 wijkt 
hiervan af en kijkt alleen naar de ophoging van de corridor Amsterdam  Noord Nederland. Schepen die doorvaren 
richting het Amsterdam-Rijnkanaal hebben dus geen baat bij het ophogen van (alleen) de corridor Amsterdam-Noord-
Nederland 
In de corridor Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland wordt er wel van uitgegaan dat alle bruggen op deze twee 
corridors verhoogd worden 
 

9.1 Verschillen in NCW 
Het saldo van kosten en baten (NCW) stijgt voor de corridor Maasroute; Weurt-Born ten opzichte van DKC1. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verandering in de scope van deze corridor. In DKC1 waren alle 
bruggen over de Maas en twee kanaalpanden opgenomen, in DKC2 enkel de bruggen over de twee 
kanaalpanden. De kosten voor het verhogen van de bruggen op deze corridor zijn in DKC2 dus aanzienlijk 
lager ten opzichte van DKC1. In DKC2 vielen, bijvoorbeeld, de spoorbrug bij Venlo en de spoorbrug bij 
Buggerum buiten de scope. Ondanks de daling van de kosten blijft de NCW in DKC2 negatief voor deze 
corridor.  

In Tabel 48 zijn de resultaten zichtbaar van de gevoeligheidsanalyse uit DKC1 omtrent de Maasroute waarin 
enkel de twee kanaalpanden zijn opgenomen. Hierin is zichtbaar dat de resultaten uit DKC2 negatiever zijn.  

 

Tabel 48 Gevoeligheidsanalyse omtrent NCW corridor Maasroute; Weurt - Born exclusief investeringskosten voor 
kunstwerken over rivieren (x1000, prijspeil 2015) uit DKC1  

Maasroute; Weurt - 
Born  

Scenario 7 (GE) Scenario 4 (GE) Scenario 7 (RC) Scenario 4 (RC)

Totaal kosten      

Totaal baten     

Netto Contante 
Waarde 

  -9.152  -45.219  -77.330 
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Sinds 1 april 2016 gelden nieuwe regels voor het disconteren van effecten. Zo is de discontovoet waarmee 
de effecten van publieke fysieke investeringen worden verdisconteerd verlaagd van 5,5% naar 4,5%. Voor 
gezondheidseffecten en klimaateffecten wordt nu een discontovoet van 3,0% gebruikt. Deze wijzigingen 
leiden er toe dat, bij een gelijk nominaal bedrag, de contante waarde van kosten en baten in DKC2 hoger 
zijn dan in DKC1. 

 

9.2 Verschillen in kosten 
In DKC2 zijn de geraamde kosten hoger dan in DKC1. Het ophogen van de bruggen heeft invloed op de 
buitengebieden. De aardenbanen dienen een extra hoogteverschil te overbruggen. In DKC1 was 
aangenomen dat wanneer er een weg op de aardebaan aanwezig is een extra hoogteverschil van 1% helling 
te realiseren is. Voor spoorbruggen was in DKC2 aangenomen dat een extra hellingspercentage van 0,5% te 
realiseren is. De benodigde maatregelen in de buitengebieden zijn in DKC1 op grove wijze geschat op basis 
van expert judgement van de kostendeskundige. In DKC2 zijn de ontwerpeisen van infrastructuurbeheerders 
zoals ProRail als uitgangspunt genomen en de ontwerpvoorschriften gevolgd in de raming van de kosten 
van de benodigde aanpassingen in de buitengebieden. Met name de ontwerpvoorschriften die in DKC2 zijn 
gevolgd met betrekking tot het spooralignement zorgen voor grotere buitengebieden ten opzichte van DKC1. 
Hierdoor zijn de kosten voor de benodigde aanpassingen in de buitengebieden hoger geworden.  
Waar in DKC1 de vastgoedkosten buiten beschouwing waren gelaten, heeft in DKC2 aanvullend onderzoek 
plaatsgevonden van het te verwerven vastgoed en de bijbehorende kosten. Door de vastgoedkosten op te 
nemen zijn de kosten fors gestegen. Vooral voor de corridors Rotterdam  Amsterdam en Amsterdam  
Noord-Nederland heeft de vergroting van de buitengebieden en het opnemen van vastgoedkosten grote 
gevolgen gehad voor de kosten van het project. De kosten voor het ophogen naar Scenario 7 voor deze 
corridors zijn gestegen van respectievelijk iljoen iljard iljoen naar  

iljoen. De stijging van de kosten voor Westerschelde-Rijn wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
vergroting van de buitengebieden (aanrijgebieden, aardebaan). 

 

9.3 Verschillen in baten 
De baten van het project verschillen tussen DKC2 en DKC1. Er zijn twee redenen waarom de baten in DKC2 
lager zijn dan in DKC1. In DKC1 is gewerkt met de WLO-
Communities (RC). Deze zijn in 2015 vervangen door de WLO-
zijn de vervoersvolume
verschil in vervoersvolumes tussen Hoog en het oude GE-scenario is groot. In onderstaande tabel is voor de 
telpunten Weurt, Beatrixsluizen en Volkeraksluizen het geprognosticeerde aantal TEU in het GE-scenario 
(2028) en WLO-scenario Hoog opgenomen. Tabel 49 maakt duidelijk dat het procentueel verschil in aantal 
TEU tussen scenario GE en WLO-scenario Hoog varieert van 22% tot 35%. Het gebruik van WLO-scenario 
Hoog in DKC2 leidt, ten opzichte van DKC1, tot een daling van het aantal TEU-km met baten als gevolg van 
het project. De baten in het zichtjaar 2030 zijn daardoor lager dan in DKC1. 

 

Tabel 49 Geprognosticeerde aantal TEU in scenario GE en WLO-scenario Hoog (zichtjaar 2030). 

Telpunt TEU GE TEU Hoog % verschil 

Weurt 461.646 321.924 - 30% 

Beatrixsluizen 1.293.829 842.229 - 35% 

Volkeraksluizen 3.502.773 2.723.864 - 22% 
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De WLO-
een verschil te zien in de groei van het vervoer in de tijd. Terwijl in RC het aantal TEU groeit met gemiddeld 
2% per jaar en in GE met gemiddeld 5% per jaar is er in WLO-scenario Laag en WLO-scenario Hoog 
nauwelijks sprake van groei. Kortom, in DKC2 zijn, ten opzichte van DKC1, de baten in het zichtjaar 2030 
veel lager en deze groeien minder snel ten opzichte van DKC1. 

Naast het gebruik van andere WLO-
met baten ertoe geleid dat het aantal TEU-km met baten voor enkele corridors is afgenomen. De gevolgen 
van het gebruik van de nieuwe WLO- stemmingsrelaties zijn 
in de baten voor de corridor Amsterdam  Noord-Nederland duidelijk zichtbaar. De baten zijn gedaald van 
bijna  80 miljoen naar -Amsterdam-Noord Nederland 
als afzonderlijke corridor in DKC2 meegenomen. 
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10 CONCLUSIES  
Uit de resultaten is gebleken dat het grootschalig ophogen van kunstwerken de welvaart van Nederland niet 
verhoogt. Voor alle corridors en alle projectalternatieven geldt dat, bij een discontovoet van 4,5%, de kosten 
niet opwegen tegen de baten. De hoogste kosten-baten verhouding is voor de corridor Westerschelde-Rijn 
(0,22). Ongeacht het economisch groeiscenario wegen de baten niet op tegen de kosten. Hieronder worden 
de resultaten voor de vaste bruggen nader beschreven. 

 

Verdiepingsslag MKBA Ophogen vaste bruggen op de vier corridors 

Het resultaat wordt vooral bepaald door de kosten van de projectalternatieven. De investeringskosten van 
het verhogen van de spoorbruggen zijn, in vergelijking met wegbruggen, enorm hoog. Afhankelijk van de 
corridor zijn deze 80-90% van de totale investeringskosten. Er zijn verschillende oorzaken van de hoge 
investeringskosten van spoorbruggen. Ten eerste geldt voor de spoorbruggen het uitgangspunt dat er sloop 
en nieuwbouw plaatsvindt. Dit brengt hogere kosten met zich mee dan alleen een verhoging. Ten tweede 
leidt een verhoging van bruggen tot aanpassingen in de buitengebieden van deze bruggen. Ten derde het 
verwerven en eventuele sloop van vastgoed om de verhoging van (spoor)bruggen mogelijk te maken leidt tot 
hoge kosten.  

Belangrijk hierbij te vermelden is dat de gepresenteerde kosten een indicatie geven van de te verwachten 
investeringskosten van het verhogen van kunstwerken op een corridor. Voor een individuele brug kunnen de 
met parametrische ramingsmethodiek geraamde kosten sterk afwijken ten opzichte van een SSK-
kostenraming voor een individuele brug. 

De projectalternatieven leiden tot een efficiencywinst en daardoor tot een verlaging van transportkosten. Een 
containerschip kan door de projectalternatieven efficiënter worden beladen. De bezettingsgraad neemt toe 
en de kosten per TEU-km dalen, het percentage varieert tussen de 15 en 20%, afhankelijk van het 
projectalternatief. Efficiencywinsten zijn de belangrijkste baten. De totale baten van de projectalternatieven 
bestaan voor 50% tot 90% uit efficiencywinsten. Daarnaast leidt een transportkostendaling van de 
binnenvaart tot een verschuiving van containertransport van de weg naar het water. De belangrijkste baten 
die hieruit voortvloeien zijn efficiencywinsten door met een extra laag high-cube containers te kunnen varen, 
afname van congestie op de autosnelweg, vermindering van geluidshinder, luchtemissies  en beheer en 
onderhoudskosten aan wegen34 en klimaateffecten; en toename verkeersveiligheid. 

Er zijn meerdere gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de aannames op robuustheid te testen. Zo is er 
onder andere gekeken naar het effect van 25% minder investeringskosten en het effect zonder CO2-heffing 
voor WLO-scenario Hoog. De resultaten hiervan leiden niet tot andere conclusies. 

Vanuit een economisch perspectief heeft het geen zin om nieuwe bruggen met grotere doorvaarthoogte aan 
te leggen. Dit komt doordat baten pas ontstaan nadat de laatste brug op een corridor wordt verhoogd. Voor 
alle corridors geldt dat de kosten van het aanpassen van de spoorbruggen het saldo van kosten en baten 
bepalen. Deze constatering geldt voor alle projectalternatieven. 

Eventueel kan de hoogte van een spoorbrug worden aangepast wanneer deze wordt gerenoveerd of 
vervangen. Echter uit een overzicht van ProRail blijkt dat deze bruggen niet op korte termijn worden 
gerenoveerd of vervangen (zie bijlage G). Bij V&R  zijn de meerkosten van spoorbruggen lager dan de 
integrale kosten in deze MKBA. De verwachte meerkosten zullen echter nog steeds aanzienlijk zijn 
(minimaal enkele tientallen miljoenen per spoorbrug). 

 

 

 

                                                      

34 Beheer en onderhoudskosten aan wegen zijn alleen kwalitatief behandeld.  
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Ophogen beweegbare bruggen  

De wachtkosten van het wegverkeer bij de Spijkenisserbrug veroorzaakt door de containerbinnenvaart 
wegen niet op tegen de aanlegkosten van een tunnel. Daarnaast zijn ook de maatschappelijke kosten van 
alle openingen van de Spijkenisserbrug in 2017, veroorzaakt door zee- en binnenvaart, berekend. De 

-scenario Hoog, 100 jaar, discontovoet 4,5%) 
tegenover een contante waarde van de 
lager dan de kosten van een tunnel. In deze berekening is echter alleen rekening gehouden met de groei 
van het wegverkeer en niet van de zee- en binnenvaart. Uitgaande van een toename in het aantal zee- en 
binnenvaartschepen kan de baten-kostenverhouding in de toekomst wellicht wel positief uitvallen.  

De resultaten van de verkenning schetsen het beeld dat het verhogen van de Willemsbrug tot de hoogte van 
de Erasmusbrug maatschappelijk rendabel is voor de projectalternatieven 4, 7 en 8 indien ook de corridor 
Rotterdam  Amsterdam wordt opgehoogd  tot hetzelfde projectalternatief. Feitelijk is hier echter sprake van 
overschatting van de baten aangezien is gerekend met een brughoogte van NAP + 11,15 m tussen de 
referentietekens, terwijl de hoogte in het midden van de Willemsbrug door de kromming één meter hoger is 
en containerschepen in de praktijk gebruik maken van deze grotere doorvaarthoogte. 

 
Voor de Houtribbrug, de Stadsbrug in Zwijndrecht en Spoorbrug in Dordrecht levert ophogen of vervangen 
geen maatschappelijk rendement op. De wachtkosten voor de scheepvaart bij de spoorbrug Dordrecht 
wegen niet op tegen de aanlegkosten van een tunnel of het verhogen van de Moerdijkspoorbrug.  
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BIJLAGE B MKBA-RESULTAAT; OVERZICHTSTABELLEN 
Westerschelde-Rijn (Inclusief weglekeffect) 

Tabel 50 NCW corridor Westerschelde - Rijn in WLO-scenario Laag inclusief weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Laag Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten    396.349   

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

 32.422   39.073   43.230   1.179  

  Baten nieuw verkeer  872   1.051   1.163   -  

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
 5.223   5.223   5.223   -  

Klimaat  5.895   895   895   -  

  Luchtkwaliteit  6.427   427   427   -  

  Geluid 463 463 463  

  Veiligheid  820   820   820   -  

Indirecte effecten Indirecte effecten  7.06   8.040   8.681   177  

Totaal baten    59.138   66.992   71.901   1.356  

Saldo    -298.715   -329.357   -340.734   -300.166  

Baten/kosten verhouding   0,17 0,17 0,17 0,00 

Interne rentevoet   -0,2% -0,1% 0,0% -5,2% 
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Tabel 51 NCW corridor Westerschelde  Rijn van de projectalternatieven in WLO-scenario Hoog inclusief weglekeffect 
(x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Hoog Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

41.714 50.271 55.619 1.517 

  
Baten nieuw 
verkeer 

1.122 1.352 1.496  

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden 
congestie weg 

8.004 8.004 8.004  

Klimaat 7.907 7.907 7.907  

  Luchtkwaliteit 8.620 8.620 8.620  

  Geluid 621 621 621  

  Veiligheid 1.054 1.054 1.054  

Indirecte effecten Indirecte effecten 9.219 10.537 11.361 228 

Totaal baten    78.263   88.368   94.684   1.744  

Saldo    -279.590   -307.981   -317.951   -299.778  

Baten/kosten 
verhouding 

  
0,22 0,22 0,23 0,01 

Interne rentevoet   0,6% 0,7% 0,7% -4,6% 
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Maasroute; Weurt-Born 

Tabel 52 NCW corridor Maasroute; Weurt  Born bij toepassing van WLO-Laag voor Nederland, inclusief weglekeffect 
(x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Laag Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

       -  

  Baten nieuw verkeer        -  

 Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
       -  

Klimaat        -  

  Luchtkwaliteit        -  

  Geluid    - 

  Veiligheid        -  

Indirecte effecten Indirecte effecten        -  

Totaal baten          -  

Saldo    -257.697   -276.166   -285.243   -  

Baten/kosten verhouding   0,11 0,11 0,10 nvt 

Interne rentevoet   -1,0% -0,9% -1,1% nvt 
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Tabel 53 NCW corridor Maasroute; Weurt - Born bij toepassing van WLO-scenario Hoog voor Nederland, inclusief 
weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Hoog Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten   288.474    

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

   - 

  Baten nieuw verkeer    - 

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
   - 

Klimaat    - 

  Luchtkwaliteit    - 

  Geluid    - 

  Veiligheid    - 

Indirecte effecten Indirecte effecten    - 

Totaal baten          -  

Saldo    -252.367   -270.459   -279.821   -  

Baten/kosten verhouding   0,13 0,13 0,12 NVT 

Interne rentevoet   -1,0% -0,9% -1,1% NVT 
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Rotterdam-Amsterdam 

Tabel 54 NCW corridor Rotterdam  Amsterdam bij toepassing van WLO-scenario Laag voor Nederland, inclusief 
weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario 
Laag 

Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten       

Investeringen      1.457.089  23.320 

Beheer en 
onderhoud 

  
  

 1.505  13 

Totaal kosten      1.458.594  23.333 

Baten       

Directe effecten 
Efficiency 
bestaand 
vervoer 

    
  1.225 

  
Baten nieuw 
verkeer 

    
  -  

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden 
congestie weg 

    
  - 

Klimaat       - 

  Luchtkwaliteit       - 

  Geluid     - 

  Veiligheid       - 

Indirecte effecten 
Indirecte 
effecten 

    
  - 

Totaal baten         1.408 

Saldo    -1.277.608   -1.345.610   - 1.387.852  -21.924 

Baten/kosten 
verhouding 

  
0,04 0,05 

0,05 0,06 

Interne rentevoet   -2,1% -2,0% -2,0% -1,6% 
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Tabel 55 NCW corridor Rotterdam-Amsterdam bij toepassing van WLO-Hoog voor Nederland, inclusief weglekeffect 
(x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Hoog Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

  50.122  

  Baten nieuw verkeer    - 

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
   - 

Klimaat    - 

  Luchtkwaliteit    - 

  Geluid    - 

  Veiligheid    - 

Indirecte effecten Indirecte effecten     

Totaal baten           

Saldo    -1.266.200   -1.332.948  -1.374.407  -21.698  

Baten/kosten verhouding   0,05 0,06 0,06 0,07 

Interne rentevoet   -1,7% -1,6% -1,5% -1,3% 
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Amsterdam-Noord-Nederland 

Tabel 56 MKBA resultaat Amsterdam  Noord-Nederland bij toepassing van WLO-scenario Laag voor Nederland, 
inclusief weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Laag Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten Efficiency bestaand vervoer         

  Baten nieuw verkeer        -  

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
       -  

Klimaat        -  

  Luchtkwaliteit        -  

  Geluid    - 

  Veiligheid        -  

Indirecte effecten Indirecte effecten        -  

Totaal baten           

Saldo    -342.002   -368.663   -379.594   -164.030  

Baten/kosten verhouding   0,00 0,00 0,00 0,00 

Interne rentevoet   -9,2% -9,4% -9,3% nvt 
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Tabel 57 MKBA resultaat Amsterdam  Noord-Nederland bij toepassing van WLO-Hoog voor Nederland, inclusief 
weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Hoog Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

    

  Baten nieuw verkeer    - 

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
   - 

Klimaat    - 

  Luchtkwaliteit    - 

  Geluid    - 

  Veiligheid    - 

Indirecte effecten Indirecte effecten    - 

Totaal baten           

Saldo    -341.986   -368.643   -379.574   -164.029  

Baten/kosten verhouding   0,00 0,00 0,00 0,00 

Interne rentevoet   -8,4% -8,4% -8,4% nvt 
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Rotterdam-Amsterdam-Noord-Nederland 

Tabel 58 NCW corridor Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland van de projectalternatieven in WLO-scenario Laag 
voor Nederland, inclusief weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario 
Laag 

Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en 
onderhoud 

  
    

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency 
bestaand vervoer 

        

  
Baten nieuw 
verkeer 

       -  

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden 
congestie weg 

       -  

Klimaat        -  

  Luchtkwaliteit        -  

  Geluid    - 

  Veiligheid        -  

Indirecte effecten Indirecte effecten         

Totaal baten           

Saldo    -1.617.559   -1.712.466   -1.765.791   -185.959 

Baten/kosten 
verhouding 

  
0,04 0,04 0,04 0,01 

Interne rentevoet   -2,6% -2,5% -2,5% -4,6% 
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Tabel 59 NCW corridor Rotterdam  Amsterdam  Noord-Nederland van de projectalternatieven in WLO-scenario Hoog 
voor Nederland, inclusief weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario 
Hoog  

Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 
SVIR-
streefbeel
d 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en 
onderhoud 

  
    

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency 
bestaand vervoer 

    

  
Baten nieuw 
verkeer 

   - 

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden 
congestie weg 

   - 

Klimaat    - 

  Luchtkwaliteit    - 

  Geluid    - 

  Veiligheid    - 

Indirecte effecten Indirecte effecten    10.319  

Totaal baten           

Saldo    -1.605.987   -1.699.667   -1.752.225   -185.733  

Baten/kosten 
verhouding 

  
0,04 0,05 0,05 0,01 

Interne rentevoet   -2,0% -2,0% -1,9% -4,1% 
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Westerschelde-Rijn (exclusief weglekeffect) 

Tabel 60 NCW corridor Westerschelde - Rijn in WLO-scenario Laag exclusief weglekeffect (x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Laag Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen   357.623    

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten       

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

        

  Baten nieuw verkeer        -    

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden congestie weg 
       -  

Klimaat        -  

  Luchtkwaliteit        -  

  Geluid    - 

  Veiligheid        -  

Indirecte effecten Indirecte effecten         

Totaal baten           

Saldo    -202.226   -220.054   -223.421   -297.954  

Baten/kosten verhouding   0,43 0,44 0,46 0,01 

Interne rentevoet   1,8% 1,9% 2,0% -4,0% 
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Tabel 61 NCW corridor Westerschelde  Rijn van de projectalternatieven in WLO-scenario Hoog exclusief weglekeffect 
(x1000, prijspeil 2018) 

WLO-scenario Hoog Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 SVIR 

Kosten     

Investeringen       

Beheer en onderhoud       

Totaal kosten    396.349   

Baten       

Directe effecten 
Efficiency bestaand 
vervoer 

    

  
Baten nieuw 
verkeer 

   - 

Externe effecten 
(Leefomgeving) 

Vermeden 
congestie weg 

  21.064 - 

Klimaat    - 

  Luchtkwaliteit    - 

  Geluid    - 

  Veiligheid    - 

Indirecte effecten Indirecte effecten     

Totaal baten           

Saldo    -151.897   -163.802   -163.467   -296.931 

Baten/kosten 
verhouding 

  
0,58 0,59 0,60 0,02 

Interne rentevoet   2,7% 2,7% 2,8% -3,4% 
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BIJLAGE C WATERSTANDEN STADSBRUG VENLO 
Tabel 62 Scenario 7; Transportkostenvoordeel gecorrigeerd voor doorvaarthoogte Stadsbrug Venlo 

Waterstand Toelichting 
% tijd dat 
waterstand 
optreedt 

Transportkosten 
voordeel  

Gewogen 
Transportkosten 
voordeel 

< 11,81 m 

Doorvaarthoogte 
scen 7 kan 
volledig worden 
benut 

78% 15% per TEU-km 12% 

 > 11,81 m 
Doorvaarthoogte 
SVIR kan deels 
worden benut 

22% 0% per TEU-km  

 

Tabel 63 Scenario 4; Transportkostenvoordeel gecorrigeerd voor doorvaarthoogte Stadsbrug Venlo 

Waterstand Toelichting 
% tijd dat 
waterstand 
optreedt 

Transportkosten 
voordeel  

Gewogen 
Transportkosten 
voordeel 

< 11,25 m 

Doorvaarthoogte 
scen 4 kan 
volledig worden 
benut 

49% 18% per TEU-km 13% 

11,81 m < x < 11,25 
m 

Doorvaarthoogte 
scen 7 kan 
volledig worden 
benut 

29% 15% per TEU-km  

 > 11,81 m 
Doorvaarthoogte 
SVIR kan deels 
worden benut 

22% 0% per TEU-km  

 
Tabel 64 Scenario 8; Transportkostenvoordeel gecorrigeerd voor doorvaarthoogte Stadsbrug Venlo 

Waterstand Toelichting 
% tijd dat 
waterstand 
optreedt 

Transportkosten 
voordeel  

Gewogen 
Transportkosten 
voordeel 

< 10,98 m 

Doorvaarthoogte 
scen 8 kan 
volledig worden 
benut 

2% 20% per TEU-km 13% 

10,98 m < x < 11,25 
m 

Doorvaarthoogte 
scen 4 kan 
volledig worden 
benut 

46% 18% per TEU-km  

11,81 m < x < 11,25 
m 

Doorvaarthoogte 
scen 7 kan 
volledig worden 
benut 

29% 15% per TEU-km  

 > 11,81 m 
Doorvaarthoogte 
SVIR kan deels 
worden benut 

22% 0% per TEU-km  
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BIJLAGE D KENGETALLEN 
Tabel 65 Marginale congestiekosten wegvervoer voor een vrachtwagen in de gewichtsklasse > 20 ton (per tonKm, 
prijspeil 2015) 

Marginale congestiekosten  

Vrachtwagen > 20 ton  

 

Tabel 66 Waardering van externe effecten van luchtvervuiling (per tonkilometer, in eurocent) 

Marginale congestiekosten  

Binnenvaart  

Vrachtwagen > 20 ton  

 

Tabel 67 Waardering van externe effecten van klimaat (per tonkilometer, in eurocent) 

Marginale congestiekosten  

Binnenvaart  

Vrachtwagen > 20 ton  

 

Tabel 68 Marginale ongevalskosten wegvervoer voor een vrachtwagen in de gewichtsklasse > 20 ton (per tonkm, 
prijspeil 2015) 

Marginale ongevalskosten  

Binnenvaart  0.00036 

Vrachtwagen > 20 ton  

 

Tabel 69 Kengetallen kosten geluid per kilometer (Bron: Decisio, 2014, prijspeil 2015) 

Marginale geluidskosten  

Vrachtverkeer (HWN)  
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BIJLAGE E TRANSPORTKOSTEN 
Tabel 70 Gewogen gemiddelde transportkosten per projectalternatief per TEU-km 

Corridor Sluis 
SVIR-

streefbeeld 
Scenario 7 Scenario 4 Scenario 8 

Rotterdam-
Amsterdam  

Beatrixsluis 
    

 Prinses Irenesluis     

Maasroute; Weurt - 
Born 

Weurtsluis  208   

Rotterdam  
Amsterdam  
Noord-Nederland 

Beatrixsluis     

Amsterdam  
Noord-Nederland 

Oranjesluis  0,175   

Westerschelde - Rijn Kreekraksluis     

 Volkeraksluis     

 

Tabel 71 Transportkosten (exclusief 15% besparing) per scheepsklasse per TEU-km 

Scheepsklasse Prinses Beatrixsluis Prinses Irenesluis Kreekrak-sluizen 

M2  0,30 0,33 

M3 0,27 0,36 0,28 

M4 0,28  0,28 

M6 0,21 0,27 0,30 

M7 0,32 0,28 0,33 

M8 0,250 0,28 0,28 

M9 0,17 0,19 0,23 

M10 0,22 0,28 0,31 

M11 0,43 0,20 0,25 

M12  0,19 0,26 

C3b  0,23 0,26 

C3l 0,23 0,19 0,25 

C4  0,18 0,19 

BII1-L   0,26 
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Tabel 72 Transportkosten (exclusief 15% besparing) per scheepsklasse per TEU-km 

Scheepsklasse Volkeraksluizen Sluis Weurt Oranjesluizen 

M2 0,30 0,30  

M3 0,28 0,33 0,28 

M4 0,28   

M6 0,28 0,34 0,24 

M7 0,32 0,29 0,28 

M8 0,26 0,22 0,19 

M9 0,22 0,18  

M10 0,31 0,28 0,43 

M11 0,24 0,30 0,38 

M12 0,21 0,26  

C3b 0,26   

C3l 0,24 0,24 0,24 

C4 0,18   

BII1-L 0,26   
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BIJLAGE F TRANSPORTVOLUMES 
Tabel 73 TEU met baten van de Volkeraksluizen 

  2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

NL - NL 156.845 168.655 155.675 176.694 

Buitenland - NL 368.340 420.506 421.008 533.051 

NL - Buitenland 569.338 627.505 624.199 756.002 

Totaal 1.094.523 1.216.666 1.200.882 1.465.747 

 

Tabel 74 TEU met baten van de Kreekraksluizen 

  2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

Buitenland - NL 444.231 506.366 507.096 640.416 

NL - Buitenland 24.033 25.593 25.544 29.222 

Totaal 468.264 531.959 532.640 669.639 

 

Tabel 75 TEU met baten van de Oranjesluizen 

 2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

NL - NL  457.080 484.911 460.828 513.015 

Buitenland - NL 430.436 368.340 420.506 421.008 

NL - Buitenland 612.690 569.338 627.505 624.199 

Totaal 1.186.495 1.094.523 1.216.666 1.200.882 

 

Tabel 76 TEU met baten van de Gaarkeuken 

  2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

NL - NL  161.673 172.816 164.794 184.899 
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Tabel 77 TEU met baten van de Beatrixsluis  

  2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

NL - NL  697.764 739.559 700.634 779.763 

 

Tabel 78 TEU met baten van de Weurtsluis 

  2030 Laag 2030 Hoog 2040 Laag 2040 Hoog 

NL - NL 249.755 265.290 241.586 273.074 

Buitenland - NL 6.865 7.587 7.455 9.004 

NL - Buitenland 41.604 42.457 42.959 47.112 

Buitenland -
Buitenland 

298.223 315.334 292.000 329.190 
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BIJLAGE G OVERZICHT LEVENSDUUR SPOORBRUGGEN 

Brug Beheerder Stichtingsjaar 
Einde levensduur 
(theoretisch) 

Muiderspoorbruggen ProRail 1972 / 1995 2072 / 2095 

Demka spoorbrug 1 ProRail 1956 2066 

Demka spoorbrug 2 
(Werkspoorbrug) 

ProRail 2003 2103 

Vleutensespoorbrug ProRail 1969 2069 

Vleutensespoorbrug 2 ProRail 2017 2117 

Jutphasespoorbrug (tram) Gemeente Utrecht   

Zuidhorn spoorbrug ProRail 2017 2117 

Walfridusbrug ProRail 2003 2103 

Kreekrakspoorbrug ProRail 1971 2071 

Vlakespoorbrug ProRail 1992 2092 

Nijmegen spoorbrug 
(Maas-Waalkanaal) 

ProRail 1983 2083 

Baanhoekbrug (spoor) 
Sliedrecht 

ProRail 1977,1979, 1983, 1985 Vanaf 2077 

Spoorbrug Dordrecht 
(dubbel) 

ProRail 1950, 1970, 1972, 1994 Vanaf 2055 

Moerdijkspoorbrug ProRail 1955 2055 

Bron: ProRail. 
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1. corridor Rotterdam - Amsterdam brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdamsebrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 13.640.000 18.280.000 

Zeeburgerbrug (A10) 9,25 0,15 -1,25 -1,80 -2,10 10.960.000 14.010.000 

Nesciobrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 30.720.000 34.620.000 

Uyllanderbrug (S114) 9,46 0,36 -1,04 -1,59 -1,89 6.180.000 7.690.000 

Muiderbrug (A1) + Muiderfietsbrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 27.190.000 28.660.000 

Betlembrug (A1) (nieuw ) 9,44 0,34 -1,06 -1,61 -1,91 8.220.000 10.090.000 

Muiderspoorbruggen 9,25 0,15 -1,25 -1,80 -2,10 441.700.000 460.850.000 

Weesperbrug 9,16 0,06 -1,34 -1,89 -2,19 4.140.000 5.250.000 

Fietsbrug Nigtevecht 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 8.820.000 11.600.000 

Loenerslootsebrug (201) 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 5.040.000 6.400.000 

Breukelerbrug 9,13 0,03 -1,37 -1,92 -2,22 5.060.000 7.690.000 

Maarsserbrug 9,4 0,30 -1,10 -1,65 -1,95 5.330.000 6.820.000 

Zuilensebrug (N230) 9,83 0,73 -0,67 -1,22 -1,52 3.170.000 4.320.000 

Demka spoorbrug 1 9,69 0,59 -0,81 -1,36 -1,66 149.750.000 149.750.000 

Demka spoorbrug 2 (Werkspoorbrug) 9,5 0,40 -1,00 -1,55 -1,85 301.180.000 318.690.000 

Vleutensespoorbrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 434.390.000 451.480.000 

Vleutensespoorbrug 2 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 51.070.000 51.070.000 

Hogew eidebrug 9,55 0,45 -0,95 -1,50 -1,80 3.810.000 4.730.000 

Prins Clausbrug 10,3 1,20 -0,20 -0,75 -1,05 15.240.000 16.990.000 

Dafne Schippersbrug(fietsbrug) (nieuw ) 9,59 0,49 -0,91 -1,46 -1,76 20.670.000 21.270.000 

De Meernbrug + f ietsbrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 7.610.000 9.520.000 

Galecopperbruggen (A12) 9,39 0,29 -1,11 -1,66 -1,96 26.940.000 28.930.000 

Jutphasespoorbrug 9,15 0,05 -1,35 -1,90 -2,20 42.610.000 44.830.000 

Jutphasebrug + f ietsbrug 9,15 0,05 -1,35 -1,90 -2,20 4.750.000 5.750.000 

Nieuw egeinsebrug (N408) 8,92 -0,18 -1,58 -2,13 -2,43 1.670.000 4.130.000 5.270.000 

Lekkanaal Overeindsebrug 9,1 0,00 -1,40 -1,95 -2,25 5.850.000 7.150.000 

Beatrixbrug 9,96 0,86 -0,54 -1,09 -1,39 3.880.000 5.150.000 

Prinses Beatrixsluis benedenhoofdbrug 9 -0,10 -1,50 -2,05 -2,35 1.520.000 2.880.000 3.490.000 

Prinses Beatrixsluis hefdeuren* 9,5 0,40 -1,00 -1,55 -1,85 15.060.000 15.060.000 

Lek Lekbrug bij Vianen 9,14 0,04 -1,36 -1,91 -2,21 440.000 440.000 

Jan Blankenbrug (A2)** 11,16 2,06 0,66 0,11 -0,19

Amsterdam - Rotterdam (Regio Rotterdam) Erasmusbrug 9,68 0,58 -0,82 -1,37 -1,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Willemsbrug 8,33 -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 26.281.341 26.281.341 26.281.341 

Koninginnebrug 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brienennoordbrug Nvt 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

H aanw ezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW
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2. Corridor Amsterdam - Noord-Nederland brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Buiten-IJ Schellingw ouderbrug 8,51 -0,59 -1,78 -2,34 -2,54 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Markermeer/Ijsselmeer Houtribsluizen/brug 6,63 -2,47 -3,66 -4,22 -4,42 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Prinses Margrietkanaal Brug Prinses Margrietsluis 19,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spannenburg 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Uitw ellingerga 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aldskou 15,05 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spoorbrug Grou 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Fonejachtbrug 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Burgumerdaam 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Skûlenboarch 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kootstertille 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Blauforlaet 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stroobos 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Van Starkenborghkanaal Eibersburen 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brug Gaarkeukensluis 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Zuidhorn spoorbrug 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 170.350.000 189.070.000 202.400.000 

Zuidhorn w egbrug 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 1.760.000 5.570.000 5.890.000 

Hoge w egbrug Zuidhorn (N355) 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 1.260.000 3.210.000 4.270.000 

Aduarderbrug (N983) 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 1.250.000 5.070.000 6.640.000 

Dorkw erderbrug 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 1.250.000 5.070.000 6.640.000 

Paddepoelsterbrug 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Walf ridusspoorbrug 9,35 0,25 -0,94 -1,50 -1,70 188.910.000 202.710.000 

Noordzeebrug (N370) 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 6.220.000 8.730.000 10.070.000 

Gerrit Krolbrug 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gerrit Krol voetbrug 1 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 12.595.016 13.311.510 13.656.066 

Gerrit Krol voetbrug 2 8,95 -0,15 -1,34 -1,90 -2,10 12.595.016 13.311.510 13.656.066 

Busbaanbrug* 6,85 -2,25 -3,44 -4,00 -4,20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Oostersluis brug benedenhoofd 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Oostersluis brug bovenhoofd 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Eemskanaal Driebondsbrug x 2 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Borgbrug 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bloemhofbrug 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Woldbrug 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Eelw elderbrug* 4,85 -4,25 -5,44 -6,00 -6,20 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brug over Binnenhoofd Zeesluis Delfzijlx2 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brug over Buitenhoofd Zeesluis Delfzijlx2 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

H aanw ezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW
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3. Corridor Rotterdam - Antw erpen brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Regio Rotterdam via Breeddiep Nieuw e Botlekbrug 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spijkenisserbrug 9,94 0,84 -0,56 -1,11 -1,41 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bruggen over Volkeraklsuizen 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

- - n.v.t.

Oostroute: Schelde-Rijnkanaal Slaakbrug (N257) 9,7 0,60 -0,80 -1,35 -1,65 3.590.000 4.470.000 

Vossemeerbrug 9,7 0,60 -0,80 -1,35 -1,65 4.460.000 6.200.000 

Tholensebrug (N286) 9,7 0,60 -0,80 -1,35 -1,65 6.110.000 8.650.000 

Antw erpsekanaalpand Kreekraksluis hefdeuren 8,9 -0,20 -1,60 -2,15 -2,45 15.060.000 15.060.000 15.060.000 

Kreekrakbruggen (N289) 8,7 -0,40 -1,80 -2,35 -2,65 1.880.000 4.000.000 4.910.000 

Kreekrakspoorbrug 8,7 -0,40 -1,80 -2,35 -2,65 183.090.000 209.200.000 223.050.000 

Kreekrakbruggen (A58) 8,7 -0,40 -1,80 -2,35 -2,65 3.820.000 7.030.000 8.390.000 

Bathsebrug 8,7 -0,40 -1,80 -2,35 -2,65 2.480.000 5.420.000 6.690.000 

Noordlandsebrug (België) 8,8 -0,30 -1,70 -2,25 -2,55 2.140.000 4.480.000 5.480.000 

Noordlandsebrug spoor(België) 8,8 -0,30 -1,70 -2,25 -2,55 172.540.000 192.610.000 217.600.000 

Westroute: Kanaal door Zuid-Beveland Bruggen over de Krammersluizen 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Postbrug 7,39 -1,71 -3,11 -3,66 -3,96 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vlakespoorbrug 7,39 -1,71 -3,11 -3,66 -3,96 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vlakebrug 7,39 -1,71 -3,11 -3,66 -3,96 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW
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4. Corridor Maasroute: Weurt - Born brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Maas-Waalkanaal Weurt brug over buitenhoofd** 8,1 -1,00 -2,19 -2,75 -2,95 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Sluis w eurt West hefdeuren? 0 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Neerbosschebrug 9,61 0,51 -0,68 -1,24 -1,44 3.860.000 6.080.000 

Graafsebrug (N326) 9,14 0,04 -1,15 -1,71 -1,91 4.870.000 6.380.000 

Nijmegen spoorbrug 9,17 0,07 -1,12 -1,68 -1,88 324.600.000 337.640.000 

Dukenbergsebrug 9,16 0,06 -1,13 -1,69 -1,89 8.530.000 10.620.000 

Hatertsebrug 9,16 0,06 -1,13 -1,69 -1,89 8.020.000 10.290.000 

Maldensebrug 9,19 0,09 -1,10 -1,66 -1,86 3.690.000 5.210.000 

Heumen sluisw eg (N271) 9,79 0,69 -0,50 -1,06 -1,26 3.630.000 4.630.000 

Heumen keersluis 12,5 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Julianakanaal Echt 9,51 0,41 -0,78 -1,34 -1,54 3.050.000 4.220.000 

Roosteren (N296) 9,54 0,44 -0,75 -1,31 -1,51 4.170.000 5.910.000 

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW
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GEVOELIGHEIDSANALYSE

5.1 Corridor Rotterdam - Duitsland (tot Werkendam)brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Erasmusbrug 0,58 -0,82 -1,37 -1,67 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Willemsbrug -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 26.281.341 26.281.341 26.281.341 

Koninginnebrug 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brienennoordbrug 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Brug Alblasserdam 10,47 1,37 -0,03 -0,58 -0,88 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Papendrechtsebrug (N3) 10,79 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Baanhoekbrug (spoor) Sliedrecht 10,75 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5.2 Corridor Rotterdam - Duitsland (tot Werkendam)brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Nieuw e Botlekbrug 0 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spijkernisserbrug 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stadsbrug Zw ijndrecht 9,37 0,27 -1,13 -1,68 -1,98 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spoorbrug Dordrecht (dubbel) 9,07 -0,03 -1,43 -1,98 -2,28 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Papendrechtsebrug (N3) 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Baanhoekbrug (spoor) Sliedrecht 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

6.1 Corridor Westerschelde - Rijn brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Hollandsch Diep - Nieuw e Merw ede - Beneden Merw edeMoerdijkbrug (A16) 8,95 -0,15 -1,55 -2,10 -2,40 12.310.000 17.620.000 19.930.000 

HSL Brug 0,00 0,00 0,00 0,00

Moerdijkspoorbrug 8,46 -0,64 -2,04 -2,59 -2,89 390.790.000 416.780.000 430.930.000 

6.2 Corridor Westerschelde - Rijn brug Doorvaarthoogte 2100

meters 1 7 4 8  SVIR  Scenario 7  Scenario 4 

Beneden Merwede Stadsbrug Zw ijndrecht 0,27 -1,13 -1,68 -1,98 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spoorbrug Dordrecht (dubbel) -0,03 -1,43 -1,98 -2,28 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Papendrechtsebrug (N3) 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Baanhoekbrug (spoor) Sliedrecht 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW

Via breeddiep, Nieuw e Waterw eg, Nieuw e Maas, 

Noord en Beneden Merw ede. 

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW

via Breeddiep, Nieuw e Waterw eg, Oude Maas en 

Beneden Merw ede

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW

H aanwezig - vereist, 2100 Investeringskosten incl. BTW
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APPENDIX 3 BESPREKINGSVERSLAGEN: SCHUTTEVAER, ASV, BBV, 
LOODSWEZEN, HBR EN PROVINCIE ZUID-HOLLAND (PZ) 
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek. 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-08 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag Algemene Schippers Vereniging (ASV) 
 
Aanwezig 03-September 2020: 
Jessica den Akker ASV  
Leendert Visser ASV 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is. Jessica en Leendert geven aan bij eerdere expertsessies aanwezig te zijn geweest.  
 
Te verwachten ontwikkelingen binnenvaart: 
ASV: 1.) Het container transport in de binnenvaart is groeiende en blijft. Er is een 

groeiende tendens in meerdere lagen containerschepen. 
 2.) 5-laags containtervaart komt er nu al uit het achterland, maar kan dan de 

Willemsbrug niet onder door. 
 3.) Het aantal high cube containers bedraagt circa 30-50% van het 

vervoersaandeel. 
 4.) Bij toepassing van een brug zal de oeververbinding restricties geven aan de 

groei van de modaliteit van de binnenvaart.  
 5.) De volumes container zullen naar verwachting blijven stijgen. De 

schaalvergroting zal doorzetten. 
 
Locatie en omstandigheden 
ASV: 1.) Het betreft hier een bochtig stuk van de vaarweg. 
 2.) Je kan niet om de bocht kijken. 
 3.) In de stuurhut heb je dan alleen nog de radar. Je vaart met een blinde vlek. 
 4.)  

System) kan je niet varen, omdat hier de afwijkingen in de ruimte te groot zijn. 
We varen op de AIS regelmatig op land in plaats van over de vaarweg.  

 5.) Schippers met minder gebiedsbekendheid, weten niet precies wanneer de 
bochten ingezet moet worden. Een radar met een hulplijnen voor een 
brugpassage helpt ze om op te lijnen voor een brug. De radar heeft een vaste 
koerslijn, welk niet te gebruiken is een bocht, omdat daarin continue de koers 
verandert (ten gevolge van het bochten). 

 6.) Onder slechte weersomstandigheden waarbij het zicht wordt belemmerd dan 
varen ook meer ervaren schippers met behulp van mate name de radar door de 
bocht, omdat visuele geleiding ontbreekt. 

 7.) Brugopeningen duren 30 minuten. 
 8.) Er is in het gebied een significant vervoersaandeel in gevaarlijke stoffen.  
 9.) 

betrekking tot het vervoer toe, omdat men niet om de bocht kan kijken wie er 
aankomt varen. 

 10.) VTS (vessel traffic service) is slechts adviserend en geen bevoegd gezag. Als 
schipper ben je eindverantwoordelijk in het nemen van beslissingen. 

 11.) Op de radar ontstaat een blinde vlek bij het bochten. De rivier is dan op de 
radar niet waarneembaar. Wanneer je dan vaart hebt vanwege normale 
omstandigheden en extra wanneer de stroming van achteren inkomt, dan heb 
je concentratie nodig om de bocht goed te kunnen maken (helemaal bij 
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verminderd zicht). Onder dergelijke omstandigheden wil je niet oplijnen voor 
een brug. 

 12.) 
De bestuurders zijn niet even ervaren in het toepassen van de vaarregels. 

 13.) Waterbussen hebben een gebiedsontheffing qua snelheid (de binnenvaart dient 
zich aan de 13 km/uur door het water te houden) en veroorzaken door hun 
golfpatroon slingeringen voor de beroepsvaart. 

 14.) Om de hinderlijke golfslag op te vangen, gaan binnenvaartschepen vaak 
diagonaal varen. Waterbussen en water-taxi s houden geen rekening met de 
beroepsvaart. 

 15.) In het vaargebied tussen de Willemsbrug en de Brienenoordbrug is kruisend 
scheepvaartverkeer.  

   
   

 
 
Afsluiting 
MARIN dankt de aanwezigen voor het gesprek en legt vervolgstappen uit. MARIN stelt 
besprekingsverslag op.  
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-01 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag BBV 
 
Aanwezig 28-Augustus 2020: 
Chris van Eijmeren Bewonersbelangen De Veranda Rotterdam (BBV). 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is. Chris van Eijmeren (CvE) geeft aan als nautisch adviseur namens de bewoners op te 
treden, vanwege zijn achtergrond als binnenvaartschipper en als jarenlange docent aan het STC.   
 
CvE deelt de visie geschreven namens de bewoners. MARIN verifieert de stukken die zij van de 
werkgroep heeft ontvangen op datum en versie. De stukken zijn overeenkomstig. Binnen de visie 
wordt beschreven dat een brug niet inpasbaar is in de huidige vaargeul en dat een tunnel onderzocht 
moet worden. MARIN geeft aan dat zij niet over de inpassing van een oeververbinding gaat, maar de 
randvoorwaarden en eisen vanuit de vaarweggebruikers inzichtelijk maakt. 
 
Te verwachten ontwikkelingen binnenvaart: 
CvE 1.) In de huidige situatie vervoert circa 60% van het scheepvaartverkeer gevaarlijke 

stoffen. 
 2.) In 2017 is een Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NCMA) uitgevoerd. Hierin wordt 

de algemene groei van de binnenvaart voorspeld. CvE stuurt het stuk na ter 
kennisgeving en geeft aan dat met name Hoofdstuk 5 van belang is, omdat hierin de 
prognose staat met betrekking tot de ontwikkeling van de binnenvaart. 

 3.) Het markaataandeel 150m schepen (alleen varende motorschepen) is toenemend.  
 4.) Duwstellen met lengtes van 186-196m passeren nu al.  

Koppelverbanden varen in de afvaart (naar het westen) aan de rode oever vaak 2x1 
breed en in de opvaart (naar het oosten) aan de groene oever vaak 1x2 lang. 

 5.) Om bij lagere waterstanden de rivier te kunnen bevaren is het waarschijnlijk dat in de 
toekomst de breedte van de containervaart naar de 22.8 m gaat, zodat men 8 breed 
containers kwijt kan. 

 6.) Dit gedeelte van de Nieuwe Maas dient als terug-val optie voor 6-baks duwstellen die 
normaliter over de Oude Maas varen. Daar varen ze in een 3 lange en 2 brede formatie.  

 7.) - containers zal toenemen. 
 
Te verwachten ontwikkelingen recreatievaart: 
CvE 1.) Er is een toename van recreatieverkeer. Er komen schepen met een staande mast 

voorbij. 
 
Indeling van de vaarweg en brugopeningen 
CvE 1.) Dit gedeelte van de Nieuwe Maas dient als terug-val optie voor 6-baks duwstellen die 

normaliter over de Oude Maas varen. Daar varen ze in een 3 lange en 2 brede formatie. 
 2.) De doorvaartopening van de Brienenoord voor hoge transporten bevindt zich aan de 

Noordkant, de rechter (rode) oever. Om kruisend verkeer met de doorgaande 
scheepvaart te minimaliseren is een doorvaartopening aan de rechter oever preferent. 

 3.) De Brienenoord heeft geen vaste bedientijden. Een opening duurt circa 20 minuten. 
 4.) Een brug dient voorzien te zijn van dubbele radarreflectoren aan weerskanten van de 
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 5.) De radar reflectoren dienen op minimaal 7.0m van de brug te worden geplaatst. Dit 
omdat de radar van de meeste binnenvaartschepen op een 3cm range staan en de 
grootte van de blinde vlek circa 7.5 m is. 

 6.) Na passage van de brug kan een blinde vlek circa 30m lang zijn. Goede 
verkeersafspraken onderling blijven benodigd, met monitoring. 

 
Stroming en waterstanden: 
CvE 1.) Stroming is van belang voor met name de lege duwvaart. Dit komt door de grotere 

stroomsnelheid van de stroming in de bovenste laag van het water en de 
spiraalstroming in de bocht. De invloed van de stroming is minder groot voor de 
geladen duwvaart, die ondanks haar grotere massa en mindere kielspeling minder 
door de stroming wordt gepakt. De lege afvaart passeert met een grotere snelheid. 

 2.) Kort geleden is een peilboot de rivier afgevaren om dwarsraaien en langsraaien in te 
varen. MARIN geeft aan dat dit is gedaan in het kader van het nautische onderzoek. 
CvE vraagt of de resultaten van het stromingsonderzoek. MARIN geeft aan dit aan te 
zullen kaarten bij de werkgroep en niet te weten wanneer de resultaten van het 
stromingsonderzoek ter beschikking zijn. 

 3.) Geladen containerschepen in de opvaart zijn windgevoelig.  
 4.) In de toekomst wordt het klimaat weerbarstiger. Hogere en lagere debieten zullen door 

de rivier worden afgevoerd. 
 5.) Bij vloedstroming en wind uit het noord-westen ziet men nu al opstuwing van het water 

richting de brug over het Zuiddiepje. 
 6.) Sedimentatie zorgt voor veranderingen in de stroming. Er worden op regelmatige basis 

onderhoudsbaggerwerkzaamheden verricht. 
 
In het gebied geven bebording een maximale vaarsnelheid van 13 km/uur door het water aan. 
Schepen die harder willen varen moeten hiervoor een speciale ontheffingsvergunning aanvragen. 
 
Gedurende het gesprek is een aantal keer de inpasbaarheid van de brug ter sprake gekomen. Het 
MARIN heeft hierin geen standpunt ingenomen. Het MARIN benadrukt in deze onafhankelijk te zijn 
en de zaken alleen vanuit nautisch oogpunt te bekijken.  
 
Afsluiting 
MARIN dankt de heer van Eijmeren voor het gesprek en legt de vervolgstappen uit. MARIN geeft aan 
dat in latere fase de uitgangspunten worden uitgewerkt en dat dit besprekingsverslag onderdeel vormt 
van de integrale rapportage, waarin de uitgangspunten worden vertaald naar dimensies. De situatie 
wordt lokaal bekeken. MARIN stelt het besprekingsverslag op. 
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek. 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-08 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag Havenbedrijf Rotterdam Gevaarlijke Stoffen 
 
Aanwezig 02-September 2020: 
Alan Dirks  HbR (Programmamanager veiligheid en energietransitie) 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is. Alan legt uit dat hij namens het Havenbedrijf Rotterdam kijkt naar externe veiligheid en 
energie transitie. MARIN legt uit gesproken te hebben met Rijkswaterstaat in het kader van het 
Basisnet gevaarlijke stoffen. 
 
Basisnet gevaarlijke stoffen 
AD (HbR) 1.) In het basisnet is vastgelegd dat er geen flessenhals mag ontstaan. Het 

Havenbedrijf sluit binnen haar gebied aan op het landelijk beleid voortkomend uit 
het basisnet. Het landelijk beleid is gericht op het veiligheidsniveau op de oever. 
Het Havenbedrijf kijkt naar de (toekomstige) mogelijkheid van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen op de vaarweg. Nieuwe ontwikkelingen mogen deze niet 
beperken, verder dan door het basisnet worden opgelegd.   

 2.) De waterwet is het toetsingskader voor ontwikkelingen in en langs vaarwegen. De 
daarbij behorende legger definieert waar de vaarweg ligt. Het basisnet stelt dat 
het plaatsgebonden risico van de vaarweg niet buiten de vaarweg mag liggen (let 
op, het gaat om de vaarweg (het water tussen de oevers), niet de vaargeul). Het 
huidig risico van de vaarweg voldoet op dit moment aan het Basisnet. Er is ruimte 
voor groei van het vervoer in de toekomst.  
Indien de vaarweg wordt versmald zou de toekomstige groei van het vervoer op 
de vaarweg mogelijk worden beperkt. Een versmalling is voor deze 
oeververbinding niet voorzien 

  Het MARIN geeft aan de stukken vanuit landelijk Basisnet te hebben ontvangen 
inclusief de handreiking. 

 3.) Bij toepassing van een tunnel zal de externe veiligheid op de vaarweg niet 
veranderen. Bij een brug dient de externe veiligheid conform het Basisnet 
meegenomen te worden. 

 4.) 
 

Het is van belang dat de externe veiligheid al in een vroeg stadium van het 
beoordelings-traject meegenomen wordt wanneer wordt gekeken naar een brug. 
Het risico van de vaarweg wordt bepaald door de kans op een ongeval en het 
gevolg ervan voor de omgeving. Het gevolg zal door de brug niet veranderen (de 

plaatsen van een object in de vaarweg verandert de kans op een ongeval wel.   
 
Binnen de beoordeling is het volgende van belang: 
-Wat is de kans op een incident? 
-Neemt deze kans significant toe na aanleg van het kunstwerk? 
 
De kans wordt bepaald op basis van ongevals-statistiek. Er zal moeten worden 
beoordeeld of de ongeval kans verandert en of daarmee de risicoruimte voor 
(toekomstig) vervoer wordt beperkt.   
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 5.) Bij het vaststellen van het Basisnet in 2015 is gekeken naar het aantal 
scheepvaartbewegingen. Hiermee zijn, gecombineerd met de ongevalskans de 

 -lijnen op een kaart- zijn vergeleken met 
de ruimte tussen de oevers. Destijds was de conclusie dat er voldoende ruimte 
was voor bestaand en toekomstig vervoer.  

 6.) 
-  Deze bepalen de risicoruimte voor de vaarweg.  

 7.) Wanneer de vaargeul wordt gedempt/versmalt, dan worden de juridische lijnen 
conform de legger aangepast en zal de externe veiligheid opnieuw moeten 
worden beoordeeld, omdat de risico-ruimte vermindert. 

 8.) Als uit analyse blijkt dat de ongevalskans op de vaarweg niet significant wijzigt 
kan worden geconcludeerd dat de risicoruimte in het basisnet niet afneemt. Indien 
de ongevalskans wél significant wijzigt zal met een risico analyse moeten worden 
bepaald wat de invloed daarvan is op de ruimte voor (toekomstig) vervoer.  

 9.) is in Nederland een standaard 
toepassing ontwikkeld (RBMII). Voor dit deel van de vaarweg (bochtig en met 
variatie in de breedte) zal de standaard toepassing waarschijnlijk niet werken, en 
zal een specifiek risicomodel opgesteld moeten worden. Dit is specialistisch werk. 

 
Afsluiting 
MARIN dankt de aanwezigen. MARIN stelt het besprekingsverslag op. 
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek. 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-06 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag Loodswezen 
 
Aanwezig 02-September 2020: 
Jose van Rijsewijk Loodswezen Regio Rijnmond 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is.  
 
Omgeving en zeevaart: 
Loodswezen: 1.) Het zoekgebied voor de oeververbinding is in een stuk vaarweg van de rivier 

waar de scheepvaart aan het bochten is. 
 2.) In de binnenbocht is het ondieper, zie onderstaand figuur uit de NMS 

(Navigator Marignale Schepen). 

 
 3.) Stromingsmetingen moeten aantonen dat het in de binnenbocht harder 

stroomt. 
 4.) Het zeevaartverkeer bestaat hier uit kusters met lengte maten rond de 100 

meter. Er zijn kusters die door de doorvaartopening van de Brienenoordbrug 
moeten, deze hebben hoogtes van circa 30 m. Wanneer de kusters masten 
kunnen klappen (neer laten gaan), zodat de airdraft minder dan 23 meter 
wordt dan kunnen ze onder de Brienenoordbrug door. 

 5.) De zeevaart in het gebied heeft soms diepgangen van 5 tot 6 meter.  
 6.) In geval van transporten kan de diepgang van de begeleidende sleepboten 

een beperkende factor zijn, dit is met name het geval bij laag water. Binnen 
het vaststellen van het ruimtegebruik voor het bijzondere transport is dit een 
factor om rekening mee te houden. 
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Plaatsing van een brugopening: 
Loodswezen: 1.) Het plaatsen van de brugopening aan de zuidkant of aan de noordkant kent 

beiden nadelen: 
-Zuidkant / groene oever (buitenbocht): na passage bochten om verder uit 
de kant te komen 
-Noordkant / rode oever (binnenbocht): na passage bochten om de rivier 
verder te volgen 
In beide gevallen zal er meteen na het passeren van de brug gebocht 
moeten worden om het midden van de rivier op te zoeken. Omdat er brug al 
in een bocht wordt gepland zal dit bochten van het schip of transport 
radicaler moeten gebeuren. Dit kan worden opgevangen door de brug 
opening veel breder te maken dan de maximale breedte van het object. 
Verder is ook de lengte van het object zeer van belang. Hoe langer het is 
des te meer ruimte en padbreedte er nodig is om te bochten.  
Dan is het probleem dat het stroompatroon in een bocht niet parallel met de 
opening zal lopen. Hierdoor zal er een opstuurhoek ontstaan of de 
sleepboten hebben meer ruimte nodig om het object parallel door de brug 
te varen. Dit kan voorkomen worden door precies op stil water door de brug 
te varen maar met de andere bruggen zal het nooit mogelijk zijn om binnen 
een aanvaarbare tijd alles op stil water te varen.  
 

 2.) In de huidige situatie is het scheepvaartverkeer wat door de brugopeningen 
van de Koningshaven en de Van Brienenoordbrug moet op dit stuk van de 
vaarweg aan het kruisen . In de opvaart passeert het schip of transport de 
Koninginnebrug aan de linkeroever, en bij de Van Brienenoordbrug de 
rechter oever. 

 3.) Zeiljachten zullen meestal nog wel onder de Van Brienenoordbrug kunnen. 
In de opvaart zou bij een opening aan de zuidoever het vaarwater niet 
gekruist hoeven te worden. In de afvaart slechts éénmaal. Wel met de 
kanttekening dat ze dan tot de Koningshaven aan de verkeerde oever blijven 
varen. Kruisend verkeer is in een bocht zeer af te raden, vanwege de 
verhoogde veiligheidsrisico s en gebrek aan goede communicatie. Vooral 
met de onervaren pleziervaart is er vaak slechte communicatie. 
 

Bijzonder transport 
Loodswezen: 1.) Het bijzondere transport vindt plaats zonder eigen voortstuwing van de 

nieuwbouw, het object wordt gesleept door sleepboten.  
 2.) In de huidige situatie is het scheepvaartverkeer wat door de brugopeningen 

van de Koniginnehaven en de Brienenoordbrug moet op dit stuk van de 
vaarweg aan het kruisen. 

 3.) Bij een plaatsing van een brugopening dient de fendering van het 
remmingswerk lang genoeg te zijn om de transporten steun te kunnen 
bieden. 

 4.) Het remmingswerk dient goed gemarkeerd te zijn, zodat bij minder zicht 
tussen de 1000 en 1500m het remmingswerk gemarkeerd is. 

 5.) Wind limieten voor bijzonder transport liggen rond de 4 Beaufort in de 
binnenstad. Dit komt overeen met 5 Beaufort bij Hoek van Holland. 

 6.) Het bijzondere transport heeft niet altijd AIS aan. Ook niet alle drijvende 
bokken hebben AIS. 

 7.) Het bijzondere transport krijgt een tijpoort mee. Het moment van hoog water 
niet samenvalt met stilstaande stroming.  
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 8.) De bedieningsregimes van de Brienenoordbrug en de Erasmusbrug zijn niet 
op elkaar afgestemd. 

 9.) Gegeven de voorgaande punten komt het regelmatig voor dat het bijzondere 
transport op dit stuk vaarweg uren lang onder controle van sleepboten moet 
worden gehouden. Er is tijd nodig om gecontroleerd de brug te passeren, 
het stuk tussen de Koniginnebrug en Brienoordbrug wordt met lage 
snelheden uitgevoerd, waardoor het bijzondere transport soms een tij over 
moet slaan. 

 10.) Voor het bijzondere transport is in de bocht extra breedte nodig voor de 
doorvaartopening ten opzichte van de Brienenoordbrug en de 
Koniginnebrug, omdat men hier aan het bochten is. 

 
Afsluiting 
MARIN dankt de heer Rijsewijk voor het gesprek en legt de vervolgstappen uit. MARIN geeft aan dat 
in latere fase de uitgangspunten worden uitgewerkt en dat dit besprekingsverslag onderdeel vormt 
van de integrale rapportage, waarin de uitgangspunten worden vertaald naar dimensies. MARIN stelt 
het besprekingsverslag op. 
 



Besprekingsverslag 

 
 

Pagina 1 of 1 

Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-04 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag PZH 
 
Aanwezig 03-September 2020: 
Gon van Meurs  Provincie Zuid-Holland 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is.  
 
Ontwikkeling openbaar vervoer over het water. 
PZ 1.) Binnen het openbaar vervoer netwerk over het water is de Provincie Zuid Holland 

concessieverlener voor de lijnen 202, 201 en lijn 20 in de bocht van Esch, 
weergegeven in onderstaand Figuur. 
 

 
 
 

 2.) Er kunnen minimaal tot en met 17 september 2020 geen uitspraken worden 
gedaan of er ten opzichte van de huidige overeenkomst wijzigingen plaatsvinden 
in verband met een rechtszaak ten aanzien van de gunning van het openbaar 
vervoer. Als de gunning definitief is, kan een gesprek gepland worden. 

 3.) Vanwege punt 2 is het niet mogelijk aan te geven of de huidige frequentie wijzigt, 
of er haltes in het projectgebied gepland zijn, danwel hoe de nieuwe waterbus 
vorm wordt gegeven. 

 4.) De waterbussen zijn verplicht zich aan de regels van de binnenvaartpolitie te 
houden. 

 5.) Lijn 19 tussen de Plantagelaan en Piekstraat vormen geen deel uit van de 
overeenkomst met de Provincie Zuid-Holland. Wijzigingen hierop zijn bij de 
gemeente dan wel het Havenbedrijf na te vragen. 

 
Afsluiting 
MARIN dankt de aanwezigen. MARIN stelt het besprekingsverslag op. 
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Aan : MIRT oeververbinding Werkgroep Nautiek. 

Van : Ir. M. van der Wel 
CC :  
Datum : 2020-09-04 

   
Project nr. : 33023.600 
Onderwerp : Besprekingsverslag Schuttevaer / IHC / Oceanco 
 
Aanwezig 27-Augustus 2020: 
Sjaak Van Wijk  BLN Schuttevaer  
Ronald Versloot BLN Schuttevaer 
Martin Huiskens IHC Merwede / Oceanco Nautisch adviseur Bijzonder transport 
Martin van der Wel MARIN 
 
Introductie: 
Aanwezigen stellen zich voor. MARIN maak duidelijk wat haar rol is en wat de doelstelling van het 
gesprek is. Dhr. Huiskens (ex-loods) is bij het gesprek aanwezig en vertegenwoordigt hierbij het 
bijzondere transport wat namens de scheepswerven IHC Merwede en Oceanco wordt verricht.  
 
Te verwachten ontwikkelingen binnenvaart: 
Schuttevaer: 1.) Er is een groeiend aantal schepen met een lengte van 135m en 17m breed. 

Deze schepen worden met name ingezet op het traject Rotterdam-Amsterdam. 
De groei is toegenomen na realisatie sluis bij Vreeswijk. 

 2.) Het container transport in de binnenvaart is groeiende en blijft. Er is een 
groeiende tendens in meerdere lagen containerschepen. 5-laags container vaart 
naar hubs Ablasserdam is nu al geen uitzondering. 

 3.) Naar verwachting zal 6-laags containervaart toenemen tot 30% van het 
vervoersaandeel. 

 
Bijzonder transport: 
IHC Merwede 
/ Oceanco 

1.) Momenteel worden er bijzondere transporten verricht voor schepen van 180m 
lang met een breedte van 47 m. Er is al een transport verricht voor een schip 
van 180 m lang met een breedte van 47 m (Oleg Stratnov). Bij toepassing van 
een brug moet dit transport nog steeds mogelijk zijn. 
IHC heeft al aanvragen gehad voor transporten met een lengte van 220m. 

 2.) De breedte van de klep van 47 m in de Brienenoordbrug en de Erasmusbrug zijn 
maatgevend.  

en hoogte 
beperking. De hoogte van de Hef is 45 m + NAP, maar kan in uitzonderlijke 
gevallen naar 47 m ten opzichte van NAP. 

 3.) De bedieningsregimes van de Brienenoordbrug en de Erasmusbrug zijn niet op 
elkaar afgestemd. Hierdoor is men veel extra tijd kwijt aan wachten voor de 
opening. 

 4.) De bijzondere transporten zijn tij-gebonden.  
 5.) De breedte van de klep dient minimaal gelijk te zijn aan die van de 

Brienenoordbrug en de Erasmusbrug.  
Omdat een eventuele brug in de Esch in een bocht geplaatst wordt, dient er 
extra breedte voor het bochten toegepast te worden. Gestrekt door de brug 
varen is niet mogelijk, omdat men hier aan het bochten is. 

 6.) Bijzondere transporten hebben een diepgang meer dan 5 meter. 
 7.) Het transport wordt binnen de 100m voor een brug opening met behulp van 

sleepbootassistentie gepositioneerd / op gang gehouden. 
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Overige wensen aan een oeververbinding: 
Schuttevaer: 1.) Bij toepassing van een brug, dient deze minimaal net zo hoog te zijn als de 

Erasmusbrug, om congestie te voorkomen.  
Schuttevaer: 2.) 

radarreflecties beperkt blijven. 
Schuttevaer: 3.) Blinde hoeken / radar reflecties moeten zoveel mogelijk beperkt blijven. Er moet 

voldoende zicht naar buiten ter beschikking blijven.  
Schuttevaer: 4.) Wanneer een brug in een bocht wordt geplaatst dan zal de schipper beslissingen 

moeten maken qua insturen van de bocht. Bij slecht zicht omstandigheden is de 
radar van belang. Wanneer de bemanning bezig is met beoordelen/filteren van 

 
Schuttevaer: 5.) De constructie van een 

ontstaan. 
Schuttevaer: 6.) Lichtelijnen in het gebied worden door de binnenvaart nauwelijks gebruikt. 
IHC Merwede 
/ Oceanco 

7.) De lichtelijn voor de Erasmusbrug varende naar het oosten is bruikbaar. In de 
bocht van Esch wordt geen gebruik gemaakt van lichtelijnen, omdat er niet op 
een recht stuk wordt gevaren.  

IHC Merwede 
/ Oceanco 

8.) Toepassing van een te openen brugdeel aan de noordkant (de rode oever) is te 
preferren. Er staat in de binnenbocht minder stroming in vergelijking met de 
buitenbocht. Het is derhalve makkelijker om het schip op te lijnen. 
In de binnenbocht is minder waterdiepte ter beschikking, hier dient rekening mee 
gehouden te worden, omdat het transport en de sleepboten anders ander de 
grond lopen. 

Allen 9.) Bij het toepassen van een tunnel ten opzichte van een brug vervallen de 
nautische bezwaren. Een tunnel is derhalve te prevaleren. 

 
 
Afsluiting 
MARIN dankt de aanwezigen voor het gesprek en legt vervolgstappen uit. Schuttevaer geeft aan dat 
het belangrijk is dat een nieuwe oeververbinding wordt getoetst aan de nieuwe Richtlijnen Vaarwegen 
met correctie voor stromend water. Schuttevaer geeft aan content te zijn met het door MARIN verrichte 
onderzoek t.b.v. de nieuwe langsdam bij Feyenoord en geeft aan dat de brug bij Nijmegen een 
vergelijkbare situatie is, omdat hierbij de brug in een bocht gepasseerd dient te worden. 
 
MARIN geeft aan dat in latere fase de uitgangspunten worden uitgewerkt en dat dit 
besprekingsverslag onderdeel vormt van de integrale rapportage, waarin de uitgangspunten worden 
vertaald naar dimensies. MARIN stelt besprekingsverslag op en laat dhr. Huiskens namen IHC 
Merwede / Oceanco toevoegen aan de lijst van experts. 
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APPENDIX 4 ADVIESRAPPORTAGE COMMISSIE DE HOOGHE 
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APPENDIX 5 PROTOCOLLEN CENTRALE COMMISSIE RIJNVAART 

 

Figuur 8-4: Herziene Rijnvaartake. Geldig vanaf 01-11-2011 t/m heden. In te zien via 
https://wetten.overheid.nl/ of https://www.ccr-zkr.org/ 
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Figuur 8-5:  Aanvullende bepalingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn (bruggen), 
conform CCR Besluit 2012-I-13 (d.d. 19 oktober 2016). 
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Figuur 8-6:  Aanvullende bepalingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn (tunnels), 
conform CCR Besluit 2012-I-13 (d.d. 19 oktober 2016). 
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PROTOCOL 19

Kennisnemingen van de inwerkingtreding in de lidstaten 
van door comités en werkgroepen genomen beslissingen, evenals 
kennisnemingen van het niet-verlengen van tijdelijke voorschriften

Besluit

De Centrale Commissie neemt kennis 

- van de inwerkingtreding en het opnieuw in werking treden in haar lidstaten van de in de 
bijlage vermelde voorschriften en tijdelijke voorschriften,

- van de beslissingen van haar comités en werkgroepen, die op grond van besluiten zijn 
gedelegeerd en die in de bijlagen zijn vermeld, evenals 

- van het niet-verlengen van tijdelijke voorschriften.

Bijlagen

Protocol 2016-II-19
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6. Comité infrastructuur en milieu (Besluit 2012-I-13)

Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische 
uitvoering van werken aan de Rijn

Stand: 19 oktober 2016

Besluit 2012-I-13

Bijlagen bij protocol 19



- 142 -

m/ccr16_02nl

Inhoud

I. Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de 
Rijn ............................................................................................................................................. 3

II. Aanwijzingen ter vermindering van storende radarecho’s bij de bouw van nieuwe 
bruggen en kabels die de Rijn boven de rivier kruisen .............................................................. 9

III. Doorvaarthoogte van bruggen over de Boven-Rijn boven Straatsburg ..................................... 10

IV. Vaarwegprofiel van de Rijn ........................................................................................................ 12



- 143 -

m/ccr16_02nl

I. Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn

Met Besluit 2012-I-13 heeft de CCR van de minimumeisen en aanbevelingen voor de technische 
uitvoering van werken aan de Rijn kennis genomen. De CCR heeft er bij de Rijnoeverstaten op 
aangedrongen deze minimumeisen en aanbevelingen reeds bij het plannen van bouwwerken toe te 
passen, opdat de belangen van de scheepvaart naar behoren in aanmerking worden genomen, 

1. De vaargeul

De vaargeul dient vrij te zijn van obstakels die de vlotte en veilige vaart belemmeren.

2. Bruggen

2.1 Doorvaartbreedte

Bruggen moeten het vaarwater van de Rijn in principe zonder pijlers overspannen. Afwijkingen 
hiervan moeten deugdelijk onderbouwd worden.
Indien pijlers in het vaarwater zijn voorzien, mag de doorvaartbreedte van een nieuwe brug 
echter niet minder zijn dan de doorvaartbreedte van bestaande of geplande bruggen in de 
nabijheid, opdat er geen bijkomende beperking ontstaat.

2.2 Minimale doorvaarthoogte

Bij het bepalen van de doorvaarthoogten van nieuwe bruggen dient als volgt rekening met het 
containervervoer gehouden te worden:

bovenstrooms van Straatsburg: vervoer van containers in drie lagen1

benedenstrooms van Straatsburg: vervoer van containers in vier lagen

In de doorvaartbreedte moet de volgende minimale doorvaarthoogte zijn voorzien:

a) stroomopwaarts van Straatsburg (kmr 166,64 tot 295,5): 7,00 + x m boven de telkens 
geldende Hoogste Scheepvaartwaterstand (HSW) of in het gestuwde riviergedeelte boven 
de optredende waterstand waarbij scheepvaart nog mogelijk is. In hoofdstuk III wordt de 
betekenis van x toegelicht;

b) tussen Straatsburg (kmr 295,5) en het Spijksche Veer (kmr 857,40): 9,10 m boven de
Hoogste Scheepvaartwaterstand (HSW) of in het gestuwde riviergedeelte niet minder dan 
9,10 m boven de optredende waterstand waarbij scheepvaart nog mogelijk is;

c) tussen het Spijksche Veer (kmr 857,40) en Gorinchem (kmr 952,50) / Krimpen (kmr 989,20): 
9,10 m boven (Maatgevende Hoogwaterstand (MHW)2, over 80% van de normaalbreedte of 
in het gestuwde riviergedeelte (Neder-Rijn/Lek) over de gehele normaalbreedte.

De minimale doorvaarthoogte van nieuwe bruggen mag echter niet minder zijn dan de 
doorvaarthoogte van bestaande of geplande bruggen in de nabijheid, opdat er geen bijkomende 
beperking ontstaat.

1 Overeenkomstig ISO 668 heeft een gebruikelijke standaardcontainer een hoogte van 2,60 m.
2

MHW is een theoretische hoogwaterstand die nog nooit is voorgekomen en gebaseerd is op een afvoer van 16.000 m3/sec 
bij Lobith. Deze stand is aanzienlijk hoger dan de Marke II in Duitsland, waarbij er geen schepen meer mogen varen.
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Bij het aangeven van de doorvaarthoogten geldt dat dit de absolute brughoogte is en dat er geen 
veiligheidsmarges zijn opgenomen.

Maatgevend zijn de doorvaarthoogten bij alle afvoeren tot aan hoogwaterpeil "Marke II", 
overeenkomstig art. 10.01 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

2.3 Tekens van bruggen

De doorvaartopeningen van bruggen moeten van tekens worden voorzien die aan de 
voorschriften van het geldende Rijnvaartpolitiereglement voldoen.

Bovendien moeten de brugpijlers bij de doorvaartopeningen voor de radarvaart zijn aangeduid 
met behulp van reflectoren. Radarreflectoren bevestigd aan uithouders van voldoende lengte zijn 
te verkiezen boven drijvende reflectoren.

Onverminderd verdergaande nationale voorschriften wordt bovendien aanbevolen:

de verkeerstekens aan bruggen des nachts en bij slecht zicht te verlichten,

de pijlerhoofden van de bruggen te verlichten indien de veiligheid en de vlotheid van het 
verkeer dat vereist,

bij bruggen met een brede bovenbouw de pijlerwanden aan de vaargeulzijde zodanig te 
verlichten dat de scheepvaart niet wordt verblind.

De scheepvaart mag niet worden verblind door de straatverlichting op de brug noch door de 
lichten van het wegverkeer over de brug.

2.4 Weergave van de bruggen op het radarbeeld

Bruggen moeten zo zijn geplaatst en gebouwd dat zij de radarvaart aantoonbaar niet 
belemmeren. Verdere aanwijzingen zijn in hoofdstuk II vermeld.

2.5 Bouw en onderhoud van een brug

Beperkingen of stremmingen van de scheepvaart dienen zo veel mogelijk te worden voorkomen.
De scheepvaart moet tijdens de bouw of het onderhoud ten minste gedeeltelijk over de minimale 
doorvaarthoogte beschikken.
Meerdere stremmingen van korte duur zijn te verkiezen boven één langdurige stremming.

Tijdens de werkzaamheden moet worden gewaarborgd, dat geen voorwerpen (bijv. werktuigen of 
bouwonderdelen), vloeibare stoffen, stofdeeltjes of vonken gevaar kunnen veroorzaken voor de 
schepen en hun lading of voor personen die zich aan boord bevinden.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse en de soort werkzaamheden kunnen aanvullende en 
tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn. De te nemen maatregelen dienen tijdig aan de 
gebruikers van de vaarweg te worden meegedeeld.
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3. Kabels

Voor de vrije hoogte van kabels tussen het, bij de ongunstige omstandigheden laagste punt, van 
de kabel en de daar geldende HSW/MHW1 of in de gestuwde riviergedeelten boven de 
optredende waterstand waarbij scheepvaart nog mogelijk is, gelden de volgende 
minimumwaarden:

Kmr. Riviergedeelte Minimaal vereiste hoogte

tot 245 kV 245 tot 420 kV

166,640 - 295,500 Stroomopwaarts van Straatsburg 17 m 18 m

295,500 - 857,400 Straatsburg tot Spijksche Veer 21 m 22 m

857,400 - 952,500 / 989,200 Stroomafwaarts van Spijksche 
Veer

31 m 31 m

De kabels moeten zo zijn geplaatst en ontworpen dat de radarvaart aantoonbaar niet wordt 
belemmerd. Verdere aanwijzingen zijn in hoofdstuk II vermeld.

4. Veren

Op het vaarwater van de Rijn behoren uitsluitend vrijvarende veerponten te worden ingezet, 
aangezien dit soort veerponten het minst hinderlijk is voor de scheepvaart. Nieuwe niet
vrijvarende veerponten en schipbruggen mogen niet meer toegelaten worden.

Bij vervanging of verbouwing van bestaande veerponten aan vrijhangende kabels gelden bij de 
meest ongunstige omstandigheden voor de vrije hoogte tussen het laagste punt van de kabel en 
het daar ter plaatse geldende “Marke II" of in het gestuwde riviergedeelte boven de optredende 
waterstand waarbij scheepvaart nog mogelijk is, de volgende minimumwaarden:

Kmr Minimaal vereiste hoogte

166,640 - 952,500 / 989,200 1,5 x minimale doorvaarthoogte overeenkomstig artikel 2.2

5. Kabelbanen

Voor de vrije hoogte van kruisende kabelbanen gelden bij de meest ongunstige omstandigheden 
tussen het laagste punt van de kabel inclusief de daaronder hangende gondel en het daar ter 
plaatse geldende “Marke II" of in het gestuwde riviergedeelte boven de optredende waterstand 
waarbij scheepvaart nog mogelijk is, de volgende minimumwaarden:

Kmr Minimaal vereiste hoogte

166,640 - 952,500 / 989,200 1,5 x minimale doorvaarthoogte overeenkomstig artikel 2.2

Een kabelbaan moet zodanig zijn geplaatst en ontworpen dat deze de radarvaart aantoonbaar 
niet nadelig beïnvloedt.

De eventuele verlichting van de gondels mag geen hinder voor de scheepvaart veroorzaken.

1
MHW is een theoretische hoogwaterstand die nog nooit is voorgekomen en gebaseerd is op een afvoer van 16.000 m3/sec 
bij Lobith. Deze stand is aanzienlijk hoger dan de Marke II stand in Duitsland, waarbij er geen schepen meer varen.
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6. Kruisingen van het vaarwater door bouwwerken onder de rivierbodem (kabels, leidingen 
en tunnels)

6.1 Ontwerp van kruisingen

Kruisingen van het vaarwater moeten zodanig worden ontworpen dat een ankerverbod niet 
noodzakelijk is.

6.2 Minimumdekking

Bij de nieuwbouw en het nieuw leggen van kruisingen moet de afstand tussen de bovenkant van 
de kabel, de leiding of het bouwwerk en de rivierbodem (minimumdekking) ten minste 2,50 m zijn.
Daarbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de ligging van de rivierbodem in de 
toekomst kan veranderen. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van 
de minimumafstand (bijv. rotsachtige rivierbodem, gestuwde riviergedeelten, bodemerosie).

6.3 Onvoldoende hoogte van de minimumdekking

Wordt de minimumdekking in de loop van de tijd als gevolg van onverwachte bodemerosie 
onvoldoende, dan kan bij minder dan 1,50 m dekking een ankerverbod worden uitgevaardigd.

Bij minder dan 1,00 m dekking mag de kabel of pijpleiding niet meer worden gebruikt en moet 
deze uit de bodem worden verwijderd. Indien de dekking in de buurt van ligplaatsen minder dan 
1,50 m wordt, dienen geëigende maatregelen worden getroffen.

7. Bouwwerken voor waterwinning of –lozing

Indien bouwwerken en leidingen voor waterwinning of -lozing zijn bestemd, dient te worden 
vermeden deze in of onder de vaargeul aan te leggen.

Dwarsstromingen van meer dan 0,3 m/sec zijn niet aanvaardbaar.

Dwarsstromingen in de vaargeul evenals waterstandsverschillen die de scheepvaart kunnen 
hinderen, dienen te worden vermeden.

8. Afmeer- en ligplaatsen voor de scheepvaart

In het kader van de planning van afmeer- en ligplaatsen dient te worden nagegaan of

de afgemeerde schepen zich niet in de vaargeul bevinden of op een andere wijze de
scheepvaart hinderen (eventueel beperking van de breedte van de ligplaatsen),

de afstand tot de vaargeul voldoende is (ten minste 10 m),

de afmeerplaats of delen daarvan verlicht moeten worden en als dit niet mogelijk is, 
maatregelen getroffen moeten worden zodat de afmeerplaats op het radarbeeld duidelijk 
herkenbaar is,

overslagapparatuur zich niet in de vaargeul bevindt,

maatregelen getroffen dienen te worden opdat de scheepvaart niet wordt verblind,

het gezichtsveld, het directe en indirecte zicht van de scheepvaart vrij is van bouwwerken, en 
of

de zichtsomstandigheden niet verslechteren.
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9. Algemene eisen aan gebouwen en bouwwerken aan of in de Rijn

Installaties van welke aard dan ook aan en in de Rijn moeten zodanig zijn gebouwd en uitgerust 
dat er geen gevaar voor de scheepvaart bestaat.
Gebouwen en bouwwerken evenals beplantingen op de oevers mogen de zichtsomstandigheden 
van de scheepvaart niet beperken en evenmin de kwaliteit van het radarbeeld van de 
scheepvaart negatief beïnvloeden.
Indien noodzakelijk moeten maatregelen worden getroffen om verblinding van de scheepvaart te 
vermijden.

10. Langsdammen en oevergeulen

Langsdammen en oevergeulen mogen de scheepvaart niet beperken en dienen zo te worden 
aangelegd, dat de bestaande vaargeul gehandhaafd blijft.
Beplantingen op de langsdammen mogen de zichtsomstandigheden van de scheepvaart niet 
beperken en evenmin de kwaliteit van het radarbeeld van de scheepvaart negatief beïnvloeden.
Indien noodzakelijk moeten maatregelen worden getroffen om dwarsstromingen bij het begin en 
einde van neven- en oevergeulen te vermijden. Dwarsstromingen van meer dan 0,3 m/sec.zijn 
niet aanvaardbaar.

11. Verwijdering van bouwwerken

Niet meer in gebruik zijnde bouwwerken die de veiligheid en de vlotheid van de scheepvaart 
negatief kunnen beïnvloeden, in het bijzonder bruggen en pijlers daarvan, moeten worden 
verwijderd.
Voor zover delen van bouwwerken zich onder de rivierbodem bevinden, moet een 
minimumafstand tussen de bovenkant van het overblijvende bouwwerk en de rivierbodem van 
1,00 m worden gewaarborgd.

Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de ligging van de rivierbodem in de toekomst 
kan veranderen. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de 
minimumafstand (bijv. rotsachtige bodem, gestuwde riviergedeelten, bodemerosie).

12. Bouwwerken met een grote impact

Omvangrijke bouwwerken in, langs of op de Rijn die leiden tot aanzienlijke hinder voor de 
scheepvaart in het vaarwater, of tot aanzienlijke veranderingen in de waterstanden, zoals sluizen, 
stuwen en waterkrachtcentrales, zullen apart behandeld worden in de CCR.
Voor dit soort omvangrijke bouwwerken zijn de minimumeisen en aanbevelingen voor de 
technische uitvoering van werken aan de Rijn niet van toepassing, maar zal er per project apart 
naar gekeken worden.
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13. Begripsbepalingen

Vaarwater: gedeelte van de vaarweg dat, al naargelang de lokale omstandigheden, 
door de doorgaande scheepvaart wordt gebruikt.

Vaargeul: gedeelte van de vaarweg waarin voor de doorgaande scheepvaart 
zoveel mogelijk een vastgestelde breedte en diepte in stand gehouden 
wordt.

Doorvaartbreedte: opening voor de scheepvaart waarvan de breedte door bouwwerken of 
tekens wordt begrensd.

Doorvaarthoogte: verticale afstand tussen de waterspiegel en het laagste punt van een 
overspanning in de doorvaartbreedte van een object.

Normaalbreedte: afstand tussen beide, langs de linker- en rechteroever lopende 
normaallijn. Deze afstand komt ongeveer met de breedte van het 
vaarwater overeen.

Normaallijn: een denkbeeldige lijn lopend over de kribkoppen langs een rivier.

Dekking: afstand tussen het diepste punt van de rivierbodem en het hoogste punt 
ter plaatse van een ondergronds bouwwerk dat de rivier kruist.

Zichtsomstandigheden: zicht vanuit het stuurhuis op de vaarweg met inbegrip van de oevers en 
de taluds evenals van de verkeerstekens die zich op de oevers 
bevinden.
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II. Aanwijzingen ter vermindering van storende radarecho’s bij de bouw van nieuwe 
bruggen en kabels die de Rijn boven de rivier kruisen

1. Bruggen worden in de regel overeenkomstig hun werkelijke ligging op het radarbeeld 
weergegeven. Storende radarecho’s kunnen tijdens de bouw van een brug door constructieve 
maatregelen worden verminderd:

a) Bij betonnen bruggen, onafhankelijk van de vormgeving, zijn geen storingen door valse 
echo’s ten gevolge van meervoudige reflectie te verwachten. Dit geldt tevens voor naast 
elkaar liggende bruggen, indien minstens één daarvan van beton is.

b) Bij stalen bruggen of staal/beton samengestelde constructie moeten vollewandliggers niet 
parallel van elkaar lopen, of zij moeten in de nabijheid van de onderflenzen door stalen 
platen, die een kist vormen, met elkaar verbonden worden.

c) Bij stalen bruggen met vakwerkbalken kunnen valse echo’s door meervoudige reflecties 
optreden. In hoeverre deze de radarvaart storen is op voorhand moeilijk in te schatten. 
Eventueel moeten er naderhand tegenmaatregelen worden getroffen.

d) Indien een nieuwe brug in de nabijheid van een reeds bestaande brug moet worden 
gebouwd, moet de afstand tussen de bruggen voldoende groot zijn, opdat de schepen en de 
bruggen herkenbaar blijven. Is die afstand niet mogelijk, dan moeten de bruggen zo dicht 
naast elkaar komen te liggen dat zij op een radarbeeld als één enkele brug zonder 
meervoudige reflecties worden weergegeven.

2. Bij kabels die de rivier kruisen geeft het radarbeeld slechts een puntvormige echo weer, daar 
waar de radarstraal in een rechte hoek de kabel raakt. Afhankelijk van de positie van het schip, 
wijzigt deze echo van plaats. Dit geeft storing wanneer de echo vanaf de oever richting 
wateroppervlak komt. Storende radarecho’s kunnen bij nieuwe aanleg van kabels die de Rijn 
boven de rivier kruisen slechts worden vermeden indien deze kabels

a) de vaarweg zo schuin kruisen dat hun radarecho op een afstand van circa 200 m vanaf het 
begin van de oversteek het wateroppervlak nog niet raakt of

b) bij het kruisen van de vaarweg zich op een dermate hoogte bevinden dat zij door de 
radarapparatuur van schepen op circa 200 m afstand niet meer worden geregistreerd.

Eventueel moeten radarreflectoren worden voorzien.
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III. Doorvaarthoogte van bruggen over de Boven-Rijn boven Straatsburg

Algemeen

Onderzoeken hebben aangetoond dat een doorvaarthoogte van 7,00 m voor de containervaart met 
drie lagen door de band genomen niet toereikend is. Dit geldt met name wanneer eveneens rekening 
wordt gehouden met de toekomstige ontwikkeling van het containervervoer, dat naar alle verwachting 
sterk zal gaan toenemen.

De in de praktijk vereiste doorvaarthoogte van 

7,00 + x m

hangt echter eveneens af van de gegeven situatie en moet in ieder specifiek geval afzonderlijk 
bekeken worden. De waarde "x" kan uitsluitend worden bepaald als een specifieke situatie hiertoe 
aanleiding geeft.

Bij de berekening spelen de volgende parameters een rol:

squat

beladingsgraad

veiligheidsmarge (= eventueel uitgaand van de waarschijnlijkheid)

bouwwijze en soort brug.

Er moet echter hoe dan ook voor gezorgd worden dat er onder alle omstandigheden geen nieuwe 
beperkingen ontstaan.

In het geval van de Boven-Rijn op het riviergedeelte tussen Straatsburg en Bazel hangt de waterstand 
af van de afvoer van de Rijn. De minimale doorvaarthoogten die bij HSW gemeten worden, doen zich 
slechts ongeveer drie dagen per jaar voor en vormen derhalve bij een normale afvoer geen 
belemmering.

Ook bij de brug Chalampé is bijna de helft van het jaar een doorvaarthoogte van 7,46 m beschikbaar.
Bij de planning van nieuwe bruggen of een verbouwing van bestaande bruggen moet echter in elk 
afzonderlijk geval de vereiste doorvaarthoogte worden bepaald door uit te gaan van een 
containervaart met drie lagen en alle mogelijke afvoersituaties tot hoogwaterpeil "Marke II", 
overeenkomstig art. 10.01 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).
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Bestaande doorvaarthoogten
De Franse en Duitse delegatie hebben de meting van de doorvaarthoogte op de Boven-Rijn van acht 
bruggen bij sluizen en acht voetgangers-, spoorweg- en verkeersbruggen boven Straatsburg ter 
kennis gebracht. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de doorvaarthoogte afhankelijk is van de afvoer 
en derhalve gespreid in de tijd tussen de vermelde waarden schommelt.

Stand 2009 uit constante lijnen 1966 – 2000 (Basis voor OLR 2002)
(Er wordt uitsluitend een doorvaarthoogte van 7 m gegarandeerd. De hier weergegeven doorvaarthoogten zijn onder voorbehoud.)

Brug Rijn-km Doorvaarthoogten in m bij

Stuwppeil 1000 m³/s 2100 m³/s 2300 m³/s 2400 m³/s HSW

Grotere doorvaarthoogte beschikbaar in ……. (gemiddeld)

50% van 
het jaar

97% van 
het jaar

99% van het 
jaar

Mittlere Brücke
(ter informatie)1

Opening van de 
opvaart

166,53
5,10

Opening van de 
afvaart 5,40

Johanniterbrücke 167,14 5,30

Dreirosenbrücke 167,80 8,00
Voetgangersbrug 
Hüningen

170,2 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80

Palmrainbrug Weil 171,33 7,25A) 7,25A) 7,25A) 7,25A) 7,25A) 7,25A)

Sluis Kembs 179,28 8,54 8,09 7,64 7,64 7,64 7,64

Sluis Ottmarsheim 193,83 8,70 8,30 7,90 7,90 7,90 7,90

Brug A 36 Ottmarsheim 194,30 8,83 8,43 7,83 7,83 7,83 7,83

Brug Chalampé 199,26 8,79 7,46 7,06 7,06 7,06 7,06

Sluis Fessenheim 210,69 8,70 8,35 8,05 8,05 8,05 8,05

Sluis Vogelgrün 224,73 8,80 8,50 7,60 7,40 7,30 7,30

Sluis Marckolsheim 240,06 9,30 9,13 8,22 8,06 7,98 7,70

Sluis Rhinau 256,36 8,80 8,54 8,16 8,08 8,04 7,67

Sluis Gerstheim 272,48 9,23 9,08 8,22 8,10 8,04 7,50

Brug Altenheim-
Eschau

282,80 7,30B) 7,28B) 7,28B) 7,28B) 7,28B) 7,25B)

Sluis Straatsburg 287,56 10,62 9,72 8,32 8,19 8,12 7,70

Mimram 
(voetgangersbrug Kehl-
Straatsburg)

292,95 9,65 9,05 8,30C) 8,16C) 8,09C) 7,50

Europabrug 293,48 9,07 8,47 7,85C) 7,72C) 7,65C) 6,79

Spoorwegbrug 293,69 9,31 8,89 8,07C) 8,01C) 7,88C) 7,15
A. De gegevens met betrekking tot de jaarlijkse frequentie zijn niet van toepassing op de doorvaarthoogte, 

aangezien deze afhangt van de hoeveelheid water die via de stuw van Kembs wordt doorgelaten. De 
brug heeft een boogvormige onderkant, die over een breedte van 80 m een doorvaarthoogte van 7,80 m 
biedt. Tot een afvoer van 2800 m³/s kan het stuwdoel van NN+244,25 worden aangehouden.

B. De brug heeft een boogvormige onderkant, die over een breedte van 100 m een doorvaarthoogte van 
7,80 m biedt. De doorvaarthoogten vanaf 2100 m³/s worden op basis van de waterspiegelberekening van 
BAW Karlsruhe (2004) berekend.

C. De doorvaarthoogten vanaf 2100 m³/s werden op basis van de waterspiegelberekening van BAW 
Karlsruhe (1998) berekend.

Voor bouwwerken boven het Grote Kanaal van de Elzas werd ervan uitgegaan dat de doorvaarthoogten 
bij een afvoer van meer dan 1400 m3/s overeenkomt met de doorvaarthoogte bij HSW.

Frequenties: Peischaal Weil, Rijn-km 241,245, gegevens beschikbaar sinds 1985
Peilschaal Altenheim( Landpeilschaal), Rijn-km 280,25, gegevens beschikbaar sinds 1992

Peischaal Kehl-Kronenhof, Rijn-km 292,245, gegevens beschikbaar sinds 1970

1 De Mittlere Brücke valt niet onder het toepassingsgebied van de Akte van Mannheim en dus niet onder het 
bevoegdheidsgebied van de CCR.
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IV. Vaarwegprofiel van de Rijn

De grafieken bieden een compacte weergave van het vaarwegprofiel en dienen in eerste instantie ter 
informatie voor geïnteresseerden in het algemeen. Zij kunnen echter ook door andere organen van de 
CCR, in de nationale instanties en door ondernemers die bij de Rijnvaart zijn betrokken, worden 
gebruikt. De grafieken geven zo goed mogelijk de werkelijke omstandigheden weer, zoals deze 
meestal aangetroffen worden. Op sommige plaatsen is de weergave noodzakelijkerwijs 
vereenvoudigd. Om eventuele misverstanden te voorkomen, zijn enkele dienovereenkomstige 
voetnoten en algemene aanwijzingen vermeld.

De ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen, duwstellen en andere samenstellen zijn in 
hoofdstuk 11 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) vermeld. 
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PROTOCOL 17

Procedure voor het bepalen
van voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn in het kader van de Centrale 

Commissie voor de Rijnvaart

1. De Rijnoeverstaten hebben middels de Herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheim) en andere 
internationale instrumenten bepaalde taken en bevoegdheden aan de Centrale Commissie 
overgedragen op het gebied van de instandhouding en de ontwikkeling van de infrastructuur van 
de Rijn als vaarweg. De Centrale Commissie heeft de in dit kader vereiste 
besluitvormingsprocedures ingevoerd. In 1995 heeft het toen bevoegde Permanent Technisch 
Comité met document TP (95) 18 overeenstemming bereikt over een "Procedure voor het 
bepalen van voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn in het kader van de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart" en besloten deze procedure te gebruiken als grondslag 
voor toekomstige ontwerpbesluiten. Het Permanent Technisch Comité is in 2012 opgegaan in het 
Comité Infrastructuur en Milieu.

2. De bedoelde procedure heeft in essentie haar waarde bewezen. Ook was de opstelling van het 
document TP (95) 18 alleen in het Duits en het Frans voldoende, aangezien het alleen diende 
voor interne afstemming. Om deze reden waren ook onduidelijkheden van taalkundige aard 
acceptabel. De afgelopen decennia worden echter gekenmerkt door ontwikkelingen die het 
beperkte gebruik van het betrokken document in het gedrang hebben gebracht. De planning van 
bouwwerken aan de Rijn wordt in toenemende mate en in een zeer vroege fase aan particuliere 
dienstverleners toevertrouwd. Deze dienstverleners moeten de besluitvormingsprocedures van 
de Centrale Commissie kennen en begrijpen om hun werkzaamheden hieraan aan te passen. De 
plannings- en besluitvormingsprocessen zijn bovendien veel complexer geworden, aangezien in 
aanvulling op de eisen van de Centrale Commissie voortaan ook rekening gehouden moet 
worden met eisen die verband houden met milieuoverwegingen, die onder andere tot uitdrukking 
komen in de Kaderrichtlijn Water en in de natuurbeschermingsrichtlijnen van de EU. De Centrale 
Commissie heeft zich bovendien ertoe verbonden haar beslissingen zo transparant en begrijpelijk 
mogelijk te maken. Daartoe wenst zij het binnenvaartbedrijfsleven en andere belanghebbenden 
zo vroeg en volledig mogelijk te informeren over haar activiteiten en bij haar besluitvorming te 
betrekken. Om aan deze ontwikkelingen tegemoet te komen zijn de delegaties van de Centrale 
Commissie na intensief overleg in het Comité Infrastructuur en Milieu overeengekomen de 
"Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn in 
het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart" formeel aan te nemen door een besluit 
van de plenaire vergadering. Dit besluit dient vergezeld te gaan van alle informatie die de 
belanghebbenden nodig hebben om de procedure te begrijpen en toe te passen.

3. De rechtsgrondslag van de bevoegdheden van de Centrale Commissie betreffende bouwwerken 
aan de Rijn is gebaseerd op de teksten van de verdragen en op de algemene taak van de 
Centrale Commissie met betrekking tot alles wat de scheepvaart betreft. Deze teksten worden 
onderstaand kort en uitsluitend ter informatie gepresenteerd.

Het belangrijkste instrument is de Akte van Mannheim. Overeenkomstig artikel 28 verbinden de 
verdragsluitende partijen zich ertoe het vaarwater van de Rijn in behoorlijke staat te brengen en 
te houden alsmede de vereiste bakens te plaatsen. Overeenkomstig artikel 29 verbinden de 
staten zich ertoe de uitvoering van bouwwerken af te stemmen. Overeenkomstig artikel 30 
verbinden zij zich ertoe geen kunstmatige belemmeringen voor de scheepvaart op te werpen. 
Artikel 31 schrijft voor dat van tijd tot tijd door de waterbouwkundige ingenieurs, afgevaardigd 
door alle oeverstaten, een reis wordt ondernomen om de toestand van de stroom te 
onderzoeken, de resultaten van de te zijner verbetering genomen maatregelen te beoordelen, en 
eventuele nieuwe hinderpalen voor de scheepvaart aan te wijzen. De waterbouwkundige 
ingenieurs moeten hierover verslag uitbrengen aan de Centrale Commissie.
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Artikel 359 van het Verdrag van Versailles bepaalt dat op het deel van de Rijn dat de grens vormt 
tussen Frankrijk en Duitsland geen werk mag worden uitgevoerd in het rivierbed of op een van 
beide oevers zonder voorafgaande goedkeuring van de Centrale Commissie.

4. De Centrale Commissie heeft sindsdien ook besluitvormingsprocedures vastgelegd voor 
specifieke aspecten met betrekking tot de instandhouding en de ontwikkeling van de Rijn als 
vaarweg. De relevante besluiten van de Centrale Commissie worden onderstaand kort en 
uitsluitend ter informatie gepresenteerd.

Bij Besluit 1990-II-46 heeft de Centrale Commissie de beslissingsbevoegdheid voor technische 
werkzaamheden, voor zover deze slechts op één Rijnoever noodzakelijk worden en de gevolgen 
voor de scheepvaart gering zijn, aan haar Permanent Technisch Comité gedelegeerd.

De "Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn" 
vullen de besluitvormingsprocedures van de Centrale Commissie aan met technische vereisten 
voor de uitvoering van de bouwwerken. De Centrale Commissie heeft bij Besluit 2012-I-13 kennis 
genomen van de "Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken 
aan de Rijn" en de Rijnoeverstaten dringend verzocht de toepassing van deze minimumeisen en 
aanbevelingen reeds bij het plannen van bouwwerken te vereisen, opdat de belangen van de 
scheepvaart naar behoren in aanmerking worden genomen.

De Centrale Commissie heeft bij Besluit 2013-II-22 haar tevredenheid betuigd over de uitvoering 
van de onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen in de Boven-Rijn en vastgesteld dat de 
onderbrekingen van het sluisbedrijf voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 
noodzakelijk en adequaat zijn. Tegelijkertijd heeft de Centrale Commissie de Duitse en Franse 
delegaties verzocht

- de werkzaamheden zo veel mogelijk te bespoedigen en de scheepvaart zo gering mogelijk 
te belemmeren,

- de scheepsexploitanten vroegtijdig en met gebruik van River Information Services over de 
onderbrekingen van het sluisbedrijf en in het bijzonder over afwijkingen van de 
oorspronkelijke planningen te informeren,

- voldoende ligplaatsen voor de schepen die vanwege de onderbrekingen van het sluisbedrijf 
op hun schutting moeten wachten, gereed te houden.

Dit besluit wordt jaarlijks bevestigd onder bijvoeging van de tijdschema's voor de onderbrekingen 
in het volgende jaar. Deze tijdschema's worden opgesteld door de bevoegde nationale 
administraties, die deze schema's onderling en met het scheepvaartbedrijfsleven afstemmen.

De Centrale Commissie heeft bij Besluit 2014-I-18 kennis genomen van de geplande 
maatregelen ter verbetering van de scheepvaartomstandigheden en haar tevredenheid betuigd 
over het voortzetten van verdere maatregelen ter verbetering van de 
scheepvaartomstandigheden. Zij heeft vastgesteld dat deze maatregelen

- van buitengewoon algemeen belang zijn,

- aan een verbetering van de veiligheid en het goede verloop evenals van de duurzame 
ontwikkeling van de scheepvaart bijdragen,

- de scheepvaart tijdens het uitvoeren daarvan niet wezenlijk belemmeren.

In het bovengenoemde besluit verwijst de Centrale Commissie naar haar besluiten

- 1964-II-7 en 1966-I-7, waarin werd overeengekomen dat de jaarlijkse werkprogramma’s 
inzake de maatregelen voor de werkzaamheden in de sector van de Rijn tussen 
Neuburgweier/Lauterbourg en St. Goar aan het Permanent Technisch Comité ter kennis 
worden gebracht,
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- 1986-I-37 en 1995-I-27, waarin informatie over de maatregelen voor het herstel en het 
behoud van een stabiele bedding in de Neder-Rijn en voor het realiseren van een vaargeul 
met een diepte van 2,50 m onder OLR tussen Keulen en Koblenz werd voorzien,

- 1995-I-26, waarin informatie over de maatregelen op de Waal werd voorzien.

Besluit 2014-I-18 wordt jaarlijks bevestigd onder bijvoeging van de actieplannen die door de 
lidstaten zijn voorgelegd.

5. De bij het besluit gevoegde "Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en verplichtingen voor 
bouwwerken aan de Rijn in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart" houdt 
rekening met de volgende doelstellingen en uitgangspunten:

- vergroting van de duidelijkheid en begrijpelijkheid,

- integratie van andere procedures die de Centrale Commissie in de tussentijd heeft ingevoerd 
met betrekking tot de besluitvorming over de bouwwerkzaamheden aan de Rijn,

- eenduidige vertalingen van verschillende kernbegrippen,

- geen wijziging van de huidige rechtsgrondslagen,

- duidelijke afbakening van het document "Minimumeisen en aanbevelingen voor de 
technische uitvoering van werken aan de Rijn",

- rekening houden met reparatie- en onderhoudsmaatregelen voor zover deze significante 
invloed op de scheepvaart uitoefenen,

- in aanmerking nemen van bouwwerken en bouwmaatregelen met positieve gevolgen voor 
de binnenvaart,

- rekening houden met nevengeulen en gelijkaardige bouwwerken onafhankelijk van het 
grondgebied waarop de bouwwerken zich bevinden en de aldaar toepasbare internationale 
verdragen,

- de Centrale Commissie houdt zich alleen met bouwwerken en maatregelen bezig die 
wezenlijke gevolgen voor de scheepvaart kunnen hebben,

- aanvulling met controlelijsten betreffende de voor te leggen documenten,

- aanvulling met modelteksten.

6. Het voorstel bevat een inhoudelijke aanvulling, namelijk betreffende werken aan slechts één 
oever van de Rijn van km 166,64 tot en met km 170,00 en van km 352,07 tot en met 952,50 
(Waal) respectievelijk 989,20 (Lek). Dientengevolge wordt in gedeelte B.2, dat wil zeggen voor 
technische werkzaamheden waarvan de gevolgen voor de scheepvaart niet gering zijn, een 
procedure voorgesteld, die in principe analoog is aan een brugbouwwerk op deze gedeelten.

7. De procedure voorziet als bijlage modellen van controlelijsten die aan twee doelstellingen 
voldoen:

a) ondersteuning van de delegaties bij het voorbereiden van documenten met het oog op het 
voorleggen aan de CCR,

b) structurering van verslagen van het Comité Infrastructuur en Milieu voor besluitvormingen 
overeenkomstig de "Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en verplichtingen voor 
bouwwerken aan de Rijn in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart".

8. De "Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn 
in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart" is niet dezelfde voor alle gedeelten 
van de Rijn. Dit komt door de verschillen tussen de taken en bevoegdheden die krachtens 
internationale instrumenten aan de Centrale Commissie zijn overgedragen op het gebied van de 
instandhouding en de ontwikkeling van de infrastructuur van de Rijn als vaarweg. De 
uniformering van de procedure is in principe wenselijk, maar complex wegens de verschillende 
rechtsgrondslagen. Om deze reden is voorzien dat het Comité Infrastructuur en Milieu in eerste 
instantie een probleemanalyse en principiële oplossingsvoorstellen voorbereidt alvorens de 
bedoelde uniformering in voorkomend geval door de Centrale Commissie in het werkprogramma 
van het comité wordt opgenomen.
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Besluit

De Centrale Commissie,

onder verwijzing naar de relevante internationale instrumenten en haar voorafgaande 
beslissingen inzake procedures voor de behandeling van bouwmaatregelen aan de Rijn in het kader 
van de Centrale Commissie,

op voorstel van haar Comité Infrastructuur en Milieu,

gezien haar streven om haar beslissingen zo transparant en begrijpelijk mogelijk te maken en 
het binnenvaartbedrijfsleven en andere belanghebbenden zo vroeg en volledig mogelijk over haar 
activiteiten te informeren en bij haar besluitvormingsprocessen te betrekken,

neemt de in het bijgevoegde document opgevoerde Procedure voor het bepalenvan 
voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn in het kader van de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart aan,

geeft opdracht aan haar Comité Infrastructuur en Milieu

- de haalbaarheid van een uniformering van de procedure voor alle gedeelten van de Rijn 
te onderzoeken en in het najaar van 2017 verslag over dit onderzoek aan haar uit te 
brengen,

- haar een voorstel te doen voor een moderne uitvoering van artikel 31 van de Akte van 
Mannheim, volgens welke reizen ondernomen moeten worden om de toestand van de 
stroom te onderzoeken, de resultaten van de te zijner verbetering genomen maatregelen 
te beoordelen, en eventuele nieuwe hinderpalen voor de scheepvaart aan te wijzen, en 
waarover verslag uitgebracht moet worden aan de Centrale Commissie.

Bijlage
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Bijlage bij protocol 17

Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en 
verplichtingen voor bouwwerken aan de Rijn in het 
kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Stand: 8 december 2016

Besluit 2016-II-17
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1. Indeling van de werken

Indeling van de werken bij de minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van 
werken aan de Rijn en bij de procedure voor het bepalen van voorwaarden en verplichtingen voor 
bouwwerken aan de Rijn in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Soort werk Minimum-
eisen en 

aanbeveling
en

Procedure voor het bepalen van 
voorwaarden en verplichtingen;
model voor een besluit/verslag

Model voor 
een 

controlelijst

Gedeelte van 
de Rijn

CH/Bazel D-F 
grensgebied

D-NL

Rijn-km 166,64 –
170,00

170,00 –
352,07

352,07 –
952,5 / 989,2

Kruisende werken (beide oevers)

Bruggen 2 A.2; D, E A.1; A, B A.2; D, E A

Stuwwerken 12 A.2 A.1 A.2 A

Kabels 3 (A.2) (A.1) (A.2) (B)

Veren 4 (A.2) (A.1) (A.2) (B)

Kabelbanen 5 A.2 A.1 A.2 B

Kruisingen 
onder de 
rivierbedding

6 (A.2) (A.1) (A.2) (B)

Bouwwerken aan slechts één oever

Bouwwerken 
voor 
waterwinning 
of –lozing

7 B.2 B.1; F, G B.2 B

Afmeer- en
ligplaatsen

8 B.2 B.1; F, G B.2 B

Langsdammen
en
oevergeulen

10 B.2 B.1; F, G B.2 B

Overige werken en bouwmaatregelen

Aanleg van 
werken

1 C.2; K C.1; J C.2; K B

Overige 
werken 
langs/in de 
Rijn

9 Regeling per geval B

Verklaringen:

- In vele gevallen vereist een bouwwerk uitsluitend een behandeling in de CCR indien de 
gevolgen voor de scheepvaart op de Rijn niet gering zijn.

- Slechts voor enkele soorten bouwwerken zijn er modellen voor ontwerpbesluiten 
beschikbaar.
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2. Procedure voor het bepalenvan voorwaarden en verplichtingen voor bouwwerken aan de 
Rijn in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

A. Bouwwerken die de Rijn kruisen (bruggen, stuwen, kabelbanen en leidingen die de Rijn boven 
of onderde rivier kruisen)

A.1: Duits/Franse grensstreek, Rijnkilometer 170,0 tot 352,07

Vorm: besluit van de CCR met bijlagen, bestaande uit een verslag van het Comité Infrastructuur 
en Milieu (IEN) en tekeningen.

Inhoud van het besluit: de CCR verleent haar goedkeuring aan het project op basis van 
bestaande verdragen, indien nodig onder bepaalde voorwaarden en verplichtingen, die worden 
bijgevoegd.

De bijlage van het besluit bestaat uit het technische verslag van het Comité Infrastructuur en 
Milieu (IEN), waarin 

- het project wordt beschreven en 

- de voor de scheepvaart belangrijke afmetingen en bouwvoorwaarden worden vastgelegd 
(zie “controlelijst voor nieuwbouw en onderhoud van bruggen over de Rijn" of "controlelijst 
voor nieuwbouw en onderhoud van andere werken dan bruggen, die de Rijn boven of onder 
de rivier kruisen") en

- de nodige voorwaarden en verplichtingen worden opgenomen, inclusief

- een situatieschets en een doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk, waarop de ligging 
en de afmetingen van het bouwwerk ten opzichte van het vaarwater en de vaargeul worden 
aangegeven.

Toepassing: de procedure is op bruggen, stuwen en kabelbanen van toepassing. Op 
kabeloverspanningen en kruisingen onder de rivierbedding is het uitsluitend van toepassing, 
indien niet aan de "minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken 
aan de Rijn" (Besluit 2012-I-13) wordt voldaan. Op onderhoudswerkzaamheden en verdergaande 
werkzaamheden dan het onderhoud is de procedure uitsluitend van toepassing indien gedurende 
de werkzaamheden of na het voltooien daarvan aanzienlijk negatieve gevolgen voor de 
scheepvaart te voorzien zijn.

Van het buiten bedrijf zetten van afzonderlijke kolken van de sluizen in de Boven-Rijn voor het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden neemt de CCR slechts kennis.

Het Comité Infrastructuur en Milieu moet bovendien worden geïnformeerd door middel van een 
jaarverslag (weergave in tabelvorm van het soort bouwwerk en Rijnkilometer), waaruit blijkt welke 
kabeloverspanningen en kruisingen onder de rivierbedding nieuw zijn aangelegd. Het verslag 
wordt door het secretariaat opgesteld op basis van jaarlijkse mededelingen van de delegaties.

A.2: Rijn van kmr 166,64 tot 170,0 (Bazel) en van kmr 352,07 tot 952,5 (Waal) of tot 989,20 (Lek)

Vorm: besluit van de CCR met een bijlage, bestaande uit een verslag van het Comité 
Infasstructuur en Milieu en tekeningen.

Inhoud van het besluit: de CCR stelt vast dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de 
scheepvaart wanneer de voorwaarden en verplichtingen in het verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu worden nageleefd.



- 50 -

m/ccr16_02nl

De bijlage van het besluit bestaat uit het technische verslag, waarin

- het project wordt beschreven en 

- de voor de scheepvaart belangrijke afmetingen en bouwvoorwaarden worden vastgelegd 
(zie “controlelijst voor nieuwbouw en onderhoud van bruggen over de Rijn" of "controlelijst 
voor nieuwbouw en onderhoud van andere werken dan bruggen, die de Rijn boven of onder 
de rivier kruisen") en

- de nodige voorwaarden en verplichtingen worden opgenomen, inclusief

- een situatieschets en een doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk, waarop de ligging 
en de afmetingen van het bouwwerk ten opzichte van het vaarwater en de vaargeul worden 
aangegeven.

Toepassing: de procedure is op de nieuwbouw van bruggen, stuwen en kabelbanen van 
toepassing. Op kabeloverspanningen en kruisingen onder de rivierbedding is het uitsluitend van 
toepassing, indien niet aan de "minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering 
van werken aan de Rijn" (Besluit 2012-I-13) wordt voldaan. Op onderhoudswerkzaamheden en 
verdergaande werkzaamheden dan het onderhoud is de procedure uitsluitend van toepassing 
indien gedurende de werkzaamheden of na het voltooien daarvan aanzienlijk negatieve gevolgen 
voor de scheepvaart te voorzien zijn.

Het Comité Infrastructuur en Milieu moet bovendien worden geïnformeerd door middel van een 
jaarverslag (weergave in tabelvorm van het soort bouwwerk en Rijnkilometer), waaruit blijkt welke 
kabeloverspanningen en kruisingen onder de rivierbedding nieuw zijn aangelegd. Het verslag 
wordt door het secretariaat opgesteld op basis van jaarlijkse mededelingen van de delegaties.

A.3: Rijn buiten het riviergedeelte van Rijnkilometer 166,64 tot 952,2 (Waal) of tot 989,2 (Lek)

Omvang: grote bouwwerken wanneer deze de algemene principes van de Akte van Mannheim 
(vrijheid van de scheepvaart) betreffen.

Vorm: besluit van de CCR zonder bijlage.

Inhoud van het besluit: de CCR neemt kennis van de tekeningen.

B. Bouwwerken op slechts één oever (afmeer- en ligplaatsen, bouwwerken voor waterwinning of
-lozing, langsdammen en oevergeulen, haveningangen)

B.1: Duits/Franse grensstreek (Rijnkilometer 170,0 tot 352,07)

Vorm: besluit van de CCR met een bijlage, bestaande uit een verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu en tekeningen.

a) Voor technische werkzaamheden wanneer de gevolgen voor de scheepvaart niet aanzienlijk 
zijn: instemming van het Comité Infrastructuur en Milieu (zie Besluit 1990-II-46).

Inhoud van het besluit: de CCR neemt kennis van de instemming op basis van bestaande 
verdragen en overdracht van bevoegdheden middels Besluit 1990-II-46 van haar Comité 
Infrastructuur en Milieu. Het besluit heeft de volgende bijlage: verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu, waarin voor zover nodig voorwaarden en verplichtingen zijn vermeld, 
evenals een situatieschets en een doorsnede, waarop de ligging van het bouwwerk ten opzichte 
van het vaarwater en de vaargeul is aangegeven.
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Voor laad- en losplaatsen die slechts over de breedte van een schip moeten worden ingenomen 
en waarvan de installaties en de exploitatie buiten de vaargeul liggen, wordt een procedure 
toegepast die een mandaat aan de Duitse en Franse scheepvaartautoriteit met kennisgeving aan 
de Zwitserse delegatie voorziet. Het Comité Infrastructuur en Milieu wordt slechts in kennis 
gesteld wanneer overeenstemming op administratief niveau bestaat.

b) Voor technische werkzaamheden wanneer aanzienlijk negatieve gevolgen voor de 
scheepvaart te voorzien zijn.

Inhoud van het besluit: de CCR stemt in met het project op basis van bestaande 
overeenkomsten, indien nodig onder bepaalde verplichtingen die worden bijgevoegd.

De bijlage bestaat uit een technisch verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu, inclusief een 
situatieschets en een doorsnede van het bouwwerk, waarop de ligging ten opzichte van de 
vaargeul wordt aangegeven.

B.2: Rijn van kmr 166,64 tot 170,0 en van kmr 352,07 tot 952,5 (Waal) of tot kmr 989,20 (Lek)

a) Voor technische werkzaamheden wanneer de gevolgen voor de scheepvaart niet aanzienlijk 
zijn
Geen behandeling binnen de CCR, maar bilaterale afstemming indien nodig.

b) Voor technische werkzaamheden wanneer aanzienlijk negatieve gevolgen voor de 
scheepvaart te voorzien zijn

Vorm: besluit van de CCR met een bijlage, bestaande uit een verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu en tekeningen.

Inhoud van het besluit: de CCR stelt vast dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de 
scheepvaart wanneer de voorwaarden en verplichtingen in het verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu worden nageleefd.

De bijlage van het besluit bestaat uit het technische verslag, waarin

- het project wordt beschreven en

- de voor de scheepvaart belangrijke afmetingen en bouwvoorwaarden worden vastgelegd en

- de nodige voorwaarden en verplichtingen worden opgenomen, inclusief

- een situatieschets en een doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk, waarop de ligging 
en afmetingen van het bouwwerk ten opzichte van het vaarwater en de vaargeul worden 
aangegeven.
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C. Uitbreidingswerkzaamheden die de waterstanden of scheepvaartomstandigheden 
beïnvloeden

C.1: Rijnkilometer 170,0 tot 352,07 (Duits/Franse grensstreek)

Omvang: stroomregulatie, rivierverdieping, stuwregelingen.

Vorm: besluit van de CCR met bijlagen.

Inhoud van het besluit:

de CCR stemt in met het project met een bijgaand verslag van het Comité Infrastructuur en 
Milieu, waarin de belangrijkste kenmerken worden beschreven en de gevolgen voor de 
scheepvaart worden aangegeven en, indien nodig onder bepaalde verplichtingen, inclusief 
situatieschetsen en doorsneden, waarop de belangrijkste kenmerken en de ligging van de 
bouwdelen worden aangegeven. Het Comité Infrastructuur en Milieu krijgt opdracht het verloop 
van de bouwwerkzaamheden te volgen.

Voor omvangrijke bouwwerkzaamheden (stuwregelingen) wordt aanvullend de goedkeuring van 
het Comité Infrastructuur en Milieu voor de verschillende bouwfasen of deelobjecten vereist. De 
CCR moet als volgt van de goedkeuring in kennis worden gesteld:

de CCR neemt kennis van het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu over verschillende 
bouwfasen of deelobjecten met een bijgaand verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu, 
waarin de belangrijkste kenmerken worden beschreven met de goedkeuring van het Comité 
Infrastructuur en Milieu aan het deelobject, evenals met situatieschetsen en doorsneden van de 
deelobjecten, waarop de belangrijkste kenmerken worden aangegeven die voor de scheepvaart 
van belang zijn.

Jaarlijks besluit over de kennisneming van de CCR van maatregelen ter verbetering van de 
bevaarbaarheid van de Rijn.

C.2: Rijn van kmr 166,64 tot 170,0 en van kmr 352,07 tot 952,5 (Waal) of tot kmr 989,20 (Lek)

Omvang: stroomregulatie, rivierverdieping, stuwregelingen.

Vorm: besluit van de CCR.

Inhoud van het besluit:

De CCR stelt vast dat geen bezwaren van de zijde van de scheepvaart bestaan en geeft het 
Comité Infrastructuur en Milieu de opdracht de voortgang van de werkzaamheden te volgen op 
jaarbasis.

Jaarlijks besluit over de kennisneming van de CCR van maatregelen ter verbetering van de 
bevaarbaarheid van de Rijn.
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3. Controlelijst voor nieuwbouw en onderhoud van bruggen1 over de Rijn

1. Soort brug
2. Dichtstbijzijnde plaats/stad
3. Rijnkilometer
4. Soort bouwwerkzaamheden

A. Algemene beschrijving

5. Breedte van het vaarwater (buiten het gebied van het bouwwerk)
6. Breedte van de vaargeul (buiten het gebied van het bouwwerk)
7. Aantal pijlers in het vaarwater
8. Aantal pijlers in de vaargeul
9. Aantal voor de scheepvaart toegankelijke doorvaartopeningen
10. Breedte van de brugoverspanning
11. Afstand tot de dichtstbijzijnde brug (stroomopwaarts en stroomafwaarts)

B. Vaarwegprofiel binnen het gebied van het bouwwerk bij de maatgevende hoge 
waterstand 

12. Vorm van de overspanning (recht/gebogen)
13. Laagste punt van de overspanning in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
14 Hoogste punt van de overspanning in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
15. MHW (m, hoogtereferentiesysteem)
16. Doorvaarthoogte bij [MHW]
17. Doorvaartbreedte bij [MHW] met een hoogte van (9,10 m/7,00 m)

C. Inachtneming van de radarvaart

18. Beoordeling door een erkend deskundige/autoriteit/instituut
19. Genomen maatregelen tegen storing door valse echo’s
20. Geplande constructievorm van het bouwwerk
21. Gepland constructiemateriaal

D. Gegevens over het verloop van de bouwwerkzaamheden

22. Soort brugmontage (voor zover reeds bekend)
23. Periode van de uitvoering
24. Beperking van de vrije doorvaart en duur van de beperking 
25. Duur van de geplande stremming van de scheepvaart (totaal/gedeeltelijk)

E. Tekeningen (Formaat max. DIN A3, PDF)

26. Overzichttekening met het bouwwerk
27. Doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk (met bodemprofiel en oeveraansluiting)

1 Zie ook: Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn (Besluit 2012-I-13)
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Begripsbepalingen

Vaarwater: gedeelte van de vaarweg dat, al naargelang de lokale omstandigheden, 
door de doorgaande scheepvaart wordt gebruikt.

Vaargeul: gedeelte van de vaarweg waarin voor de doorgaande scheepvaart zoveel 
mogelijk een vastgestelde breedte en diepte in stand gehouden wordt.

Aantal pijlers: in de vaargeul: aantal pijlers in de vaargeul
in het vaarwater: aantal pijlers in het vaarwater inclusief vaargeul

Doorvaartbreedte: opening voor de scheepvaart waarvan de breedte door bouwwerken of 
tekens wordt begrensd.

Doorvaarthoogte: verticale afstand tussen relevante maatgevende waterstand en het laagste 
punt van een overspanning in de doorvaartbreedte van een object.

Normaalbreedte: afstand tussen beide, langs de linker- en rechteroever lopende normaallijn. 
Deze afstand komt ongeveer met de breedte van het vaarwater overeen.

Normaallijn: een denkbeeldige lijn lopend over de kribkoppen langs een rivier.

Dekking: afstand tussen het diepste punt van de rivierbodem en het hoogste punt ter 
plaatse van een ondergronds bouwwerk dat de rivier kruist.

Hoogtereferentiesysteem: geodatisch referentiesysteem voor het beschrijven van de positie van 
punten van de driedimensionale ruimte, gerelateerd aan een 
tweedimensionaal hoogtereferentievlak. (Voor Duitsland bijv. DHHN92 
resp. Höhenstatus 160, voor Frankrijk bijv. IGN69, voor Nederland bijv. 
NAP, voor Zwitserland bijv. LHN95).

Bodemdwarsdoorsnede: meting van de topografische vorm van de bedding door middel van 
echopeiling.

Oeveraansluiting: geotopografische weergave van het gebied tussen de oeverlijn (lijn van de 
gemiddelde waterstand) en de bovenkant van taluds van wateren. (De 
weergave kan lijn- of vlakvormig zijn en ook een groter waterrandgebied, 
dat verder over de talud heen gaat, omvatten).
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4. Controlelijst voor nieuwbouw en onderhoud van andere werken dan bruggen die de Rijn 
boven of onder de rivier kruisen1

1. Soort bouwwerk
2. Dichtstbijzijnde plaats/stad
3. Rijnkilometer
4. Soort bouwwerkzaamheden

A. Algemene beschrijving

5. Breedte van het vaarwater
6. Breedte van de vaargeul
7. Wezenlijke afmetingen en kenmerken van het bouwwerk
8. Situatie ten opzichte van de vaargeul/het vaarwater
9. Afstand van het dichtstbijzijnde bouwwerk (stroomopwaarts en stroomafwaarts).

B. Vaarwegprofiel binnen het gebied van het bouwwerk bij de maatgevende hoge 
waterstand

10. Vorm van het bouwwerk over de vaargeul (recht/gebogen)
11. Laagste punt van het bouwwerk in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
12 Hoogste punt van het bouwwerk in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
13. MHW (m, hoogtereferentiesysteem)
14. Doorvaarthoogte bij [MHW]
15. Doorvaartbreedte bij [MHW] met een hoogte van (9,10 m / 7,00 m)
16. Dekking van kabels, leidingen of bouwwerken in de rivierbodem

C. Inachtneming van de radarvaart

17. Beoordeling door een erkend deskundige/autoriteit/instituut
18. Genomen maatregelen tegen storing door valse echo’s
19. Geplande constructievorm van het bouwwerk
20. Gepland constructiemateriaal

D. Gegevens over het verloop van de bouwwerkzaamheden

21. Beschrijving van het verloop van de bouwwerkzaamheden
22. Periode van de uitvoering
23. Beperking van de scheepvaart en duur van de beperking
24. Duur van de geplande stremming van de scheepvaart (totaal/gedeeltelijk)

E. Tekeningen (Formaat max. DIN A3, PDF)

25. Overzichttekening met het bouwwerk
26. Doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk (met bodemprofiel en oeveraansluiting)

1 Zie ook: minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn (Besluit 2012-I-13)
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Begripsbepalingen

Vaarwater: gedeelte van de vaarweg dat, al naargelang de lokale omstandigheden, 
door de doorgaande scheepvaart wordt gebruikt.

Vaargeul: gedeelte van de vaarweg waarin voor de doorgaande scheepvaart zoveel 
mogelijk een vastgestelde breedte en diepte in stand gehouden wordt.

Aantal pijlers: in de vaargeul: aantal pijlers in de vaargeul
in het vaarwater: aantal pijlers in het vaarwater inclusief vaargeul

Doorvaartbreedte: opening voor de scheepvaart waarvan de breedte door bouwwerken of 
tekens wordt begrensd.

Doorvaarthoogte: verticale afstand tussen relevante maatgevende waterstand en het laagste 
punt van een overspanning in de doorvaartbreedte van een object.

Normaalbreedte: afstand tussen beide, langs de linker- en rechteroever lopende normaallijn. 
Deze afstand komt ongeveer met de breedte van het vaarwater overeen.

Normaallijn: een denkbeeldige lijn lopend over de kribkoppen langs een rivier.

Dekking: afstand tussen het diepste punt van de rivierbodem en het hoogste punt ter 
plaatse van een ondergronds bouwwerk dat de rivier kruist.

Hoogtereferentiesysteem: geodatisch referentiesysteem voor het beschrijven van de positie van 
punten van de driedimensionale ruimte, gerelateerd aan een 
tweedimensionaal hoogtereferentievlak. (Voor Duitsland bijv. DHHN92 
resp. Höhenstatus 160, voor Frankrijk bijv. IGN69, voor Nederland bijv. 
NAP, voor Zwitserland bijv. LHN95).

Bodemdwarsdoorsnede: meting van de topografische vorm van de bedding door middel van 
echopeiling.

Oeveraansluiting: geotopografische weergave van het gebied tussen de oeverlijn (lijn van de 
gemiddelde waterstand) en de bovenkant van taluds van wateren. (De
weergave kan lijn- of vlakvormig zijn en ook een groter waterrandgebied, 
dat verder over de talud heen gaat, omvatten).
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5. Grafische toelichting bij de terminologie voor infrastructuur en vaartuigen
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6. Modellen voor ontwerpbesluiten en verslagen

A) Besluit over de instemming van de CCR betreffende nieuwbouw van een brug (procedure 
A.1)

B) Besluit over de instemming van de CCR betreffende het onderhoud van een brug (procedure 
A.1)

C) Besluit over de kennisneming van de CCR van het buiten bedrijf zetten van afzonderlijke 
kolken van de sluizen in de Boven-Rijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 
(Besluit 2013-II-22)

D) Besluit over de vaststelling van de CCR, dat geen bezwaren van de zijde van de 
scheepvaart betreffende de nieuwbouw van een brug bestaan (procedure A.2)

E) Besluit over de vaststelling van de CCR, dat er geen bezwaren van de zijde van de 
scheepvaart betreffende het onderhoud van een brug bestaan (procedure A.2)

F) Besluit over de kennisneming van de CCR van de instemming van haar Comité 
Infrastructuur en Milieu van de nieuwbouw van een bouwwerk aan één oever (procedure 
B.1)

G) Besluit over de instemming van de CCR betreffende het onderhoud van een brug (procedure 
B.1)

H) Jaarlijks besluit over de kennisneming van de CCR van maatregelen ter verbetering van de 
bevaarbaarheid van de Rijn (Besluit 2014-I-18)

I) Besluit over de instemming van de CCR betreffende de stroomregulaties, rivierverdiepingen, 
stuwregelingen (procedure C.1)

J) Besluit over de vaststelling van de CCR, dat er van de zijde van de scheepvaart betreffende 
de stroomregulaties, rivierverdiepingen en stuwregelingen geen bezwaar is (procedure C.2)

K) Jaarlijks verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu over kabeloverspanningen en 
kruisingen onder de rivierbedding
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Model A: Besluit over de instemming van de CCR betreffende nieuwbouw van een brug 
(procedure A.1)

De Centrale Commissie

stemt op basis van bestaande verdragen met de nieuwbouw van een verkeers-/spoorbrug bij ... 
Rijn-km ... in, onder de in het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu vermelde voorwaarden 
en verplichtingen.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model B: Besluit over de instemming van de CCR betreffende het onderhoud van een brug 
(procedure A.1)

De Centrale Commissie

stemt op basis van bestaande verdragen met het onderhoud van de brug bij ... Rijn-km ... in, 
onder de in het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu vermelde voorwaarden en 
verplichtingen.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model C: Besluit over de kennisneming van de CCR van het buiten bedrijf zetten van 
afzonderlijke kolken van de sluizen in de Boven-Rijn voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden (Besluit 2013-II-22)

De Centrale Commissie

neemt kennis van het buiten bedrijf zetten van afzonderlijke kolken van de sluizen in de Boven-
Rijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu wordt in de bijlage bij dit besluit vermeld.

Model D: Besluit over de vaststelling van de CCR, dat geen bezwaren van de zijde van de 
scheepvaart betreffende de nieuwbouw van een brug bestaan (procedure A.2)

De Centrale Commissie

stelt vast, dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de scheepvaart tegen de nieuwbouw 
van een verkeers-/spoorbrug bij … Rijn-km … wanneer de in het verslag van het Comité Infrastructuur 
en Milieu vermelde voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.
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Model E: Besluit over de vaststelling van de CCR, dat er geen bezwaren van de zijde van de 
scheepvaart betreffende het onderhoud van een brug bestaan (procedure A.2)

De Centrale Commissie

stelt vast, dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de scheepvaart tegen het onderhoud 
van de brug bij … Rijn-km … wanneer de in het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu 
vermelde voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model F: Besluit over de kennisneming van de CCR van de instemming van haar Comité 
Infrastructuur en Milieu van de nieuwbouw van een bouwwerk aan één oever (procedure B.1)

De Centrale Commissie

neemt kennis van de instemming op basis van bestaande verdragen en overdracht van 
bevoegdheden overeenkomstig Besluit 1990-II-46 van haar Comité Infrastructuur en Milieu 
betreffende het bouwproject … aan de rechteroever/linkeroever.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model G: Besluit over de instemming van de CCR betreffende het onderhoud van een brug 
(procedure B.1)

De Centrale Commissie

neemt kennis van de instemming op basis van bestaande verdragen en overdracht van
bevoegdheden overeenkomstig Besluit 1990-II-46 van haar Comité Infrastructuur en Milieu 
betreffende het onderhoud van de/het … aan de rechteroever/linkeroever.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model H: Jaarlijks besluit over de kennisneming van de CCR van maatregelen ter verbetering 
van de bevaarbaarheid van de Rijn (Besluit 2014-I-18)

De Centrale Commissie

neemt kennis van het programma (jaar) van de geplande maatregelen ter verbetering van de 
bevaarbaarheid van de Rijn. 

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu wordt in de bijlage bij dit besluit vermeld.
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Model I: Besluit over de instemming van de CCR betreffende de stroomregulaties, 
rivierverdiepingen, stuwregelingen (procedure C.1)

1. De Centrale Commissie

stemt in met het project ... op basis van bestaande verdragen onder de in het verslag van het 
Comité Infrastructuur en Milieu vermelde voorwaarden en verplichtingen,

geeft opdracht aan haar Comité Infrastructuur en Milieu het verloop van de 
bouwwerkzaamheden te volgen en verschillende bouwfasen of deelobjecten goed te keuren.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

2. De Centrale Commissie

neemt kennis van de goedkeuring op basis van bestaande verdragen en overdracht van 
bevoegdheden middels Besluit 1990-II-46 en Besluit 20xx-yy-zz van haar Comité Infrastructuur en 
Milieu betreffende de bouwfase/het deelobject ...

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Model J: Besluit over de vaststelling van de CCR, dat er van de zijde van de scheepvaart 
betreffende de stroomregulaties, rivierverdiepingen en stuwregelingen geen bezwaar is 
(procedure C.2)

1. De Centrale Commissie

stelt vast, dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de scheepvaart betreffende het 
bouwproject … wanneer de in het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu vermelde 
voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd,

geeft opdracht aan haar Comité Infrastructuur en Milieu het verloop van de 
bouwwerkzaamheden te volgen en over de verschillende bouwfasen of deelobjecten te beslissen.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

2. De Centrale Commissie

neemt kennis van het feit dat haar Comité Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld, dat geen 
bezwaren bestaan van de zijde van de scheepvaart betreffende de bouwfase/het deelobject …
wanneer de in het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu vermelde voorwaarden en 
verplichtingen worden nageleefd.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.
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Model K: Jaarlijks verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu over kabeloverspanningen 
en kruisingen onder de rivierbedding

Jaarlijks verslag over kabeloverspanningen en kruisingen onder de rivierbedding

A.1: Rijn van kmr 170,0 tot 352,07 (Duits/Franse grensstreek)

Art. Bouwwerk Rijn-km Plaats Overdekking / 
minimale 

doorvaarthoogte
(..,.. m)

Opmerking Toestemming CCR-IEN

1

2

A.2: Rijn van kmr 166,64 tot 170,00 (Bazel) en van kmr 352,07 tot 952,50 (Waal) of tot kmr 989,20 (Lek)

Art. Bouwwerk Rijn-km Plaats Overdekking / 
minimale 

doorvaarthoogte
(..,.. m)

Opmerking

1

2
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PROTOCOL 23

Nieuwbouw en vervanging van de Merwedebrug, Rijnkilometer 956,680

Besluit

De Centrale Commissie

stelt vast, dat geen bezwaren bestaan van de zijde van de scheepvaart tegen de nieuwbouw 
van een verkeersbrug bij Gorinchem kmr 956,680 wanneer de in het verslag van het Comité 
Infrastructuur en Milieu vermelde voorwaarden en verplichtingen worden nageleefd.

Het verslag van het Comité Infrastructuur en Milieu en de tekeningen worden in de bijlage bij dit 
besluit vermeld.

Bijlage
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Bijlage bij protocol 23

Controlelijst voor nieuwbouw en onderhoud van bruggen[1] over de Rijn 
Merwedebrug in de A27 over de Boven-Merwede bij kmr 956,68

Algemeen

Het project A27 Houten-Hooipolder dient ter verbetering van de doorstroming van het wegverkeer.
Hiertoe wordt de bestaande brug over de Boven-Merwede bij Gorinchem vervangen door twee 
bredere bruggen.

In onderstaande beschrijving en tekeningen zijn de voor de scheepvaart belangrijke kenmerken en 
bouwvoorwaarden vastgelegd. Deze vormen de randvoorwaarden voor het verdere ontwerp, dat wordt 
uitgewerkt door een aannemer. Het uiteindelijke brugtype, de materiaalkeuze en dergelijke zijn nog 
niet vastgesteld. Dit omdat in het verder ontwerp gebruik gemaakt gaat worden van de 
uitvoeringskennis van de markt ten einde een optimaal ontwerp te verkrijgen.

De belangrijkste kenmerken en bouwrandvoorwaarden voor de scheepvaart zijn:

1. Soort bouwwerk
Het bouwwerk betreft een brug waarvan de hoofdoverspanning over het vaarwater zal worden 
uitgevoerd als boogbrug of tuibrug met 1 pyloon.
De bijgevoegde tekening toont een voorbeeld van een boogbrug.

2. Dichtstbijzijnde plaats/stad
Gorinchem

3. Rijnkilometer
956,68

4. Soort bouwwerkzaamheden
De Merwedebrug zal bestaan uit twee naast elkaar gelegen bruggen.
Stroomafwaarts (west) van de bestaande brug zal een nieuwe brug gebouwd worden voor het 
wegverkeer in de noord-zuid richting. Ter plaatse van de te slopen bestaande brug zal een 
nieuwe brug gebouwd worden voor het wegverkeer in zuid-noord richting.
In beide bruggen wordt een beweegbaar deel opgenomen.

A. Algemene beschrijving

5. Breedte van het vaarwater (buiten het gebied van het bouwwerk)
De breedte van het vaarwater buiten het gebied van het bouwwerk bedraagt circa 380 m.
Dit is de breedte tussen de kop van de kribben aan de zuidzijde en de oever aan de 
noordzijde haaks op de rivier-as (normaalbreedte).

6. Breedte van de vaargeul (buiten het gebied van het bouwwerk)
De normaalbreedte ter plaatse bedraagt ca. 300 m.

7. Aantal pijlers in het vaarwater
In het vaarwater worden aan de noordzijde pijlers geplaatst ten behoeve van het beweegbaar 
deel van de brug. Aan de zuidzijde wordt een pijler geplaatst buiten de vaargeul ten behoeve 
van de hoofdoverspanning.

8. Aantal pijlers in de vaargeul
In de vaargeul zullen geen pijlers of pylonen geplaats worden.
De breedte van de doorvaartopening zal ter plaatse van de brug 240 m bedragen.

[1] Zie ook: Minimumeisen en aanbevelingen voor de technische uitvoering van werken aan de Rijn (Besluit 2012-I-13)
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9. Aantal voor de scheepvaart toegankelijke doorvaartopeningen
Voor de scheepvaart is ter plaatse van het vaste deel van de brug een doorvaartopening van 
240 m toegankelijk. Ter plaatse van het beweegbaar deel is een doorvaartopening met een 
breedte van 30 m toegankelijk.

Ten behoeve van de brug zullen verkeerstekens geplaatst worden conform bijlage 7 van het 
Rijnvaartpolitiereglement en de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008.

10. Breedte van de brugoverspanning
De breedte van de brug stroomafwaarts (west) bedraagt 27,30 m.
De breedte van de brug stroomopwaarts (oost) bedraagt 27,30 m.

De tussenafstand tussen de beide bruggen zal tussen de 12 en 15 m bedragen.

11. Afstand tot de dichtstbijzijnde brug (stroomopwaarts/stroomafwaarts)
Stroomopwaarts: Martinus Nijhoffbrug in de A2 over de Waal nabij Zaltbommel

op 22,96 km.
Stroomafwaarts: Moerdijkbruggen in de spoorlijnen Breda-Rotterdam en in de A16 over 

het Hollands Diep nabij Moerdijk op 25,50 km.
Merwedebrug in de N3 over de Beneden Merwede nabij Papendrecht 
op 16,70 km.

B. Vaarwegprofiel binnen het gebied van het bouwwerk bij de maatgevende hoge 
waterstand

12. Vorm van de overspanning (recht/gebogen)
De onderkant van de overspanning zal nagenoeg recht zijn (R=12400 m).

13. Laagste punt van de overspanning in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
Het laagste punt van de overspanning (onderkant brug) ligt op minimaal 13,60 m + NAP.

14. Hoogste punt van de overspanning in de vaargeul (m, hoogtereferentiesysteem)
Het hoogste punt van de overspanning in de vaargeul (onderkant brug) ligt op ongeveer 
15,00 m + NAP.

15. MHW (m, hoogtereferentiesysteem)
Het maatgevend hoogwater MHW bedraagt ter plaatse 4,40 m + NAP.

16. Doorvaarthoogte bij [MHW]
De doorvaarthoogte bij MHW bedraagt minimaal 9,10 m.

17. Doorvaartbreedte bij [MHW] met een hoogte van 9,10 m
De doorvaartbreedte met een doorvaarthoogte van 9,10 m bedraagt 240 m.

C. Inachtneming van de radarvaart

18. Beoordeling door een expert/autoriteit/instituut
Ten aanzien van radarhinder dient het verdere ontwerp van de brug te voldoen aan het 
AVV-rapport Radarhinder van bruggen voor de scheepvaart (Rijkswaterstaat, 2000).

19. Genomen maatregelen tegen storing door schijnecho's
De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van het verdere ontwerp.
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20. Geplande constructievorm van de brug
De hoofdoverspanning over het vaarwater zal worden uitgevoerd als boogbrug of tuibrug met 
1 pyloon, buiten de vaargeul.

21. Gepland constructiemateriaal
Het constructiemateriaal is afhankelijk van het verdere ontwerp; beton, staal of een combinatie 
daarvan.

D. Gegevens over het verloop van de bouwwerkzaamheden

22. Soort brugmontage
De soort brugmontage van de hoofdoverspanning is afhankelijk van het verdere ontwerp.

23. Periode van uitvoering
De bouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 2022 en 2026.

24. Beperking van de vrije doorvaart en duur van de beperking
De beperking van de vrije doorvaart is afhankelijk van het verder ontwerp en het daaruit 
volgend brugtype. Gedurende de bouw zullen beperkingen van de doorvaart tot een minimum 
worden teruggebracht. Ter beperking van de scheepvaarthinder geldt in elk geval:

a) dat er, buiten de perioden beschreven onder 24b en 25a, telkens 2 vaarstroken met elk 
een minimale breedte van 74,2 m beschikbaar zijn, waarbij er voor de maatgevende 
scheepvaart (6-baks duwvaart, B=34,2 m) een oploopverbod geldt;

b) dat er voor een maximale periode van 24 uur, telkens 1 vaarstrook met een minimale 
breedte van 74,2 m beschikbaar is, waarbij er voor maatgevende scheepvaart (6-baks 
duwvaart B=34,2 m) éénrichtingsverkeer geldt, en voor de overige scheepvaart een 
oploopverbod.

25. Duur van de geplande stremming van de scheepvaart (totaal/tijdelijk)
Stremming en duur van de stremming zijn afhankelijk van het verdere ontwerp en daaruit 
volgend brugtype. Stremmingen zullen niet of zeer beperkt voorkomen. Ter beperking van de 
scheepvaarthinder geldt in elk geval:

a) wanneer een bouwmethode wordt gekozen waarbij de volledige stremming van de Boven-
Merwede noodzakelijk is, dan is de maximale duur van een stremming 24 uur. Een 
dergelijke stremming wordt voorgelegd aan de werkgroep en het Comité.

Voor de onder 24b en 25a beschreven beperkingen en/of stremmingen geldt tevens:

afhankelijk van de gekozen bouwmethode zijn in overleg met de vaarwegbeheerder 
kortere perioden van beperking of stremming mogelijk van 2 x 12 uur, 4 x 6 uur of 
6 x 4 uur;

het totaal aan de onder 24b beschreven beperkingen mag niet meer dan 24 uur per week 
bedragen. Tevens mag er maar één beperking per week plaatsvinden;

het totaal aan de onder 25a beschreven stremmingen mag niet meer dan 24 uur over de 
hele bouwperiode bedragen. Tevens mag er maar één stremming per week plaatsvinden;

de onder 24b en 25a beschreven beperkingen en of stremmingen zijn alleen toegestaan 
in de weekenden, op zaterdag en/of zondag.

E. Tekeningen

26. Overzichtstekening
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Situatieschets Merwedebrug

Gemeente Gorinchem

Te slopen en nieuw te bouwen brug stroomopwaarts (oost)

Nieuwe brug stroomafwaarts (west)

Boven-

A27

Situatie Merwedebrug 
Augustus 2017
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27. Doorsnede van de vaarweg met het bouwwerk

Tekeningen Merwedebrug
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APPENDIX 6 BESLUIT ALGEMENE REGELS RUIMTELIJKE ORDENING 

Besluit van 28 augustus 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de toevoeging van enkele 

onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 9 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/165519, 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Gelet op de artikelen 3.37, 4.1, vierde lid, 4.3, eerste lid, en 10.8 van de Wet ruimtelijke ordening; 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 februari 2012, nr. W14.11.0524/IV); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 21 augustus 2012, nr. IENM/BSK-
2012/125457, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt in de begripsomschrijving van GML-bestand na 
«NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3000» ingevoegd: en NL.IMRO.0000.IMam11Barro-3005. 
2. In het derde lid wordt «artikel 2.12, derde lid,» vervangen door: artikel 2.12, eerste lid, onderdeel 
a, onder 3°,. 
3. Het vijfde lid komt te luiden: 

 5.Een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, 

of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt 

afgeweken, voldoet aan dit besluit, tenzij in dit besluit anders is bepaald. 

B 

Artikel 1.2 komt te luiden: 

Artikel 1.2 (buiten toepassing verklaring) 

Dit besluit is niet van toepassing op: 

 a.een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, en 2.12, 

tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die wordt verleend door Onze Minister, 
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Onze Minister wie het aangaat of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze 

Minister; 

 b.een bestemmingsplan, voor zover dat strekt ter uitvoering van een tracébesluit als bedoeld in de 

Tracéwet, dan wel ter uitvoering van een wegaanpassingsbesluit als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 

van de Spoedwet wegverbreding, dan wel een plan als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van die wet. 

C 

Titel 2.1 komt te luiden: 

TITEL 2.1 Rijksvaarwegen 

Artikel 2.1.1 (begripsomschrijvingen) 

 1.In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

CEMT-klasse: 
vaarwegklasse zoals vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (CEMT), 
gebaseerd op de afmetingen van standaardschepen en duwstellen; 

rijksvaarweg: 
voor het openbaar verkeer van schepen openstaand oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk als 
bedoeld in artikel 3.1 van het Waterbesluit, uitgezonderd de Noordzee, de Waddenzee, de 
Westerschelde en het IJsselmeer; 

vrijwaringszone: 
zone aan weerszijden grenzend aan een rijksvaarweg. 

Artikel 2.1.2 (bepaling vrijwaringszone) 

 1.Een vrijwaringszone wordt gemeten vanaf de begrenzingslijn van de rijksvaarweg zoals opgenomen 

in de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet. 

 2.De breedte van een vrijwaringszone, gemeten vanaf de begrenzingslijn van de rijksvaarweg, 

bedraagt: 

o a.10 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg van CEMT-klasse II; 

o b.20 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg van CEMT-klasse III; 

o c.25 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg van CEMT-klasse IV, V of VI; 

o d.40 meter aan weerszijden van een zeehaventoegang; 

o e.50 meter aan weerszijden van een rijksvaarweg binnen een afstand van 300 meter van een 

vaarwegsplitsing of havenuitvaart. 
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Artikel 2.1.3 (veiligheid scheepvaart op vaarwegen) 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen de begrenzing van een 
rijksvaarweg of op een vrijwaringszone en dat een wijziging inhoudt ten opzichte van het ten tijde van 
inwerkingtreding van deze titel geldende bestemmingsplan, wordt rekening gehouden met het voorkomen van 
belemmeringen voor: 

 a.de doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte; 

 b.de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de 

scheepvaart; 

 c.het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten; 

 d.de toegankelijkheid van de rijksvaarweg voor hulpdiensten, en 

 e.het uitvoeren van beheer en onderhoud van de rijksvaarweg. 

 

Figuur 8-7: Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro,2011).  

Bron: Staasblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Geconsulteerd op 08-09-2020 via: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-388.html 

 

Figuur 8-8: Artikel 3.1 van de Waterwet. Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026872/2020-07-01. 
Geconsulteerd op 08-09-2020. 
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Figuur 8-9: Bijlage II conform artikel 3.1 van de Waterwet  
Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0026872/2020-07-01. Geconsulteerd op 08-09-2020. 
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APPENDIX 7 BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) 

 

 

Figuur 8-10: Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren. Bepaling en Bijlage 3. In te zien 
via: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010360/2018-12-01#Bijlage3. Geconsulteerd; 08-09-2020. 

 

Figuur 8-11: Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren. Bijlage 2. In te zien via: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010360/2018-12-01#Bijlage3. Geconsulteerd:; 08-09-2020. 
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APPENDIX 8 OVERIGE INFORMATIE 

 

Figuur 8-12: Nationaal belang 5 conform de SVIR 2012, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012).  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte 
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Figuur 8-13: Nationaal belang 7 conform de SVIR 2012, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012).  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte 
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Figuur 8-14: MKBA DCK2 rapport. In te zien via:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/06/mkba-doorvaarthoogte-kunstwerken-
i-r-t-containervaart 
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De onder punt 2 genoemde 11,35 m boven de maatgevende waterstand is gebaseerd op 4 laags-
containervaart  
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