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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond 
In het KPP (voormalig TO) project “schuivende marges” wordt gewerkt aan een oevererosie 
module die oeververplaatsing voorspelt op basis van een set vergelijkingen (gebaseerd op 
het Bank Erosion Model), en waarbij waterbewegingsresultaten uit Waqua gebruikt worden. 
Het uiteindelijke doel is een functionaliteit, Waqbank, waarmee een gebruiker door 
postprocessing van Waqua-simulaties een voorspelling van potentiële oevererosie kan doen.  
 
Het resultaat van de oevererosie module is een tweedimensionale (x-y) weergave van een 
oude en nieuwe oeverlijn, zodat locaties inzichtelijk worden waar potentieel oevererosie 
optreedt. De verplaatsing van de oeverlijn wordt berekend voor een periode van bijvoorbeeld 
10 jaar op basis van een representatieve afvoerhydrograaf. Invoer voor de module zijn enkele 
Waqua-berekeningen (SDS-bestanden) met een constante afvoer, die gezamenlijk de 
hydrograaf voorstellen. Stroomsnelheden, waterstanden, waterdiepten en de ligging van de 
oeverlijn worden bepaald aan de hand van Waqua-resultaten.  
 
In het Bank Erosion Model (BEM) vindt er een terugkoppeling plaats met de waterbeweging. 
Hierdoor kan de hoeveelheid erosie verminderen en een evenwichtssituatie worden bereikt.. 
In Waqbank zijn de vergelijkingen voor oevererosie uit het Bank Erosion Model overgenomen 
maar zonder de terugkoppeling in de waterbeweging. De berekende oevererosie in Waqbank 
geeft daarmee een beeld van de initiële oevererosie. 
 
Daarnaast is het interessegebied in Waqbank anders dan in BEM. BEM is ontworpen en 
getoetst op erosie van de vooroever en Waqbank modelleert de erosie van de oeverlijn. 
Dimensioneel uitgedrukt modelleert BEM het verticale vlak van de oever en Waqbank de oever 
in horizontale richting. De formuleringen uit het BEM worden in de Waqbank modellering dus 
berekend op één punt van de vooroever.  
 
Het voordeel van Waqbank is dat met dit hulpmiddel inzichtelijk kan worden gemaakt op welke 
locaties mogelijk oevererosie kan optreden voor een lang traject van de rivier.  
 
Bij zowel BEM als Waqbank is kennis van ondergrond van grote invloed op de uitkomst van de 
resultaten. Deze kennis is dikwijls in onvoldoende mate voorhanden.  
 
Binnen Waqbank wordt de erosie berekend aan de hand van enkele Waqua-berekeningen. 
Er vindt hierin geen terugkoppeling plaats met de waterbeweging waarin de geërodeerde 
delen worden meegenomen. De mogelijkheid binnen Waqbank om erosie over enkele jaren 
te berekenen kan daarom enkel gebruikt worden als een uitvergroting van de initiële erosie. 
Om meer informatie dan deze ‘rapid assessment’ te verkrijgen zal in de toekomst 
bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van de oevererosiemodule binnen Delft3D. 
Deze laatste is nog in ontwikkeling en zal vanwege de langere rekentijden voor andere 
doeleinden gebruikt worden dan Waqbank. Bovendien kent de Delft3D oevererosiemodule 
momenteel geen erosie door scheepsgolven welke wel in Waqbank meegenomen worden. 
De toevoeging van dit erosiemechanisme binnen de Delft3D module is in principe mogelijk.  
 
Omdat een vergelijk van Waqbank met metingen ontbreekt en er geen terugkoppeling met de 
waterbeweging plaatsvindt, zal de locatie waarin de nieuwe oeverlijn afwijkt van de 
oorspronkelijke oeverlijn worden aangegeven als een relatief erosiegevoelige oever.  
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De berekende volumes zijn bedoeld om een beoordeling te geven over de sedimentlast van 
de oevererosie op de rivier en dienen daarom kwalitatief in verhouding tot andere volumes 
binnen dezelfde berekening beoordeeld te worden.  

1.2 Doel van de Analyse 
Het uitvoeren van testberekeningen met Waqbank voor zowel de Maas als de IJssel. De 
Maas wordt doorgerekend van Eijsden tot aan Raamsdonkveer, een traject van ongeveer 
250 km. De IJssel wordt doorgerekend vanaf de IJsselkop tot aan het Ketelmeer, een traject 
met lengte van ongeveer 120 km.  

1.3 Aanpak 
Waqbank wordt toegepast op de Maas en de IJssel, hierbij worden verschillende scenario’s 
toegepast. Bij deze scenario’s bestaat er verschil in de ondergrond en de oeverbescherming. 
De resultaten voor de IJssel worden vergeleken met schattingen van erosievolumes 
berekend in de studie van Van der Mark et al. (2011) naar de morfologische effecten van de 
KRW-maatregelen langs de IJssel. In de casestudy zal allereerst de automatische 
oeverlijndetectie bij gemiddelde afvoer worden getoetst. Daarnaast zal de bepaalde 
oevererosie voor de verschillende scenario’s onderling vergeleken worden. 

1.4 Organisatie 
De werkzaamheden werden uitgevoerd door Deltares en DHV. Deltares draagt zorg voor de 
kwaliteitsborging. Het Deltares team bestaat uit Robin van der Sligte, Aukje Spruyt-de Boer, 
Rolien van der Mark en Dave Weij. Het DHV-team bestaat uit Filip Schuurman.  
 
Vanuit Rijkswaterstaat is het project begeleid door Arjan Sieben (Waterdienst). 
 
 



 

 
1204153-003-ZWS-0005, 23 januari 2012, concept 
 

 
Schuivende marges 2011; casestudy IJssel en Maas 
 

3 van 39 

2  Methode 

2.1 Oeverlijndetectie 
Waqbank berekent de erosie rondom een oeverlijn. De oeverlijn is de overgang van land en 
water en kan worden afgeleid uit een Waqua-simulatie met constante afvoer. Binnen 
Waqbank wordt er gewerkt met de oeverlijn bepaald bij één afvoerniveau. De erosie rond 
deze lijn representeert daarmee de erosie van de vooroever. De aanname hierbij is dat 
oevererosie vooral plaats vindt bij het steilste deel van de oever. Het steilste deel van de 
oever komt, voor wat betreft de Nederlandse rivieren, vaak overeen met de grenzen van het 
zomerbed. Ook bij een afvoer waarbij het winterbed overstroomt en de land-watergrens dus 
in de uiterwaarden ligt, rekent Waqbank erosie uit langs het zomerbed. 
Het is niet bekend voor welk afvoerniveau de oeverlijn representatief is voor de oevererosie. 
Dit vergt nader onderzoek en om deze reden wordt de jaargemiddelde afvoer gekozen voor 
de bepaling van de oeverlijn. 
In het oevererosiemodel is een module aanwezig om de oeverlijn automatisch te bepalen aan 
de hand van de waterdiepte. De exacte ligging van de initiële oeverlijn wordt per roostercel 
door de oevererosiemodule bepaald bij een gemiddelde afvoer. De gemiddelde afvoer in de 
Maas is 230 m³/s en in de IJssel 344 m³/s.  

2.2 Potentiële oevererosie 
Binnen Waqbank wordt de potentiële oevererosie bepaald als de cumulatieve erosie 
veroorzaakt door scheepsgolven en stroming. De invloed van deze twee erosiemechanismen 
kan per afvoer verschillen en per afvoer wordt per mechanisme bepaald of er erosie wordt 
meegenomen. De erosie door stroming wordt meegenomen wanneer de representatieve 
oeverlijn op of onder de waterspiegel ligt. Erosie door scheepsgolven wordt meegenomen 
wanneer de representatieve oeverlijn binnen een gebied van twee maal de golfhoogte onder 
de waterspiegel, of een half maal de golfhoogte boven de waterspiegel ligt. In Figuur 2.1 
staan de vier mogelijke situaties weergeven. In a) wordt er geen erosie meegenomen, in b) 
wordt er erosie door scheepsgolven maar niet door stroming meegenomen, in c) wordt er 
erosie door zowel scheepsgolven als door stroming meegenomen en in d) wordt er erosie 
door stroming maar niet door scheepsgolven meegenomen.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figuur 2.1 Erosie bij meerdere afvoerniveaus: a) geen erosie b) erosie door scheepsgolven maar niet door 
stroming, c) erosie door scheepsgolven en door stroming, d) erosie door stroming maar niet door 
scheepsgolven. 

 
Voor elk mechanisme wordt allereerst bepaald of er erosie plaatsvindt en vervolgens wordt er 
een erosieafstand, n, berekend uit de sommatie van de erosieafstand door scheepsgolven 
en de erosieafstand door stroming. Voor een beschrijving van de vergelijkingen die deze 
erosieafstand bepalen wordt verwezen naar de beschrijving van BEM (zie bijvoorbeeld 
Spruyt-de Boer, 2011). Het totale effect van de oeverterugschrijding bij verschillende 
afvoeren, wordt visueel weergeven in een nieuwe oeverlijn. Aan de hand van deze nieuwe 
oeverlijn kunnen gebieden die potentieel gevoelig zijn voor oevererosie worden gelokaliseerd.  
 
Naast de visuele weergave door een nieuwe oeverlijn, wordt er tevens een schatting gemaakt 
van de hoeveelheid geërodeerd materiaal. Deze schatting geeft een maat voor de 
sedimentbelasting voor de rivier als gevolg van de oevererosie. Omdat Waqbank niet 
vergeleken is met metingen worden de volumes kwalitatief gebruikt in verhouding tot andere 
volumes binnen dezelfde som.  
 
Het berekende erosievolume is een blok oevermateriaal met erosieafstand n, breedte (de 
roostercellengte), en een hoogte. Deze hoogte wordt aan de bovenkant begrensd door de 
hoogte van de oever (bepaald uit de in Waqua beschikbare hoogte-informatie). De 
begrenzing aan de onderkant is afhankelijk van de waterspiegel, de golfhoogte en de 
aanwezigheid van oeverbescherming. Figuur 2.2 illustreert de blokken geërodeerd volume 
voor verschillende situaties van de waterstand. In het linker figuur wordt de hoogte 
gelimiteerd door de oeververdediging. In het middenfiguur is de waterstand dermate hoog dat 
niet de oeververdediging maar de golfhoogte de ondergrens vormt. Indien de waterstand 
lager is dan de oeverbescherming wordt er in geen geval erosie berekend. Er wordt hier 
binnen Waqbank vanuit gegaan dat naast de erosie door golven, ook de erosievolumes door 
stroming beïnvloed wordt door de golfhoogte.  
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In het rechter figuur wordt geïllustreerd dat met het stijgen van de waterstand het 
erosievolume afneemt. Voor een korte bespreking van enkele aannamen bij de berekening 
van de volumes wordt er verwezen naar bijlage D. 
 

 
 

 

 

Figuur 2.2 Geërodeerd volume voor verschillende situaties van de waterstand. 
 

h : : het invloedsgebied van het afslagproces (boven en onder de waterspiegel). 
n : : de totale oeverlijnverschuiving  

H : golfhoogte bij de oever [ m ] 
z  : waterspiegelniveau [ m ] 

oeverz  : niveau bovenkant steiloever [ m ] 

ssz  : niveau bovenkant stortsteen [ m ] 

2.3 Grondsoort 
In Waqbank zijn vijf klassen oevermateriaal beschikbaar. Tabel 2.1 geeft voor verschillende 
klassen, de sterktecoëfficiënt voor oevermateriaal (cE) en de kritieke schuifspanning voor 
erosie ( c ). Zie Spruyt-de Boer (2011) voor een verdere omschrijving en implementatie van 
klassen in Waqbank. 
 
Tabel 2.1 Klassenindeling grondsoorten oevererosiemodule (bron: Verheij et al, 1995) 
Klasse Grond cE (m-1s-1) c  (Pa) 

0 Beschermde oever 0  
1 Begroeide oever 0,02 10-4 95 
2 Goede klei 0,6 10-4 3 
3 Matig / slechte klei  2 10-4 0,95 
4 Zand 12,5 10-4 0,15 
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2.4 Afvoercurves 
In Waqbank is de mogelijkheid verwerkt om meerdere afvoerniveaus mee te nemen. Hierdoor 
kan de potentiële oevererosie voor een gediscretiseerde afvoercurve worden bepaald. De 
jaarlijkse afvoercurves voor de Maas en de IJssel zijn weergegeven in Figuur 2.3. Deze 
afvoercurves zijn gebaseerd op gemeten afvoerreeksen in de periode van 1 januari 1991 tot 
1 januari 2011. Zowel de afvoerreeks van de IJssel als de Maas zijn verdeeld in 5 stappen. 
De discretisatie van de afvoercurves is geen triviale handeling. Vooraf kan niet worden 
bepaald welke afvoeren hiervoor gekozen moeten worden en hoeveel. In bijlage A wordt een 
toets geformuleerd waarmee de kwaliteit van de discretisatie lokaal beoordeeld kan worden. 
De toets bestaat uit een figuur van de waterstanden en een figuur van de snelheden 
waarbinnen tevens het erosiegevoelige gebied staat aangegeven. Omdat het effect van de 
afvoerniveaus per locatie kan verschillen wordt het aangeraden om de discretisatie niet te 
grof te maken.  
 

 
Figuur 2.3 Afvoercurves en geschematiseerde afvoercurves van de Maas (links) en de IJssel (rechts), gebaseerd 

op de periode 1 januari 1991 t/m 1 januari 2011.  

2.5 Scenario’s 
In deze studie is het oevermateriaal en de oeververdediging gevarieerd voor zowel de IJssel 
als de Maas. Als oevermateriaal zijn zand en goede klei doorgerekend (klassen 2 en 4 van 
Tabel 2.1). Voor de oeververdediging verschillen de Maas en de IJssel. Langs de Maas zijn 
twee mogelijkheden bekeken: geen oeververdediging en een oeververdediging op 1 meter 
onder gemiddelde waterstand. Voor de oeververdediging langs de IJssel zijn drie variaties 
doorgerekend:  
1) geen oeververdediging;  
2) oeververdediging op 1 m +OLR  
3) oeververdediging op 1 m +OLR tot km 940 en vanaf km 940 lineair aflopend tot OLR. 
 
Met deze drie variaties kunnen de Waqbank resultaten worden vergeleken met schattingen 
uit de eerder genoemde studie naar de morfologische effecten van de KRW-maatregelen 
langs de IJssel. Hierin wordt ten behoeve van Kader Richtlijn Water (KRW) op enkele locaties 
de oeververdediging verwijderd. De verschillende scenario’s worden omschreven in Tabel 
2.2. 
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Tabel 2.2 Scenario’s voor de casestudie.  

Scenario Rivier Oevermateriaal Ontstening 
MA Maas klei volledig 
MB Maas klei 1 m onder gem. waterstand 
MC Maas zand volledig 
MD Maas zand 1 m onder gem. waterstand 
YA IJssel klei volledig 
YB IJssel klei 1 m +OLR 
YC IJssel zand volledig 
YD IJssel zand 1 m +OLR 

YE IJssel klei Tot km 940: 1 m +OLR, 
Vanaf km 940:1 m +OLR tot 0 m +OLR 

YF IJssel zand Tot km 940: 1 m +OLR, 
Vanaf km 940:1 m +OLR tot 0 m +OLR 

 
Voor de bepaling van de erosie door scheepsgolven is het beter om de vaargeul te gebruiken 
dan de rivieras. Voor de Maas was deze echter niet beschikbaar en is er daarom voor de 
Maas gebruik gemaakt van de rivieras. Hierdoor wordt het verschil in erosie door 
scheepsgolven tussen de binnenbochten en de buitenbochten niet meegenomen in de 
modelberekeningen. Voor de IJssel is wel gebruik gemaakt van een aparte rivieras en 
vaargeulas. Verder is gebruik gemaakt van de invoer vermeld in Tabel 2.3. Zie Spruyt-de 
Boer (2011) voor een omschrijving en de implementatie van deze parameters in Waqbank. 
 
Tabel 2.3 Gebruikte parameters voor de Casestudy. 
Parameter Waarde 
Type schip RHK ship / motorship 
Vaarsnelheid schepen 
zonder rivierstroming 

6,0 m/s 

Aantal schepen 24 000 
Diepgang schepen 1,20 m 
Periode 10 jaar 
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3  Detectie van de oeverlijnen 

Het bepalen van de oeverlijnen langs zowel de Maas als de IJssel verloopt grotendeels goed, 
ook in gebieden waar de rivier veel in contact staat met meren en jachthavens zoals te zien is 
in Figuur 3.1 en Figuur 3.2 voor de Maas. Voor de IJssel wordt de oeverlijn in dergelijke 
situatie ook goed bepaald.  
 
Hieronder volgen enkele zaken die opvielen tijdens de oeverlijndetectie en wellicht verbeterd 
kunnen worden.  

 
Figuur 3.1 Bepaalde oeverlijnen langs de Maas. De kleuren betekenen het volgende: rood is water, groen zijn de  

droge locaties en roze is de initieel bepaalde oeverlijn. 

 
Figuur 3.2 Bepaalde oeverlijnen langs de Maas, detail uit Figuur 3.1. 
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Opmerkingen: 
1) Op sommige locaties is de bepaalde oeverlijn niet glad, er ontstaan onrealistische 
scherpe hoeken die niet terug te zien zijn in de waterdieptekaart. Deze onrealistische 
oeverlijnen zijn te zien in Figuur 3.3 en ook aan de linkerkant in Figuur 3.2. Dit leidt bij het 
bepalen van nieuwe oeverlijnen tot problemen. De scherpe hoeken ontstaan op locaties waar 
in het zomerbed vlak naast de oever in het model een positieve waterdiepte aanwezig is. Dit 
zou mogelijkerwijs verbeterd kunnen worden door de waterstanden in de rivieras te gebruiken 
bij de detectie. Een verdere beschrijving van deze observatie is te vinden in bijlage B.  

 
Figuur 3.3 Oeverlijnen IJssel. 
 
2) De oeverlijndetectie bleek in een enkel geval afhankelijk van de lengte van het 
gekozen gebied. Wanneer voor de Maas de oeverlijndetectie uitgevoerd wordt voor een 
deelgebied, dan is de gevonden oeverlijn anders dan wanneer een groter stuk meegenomen 
wordt. Het verschil is zichtbaar in de rivierbocht nabij Maasbracht, zie Figuur 3.4 en Figuur 
3.5. 
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Figuur 3.4 Bepaalde oeverlijn voor de gehele Maas (nlim = 0). 
 

 
Figuur 3.5 Bepaalde oeverlijn met het eerste deel van de Maas (n = 1:1000). 
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4  Berekening van de oevererosie 

4.1 Bepaling verschoven oeverlijnen 
Het bepalen van de verschoven oeverlijn, ontstaan door 10 jaar oevererosie, verloopt zowel 
in de Maas als in de IJssel grotendeels goed, zoals te zien in Figuur 4.1 en Figuur 4.2. In de 
figuren zijn de resultaten voor de verschillende scenario’s met verschillende kleuren 
weergegeven. De kleiige oevers liggen dicht bij de oorspronkelijke oeverlijn. De zandige 
oevers eroderen, zoals verwacht, een stuk meer.  
 
De nieuw berekende oeverlijnen over de gehele rivier langs de IJssel en de Maas aparte 
bijlage E aan dit rapport toegevoegd. Het wordt aanbevolen om de gevonden erosiekaarten 
van de IJssel en de Maas voor te leggen aan experts met gebiedskennis. Hieruit kan een 
inschatting worden gemaakt van het vermogen om erosiegevoelige oevers te lokaliseren. 
Hieronder worden wederom enkele zaken besproken die voor verbetering vatbaar zijn.  
 
1) De verschoven oeverlijn kan zichzelf snijden, zie bijvoorbeeld de (scherpe) bocht in 
Figuur 4.3. Deze presentatie is incorrect en kan verwarrend zijn bij de detectie van relatief 
erosiegevoelige locaties. Voor de berekening van de erosievolumes is dit een groter 
probleem.  
 
2) Wat verder opvalt, is een zeer grote piek in de erosie van de Maas nabij Stein 
(Limburg), zie Figuur 4.4. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen aparte lijn voor de vaarweg 
is gebruikt, maar de as van de rivier. Op de locatie van de erosiepiek loopt de as over een 
ondiepte. Bij het berekenen van de erosie door scheepsgolven wordt de diepte in de vaargeul 
gebruikt. Op deze locatie is de diepte in de rivieras zeer klein, wat leidt tot een golfhoogte van 
ongeveer 10 meter en een onrealistische hoge erosie. 
 

 
Figuur 4.1 Nieuwe oeverlijnen langs de Maas voor verschillende scenario’s. 
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Figuur 4.2 Nieuwe oeverlijnen langs de IJssel voor verschillende scenario’s. 
 

 
Figuur 4.3 Nieuwe oeverlijnen langs de Maas voor scenario MD. 
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Figuur 4.4 Onrealistische oeververplaatsing langs de Maas. 

4.2 Berekende erosievolumes langs de Maas 
In Figuur 4.5 zijn voor elk scenario de erosievolumes per kilometer in de Maas getoond. 
Doordat er een groot verschil in erosievolumes zit voor en na kilometer 50, zijn in Figuur 4.6 
opnieuw de erosievolumes getoond, maar met een andere schaal. 
 
Te zien is dat de scenario’s met zand (MC en MD) veel meer erosie hebben dan de 
scenario’s met klei (MA en MC). Dit is ook verwacht vanwege de lagere kritieke snelheid voor 
zand.  
 
Verder is te zien dat tussen kilometer 0 en 50 een hogere erosie waar te nemen is. Dit komt 
doordat de waterdiepte in dit deel lager is dan in de rest van de Maas. Dit leidt in het model 
tot hogere snelheden, en hogere scheepsgolven, wat uiteindelijk weer leidt tot meer erosie. In 
realiteit zullen hier weinig schepen varen, aangezien die in dit gebied gebruik zullen maken 
van het Julianakanaal. In de Waqbank berekening is er echter vanuit gegaan dat hier 24.000 
schepen per jaar langskomen.  
 
De resultaten geven aan dat de sedimentlast als gevolg van het verwijderen van de 
oeverbescherming vooral in het stuwpand tussen ongeveer kmr 10 en kmr 70 (d.i. dat deel 
van de Maas waarlangs het Julianakanaal ligt) een relatief verschil geeft. Daarbuiten is er 
locaal extra erosie als gevolg van het verwijderen van de oeverbescherming gevonden. De 
lengte van dit stuwpand is langer dan de andere op de Maas, het verval binnen het stuwpand 
is evengoed groter. Binnen dit stuwpand zijn de waterstandsverschillen rondom het 
gemiddelde groter dan in de andere panden waardoor het verwijderen van de 
oeverbescherming een extra eroderend effect kan hebben.  
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De waterstanden langs de oever worden op enkele plaatsen overschat met een overschatting 
van het erosievolume als gevolg; dit wordt verder toegelicht in bijlage B. Omdat de 
waterstand op de rivieras bij benadering gelijk is aan de waterstand aan de oever, kan deze 
fout verholpen worden door de waterstand op de rivieras te nemen. 
 

 
 
Figuur 4.5 Erosievolumes in de Maas per kilometer per jaar. 

 
Figuur 4.6 Erosievolumes in de Maas per kilometer per jaar (ingezoomd). 
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4.3 Berekende erosievolumes langs de IJssel 
 
In Figuur 4.7 zijn voor de scenario’s met zand de erosievolumes in de IJssel getoond. In 
Figuur 4.8 zijn voor de scenario’s met klei de erosievolumes in de IJssel getoond. 
 
Zoals verwacht zijn de volumes fors hoger voor zandige oevers dan voor klei. Zand geeft 
ongeveer 20 keer zoveel erosie als klei. Dit komt door de lagere in Waqbank opgegeven 
kritieke schuifspanning van het zand, voor zand is dit 3,0 N/m2 voor klei is dit 0,15 N/m2.  
 
Verder is te zien dat de erosievolumes afnemen in benedenstroomse richting. Dit is te 
verklaren doordat benedenstrooms de oevers langs de IJssel lager worden. Ook wordt bij de 
lage afvoeren de waterdiepte benedenstrooms groter, dit leidt tot lagere scheepsgolven en 
stroomsnelheden. 
 
Het is ook te zien dat de verwijderde oeverbescherming effect heeft op de berekende 
hoeveelheid erosie. Het verschil tussen deze twee scenario’s is tot kilometer 925 klein, maar 
daarna neemt het verschil toe. Dit wordt veroorzaakt doordat het verschil in waterstand 
tussen de verschillende afvoerniveaus vermindert in benedenstroomse richting waardoor de 
waterstanden dichter bij de OLR en de oeverbescherming komen te liggen.  
Ook het verschil tussen OLR +1 en OLR +x m is goed waar te nemen in de grafieken. Vanaf 
kilometer 940 ontstaat er een verschil in erosievolumes. 
 

 
Figuur 4.7 Erosievolumes per kilometer per jaar in de IJssel voor scenario’s met zand. Verschillende 

oeververdedigingsniveaus zijn weergegeven: geen oeververdediging, oeververdediging tot 1 m + OLR en , 
oeververdediging tot OLR +  x m. 
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Figuur 4.8 Erosievolumes per kilometer per jaar in de IJssel voor scenario's met klei. Verschillende 

oeververdedigingsniveaus zijn weergegeven: geen oeververdediging, oeververdediging tot 1 m + OLR en , 
oeververdediging tot OLR +  x m. 

 
In Figuur 4.9 zijn schattingen van de relatieve erosievolumes als gevolg van de KRW-
maatregelen geplot, hierbij zijn de resultaten van de linker- en de rechteroever bij elkaar 
opgeteld. In Van der Mark et al. (2011) is op basis van een literatuurstudie en expert-
judgement een schatting gemaakt van de evenwichtsoever die ontstaat nadat de 
oeververdediging (deels) verwijderd wordt én de snelheid waarmee dit proces verloopt. 
Onder de aanname van een prismatische oever is het te eroderen volume per maatregel 
berekend. Hierbij werd rekening gehouden met het ontsteningsniveau en het volume dat al 
verwijderd zou worden bij de geplande vergraving van de oever bij aanleg, voor meer 
informatie zie Van der Mark et al. (2011). De resultaten hiervan zijn in Figuur 4.10 
weergegeven. 
 
De methoden waarmee de volumes berekend zijn verschillend, zodat vergelijking van de 
methoden eigenlijk niet mogelijk is. In het expert-judgement worden volumes berekend aan 
de hand van een inschatting van de te verwachten evenwichtsoever, maar deze inschatting is 
locatieonafhankelijk (verschillende stroomcondities bijvoorbeeld tussen binnen- en 
buitenbocht worden niet meegenomen). Waqbank rekent geen evenwichtsoever uit, maar 
een initiële erosie in jaar 1 die wordt vermenigvuldigd met 10 om de erosie na 10 jaar te 
verkrijgen. Waqbank neemt wel locatieverschillen mee, zoals verschillen tussen binnen- en 
buitenbocht. 
 
De resultaten van Waqbank zijn van dezelfde ordegrootte als de berekende erosievolumes 
van Van der Mark et al. (2011). Vooral de resultaten bij een zandige oever komen overeen 
met de uit expert-judgement berekende resultaten.  
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De vorm van de erosie komt ook goed overeen, echter in enkele locaties is er in de schatting 
uit Van der Mark et al. (2011) erosie waar te nemen terwijl dit niet terug te vinden is in 
Waqbank, bijvoorbeeld rond kilometer 987. Dit wordt verklaard doordat een correcte 
implementatie van de maatregel een aanpassing van de Waqua-schematisatie vraagt waarin 
achter een niet-ontsteende vooroever een meestromende geul wordt gegraven. Binnen deze 
studie zijn enkel de parameters binnen Waqbank aangepast. Voor deze locatie was dat een 
volledig beschermde oever en dus wordt hier geen erosie waargenomen in de berekeningen.  
 

 
Figuur 4.9 Schatting met Waqbank van relatieve erosievolumes als gevolg van de verlaagde oeverbescherming in 

de IJssel t.o.v. de situatie zonder KRW maatregelen. 
 

 
Figuur 4.10 Expert-judgement van het relatieve erosievolumes als gevolg van de verlaagde oeverbescherming in de 

IJssel t.o.v. de situatie zonder KRW maatregelen. 
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5  Discussie 

Waqbank is een model waarmee de verwachte relatieve oevererosie van een rivier 
bestudeerd kan worden. Het maakt inzichtelijk welke locaties gevoeliger zijn voor erosie in 
vergelijking met zijn buurlocaties. In eerste instantie wordt dit bepaald door lokale 
stroomsnelheden en nabijheid tot de vaargeul. Maar dit kan lokaal worden beïnvloed door 
oeverbescherming, de aanwezigheid van stuwen en oeverhoogtes. Waqbank geeft geen 
informatie over absolute oevererosie.  
 
De huidige versie van Waqbank presenteert o.a.  berekende erosievolumes. Een inschatting 
van de erosievolumes kan gebruikt worden om de berekende oeverlijnterugschrijding aan te 
vullen met een indicatie voor de sedimentlast als gevolg van de oevererosie. De modellering 
van de erosievolumes of oeverterugschrijding binnen Waqbank is niet in staat om de 
convergentie naar een evenwichtsoever te beschrijven. Een belangrijke reden hiervoor is dat 
de terugkoppeling tussen de geërodeerde oever en de waterbewegingen ontbreekt. De 
berekening van de oeverterugschrijding en erosievolumes kan daarom enkel geldig zijn 
binnen een simulatieperiode waarin de oeverterugschrijding nog geen significant effect heeft 
op de waterbewegingen. Een eventuele verificatie van het model zou daarom enkel voor 
deze periode zinnig zijn. De berekende volumes zijn waardevol in relatieve zin en worden 
daarom ook zodanig gebruikt in deze analyse. Bij afwezigheid van een verificatie wordt 
aanbevolen om de erosievolumes in relatieve zin te presenteren.   
 
In deze studie is een vergelijking gemaakt met de erosievolumes berekend in de studie naar 
de morfologische effecten van de KRW-maatregelen langs de IJssel. De inschatting uit Van 
der Mark et al. (2011) was gebaseerd op expert-judgement. Met Waqbank zijn deze 
maatregelen ook doorgerekend voor een oever met zand en een oever met klei. De 
uitkomsten van Waqbank geven op het merendeel van de locaties ofwel een onderschatting 
(kleioever) ofwel een overeenkomende schatting (zandoever) vergeleken met de uit expert-
judgement verkregen jaarlijkse erosievolumes. Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden 
dat Waqbank in de huidige staat het expert-judgement kan vervangen of, bij kennis van de 
juiste zand/klei verhouding, deze zelfs kan verbeteren. In de eerste plaats zijn de 
vergelijkingen binnen Waqbank ontworpen om inzicht te geven in initiële oevererosie en kan 
daardoor dus niet gebruikt worden voor inzicht in het temporeel verloop van de oevererosie. 
Waqbank zet de gevonden erosie voort en zal zo mettertijd niet naar een evenwichtsoever 
convergeren. Daarnaast is het voorbarig om deze redelijke schatting te interpreteren als een 
validatie voor wat betreft inschattingen van initiële oevererosie. Hoewel Waqbank 
formuleringen van het gevalideerde BEM bevat is de modellering verschillend. Indien de 
berekende volumes in absolute zin gebruikt gaan worden, moet Waqbank een 
kalibratieproces ondergaan en moet er nagedacht worden over een mogelijke validatie.  
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6  Conclusies 

 Waqbank is toegepast op lange riviertrajecten. De Maas is doorgerekend van 
Eijsden tot aan Raamsdonkveer, een traject van ongeveer 250 km. De IJssel is 
doorgerekend vanaf de IJsselkop tot aan het Ketelmeer, een traject met lengte 
van ongeveer 120 km.  

 De bepaling van de oeverlijnen gaat grotendeels goed en is sterk verbeterd ten 
opzichte van vorig jaar.  

 De bepaling van de potentiële oevererosie verloopt op de meeste locaties goed. 
 Bij de bepaling van de potentiële nieuwe oeverlijnen en potentiële erosievolumes 

levert Waqbank plausibele verschillen tussen zand en klei, de 
modelberekeningen geeft voor een zandige oever ca. 20 keer meer oevererosie 
dan voor een oever van klei.  

 Ook wat betreft de verschillen tussen beschermde en (deels) onbeschermde 
oevers zijn er plausibele resultaten gevonden. 

 Bij een vergelijking met schattingen uit expert-judgement (Van der Mark et al, 
2011) van erosie tot aan de evenwichtsoever langs de IJssel genereert Waqbank 
potentiële erosievolumes van dezelfde ordegrootte.  

 
Daarnaast zijn er enkele locale technische onvolkomenheden gedetecteerd zoals: 

 Bij rivierbochten of locale scherpe hoeken kunnen onrealistische oeverlijnen 
worden berekend. 

 Er zijn onregelmatigheden in de bepaling van de oeverlijn gedetecteerd.  
 Bij bepaling waterstanden langs de oevers worden droge delen meegenomen. 
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7  Aanbevelingen 

Algemeen 
 Het is waardevol om de erosiekaarten (bijlage E) voor te leggen aan experts met 

gebiedskennis zodat zij de kwaliteit ervan kunnen beoordelen. 
 De waarde van het huidige model van Waqbank zit in de classificatie/identificatie 

van erosiegevoelige locaties over lange riviertrajecten. Het wordt aanbevolen om 
deze sterke kant te blijven benadrukken en de suggestie naar absolute erosie te 
voorkomen.  

 Het wordt aangeraden om het gedrag van afnemende erosie naar een 
evenwichtsoever, mee te nemen in Waqbank. Hiervoor moet worden onderzocht 
of de berekende oevererosie in het eerste jaar, gebruikt kan worden voor een 
inschatting van de evenwichtssituatie.   

 De erosiegevoeligheid van de oever kan worden aangegeven met een kleur 
langs de initiële oeverlijn. Op deze manier wordt het relatieve karakter van de 
modelresultaten benadrukt en is ook het probleem van de zichzelf kruisende 
oeverlijn verholpen. 

 De bepaalde erosievolumes kunnen worden gebruikt om de erosielast weer te 
geven. De erosielast is een kwalitatieve maat (zonder dimensie) die de relatieve 
mate van erosie in kaart brengt. De erosielast kan gepresenteerd worden met 
een onderscheid in linker- en rechteroever.  

 De gevoeligheid op de resultaten voor de keuze van de afvoer waarmee de 
representatieve oeverlijn wordt bepaald kan worden onderzocht. Het wordt 
aanbevolen om hierbij onderscheid te maken tussen de effecten in 
oeverlijndetectie en berekend erosievolume.  

 Het wordt aanbevolen om duidelijk te maken dat de schematisatie van de 
hydrograaf doorwerkt op de resultaten als deze te grof wordt gekozen.  

 De toevoeging van enkele controlefiguren waarmee de discretisatie van de 
hydrograaf per locatie kan worden beoordeeld wordt geadviseerd. Dit zijn figuren 
van stroomsnelheid en waterstand in langsrichting. 

 
Technisch 

 Voor de erosie door golven wordt aangeraden om de waterstanden uit de rivieras 
te gebruiken.  

 Voor de erosie door stroming wordt aangeraden om de erosie onafhankelijk te 
maken van de representatieve oeverlijn. Erosie kan worden meegenomen 
wanneer de stroming boven de kritieke snelheid en de waterstand boven de 
eventuele oeverbescherming uitkomt. 

 De mogelijkheid om verkeersintensiteit per km op te geven creëert de 
mogelijkheid om de erosievoorspelling in verkeersarme deeltrajecten (zoals de 
Maas ter hoogte van het Julianakanaal) te verbeteren.  

 Een restrictie op de golfhoogte wordt aangeraden.  
 Een User Interface zou de invoer vergemakkelijken, maar deze aanbeveling 

wordt pas relevant als Waqbank de gewenste functionaliteit kent. Zo zou een 
koppeling met de door Rijkswaterstaat gebruikte rivierkilometers nuttig zijn bij de 
invoer en interpretatie van de resultaten. Invoerproblemen met ontbrekende 
(bijvoorbeeld in de IJssel) of dubbele (bijvoorbeeld in de Maas) kilometers 
zouden zo voorkomen kunnen worden.  
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A  Schematisatie van de hydrograaf 

In de casestudie wordt gebruik gemaakt van een gediscrediteerde afvoercurve om het effect 
van verschillende afvoeren mee te nemen in de oevererosieberekening. Hoe de afvoercurve 
gediscrediteerd wordt heeft een effect op de resultaten. Het is derhalve belangrijk inzicht te 
hebben in deze effecten. 
 
Er is geen methode om a priori de juiste afvoerniveaus te bepalen. Het is wel mogelijk om 
inzicht te krijgen in de grenzen waarbinnen erosie door scheepsgolven en erosie door 
stroming een rol spelen. De figuren die dit inzicht kunnen geven vereist dat enkele Waqua-
berekeningen worden gedaan waaruit de waterstanden en stroomsnelheden bij verschillende 
afvoerniveaus worden gehaald. Door binnen deze figuren de relevante fysische grootheden 
als kritieke snelheid en golfhoogte weer te geven kan de invloed van een afvoer binnen een 
erosiemechanisme worden gekwalificeerd.  

A.1 Hulpfiguur waterstanden  
In Figuur A.1 zijn als voorbeeld de waterstanden op de Maas voor verschillende afvoeren 
weergegeven in een traject rond Ooijen en Aaijen. Naast de waterstanden is met een 
stippellijn het gebied waarbinnen erosie door scheepsgolven plaats kan vinden aangegeven. 
Voor de bepaling van dit gebied is het vereist dat de representatieve oeverlijn al is afgeleid. 
Het invloedgebied van scheepsgolven is afgeleid uit de eis binnen Waqbank dat er erosie 
door (scheeps)golven optreedt wanneer de waterstand zowel maximaal een halve golfhoogte 
onder de representatieve oeverlijn ligt én maximaal twee golfhoogtes boven deze oeverlijn 
ligt, zie ook paragraaf 2.2. De knik in de waterstanden bij lage afvoer wordt veroorzaakt door 
de stuwing van de rivier. Uit deze figuur kan worden afgeleid dat uit de set van gemaakte 
Waqua-berekeningen, de waterstanden van 100 m3/s tot 278 m3/s een bijdrage zullen leveren 
aan de erosie door golven. Tevens laat de figuur zien dat een afvoer van 400 m3/s op de 
gedeeltes bovenstrooms van de stuwpanden geen erosie door golven zal genereren maar 
wel in het gedeelte direct bovenstrooms van de stuw. Bij hogere afvoeren zal voor dit traject 
(nagenoeg) geen erosie door golven meegenomen worden.  
Omdat ook de hoogten van de oeverbescherming en de oeverhoogtes van belang zijn, is het 
daarnaast ook van belang om de hoogte-informatie van de oeverbescherming en de 
oeverhoogtes mee te nemen in de figuur met waterstanden.  

A.2 Hulpfiguur stroomsnelheden  
Voor de erosie door stroming zijn in eerste instantie de stroomsnelheden van belang, bij 
verdere analyse krijgen tevens de waterstanden een betekenis. Figuur A.2 toont de 
snelheden bij verschillende afvoeren voor het al eerder besproken gebied. Daaroverheen zijn 
met stippellijnen de kritieke stroomsnelheden weergeven. Er vindt erosie door stroming plaats 
als deze stroomsnelheden overschreden worden. De lage afvoeren dragen nu nauwelijks bij 
aan de oevererosie. Voor het inzichtelijk maken van de locaties die gevoelig zijn voor erosie 
door stroming moet er dus een hogere afvoer meegenomen worden. 
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Figuur A.1 Waterstanden in de Maas tussen n=2800 en n=3700, en zone waarin scheepsgolven voor erosie 

zorgen. 
 

 
Figuur A.2 Snelheden langs de linkeroever van de Maas tussen n=2800 en n=3700, en kritieke snelheden. 
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B  Waterstanden 

Een probleem bij het bepalen van de oevererosie is dat het bepalen van de waterstanden 
langs de oevers niet goed verloopt. Doordat stukken van droge gebieden meegenomen 
worden, ontstaan er onrealistische pieken in de waterstand. Dit is te zien in Figuur B.1. In dit 
figuur zijn voor 4 afvoerniveaus de waterstanden langs de oever geplot. Voor de drie lage 
afvoeren zij hier grote pieken waar te nemen. Bij deze pieken heeft de waterstand voor alle 
afvoeren dezelfde waarden. Voor een afvoer van 1200 m3/s ligt de waterstand boven deze 
pieken en wordt deze goed bepaald, wel ligt deze bij de pieken dichter bij de bepaalde hoogte 
van de initiële oeverlijn.  
 

 
Figuur B.1 Waterstanden langs de linkeroever in een deel van de Maas voor verschillende afvoeren. 
 
Dat dit probleem veel voorkomt in zowel de Maas als de IJssel is te zien in Figuur B.2 en 
Figuur B.3, waarin de waterstanden voor Q = 100 m3/s zijn geplot. Er zijn in beide grafieken 
veel onrealistische fluctuaties in de waterstand waar te nemen. 
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Figuur B.2 Waterstanden langs de linkeroever van de Maas voor Q = 100 m3/s. 

 
Figuur B.3 Waterstanden langs de linkeroever van de IJssel voor Q = 250 m3/s. 
 
Deze onrealistische waterstanden hebben een effect op de bepaalde oeververplaatsing en 
geërodeerde volumes. Hier zijn drie redenen voor: 
 

1. Erosie door golven vindt plaats als de waterstand in een gebied ligt dat loopt van 2*H0 
onder de initiële oeverlijn tot 0,5*H0 boven de initiële oeverlijn. Op de locaties van de 
pieken liggen waterstanden van verschillende afvoeren op dezelfde hoogte, en 
ontstaat er bij meer afvoeren erosie door scheepsgolven dan bij normale 
waterstanden zou gebeuren. 
 

2. De waterstand lijkt op deze locaties hoger dan deze eigenlijk is. Dit resulteert in 
problemen als men gebruik maakt van oeverbescherming tot een bepaalde hoogte. 
Bij deze pieken kan de waterstand boven deze oeverbescherming uitkomen en extra 
erosie veroorzaken. 
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3. De erosiehoogte wordt onderschat. De erosiehoogte loopt normaal gesproken van 
2*H0 onder de waterstand tot aan de bovenkant van de steiloever. De afstand tot aan 
de bovenkant van de steiloever wordt verkort doordat de waterstand hoger lijkt dan 
deze eigenlijk is. Dit zorgt voor een vermindering van de erosievolumes.  

 
Punten 1 en 2 zorgen voor een overschatting van de oeververplaatsing. Punt 3 zorgt voor 
een onderschatting van de erosievolumes.  
 
Een mogelijke oplossing voor het probleem is om gebruik te maken van de waterstanden in 
de rivieras in plaats van langs de oever. 
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C  Erosiemechanismen in Waqbank 

C.1 Erosie door golven 
De berekening van de erosie door (scheeps)golven is gerelateerd aan het gebied tussen de 
waterstand minus tweemaal de golfhoogte (H) en de waterstand (WL) plus een half maal de 
golfhoogte: [WL-2H, WL+0,5H]. De erosie door scheepsgolven wordt berekend indien: 

– het gebied  [WL-2H, WL+0,5H] omvat de representatieve oeverlijn 
– het gebied  [WL-2H, WL+0,5H] komt in het geheel niet boven de oeverhoogte uit, 
– de waterstand boven de oeverbescherming uitkomt. 

Daarbij wordt opgemerkt dat de golfhoogte, H, afhankelijk is van de waterdiepte in de 
vaargeul. 
 
De erosieafstand door golven, die o.a. bepaald wordt door de golfhoogte, is daarmee 
afvoerafhankelijk.  
 
Scheepsgolven worden berekend met de volgende formule: 
 

 
Waarbij: 
a1 : Coëfficiënt gebaseerd op het type schip 
h : Waterdiepte in de vaargeul [m] 
s : Afstand van het schip tot de oever [m] 
Vship : Snelheid van het schip [m/s] 
  
 
Vervolgens wordt, als er geen demping optreedt, de oeverlijnverschuiving bepaald met: 

 
 
 
Als er wel demping optreedt, dan wordt de erosielengte bepaald met: 
 

 
Waarbij: 
µ : Parameter voor de golfdemping 
t : Tijd [s] 
cE : Sterkte coëfficiënt van het oevermateriaal 

C.2 Erosie door stroming 
Er wordt erosie door stroming meegenomen als aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

– De stroomsnelheid is groter dan de kritieke snelheid uc (deze kritieke snelheid is 
oeverafhankelijk) 

– De waterstand is boven de representatieve oeverlijn.  
– De waterstand is boven de oeverbescherming 
– De waterstand is lager dan de som van oeverhoogte en twee maal de golfhoogte.  

Daarnaast wordt opgemerkt dat de erosieafstand snelheids- en dus ook afvoerafhankelijk is. 



 

 

 
 
 
 
 

 
Schuivende marges 2011; casestudy IJssel en Maas 

 

1204153-003-ZWS-0005, 23 januari 2012, concept 
 

C-2  
 

De kritieke snelheid wordt als volgt bepaald: 
 

  
Waarbij:  
C : Chézy, deze heeft in Waqbank een constante waarde van 50 m½/s 

c : Kritieke schuifspanning [N/m2] 
 : Dichtheid van het water, deze heeft in Waqbank een constante waarde van 1000 m3/s 

g : Zwaartekrachtsversnelling [m2/s] 
 
In Waqbank worden de volgende waarden voor c en uc toegepast: 
 
Grondsoort c uc 
Vegetatie 95 4,92 
Goede klei 3 0,87 
Slechte klei 0,95 0,49 
Zand 0,15 0,20 

Tabel C.1 Waarde voor de schuifspanning en -snelheid die in Waqbank gebruikt worden 
 
Vervolgens wordt de erosieafstand bepaald met: 
 

 
Waarbij: 
E : Erosiecoëfficiënt van de oever, dit is afhankelijk van de kritieke schuifspanning 
t : Tijd [s] 
ub : Stroomsnelheid langs de oever [m/s] 
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D  Beperkingen van de oevererosiemodule 

[Deze tekst is overgenomen uit het Waqbank werkrapport.] 
 
De oevererosiemodule is bedoeld als hulpmiddel om in te kunnen schatten waar potentieel 
oevererosie plaats kan vinden en niet om de daadwerkelijke oevererosie te voorspellen. In 
deze sectie worden een paar beperkingen van de oevererosiemodule aangestipt. 
 
Homogene samenstelling oever 
Een van de belangrijkste beperkingen is dat de samenstelling van de oever homogeen wordt 
verondersteld. Dit is in de werkelijkheid niet het geval. Er worden vaak horizontale of verticale 
lagen waargenomen. In Figuur D.1 worden beide situaties weergegeven en de manier 
waarop het erosieproces plaatsvindt in het geval van horizontale lagen. Om verticale lagen te 
kunnen modelleren, kunnen verschillende waarden van Ec  worden gebruikt voor elke laag. 
De situatie met horizontale lagen is complexer, omdat in dit geval plotseling grote 
hoeveelheden oevermateriaal in een keer naar beneden kunnen glijden.  
 
Alleen oevererosie langs initiële oeverlijn wordt bepaald 
Er wordt alleen oevererosie bepaald voor de opgegeven initiële oeverlijn (behorende bij een 
gemiddelde afvoer). In werkelijkheid is het echter ook mogelijk dat er oevererosie op andere 
locaties plaatsvindt. 
 
Alleen erosie door scheepsgolven en stroming 
In de oevererosiemodule wordt alleen erosie door scheepsgolven en stroming gemodelleerd. 
Andere erosiemechanismen zoals windgolven, uitstromend grondwater, bevriezing en 
vertrapping door vee worden in de module niet meegenomen. 
 
Dwarsprofiel en bodemligging blijven constant 
Door oevererosie verandert lokaal de breedte van de rivier en ook zorgt het afgeslagen 
materiaal voor een andere bodemligging. Hierdoor veranderen ook de stromingscondities in 
de rivier en langs de oever. Aangezien de oevererosiemodule is gebaseerd uitkomsten van 
Waqua-berekeningen wordt deze dynamiek van de bodem en oevers echter niet 
meegenomen. 
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klei-1

klei-2

zand
 

a) verticale lagen      b) horizontale lagen 
 

t1
t2

klei-1

klei-2

zand
 

c) erosieproces in het geval van horizontale lagen 
 
Figuur D.1 Niet homogene oevers. 
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E Erosiekaarten 

De erosiekaarten zijn per rivierkilometer afgedrukt en worden bij dit rapport gevoegd in een 
apart bestand. 
 
 




