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1  Inleiding 

Rijkswaterstaat is op zoek naar een oplossing (eventueel een combinatie van methodes) voor 
het continu meten van het debiet in de situaties waarin nu niet of niet goed genoeg gemeten 
kan worden. Deze situaties zijn extreem hoge of lage waterstanden, getijdengebieden en 
kanalen met een relatief lage stroomsnelheid. In dit kader voert Deltares een verkenning uit 
naar de haalbaarheid voor het opzetten van een proeftuin, waarin vastgesteld moet worden 
wat de beste oplossing is om afvoer te bepalen in extreme situaties, met de focus op extreem 
hoge afvoer/ hoog water omstandigheden (zie Brand, 2011; Deltares memo “Plan van aanpak 
afvoermetingen”, 2012). 
 
Het idee om in een proeftuin te bewijzen welke oplossing het best werkt voor een extreme 
situatie is ontstaan tijdens een brainstormsessie in oktober 2011 met experts op het gebied 
van debietinformatievoorziening. Het uitgangspunt is dat er door overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen aan de proeftuin wordt deelgenomen. Het voordeel van een proeftuin is dat 
het meerdere partijen de mogelijkheid biedt om te bewijzen dat zij een geschikte oplossing 
voor deze problematiek hebben. Daarnaast biedt de proeftuin de mogelijkheid om 
veelbelovende technieken te testen en ontwikkelen, die mogelijk op termijn worden ingezet 
als debietmeetmethode onder extreme situaties. Aanvullend hierop is eerder tijdens de 
brainstormsessie van 2011 geconcludeerd dat een mogelijke kansrijke oplossing bestaat uit 
een combinatie van bestaande debietmeettechnieken (e.g. H-ADCP, ADM), 
radarstroomsnelheidsmetingen en 3d hydraulische modellen (Rutten et al., 2011). Een 
verkenning van deze oplossing is uitgewerkt in Paap et al. (2012). Als deze oplossing aan de 
verwachtingen voldoet, kan hiermee ook continu debietinformatie verkregen worden, met de 
gewenste kwaliteit, als er tijdelijk geen metingen verricht kunnen worden. 
 
De specifieke doelstelling van het proeftuinproject, is het toetsen van een oplossing voor het 
bepalen van het totaaldebiet onder extreem hoog water, waarbij uiterwaarden onder water 
staan en mee stromen. Hiermee wordt vastgesteld welke oplossing geschikt is om 
nauwkeurige en continue debietinformatie onder extreem hoog water te verkrijgen. De 
afvoersituaties laag water, getijdengebieden en kanalen vallen in eerste instantie buiten de 
scope van de proeftuin. Na voltooiing van de proeftuin wordt verwacht dat Rijkswaterstaat 
een oplossing heeft om bij hoogwater (met meestromende uiterwaarden) het totaaldebiet 
langs de natte doorsnede van de rivier te kunnen bepalen. De insteek van de proeftuin is dat 
Rijkswaterstaat zal zorgen voor de locatie en de infrastructuur om meetopstellingen langdurig 
te kunnen testen. Marktpartijen zorgen in een consortium met kennisinstituten voor 
debietdata door een combinatie van metingen en modellen in te zetten. Hierbij zal Deltares 
als onafhankelijke partij de methodes kunnen beoordelen op hun prestatie.  
 
In deze rapportage wordt de haalbaarheid getoetst voor het opzetten van een proeftuin voor 
debietbepalen tijdens (extreem) hoog water op basis van vooraf gedefinieerde 
haalbaarheidscriteria. De hier verstrekte informatie dient als basis voor Rijkswaterstaat om 
een besluit te nemen of de proeftuin gerealiseerd kan worden. In de analyse is de 
haalbaarheid van verschillende criteria getoetst die bepalend zijn voor het slagen van de 
proeftuin. Slechts enkele criteria vormen een breekpunt als hier niet aan wordt voldaan. De 
meeste criteria hebben vooral invloed op het doen slagen van de proeftuin. 
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2 Haalbaarheidscriteria 

Deltares heeft een voorstel gedaan voor criteria waarop de haalbaarheid voor het opzetten en 
inrichten van een “debietproeftuin” getoetst wordt (Deltares memo “Haalbaarheidscriteria voor 
proeftuin debietmeten”, 2012). Dit hoofdstuk bevat de inhoud van deze memo en de 
haalbaarheidscriteria zullen verder in dit rapport worden gebruikt om de haalbaarheid voor 
het opzet van een debiet proeftuin te toetsen. 

2.1 Uitgangspunten proeftuin 
Deltares voert deze haalbaarheidsstudie nadrukkelijk in samenspraak met Rijkswaterstaat uit. 
Personen die betrokken zijn bij dit proces staan weergegeven in Tabel 2.1. Deltares zal de 
benodigde informatie verzamelen om Rijkswaterstaat in staat te stellen om een onderbouwde 
beslissing te kunnen nemen of het loont om de proeftuin op te zetten.  
 
Tabel 2.1. Overzicht van personen die betrokken zijn bij de haalbaarheidsstudie voor de proeftuin. 

 
Uitgangspunt is dat er voldoende gelegenheid is om de vereiste metingen uit te voeren en dat 
er een verwachting is van meerdere hoog water events op de proeftuin locatie. Om hieraan te 
voldoen wordt verwacht dat de proeftuin gedurende 3 jaar operationeel moet zijn, zodat er 
voldoende gelegenheid is voor deelnemende partijen om de vereiste metingen uit te kunnen 
voeren en om de debietbepalingen te kunnen valideren met bestaande debietmethodieken. 
Daarom is het van belang dat er financieel draagvlak gecreëerd wordt voor deze periode van 
3 jaar. De voorgestelde haalbaarheidscriteria worden gepresenteerd in Tabel 2.2, waarbij 
deze in context staan van het te behalen einddoel van de proeftuin. 
 
 

Organisatie Onderdeel Contactpersoon 
Deltares Bodem- en 

grondwatersystemen 
Bob Paap 
Reinder Brolsma 
Bob Hoogendoorn 

Zee- en Kustsystemen Rinus Schroevers  
Verkenning en Beleid Marcel Bruggers 
Zoetwatersystemen Gerard Blom 

Rijkswaterstaat  Data-ICT-Dienst (DID) Gert Brand 
Stephany de Maaijer 
Petra Jeurissen 
Herman Peters 

Waterdienst Peter Heinen 
Dienst Limburg Jan Tekstra 
Dienst Oost Nederland Bert Go 
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2.2 Haalbaarheidscriteria 
Uitgaande van deze periode van 3 jaar dienen de in Tabel 2.2 genoemde 
haalbaarheidscriteria getoetst te worden. Hiermee kan beoordeeld worden of het mogelijk is 
om het opzetten en inrichten van een “debietproeftuin” als haalbaar te bestempelen.  
 
Tabel 2.2. Haalbaarheidscriteria voor het opzetten van een proeftuin. Deze criteria staan nader toegelicht in 

onderstaande tabel. 
 
1. Inrichting en praktijk proeftuin 2. Financiering en 

kosten 
3. Partners en deelnemers 4. Waarborging van 

de kwaliteit  
a. Minimaal vereiste 
meettechnieken en modellen: 
- Eén bestaande (conventionele) 
techniek voor continue 
debietbepaling; 
- Eén nieuwe techniek voor 
continue debietbepaling; 
- Eén numeriek model 
-Referentiemetingen van 
stroomprofiel (varende ADCP) en 
van bodemligging (Echolood). 
 
De continue meettechnieken 
moeten elke 10 minuten een 
debietwaarde kunnen leveren. 

- Er moet financieel 
draagvlak zijn voor 
doorlooptijd van 3 jaar; 
- Financiering vanuit 
meerdere partijen, dus 
niet alleen vanuit 
Rijkswaterstaat. 
 

Uitgangspunt is 
samenwerking tussen 
overheid, kennisinstituten 
en markt.  
 
Minimaal aantal: 
- Eén marktpartij; 
- Eén kennisinstituut/ 
   Universiteit; 
- Eén overheidsinstantie 
- Bij de betrokken partijen 
moet voldoende capaciteit 
beschikbaar zijn. 
 
Ambitie voor 
opeenvolgende jaren is 
toename in partners binnen 
de proeftuin. De proeftuin 
krijgt een open structuur die 
dit mogelijk maakt.  

- De in te zetten 
(configuraties van) 
technieken dienen zich 
naar verwachting 
voldoende te 
onderscheiden; 
- Resultaten van 
verschillend methoden 
moeten door een 
onafhankelijke partij 
vergeleken worden 
(incl. kwantificatie 
nauwkeurigheden); 
- Technieken voldoen 
naar verwachting aan 
kwaliteitseisen van 
Rijkswaterstaat 
(waaronder 
nauwkeurigheid en 
beschikbaarheid 
debietinformatie); 
- Technieken kunnen 
naar verwachting na 3 
jaar operationeel zijn in 
een permanente 
opstelling; 
- Het eindproduct moet 
een debietwaarde van 
de natte doorsnede 
geven; 
- Inzicht bij RWS in 
gebruikte technieken 
en rekenmethoden. 

 
 

b. Vergunningen dienen tijdig 
gegund kunnen worden: 
- Bouwvergunningen (vanuit 
waterschap, gemeente, beheerders 
etc.); 
- Zendvergunningen. 
 
c. Geschiktheid/ beschikbaarheid 
meetlocatie: 
- Verwachting van meerdere 
hoogwater events binnen de 
meetperiode; 
- Aanwezigheid infrastructuur of 
mogelijkheid tot aanleggen 
infrastructuur; 
- Locatie moet representatief zijn 
voor hoogwater problematiek. 
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Ad. 1a. Minimaal vereiste meettechnieken en modellen 
De in te zetten technieken worden niet voorgeschreven, maar dienen wel naar verwachting te 
kunnen voldoen aan de door Rijkswaterstaat gestelde kwaliteitseisen en binnen 3 jaar 
operationeel te kunnen zijn. Op basis van bestaande kennis van meetmethoden bij 
Rijkswaterstaat en Deltares, en op basis van de uitkomsten van de brainstormsessie in 2011, 
wordt gesteld dat in de proeftuin minimaal de volgende meettechnieken en modellen moeten 
worden ingezet (Rutten et al., 2011): 
 

 1 bestaande (conventionele) techniek voor continue debietbepaling, zoals een 
HADCP of ADM; 

 1 nieuwe techniek voor continue debietbepaling, zoals radar 
stroomsnelheidsmetingen of een HADCP voor kleine en ondiepe wateren. Gericht op 
hoog water situatie; 

 1 numeriek model; 
 Referentiemetingen van stroomprofiel en van bodemligging) die van voldoende 

kwaliteit moeten zijn. 
 
Van de beoogde meettechnieken moet het aantoonbaar zijn dat zij zich onderscheiden van 
andere technieken. 
 
Ad. 1b. Vergunningen dienen tijdig gegund kunnen worden 
De vergunningen vereist voor het inrichten van de proeftuin en het uitvoeren van de metingen 
dienen tijdig gegund te worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Bouwvergunningen; voor plaatsing van meetsystemen en aanleg infrastructuur; 
 Zendvergunningen voor radarsystemen. 

 
Ad. 1c. Geschiktheid/beschikbaarheid meetlocatie (bestaande metingen, infrastructuur, etc.) 
Aan de proeftuinlocatie worden de volgende criteria gesteld:  

 Er wordt verwacht dat er meerdere hoogwater-events met overstroming van 
uiterwaarden plaats zullen vinden gedurende de meetperiode; 

 Er dient een goede infrastructuur te zijn/te worden gecreëerd. 
 De locatie moet representatief zijn voor hoogwater problematiek. Hierbij wordt 

gekeken of er tijdens hoog water een situatie met meestromende uiterwaarden 
ontstaat, of het bij een splitsingspunt ligt en of er troebelheid van het water (sediment 
in suspensie) wordt verwacht. Ook scheepvaart is een aspect waarvan op de 
proeftuin locatie vastgesteld moet kunnen worden in hoeverre dit effect heeft op het 
verkrijgen van debietinformatie. Aanvullend hierop wordt nagegaan of andere extreme 
situaties op de locatie kunnen plaatsvinden, zoals laagwater situaties of 
getijdewerking.  

 Overige kenmerken: 
o Het is een pré als op de beoogde proeftuinlocatie reeds een conventioneel 

continu debietsysteem (ADM/HADCP) aanwezig is, die gebruikt kan worden 
ter validatie van andere methodieken onder een normaal afvoerregime. Als 
deze nog niet aanwezig is dient deze alsnog geïnstalleerd te worden, wat 
aanvullende kosten met zich meebrengt voor aankoop, installatie en 
onderhoud. 

o Er wordt nagegaan of er bij de aanvraag van radar zendvergunningen en 
bouwvergunningen rekening moet worden gehouden met andere landen. 
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Ad. 2. Financiering en kosten 
Er zijn meerdere potentiële afnemers van debietinformatie (zie Deltares memo “Plan van 
aanpak afvoermetingen”, 2012).  
 
Een criterium is dat de kosten voor de proeftuin gefinancierd zullen worden door de beoogde 
deelnemende partijen, dus Rijkswaterstaat, Deltares, TUD/WUR, ingenieursbureaus en de 
meetbedrijven. 
 
Ad. 3. Partners en deelnemers 
Afvoerbepalingen bestaan uit een combinatie van metingen (snelheid en/of waterhoogte) en 
een berekening om hier de afvoer uit te bepalen. Individueel deelnemende partijen hoeven 
niet zowel de meting als de modellering te doen, en samenwerking tussen deelnemende 
partijen wordt aangemoedigd om te komen tot debietinformatie. Uitgangspunt van de 
proeftuin is dat overheidsinstanties, kennisinstituten/universiteiten en marktpartijen 
gezamenlijk deelnemen. Hiertoe worden meerdere partijen uitgenodigd om een voorstel te 
doen voor het uitvoeren van metingen. Hierbij is een criterium dat van elk minimaal 1 partij 
mee doet, dus: 
 
• Minimaal één 1 marktpartij; 
• Minimaal één kennisinstituut/universiteit; 
• Minimaal één overheidsinstantie. Bij de betrokken partijen moet voldoende capaciteit 

beschikbaar zijn. 
 
Ad. 4. Waarborging van de kwaliteit 
Een belangrijk criterium voor het succesvol tot stand brengen van een “Debietproeftuin” is 
waarborging van de kwaliteit om te komen tot een oplossing voor het verkrijgen van continue 
en accurate afvoermetingen bij extreem hoog- en laag water, waarbij de huidige focus op 
hoogwater ligt. 

 De meettechnieken die in de proeftuin ingezet worden dienen zich onderling 
voldoende onderscheidend te zijn, zodat ze elk een toevoeging kunnen leveren. 
Afvoermetingen door verschillende partijen met een vergelijkbare techniek en 
configuratie is niet het doel van de proeftuin; 

 De verschillende methoden die in de proeftuin worden ingezet, dienen door een 
onafhankelijke partij onderling vergeleken te worden. Hierbij moeten ook de 
nauwkeurigheden in afvoerbepalingen van deze meetsystemen gekwantificeerd 
worden. De onafhankelijke partij zal geen metingen uitvoeren die concurrerend met 
marktpartijen zijn; uitgezonderd zijn technieken die een experimenteel karakter 
hebben en nog in onderzoeksfase zitten; 

 De in te zetten technieken dienen naar verwachting te voldoen aan de kwaliteitseisen 
van Rijkswaterstaat; 

 De technieken kunnen naar verwachting binnen 3 jaar operationeel te kunnen zijn in 
een permanente opstelling. 

 Het eindproduct moet een continue debietwaarde (elke 10 minuten) van de volledige 
natte doorsnede zijn; 

 Er moet inzicht zijn bij RWS in de gebruikte technieken en rekenmethoden. 
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Aandachtspunten  
Daarnaast heeft Deltares de volgende aandachtspunten gesignaleerd die effect kunnen 
hebben op het succes van de proeftuin. Hiervan wordt aangeraden deze bespreekbaar te 
maken, zowel bij de start van de proeftuin als gedurende de proeftuinperiode: 

 Verwachtingsmanagement: Het doel van de proeftuin moet bij alle deelnemende 
partijen geheel duidelijk zijn. Waarom willen we de vraag “continu debietmeten in 
overstroomde uiterwaarden” beantwoorden?; 

 De return on investment moet voor alle partijen duidelijk zijn; 
 Het onderwerp moet voldoende prioriteit behouden op de agenda van alle 

financierende partijen gedurende de totale doorlooptijd van de proeftuin. Dit betekent 
dat er ook de benodigde capaciteit bij de deelnemende partijen gecreëerd wordt. 
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3 Toetsing haalbaarheidscriteria  

Dit hoofdstuk beschrijft de toetsing van de haalbaarheidscriteria van de proeftuin op basis van 
de haalbaarheidscriteria geformuleerd in Hoofdstuk 2. Hier wordt beschreven of verwacht 
wordt of aan een criterium voldaan kan worden en geïdentificeerde knelpunten van criteria 
worden benoemd. Vermeld dient te worden dat er niet alle criteria een breekpunt zijn, in de 
zin dat er aan voldaan dient te worden om de proeftuin te kunnen starten. Van de overige 
criteria is de haalbaarheid wèl bepalend voor het doen slagen van de proeftuin. 
 
Er is geen garantie dat investering in een proeftuin bij voorbaat leidt tot volledig operationele 
debietmeettechniek(en). Wel wordt verwacht dat door in te zetten op meerdere technieken de 
slagingskans wordt verhoogd. Hierbij moet bedacht worden dat de door experts benoemde 
innovatieve meettechnieken met hoge potentie (Rutten et al., 2011), technieken zijn waarvan 
in de praktijk nog vastgesteld moet worden of ze geschikt zijn voor het verkrijgen van 
continue debietinformatie bij extreem hoog water. Juist dit is de aanleiding voor het opzetten 
van een proeftuin. 
 
Gebaseerd op de toetsing van de haalbaarheidscriteria die in H3.1-3.4 plaatsvindt, geeft 
Tabel 3.1 een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten. 
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Tabel 3.1a. Overzicht van de toetsing van de haalbaarheidscriteria voor de proeftuin. 
Categorie Criterium Haalbaarheid 
1. Inrichting 
en praktijk 
proeftuin 

a. Minimaal vereiste meettechnieken 
en modellen: 
 
- Eén bestaande (conventionele) 
techniek voor continue 
debietbepaling; 
- Eén nieuwe techniek voor continue 
debietbepaling; 
- Eén numeriek model; 
- Referentiemetingen van 
stroomprofiel (varende ADCP) en 
van bodemligging (Echolood). 

 
De continue meettechnieken dienen 
elke 10 minuten een (gemiddelde) 
debietwaarde te kunnen leveren. 

Haalbaar. 
 
De mogelijkheid voor inzet van meerdere technieken 
die nog in ontwikkeling zijn dient open gehouden te 
worden.  
 

b. Vergunningen moeten tijdig gegund 
kunnen worden: 
 
- Bouwvergunningen (vanuit 
waterschap, gemeente, beheerders 
etc.); 
- Zendvergunningen. 

Vermoedelijk haalbaar met mogelijke knelpunten. 
 
- Mogelijkheid van permanente zendvergunning voor 
Radar is niet gegarandeerd. 
- Onzekerheid in het geval buitenlandse bouw en/of 
zendvergunning nodig is. 
 

c. Geschiktheid/ beschikbaarheid 
meetlocatie: 
 
- Verwachting van meerdere 
hoogwater events binnen de 
meetperiode; 
-Aanwezigheid infrastructuur of 
mogelijkheid tot aanleggen 
infrastructuur; 
-Locatie moet representatief zijn voor 
problematiek bij hoog water. 

 
Het is een pré als op de beoogde 
proeftuinlocatie reeds een 
conventioneel continu debietsysteem 
aanwezig is. 

Haalbaar. 
2 geschikte meetlocaties afhankelijk van eisen en 
wensen van RWS; 
Alleen bij de locatie bij Lobith lijken alle kenmerken van 
hoogwater problematiek voor te komen, namelijk 
meestromende uiterwaarden, voldoende scheepvaart, 
troebelheid van water en is gelegen in een 
splitsingsgebied 
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Tabel 3.1b. Overzicht van de toetsing van de haalbaarheidscriteria voor de proeftuin. 

Categorie Criterium Haalbaarheid 
2. Financiering en kosten 
 

Er moet financieel draagvlak zijn 
voor doorlooptijd van 3 jaar. 

Nog niet bekend. 
Draagvlak vanuit RWS is aanwezig. 
Maar financiële committent is nog 
niet afgegeven. 
 

 Financiering vanuit meerdere 
partijen, dus niet alleen vanuit RWS. 

Mogelijk knelpunt. 
 
- Bijdrage vanuit kennisinstellingen 
en meetbedrijven zal beperkt zijn; 
- Mogelijkheden samenwerking met 
STOWA bieden perspectief. 

 
  



 

 
1206432-005-ZKS-0001, 12 november 2012, definitief 
 

 
Haalbaarheidsonderzoek proeftuin voor afvoermetingen tijdens hoog water 
 

10 

Tabel 3.1c. Overzicht van de toetsing van de haalbaarheidscriteria voor de proeftuin. 

Categorie Criterium Haalbaarheid 
3. Partners en deelnemers Uitgangspunt is samenwerking 

tussen overheid, kennisinstituten en 
markt. Minimaal: 
 
- Eén marktpartij; 
- Eén kennisinstituten/ universiteiten 
- Eén overheidsinstantie; 
- Bij de betrokken partijen moet 
voldoende capaciteit beschikbaar 
zijn. 
 
 

Mogelijk knelpunt. Mogelijk 
bereidheid tot deelname van: 
 
- Meetbedrijf; 
- Deltares, WUR en TU Delft; 
- RWS. 
 
Het verkrijgen van voldoende 
capaciteit is sterk gekoppeld aan de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van 
financieel draagvlak en zal daar dus 
van afhangen. 
 

4. Waarborging van de kwaliteit De in te zetten (configuraties van) 
technieken dienen zich naar 
verwachting voldoende te 
onderscheiden. 
 

Haalbaar. 

Resultaten van verschillende 
methoden moeten door een 
onafhankelijke partij vergeleken 
worden (incl. kwantificering 
nauwkeurigheden). 
 

Vermoedelijk haalbaar, maar de 
exacte eisen zijn nog niet volledig 
bekend. 

Technieken voldoen naar 
verwachting aan kwaliteitseisen van 
RWS (waaronder nauwkeurigheid en 
beschikbaarheid debietinformatie). 
 

Vermoedelijk haalbaar, maar de 
exacte eisen zijn nog niet volledig 
bekend. 

Technieken kunnen naar verwachting 
na 3 jaar operationeel zijn in een 
permanente opstelling. 
 

Dit wordt wel verwacht, maar is niet 
te garanderen in deze fase van het 
onderzoek. 

Het eindproduct moet een 
debietwaarde van het volledige 
dwarsprofiel zijn. 
 

Vermoedelijk haalbaar. 

Inzicht bij RWS in gebruikte 
technieken en rekenmethoden. 
 

Vermoedelijk haalbaar met mogelijk 
knelpunt. Meetbedrijven geven 
mogelijk geen volledig, maar wel 
voldoende inzicht in gebruikte 
methoden. 
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3.1 Inrichting en praktijk proeftuin 
 

3.1.1 Minimaal vereiste meettechnieken en modellen in proeftuin 
Hieraan kan worden voldaan. De verschillende combinaties van technieken omvatten zowel 
bestaande als nieuwe technieken, waarbij een koppeling wordt gemaakt naar modellen (3D, 
2D) om tot een volledige debietwaarde te kunnen komen. Onderstaand wordt aangegeven of 
het haalbaar is om de gewenste meettechnieken en modellen in te zetten of dat hier 
knelpunten zijn te verwachten: 

 
• Minimaal één bestaande (conventionele) techniek voor continue debietbepaling  

Dit is haalbaar. Hierbij wordt op basis van instantane metingen van de waterstand en 
stroomsnelheid elke 10 minuten een debietwaarde verkregen. Bestaande technieken 
die hiervoor in aanmerking komen zijn: 

o Akoestische debietmeter (ADM); 
o Horizontale ADCP. Momenteel is er bij Rijkswaterstaat nog discussie over de 

nauwkeurigheid van de verwerking va deze metingen tot debietwaarden, dus 
kan deze techniek nog niet als geheel conventioneel bestempeld worden. 

 
• Minimaal één nieuwe techniek voor continue debietbepaling  

Dit is haalbaar. De volgende technieken worden hier onderscheiden voor continue 
debietbepaling, waarvan verwacht wordt dat ze na de proeftuin periode van 3 jaar 
volledig inzetbaar kunnen zijn om continu debiet te bepalen: 

o Riversonde radar van CODAR voor oppervlakte stroomsnelheidsmetingen. Dit 
geeft een vlakdekkend beeld van de oppervlakte stroomsnelheden (zie Paap 
et al., 2012); 

o Doppler radar (k-band) van Sommer of Mutronics voor 
stroomsnelheidsmetingen op 1 punt aan wateroppervlak (zie Paap et al., 
2012); 

o HADCP voor kleine en ondiepe wateren (bv Teledyne RDI Channelmaster) 
Een dergelijke HADCP heeft als voordeel dat hij relatief goedkoop is en zou 
geschikt kunnen zijn om specifiek in de uiterwaarde te plaatsen om tijdens 
hoog water in dit deel de doorstroming te bepalen. Door deze informatie te 
combineren met afvoerinformatie verkregen met een ander meetsysteem dat 
in de hoofdgeul is geplaatst, kan het totaal debiet langs de dwarsdoorsnede 
van het riviersysteem bepaald worden.  

 
• Minimaal één numeriek model 

Dit is haalbaar. Er zijn diverse numerieke hydraulische 3-D modellen beschikbaar voor 
het berekenen van afvoeren uit gemeten waterstanden en stroomsnelheden. De 
meerwaarde van het gebruik van modellen ligt hem in de potentie om meetdata met 
modeldata te assimileren en op deze manier altijd continue debietwaarden te verkrijgen 
(elke 10 minuten), ook als er niet continu gemeten kan worden. Bij hoogwater kan het 
model de doorstroming in de uiterwaarden goed vertalen naar een deeldebiet voor de 
uiterwaarden en deze koppelen aan de data gemeten in de hoofdgeul, waarmee een 
totaaldebiet verkregen kan worden (zie Paap et al., 2012). Bij lage afvoer, en bij 
normale afvoer met verstoring van metingen door scheepvaart kan een model uitkomst 
bieden door data op verantwoorde wijze data te interpoleren. Op grond van het 
voorgaande wordt de combinatie van meten en modelleren als een oplossing gezien 
voor het verkrijgen van continue debietinformatie in extreme situaties. 
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De volgende modellen zijn hiervoor geschikt en staan nader beschreven in Paap et al., 
2012: 

o CCHE3D; 
o Delft3D; 
o MIKE3; 
o TELEMAC; 
o WAQUA/TRIWAQ. 
 

• Uitvoering referentiemetingen 
Dit is haalbaar. Regionale diensten van Rijkswaterstaat kunnen naar verwachting zelf 
referentiemetingen uitvoeren in de proeftuin, zonder dat aanvullende maatregelen nodig 
zijn. Door middel van samenwerking tussen verschillende regionale diensten van 
Rijkswaterstaat wordt de capaciteit gebundeld wanneer er vraag naar is. Dit betekent 
dat deze referentiemetingen voldoende prioriteit op de agenda’s moet hebben van de 
betrokken regionale diensten. Naar behoefte kan Rijkswaterstaat er voor kiezen deze 
werkzaamheden (deels) uit te besteden.  

o Hierbij gaat het om. Referentiemetingen van het stroomprofiel door middel van 
varende ADCP metingen;  

o Referentiemetingen van de bodemligging door middel van singlebeam of 
multibeam metingen. 

3.1.2 Vergunningen moeten tijdig gegund worden 
Hier bestaan mogelijk knelpunten. De mogelijkheid voor het verkrijgen van bouw- en 
radarzendvergunningen zijn verkend. 
 
• Bouwvergunningen 

Dit vormt mogelijk een knelpunt voor bepaalde locaties en technieken. Knelpunten voor 
de bouwvergunning voor Lobith en de Hondsbroeksche Pleij zijn gepeild op basis van 
bestaande ervaringen voor bouwvergunningen voor plaatsing van HADCP bij Lobith. 

o Bij de plaatsing van meetsystemen en bijbehorende infrastructuur zullen 
bouwvergunningen aangevraagd moeten worden bij de beheerder(s) van de 
proeftuin, i.e. waterschappen, gemeenten of particulier.  

o De doorlooptijd van een bouwvergunning (van aanvraag tot gunning) zal 
afhangen van de locatie en beschikbare ruimte. Hierbij moet al gauw aan 
enkele maanden gedacht worden. Een voorbeeld is de 2 maanden 
doorlooptijd voor gunning van de bouwvergunning bij de HADCP bij Lobith.  

o Bij grensgebieden, zoals bij Lobith, zal er tevens een bouwvergunning nodig 
zijn voor eventuele plaatsing van meetsystemen in het Duitse deel. Uit 
ervaring bij Rijkswaterstaat is gebleken dat de aanvraag van een 
bouwvergunning in Duitsland zeer lastig is (ervaring DON bij een poging om 
een ADM op de grens Nederland en Duitsland bij Lobith te plaatsen, waarbij 
de procedure is afgebroken). 

 
• Radar-zendvergunningen  

Dit vormt mogelijk een knelpunt. Het is nog onbekend of een permanente 
zendvergunning gegund zal worden en voor locaties bij grensgebieden zal mogelijk 
tevens een buitenlands zendvergunning benodigd zijn. Om de vergunningen tijdig te 
verkrijgen is het van belang om de vergunningaanvraag op tijd te starten. 

 
o Voor het gebruik van een radarsysteem zal een zendvergunning moeten 

worden aangevraagd. De CODAR Riversonde heeft een vergunning nodig om 
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in de bandbreedte van 350-450 MHz te opereren. CODAR - de fabrikant van 
de Riversonde - heeft aangegeven dat het signaal van de Riversonde tot 2 km 
draagt. In de praktijk moet blijken of dit daadwerkelijk zo is. Agentschap 
Telecom heeft in principe toegezegd een tijdelijke zendvergunning uit te willen 
geven (Contact Cees Boogaard met Agentschap Telecom, 2012). Door eerst 
een tijdelijke zendvergunning bij Agentschap Telecom aan te vragen kan 
gedurende een proefperiode vastgesteld worden wat de mate van storing van 
de Riversonde is voor andere frequentiegebruikers. De doorlooptijd van de 
aanvraag tot gunning van een zendvergunning wordt verwacht zo’n 4-8 weken 
te bedragen. 

o Een knelpunt kan de benodigde zendvergunning in België of Duitsland zijn, 
wanneer nabij de grens een radarsysteem wordt opgezet. Mogelijk kan de 
gunning van zendvergunningen bij grensgebieden (Nederland-Duitsland en 
Nederland-België) makkelijker gerealiseerd worden als er nauwere 
samenwerking met de desbetreffende buitenlandse waterbeheerders gezocht 
wordt. Medewerking van betrokken buitenlandse instanties (indien van 
toepassing) is in die zin een aanvullend criterium. De aanvraag van een 
Duitse zendvergunning zal via Agentschap Telecom verlopen en de kans op 
gunning en bijbehorende doorlooptijd is op dit moment onbekend. 

3.1.3 Geschiktheid en beschikbaarheid meetlocatie 
Hier kan een knelpunt optreden. De locatie voor een proeftuin voor debietmeten is nog niet 
bepaald. In dit rapport worden de volgende vier mogelijke locaties beschouwd, waar grote 
behoefte aan continue afvoerinformatie bij hoogwater is. Deze locaties worden ook als 
strategische meetlocaties erkend. 

1. Rijn bij Lobith, nabij splitsing Bovenrijn, Waal en Pannerdensch kanaal; 
2. Maas nabij Maastricht; 
3. Hondsbroeksche Pleij, splitsing Pannerdensch kanaal, Rijn en IJssel (IJsselkop); 
4. Maas bij Megen (zie Deltares rapport, 2010, 1203413-000-ZWS-0010). 

 
Een globaal overzicht van de ligging van deze vier locaties is opgenomen in Figuur 3.1 en 
3.2. Tabel 3.2 geeft een samenvatting of de locaties aan de criteria met betrekking tot 
geschiktheid en beschikbaarheid meetlocatie voldoen.  
 
Tevens kan er aan andere proeftuinlocaties gedacht worden: 
• Het Pannerdensch Kanaal (Groene rivier). Hier kan een hoog water situatie ontstaan 

met meestromende uiterwaarden. Hier staan momenteel alleen waterstandsmeters 
opgesteld, en geen ADM of HADCP; 

• De Schelde monding. Als gevolg van de getijdestromen in dit gebied treedt hier twee 
keer per dag een situatie op die vergelijkbaar is met een hoog water situatie. Een 
dergelijke situatie duurt ongeveer 1 uur. Dit heeft als voordeel dat er zeer frequent in 
een equivalent van een hoog water situatie gemeten kan worden, waardoor er snel 
inzage in de prestatie van de meetsystemen verkregen kan worden. De 
stromingsverdeling die hierbij ontstaat, is echter niet representatief voor hoogwater 
situaties op rivieren en hiervoor worden dan ook andere modellen gebruikt dan op de 
binnenrivieren. Bij de Schelde staat momenteel geen continu debietmeetsysteem. 
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Tabel 3.2 Overzicht van criteria en kenmerken met betrekking tot geschiktheid/ beschikbaarheid van meetlocatie. 

Geschiktheid en 
beschikbaarheid 

Lobith - Rijn Maastricht - 
Maas 

Hondsbroeksche 
Pleij - IJsselkop 
 

Megen - Maas 

A. Verwachting van 
meerdere hoogwater events 
binnen 3 jaar (criterium) 

Ja, 1-3 keer per 
jaar overschrijding 
met 
meestromende 
uiterwaarden. 
Totaal 15 dagen 
per jaar (gem. 5 
dagen per event. 

Nee, slechts één 
keer in 20 jaar 
hoogwater event 
met 
meestromende 
uiterwaarden bij 
camping 
tegenover St. 
Pieter. 

Ja, 1 keer per jaar. Nee, gemiddelde 
overschrijding met 
mee stromende 
uiterwaarden eens 
in de 3 jaar. 

B. Aanwezigheid 
bestaande/mogelijkheid 
aanleg infrastructuur 
(kenmerk) 

Ja, mast waar 
HADCP staat. 
Geen meethuis 
aanwezig. 

Ja, ADM bij St. 
Pieter incl. 
meethuis. 

Ja, vanaf 2013 
HADCP. Geen 
meethuis. 

Ja, hier staat een 
ADM opgesteld, 
incl. meethuis. 

C. Reeds beschikbare 
aanwezigheid continu 
debietmeetsysteem 
(kenmerk) 

Ja, HADCP. Ja, ADM. Ja, HADCP (vanaf 
2013). 

Ja, ADM. 

D. Locatie moet 
representatief zijn voor 
hoogwater problematiek 
(criteria).  
Voorkomen van andere 
extreme situaties (kenmerk) 

-Wel mee 
stromende 
uiterwaarden; 
-Wel 
splitsingsgebied; 
-Mate van 
troebelheid 
onbekend; 
-Wel scheepvaart; 
-Geen 
getijdewerking; 
-Laag water 
situatie niet 
bekend. 

-Zeer incidenteel 
mee stromende 
uiterwaarden; 
-Geen 
splitsingsgebied; 
- Mate van 
troebelheid 
onbekend; 
-Wel scheepvaart; 
-Geen 
getijdewerking; 
-Laag water 
situatie niet 
bekend. 

-Wel mee stromende 
uiterwaarden; 
-Wel splitsingsgebied; 
-Mate van troebelheid 
onbekend; 
-Wel scheepvaart; 
-Geen getijdewerking; 
-Laag water situatie 
niet bekend. 

-Wel mee 
stromende 
uiterwaarden; 
-Geen 
splitsingsgebied 
-Mate van 
troebelheid 
onbekend; 
-Wel scheepvaart; 
-Geen 
getijdewerking; 
-Laag water 
situatie niet 
bekend. 

E. Betrokken landen ivm 
vergunningen (kenmerk) 

Nederland en 
Duitsland 

Nederland (en 
België) 

Nederland Nederland 

 
A. Verwachting van meerdere hoogwater events binnen de meetperiode: 
1. Rijn bij Lobith  

a. Norm hoog water: h>12.5 m +NAP, hierbij lopen de uiterwaarden onder water. 
b. Overschrijding gebeurt ongeveer 1-3 keer per jaar, met een totale duur van 

gemiddeld 15 dagen per jaar. Zie ook de historische reeks van waterstanden 
weergegeven in Figuur 3.3. 

2. Maas bij Maastricht 
a. Norm hoog water: h>45 m, Q >1000 m3/s  
b. Gemiddeld 1 keer per jaar hoog water, maar zonder overstroomde 

uiterwaarden 
c. Gemiddeld 1 keer in de 20 jaar is er zeer hoog water waarbij de camping 

tegenover het ADM station bij St. Pieter onder water staat en als “uiterwaarde” 
mee stroomt (h>47 m). Dit is niet vaak genoeg om de garantie te hebben dat 
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deze situatie zich in de proeftuin binnen de meetperiode van 3 jaar zal 
voordoen. 

d. Als de voorkeur wordt gegeven aan een proeftuin waar ook debietmetingen in 
een uiterwaarde kunnen worden uitgevoerd, zal deze locatie afvallen. 

3. IJsselkop bij Hondsbroeksche Pleij 
a. Norm hoog water: h>11.20 m +NAP. 
b. Overschrijding ca. 1 keer per jaar. Zie ook de historische reeks van 

waterstanden weergegeven in Figuur 3.4. 
4. Maas bij Megen 

a. Norm hoog water h>6.6 m en Q>1780 m3/s  
b. Gemiddeld 1 keer in de 3 jaar hoog water, met meestromende uiterwaarden 

 
Er is bewust voor gekozen om alleen de historische gegevens van de locaties van Lobith en 
Hondsbroeksche Pleij te laten zien (Figuur 3.3 en 3.4), omdat hier vaak genoeg hoogwater 
events zijn waargenomen, in tegenstelling tot de IJsselkop en de Maas bij Megen. 
 
B en C. Aanwezigheid infrastructuur of mogelijkheid tot aanleggen infrastructuur en 
aanwezigheid van conventioneel continu debietsysteem.  
Onder de infrastructuur valt de toegankelijkheid van de locatie (i.e. bestaande 
toegangswegen), en de aanwezigheid van bestaande meetvoorzieningen (i.e. meethuis, 
meetpaal) die bij de inrichting van de proeftuin betrokken kan worden. 

1. Rijn bij Lobith: Hier is een HADCP aan een meetpaal gemonteerd. Deze mast kan in 
overleg vermoedelijk ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een radar antenne te 
monteren. Op deze locatie is geen meethuis aanwezig; 

2. Maas bij Maastricht: Bij de meetlocatie bij St. Pieter staat een ADM opgesteld, 
voorzien van infrastructuur; de locatie is per auto bereikbaar en er is een meethuis 
aanwezig; 

3. IJsselkop bij Hondsbroeksche Pleij: Volgens de planning zal hier 1 november 2012 
een HADCP opgesteld staan. Deze zal niet zijn voorzien van een meethuis; 

4. Maas bij Megen: Hier staat een ADM opgesteld, voorzien van goede infrastructuur, 
waaronder aanwezigheid van een meethuis (zie ook Schroevers en Verheij, 2010). 

 
D. Locatie moet representatief zijn voor hoogwater problematiek  
Hiervoor zijn in Tabel 3.2 voor de vier locaties de volgende kenmerken benoemd: 

o Het voorkomen van een hoogwater situatie waarbij de uiterwaarden onder water 
staan; 

o Dit is op basis van de betrekkingslijnen bepaald en geld voor de situatie waarbij de 
uiterwaarden gaan onderstromen. Omdat de uiterwaarden pas echt goed mee 
stromen als er 0.5 m water in staat, kan het zijn dat deze situatie minder vaak 
voorkomt dan de waarden aangegeven in tabel 3.2; 

o Of het een splitsingsgebied is; 
o Troebelheid van het water. Op het moment van schrijven was er geen kwantitatieve 

informatie beschikbaar over de troebelheid van het water; 
o Aanwezigheid van scheepvaart; 
o Invloed van getijdewerking; 
o Laag water situatie. Op het moment van schrijven was er geen kwantitatieve 

informatie beschikbaar over de frequentie waarmee extreem laag water situaties 
voorkomen. Daarom zijn deze dan ook niet gespecificeerd in Tabel 3.2.  
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E. Betrokken landen (i.v.m. vergunningen). 
Voor de locatie Lobith dient de samenwerking met Duitse instanties gezocht te worden in 
verband met vergunning verlening. Voor de locatie Maastricht dient bij gebruik van de Radar 
mogelijk contact gezocht te worden met Belgische instanties. 
 

 
 

 
Figuur 3.1. Overzicht van mogelijke proeftuin locaties bij Lobith (boven) en Maastricht (onder). Bron: Google Earth. 
 
 
 
  

Rijn bij Lobith 

Maas bij Maastricht 
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Figuur 3.2. Overzicht van mogelijke proeftuin locaties bij Hondsbroeksche Pleij (boven) en Megen (onder). Bron: 

Google Earth. 
  

Splitsing Hondsbroeksche Pleij 

Megen 
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Figuur 3.3. Historische reeks van waterstanden gemeten bij Lobith maatgevend voor de overschrijdingsfrequentie 

van de kritische waterstand (1250 cm+NAP, paarse lijn), waarbij uiterwaarden overstromen. 
 

 
Figuur 3.4. Historische reeks van waterstanden gemeten bij de Hondsbroeksche Pleij dat aangeeft hoe vaak 

overschrijding van de kritische waterstand (1120 cm+NAP, paarse lijn) heeft plaatsgevonden, waarbij 
uiterwaarden overstromen. 

 

3.2 Financiering en kosten 

3.2.1 Financieel draagvlak voor 3 jaar 
Dit draagvlak dient door de deelnemende partijen zelf bepaald te worden.  
Op verzoek van Rijkswaterstaat is een initiële begroting gemaakt, welke een beste schatting 
is en nog geen uitsluitsel geeft over daadwerkelijke bedragen. Hiervoor zullen aparte offertes 
moeten worden aangevraagd. Voor de totale geschatte kosten dient financieel draagvlak te 
zijn bij de deelnemende partijen. Dit vormt een mogelijk breekpunt. Tabel 3.2 geeft een 
samenvatting van de initiële begroting voor het opzetten van een proeftuin voor een periode 
van 3 jaar. In bijlage A is een toelichting op de kostenposten van de initiële begroting 
opgenomen. 

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

5/25/1979 11/14/1984 5/7/1990 10/28/1995 4/19/2001 10/10/2006

Datum

W
at

er
st

an
d 

(m
 +

N
A

P)

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

5/25/1979 11/14/1984 5/7/1990 10/28/1995 4/19/2001 10/10/2006
Datum

W
at

er
st

an
d 

(m
 +

N
A

P)



 

 
1206432-005-ZKS-0001, 12 november 2012, definitief 
 

 
Haalbaarheidsonderzoek proeftuin voor afvoermetingen tijdens hoog water 
 

19 

 
Deze initiële begroting gaat uit van inzet van de volgende methoden: 

o HADCP of ADM in hoofdgeul (bestaande techniek); 
o Radar (nieuwe techniek); 
o Kleine HADCP in uiterwaarde (nieuwe techniek); 
o Referentiemetingen met V-ADCP vanaf schip; 
o Referentiemetingen bodemligging; 
o Numerieke modellering. 

 
Hiermee zijn er 2 nieuwe debietmeettechnieken in de initiële begroting opgenomen (Radar en 
kleine HADCP). Door middel van deze aanvulling van één extra nieuwe techniek bovenop het 
criterium dat er minimaal 1 nieuwe meettechniek moet worden ingezet, wordt verwacht dat 
door een relatief kleine extra inspanning het succes van de proeftuin aanzienlijk vergroot kan 
worden. 
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Tabel 3.2. Samenvatting van initiële begroting met bedragen excl. BTW. Dit is gebaseerd op een beste schatting en 
geeft nog geen uitsluitsel over daadwerkelijke bedragen; hiervoor moeten aparte offertes worden 
aangevraagd. De kosten posten die in groen zijn aangegeven vallen mogelijk onder het takenpakket van 
Rijkswaterstaat. Voor de aanleg en ontmanteling van de infrastructuur wordt verwacht dat Rijkswaterstaat 
dit mogelijk zelf kan doen (grijs). In bijlage A is de toelichting op de kostenposten opgenomen.  

Werkzaamheden Kosten   
Voorbereiding    
Opzetten project organisatie  €      25 000   
Opzetten hydraulisch model proeflocatie  €      60 000   
Bestek meetframes/constructies  €      10 000   
Opstellen gedetailleerd meetplan  €      43 000   
Vergunning inventarisatie en aanvragen (afhankelijk van opstellingen)  €      10 000   
Projectmanagement  €      30 000   

Subtotaal   € 178 000  
   
Uitvoering   

Functioneren van projectorganisatie (alle deelnemende partijen)  €    300 000   

Aanleg infrastructuur (mogelijk door RWS)  €    250 000   
Mobilisatie/transport  €      15 000   

Riversonde (radar) (aanschaf, installatie en operationeel houden)  €    350 000   
HADCP (uitgaande van bestaande in geul, inclusief afvoerbepaling)  €                -   
HADCP voor kleine en ondiepe wateren in uiterwaarde (aanschaf, installatie en 
operationeel houden)  €    110 000   
3D modellering afvoer (maken nieuw model of draaien)  €    150 000   
Bodemligging bepalen (4x incidenteel)   €      30 000   
uitvoeren referentiemetingen  €      32 500   
Ontmanteling van infrastructuur (vermoedelijk door RWS)  €      60 000  
Projectmanagement  €    100 000   

Subtotaal   € 1 397 500  
   
Uitwerking    

Data assimilatie en processing  €    250 000   
Beoordeling methodieken en modellen  €      90 000   
Eindrapportage  €      50 000   
Projectmanagement  €      39 000   

Subtotaal   € 429 000  
   
Totaal   € 2 004 500 
 

3.2.2 Financiering vanuit meerdere partijen 
Dit is momenteel een knelpunt. Uitgaande van het geschatte totaalbedrag van € 2 004 500 
voor 3 jaar (Tabel 3.2), moet er nog financiering voor ~ € 668 000 per jaar gezocht worden. 
Deltares verwacht dat een aansluiting met een aantal waterschappen en STOWA, 
mogelijkheden zou kunnen bieden om geplande activiteiten op elkaar af te stemmen. Zo zijn 
er een aantal waterschappen die gebruik maken van een HADCP voor kleine en ondiepe 
wateren. Omdat STOWA het kenniscentrum voor regionale waterbeheerders is, zou 
deelname aan de proeftuin voor STOWA interessant kunnen zijn. 
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Binnen het haalbaarheidsonderzoek heeft Deltares een krachtenveldanalyse uitgevoerd 
waarbij gesproken is met een aantal meetbedrijven, namelijk Aquavision, Nortek BV en 
Observator. Hieruit is naar voren gekomen dat de investeringsbereidheid van de 
meetbedrijven beperkt is. Redenen hiervoor zijn: 
 

o Deze meetbedrijven stellen voor om een vrijwel uitontwikkelde techniek (HADCP) in 
te zetten. Hiervoor is de eigen onderzoeksbehoefte beperkt. 

o De return on investment voor de meetbedrijven lijkt te beperkt. 
 
Door middel van een marktconsultatie zou beter inzicht verkregen kunnen worden in de 
investeringsbereidheid van meetbedrijven en de return on investment voor deze partijen. 
Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de kosten voor de meetbedrijven deels door de 
meetbedrijven zelf gefinancierd dienen te worden. Rijkswaterstaat heeft daarbij nog niet 
aangeven hoeveel de meetbedrijven zouden moeten bijdragen. Het beperken van de vereiste 
eigen investering door de meetbedrijven vergroot de kans op deelname van de verschillende 
partijen, en een groter aantal deelnemende partijen zal naar verwachting de slagingskans van 
de proeftuin vergroten. Het is niet bekend of er bij kennisinstituten en universiteit bereidheid is 
om te investeren in de proeftuin. 

3.3 Partners en deelnemers 

3.3.1 Minimaal aantal deelnemers  
Hieraan kan worden voldaan, mits er financiering is voor de deelnemende partijen (3.2.2). 

o Minimaal één marktpartij:  
o Bijvoorbeeld Aquavision, Nortek BV of Observator. Dit punt hangt nauw samen met 

de financiering vanuit Rijkswaterstaat en andere instanties. Bij volledige vergoeding 
voor uit te voeren werkzaamheden en apparatuur zal dit in ieder geval haalbaar zijn. 
Echter, Rijkswaterstaat eist de bereidheid van meetpartijen om ook zelf een deel te 
investeren en aan te tonen dat zij een werkende oplossing aan Rijkswaterstaat 
kunnen bieden. 

o Minimaal één kennisinstituut of universiteit. Hieraan wordt voldaan. Zowel Deltares, 
WUR en de TU Delft zijn geïnteresseerd in het deelnemen aan de proeftuin. Aan de 
eis vanuit de kennisinstituten dat er voor hen relevante kennis wordt ontwikkeld lijkt te 
kunnen worden voldaan.  

o Eén overheidsinstantie: Rijkswaterstaat (DID, WD, DON en DLB) 
o Deelname en gedeeltelijke financiering vanuit Rijkswaterstaat is essentieel voor het 

slagen van de proeftuin. Hieraan wordt voldaan. Daarnaast is de STOWA 
geïnteresseerd in deelname aan de proeftuin. Bij de betrokken partijen moet 
voldoende capaciteit beschikbaar zijn. Dit criterium is sterk gekoppeld aan de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van financieel draagvlak. Er wordt verwacht dat zodra 
deelnemende partijen gemotiveerd zijn om zelf (deels) in hun proeftuindeelname te 
investeren, zij ook prioriteit aan het proeftuinproject zullen geven en daarmee ook de 
vereiste capaciteit (materiaal en personeel) voor de periode van 3 jaar zullen creëren. 

 
De aanvullende deelname van gebruikers, waar onder ingenieursbureaus en de scheepvaart, 
wordt niet als absoluut criterium voor de haalbaarheid gezien, maar hun deelname zal de 
slagingskans naar verwachting wel vergroten. Hen bereidheid tot deelname in een 
consortium is niet geïnventariseerd.  
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3.4 Waarborging van de kwaliteit 
 

3.4.1 Voldoende onderscheid in meettechnieken en meetopstellingen 
Hier wordt aan voldaan. Er zijn meerdere onderscheidende technieken beschikbaar. Hier 
wordt specifiek gekeken naar: 

 ADM 
 HADCP 
 Codar Riversonde 
 Kleine HADCP 

 
Het is niet de bedoeling om vergelijkbare technieken (zoals meerdere HADCP’s) in een 
vergelijkbare opstelling in te zetten omdat deze onderling niet voldoende onderscheidend zijn. 
Met andere woorden het gaat in de proeftuin niet om een competitie tussen meetsystemen 
van hetzelfde type. Het is in principe wel mogelijk dat het gebruik van vergelijkbare 
meettechnieken in verschillende combinaties of opstellingen zal zorgen voor een 
onderscheidende meetopstelling.  

3.4.2 Vergelijking resultaten door onafhankelijke partij  
Hier kan een knelpunt optreden. Vergelijking van meettechnieken door een onafhankelijke 
partij is haalbaar voor de meetresultaten voor het afvoerbereik tijdens referentie metingen, 
maar extrapolatie naar andere afvoeren is niet mogelijk. 
 
De verschillende afvoerwaarden die bepaald worden met behulp van de verschillende 
meettechnieken dienen vergeleken te worden met een referentiemeting. Vervolgens kunnen 
de resultaten onderling vergeleken worden. Deze vergelijking dient uitgevoerd te worden door 
een onafhankelijke partij (bijvoorbeeld Deltares). 
 
Voor een goed vergelijk is inzicht nodig in de gebruikte methode voor het bepalen van de 
afvoer, wat ook een vereiste is vanuit Rijkswaterstaat (Zie 3.4.6). Doordat meetbedrijven zich 
van elkaar onderscheiden op basis van de door hun ontwikkelde methodiek (meetsysteem en 
software), welke als “black-box” wordt aangeboden, wordt deze informatie niet standaard 
gedeeld. Wel kan Rijkswaterstaat bij de meetbedrijven eisen dat deze informatie wel wordt 
gedeeld.  
  
Een goede vergelijking is dus niet mogelijk indien er door meetbedrijven en andere 
meetpartijen geen inzage in de techniek van het meetsysteem en de rekenmethode van de 
processing software wordt gegeven.  

3.4.3 Technieken voldoen naar verwachting aan kwaliteitseisen RWS 
Dit is naar verwachting haalbaar. 
 
De Rijkswaterstaat richtlijnen voor kwaliteitswaarborging van afvoermetingen zijn zowel 
afhankelijk van de meettechniek en meetlocatie. Deze locatie specifieke richtlijnen moeten 
nog door Rijkswaterstaat worden opgesteld en zijn daarom momenteel nog niet bepaald. 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van generieke richtlijnen voor afvoermetingen opgesteld door 
Rijkswaterstaat. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de toetsing van beoogde meetsystemen 
op basis van generieke richtlijnen voor kwaliteitswaarborging. 
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Tabel 3.4. Overzicht van generieke richtlijnen voor kwaliteitswaarborging die door Rijkswaterstaat aan 
afvoermetingen gebruikt worden.  

Kenmerk Waarde 
Tijdigheid Online, direct na de meting. Achteraf, bijvoorbeeld aan 

het eind van een kalenderjaar. 
Uitgiftefrequentie Elke 10 minuten. 
Uitval Max. 2 keer per jaar. 
Hersteltijd 3 uur (vooral bij missiekritische processen); 

6 uur (ook vooral bij missiekritische processen; 
Maximum 2 weken. 

Opslagfrequentie Elke 10 minuten - Elke dag 
Middelingsmethode Maximaal 1 steekwaarde per dag 
Volledigheid 95 %-99 % 
Hiaatlengte Max. 168 uur 
Onzekerheid 5 %-10 % 

 
Ad. Tijdigheid 
Online beschikbaarheid van afvoermetingen is op basis van door leverancier meegeleverde 
software naar verwachting mogelijk. Er is nog geen ervaring met de online beschikbaarheid 
van data op basis van 3D hydraulische modellering. Deze ervaring is er wel bij Rijkswaterstaat 
voor het gebruik van 1D en 2D operationele modellen. Het is zeker dat afvoeren op basis van 
datareeksen achteraf kunnen worden berekend met behulp van 3D hydraulische modellering. 
 
Gebruikmakend van numerieke modellen kunnen bestaande Q(h,v) relaties uitgebreid worden, 
zodat deze ook representatief zijn voor een hoogwater situatie met overstroomde 
uiterwaarden. Stroomsnelheidsmetingen (Radar, ADM en H-ADCP) kunnen vertaald worden 
naar verticale- snelheidsprofielen en dieptegemiddelde snelheden. Door de nieuwe Q(h,v) 
relaties te combineren met de gemeten waterstand en de rivier schematisatie (incl. 
uiterwaarden) kan met de numerieke modellen de vertaling naar debietinformatie op continue 
basis verkregen worden (Paap et al., 2012). 
 
Ad. Uitgiftefrequentie  
Een gewenste uitgiftefrequentie van afvoerdata van elke 10 minuten is naar verwachting in 
ieder geval mogelijk op basis van de door leverancier meegeleverde software. Achteraf 
berekende afvoeren zijn op basis van 3D hydraulische modellering op 10 minuten basis is 
mogelijk. 
  



 

 
1206432-005-ZKS-0001, 12 november 2012, definitief 
 

 
Haalbaarheidsonderzoek proeftuin voor afvoermetingen tijdens hoog water 
 

24 

Tabel 3.5. Overzicht van toetsing van beoogde meetsystemen op basis van generieke richtlijnen voor 
kwaliteitswaarborging. Dit geeft een overzicht van de huidige verwachtingen van de meettechnieken ten 
aanzien van de generieke richtlijnen (Tabel 3.4). 

 

3.4.4 Technieken kunnen naar verwachting na 3 jaar operationeel zijn in een permanente opstelling 
Voor de beschouwde innovatieve debiet meettechnieken kan bij voorbaat niet verwacht 
worden dat ze daadwerkelijk na de proeftuinperiode direct volledig operationeel kunnen 
worden ingezet voor debietbepaling bij extreem hoog water.  
• De Codar Riversonde is in het buitenland wel al toegepast, maar zo ver bekend nog niet 

voor afvoerbepaling bij een extreem hoog water situatie (zie ook Paap et al., 2012). Het 
is daarom nu nog niet te zeggen dat de techniek na 3 jaar testen in een proeftuin 
operationeel kan worden ingezet door Rijkswaterstaat. Wel kan na deze periode gezegd 
worden of het wel of niet mogelijk is om de Riversonde operationeel in te zetten. De 
status die hieraan hangt is gerelateerd aan diverse kritische factoren die bepalen 
wanneer er oppervlakte stroomsnelheden gemeten kunnen worden en of dit verwerkt 
kan worden in nauwkeurige en continue debietinformatie (zie Paap et al., 2012). Het 
effect van deze factoren zal in de proeftuin grondig bekeken worden. 

• Kleine HADCP’s (bv Teledyne RDI Channelmaster) worden in Nederland door 
Waterschappen al ingezet op kleinere waterlopen. Hun ervaring kan worden gebruikt 
voor inzet in uiterwaarden en daarom wordt verwacht dat deze techniek binnen 3 jaar 
operationeel is. 

 
Naar verwachting kan met een numeriek model de bestaande Q(h,v) relaties uitgebreid 
worden voor hoogwater situaties, en vervolgens gebruikt worden, in combinatie met 
waterstands- en stroomsnelheidsmetingen, om elke 10 minuten een debietwaarde te 
berekenen (Paap et al., 2012).  
Bij de HADCP, ADM en kleine HADCP kan software worden meegeleverd om online afvoeren 
te bepalen op basis van vooraf ingestelde relaties. Voor de Codar Riversonde kunnen we niet 
aangeven of dit mogelijk is. 

3.4.5 Volledige debietwaarde als eindproduct 
Naar verwachting is dit haalbaar. Het bepalen van een afvoerwaarde als eindproduct van de 
proeftuin is mogelijk. Het is alleen niet te garanderen dat de vereiste nauwkeurigheid van de 
debietbepaling (<10 %) bij extreem hoog water behaald kan worden. Verwacht wordt dat de 

Kenmerk HADCP Codar Riversonde ADM Kleine HADCP 
uiterwaarde 

Uitval Locatie en opstelling 
afhankelijk 

Blijkt uit proeftuin Locatie en opstelling 
afhankelijk 

Blijkt uit 
proeftuin 

Hersteltijd Tot 12 uur Blijkt uit proeftuin Tot 12 uur Tot 12 uur 
Opslagfrequentie Elke 10 minuten Elke 10 minuten Elke 10 minuten Elke 10 minuten 
Middelingsmethode Meerdere mogelijk Meerdere mogelijk Meerdere mogelijk  Meerdere 

mogelijk 
Volledigheid >95% Blijkt uit proeftuin >95% Blijkt uit 

proeftuin 
Hiaatlengte Tot 12 uur Blijkt uit proeftuin Tot 12 uur Tot 12 uur 
Onzekerheid <10% in 

debietwaarde in 
combinatie met 
modellering 

Blijkt uit proeftuin <10% in 
debietwaarde in 
combinatie met 
modellering 

<10% in 
debietwaarde in 
combinatie met 
modellering 
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kans hierop vergroot wordt door middel van goede synthese van meetdata en modellen. Hier 
kan geen garantie voor worden afgegeven. Op basis van een eerdere studie (Paap er al. 
2012) is bepaald dat de voorgestelde technieken goede resultaten opleveren. Er wordt 
verwacht dat een volledige afvoerwaarde als eindproduct haalbaar is. 
 
Voor het bepalen van rivierafvoeren uit de data verzameld met de verschillende 
meettechnieken zal een 3D hydraulisch model gebruikt worden. Dit model vormt de basis 
voor het samenbrengen van verschillende typen data (i.e. data-assimilatie). Het robuust 
implementeren van de meettechnieken en de modellering in het meetnetwerk van 
Rijkswaterstaat is onderdeel van een vervolgtraject. 

3.4.6 Inzicht in gebruikte technieken en rekenmethoden 
Dit is naar verwachting haalbaar met een mogelijk knelpunt. Uit de krachtenveldanalyse en 
ervaring van experts lijkt dat meetbedrijven beperkte inzage in de gebruikte methoden willen 
geven, vanwege concurrentiegevoeligheid. Verwacht wordt dat de inzage wel toereikend is 
om voldoende inzicht te krijgen. Een mogelijke oplossing om de inzage te vergroten is 
bijvoorbeeld internationale samenwerking van gebruikers met van debietmeettechnieken. 
Rijkswaterstaat Dienst Limburg heeft hier een positieve ervaring mee en neemt elke twee jaar 
deel aan een vergelijkingsonderzoek van ADCP’s georganiseerd door de Bundesanstalt für 
Gewässerkunde. Organisaties uit diverse Europese landen testen hierbij tegelijkertijd hun 
ADCP’s en vergelijken onderling de resultaten. 
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4 Conclusies 

In dit rapport is de haalbaarheid getoetst voor het opzetten van een proeftuin ten behoeve 
van afvoermetingen in extreme situaties, met de focus op extreem hoge afvoer/ hoog water 
scenario. Hiervoor zijn toetsingscriteria gehanteerd, die gerelateerd zijn aan de inrichting en 
praktijk van de proeftuin, financiering en kosten, partners en deelnemers, en waarborging van 
de kwaliteit. 
 

 Gebaseerd op de gehanteerde criteria concludeert Deltares dat het opzetten van een 
proeftuin haalbaar is, mits er financieel draagvlak gecreëerd wordt. Momenteel is nog 
niet bekend of er financieel draagvlak is voor het proeftuin project, en dit wordt als 
een breekpunt gezien. Positief is dat de vraag voor continue debietmeten tijdens hoog 
water actueel is en prioriteit heeft bij RWS. Voor het verkrijgen van financieel 
draagvlak is het belangrijk dat de verwachtingen van de opbrengst (return on 
investment) van de proeftuin en het achterliggende doel bij alle deelnemende partijen 
geheel duidelijk zijn. De return on investment voor een marktpartij ligt hem 
vermoedelijk in het feit dat hij een oplossing kan ontwikkelen en uiteindelijk kan 
leveren aan RWS. Dit kan duidelijk worden omschreven in een marktconsultatie. 
 

 Uit de haalbaarheidsanalyse is gebleken dat de locaties Lobith en Hondsbroeksche 
Pleij beiden in aanmerking komen als proeftuinlocatie. Op basis van historische 
reeksen worden hier voldoende hoogwater events met meestromende uiterwaarden 
verwacht binnen een proeftuinperiode van 3 jaar. Daarnaast staat bij Lobith een 
continu debietmeetsysteem opgesteld (HADCP) en zal er op korte termijn ook een 
continu debietmeetsysteem bij Hondsbroeksche Pleij worden geïnstalleerd (ook 
HADCP) wat als voordeel werkt ten aanzien van de aanschafskosten van apparatuur. 

 
 Er zijn een aantal criteria aantal waar niet volledig aan voldaan wordt. Dit levert een 

aantal knelpunten op, maar deze worden niet als breekpunt gezien. De kans op 
succes van de proeftuin zal vergroot worden, als deze knelpunten worden zo ver 
mogelijk worden gereduceerd: 

 
• Locatiekeuze en het verkrijgen van bouw en zendvergunningen: 

Afhankelijk van de gekozen proeftuin locatie kan dit mogelijk voor 
vertraging zorgen. Nabij grensgebieden kan een buitenlandse bouw en/of 
zendvergunning benodigd zijn, waarvan de gunning niet gegarandeerd kan 
worden. Dit punt heeft voornamelijk effect op de uiteindelijke keuze van de 
locatie. Indien de proeftuin bij een grensgebied wordt opgezet, kan 
deelname van een buitenlandse partij gunstig zijn, omdat hierdoor 
bouw/zendvergunningen mogelijk makkelijk verkregen kunnen worden; 

• Partners en deelnemers: 
Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de vereiste capaciteit bij 
de deelnemende partijen gecreëerd worden. Om dit te realiseren is het van 
belang dat het onderwerp voldoende prioriteit behoud op de agenda’s van 
de deelnemende partijen. Er wordt verwacht dat door goede aansluiting 
van gebruikers (e.g. ingenieursbureau en scheepvaart), het succes van de 
proeftuin vergroot wordt; 

• Technieken kunnen naar verwachting na 3 jaar operationeel zijn in een 
permanente opstelling. 
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Gezien het onderzoekende karakter van de proeftuin kan bij voorbaat niet 
gegarandeerd worden dat deze verwachting kan worden waar gemaakt. 
Zo is een Radar systeem nog niet eerder voor continue afvoerbepaling 
ingezet bij een extreem hoog water situatie. Er kan daarom nu niet 
gegarandeerd worden dat de techniek na 3 jaar testen in een proeftuin 
operationeel kan worden ingezet in een permanente opstelling. Wel kan na 
of zelfs gedurende deze periode geconcludeerd worden of het wel of niet 
mogelijk is om het Radar systeem operationeel in te zetten; 

• Vergelijking resultaten door onafhankelijke partij en inzicht in de gebruikte 
methoden: 
Een goede vergelijking is niet mogelijk indien er bij meetbedrijven geen 
inzage in de techniek van het meetsysteem en de rekenmethode van de 
processing software is. Uit de krachtenveldanalyse is gebleken dat er 
beperkte bereidheid van leveranciers is om inzage in gebruikte meet- en 
reken methodes te geven vanwege onderlinge concurrentie. Verwacht 
wordt dat de inzage wel toereikend is om voldoende inzicht te krijgen. 
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A Toelichting op initiële begroting 

Voorbereiding 
 

 Opzetten projectorganisatie 
Voor de totale duur van het proeftuinproject is een projectorganisatie nodig. In de 
voorbereidingsfase wordt hier een plan voor gemaakt. Afhankelijk van de insteek en 
omvang van de proeftuin en de wensen van Rijkswaterstaat kan de projectorganisatie 
door Rijkswaterstaat uitgevoerd en/of uitbesteed worden. Het opzetten van het plan 
voor de projectorganisatie wordt door Deltares uitgevoerd in samenspraak met 
Rijkswaterstaat.  

 
 Opzetten hydraulisch model proeflocatie 

Voor het bepalen van afvoeren uit de gemeten data wordt gebruik gemaakt van een 
3D-hydraulisch model. Dit model wordt gebruikt voor het bepalen van rivierafvoeren 
uit de verschillende meettechnieken. Ook vormt dit model de basis voor de data-
assimilatie. Het opstellen hiervan gebeurt op basis van referentie metingen. Op basis 
van metingen in de proeftuin zal het model verder geoptimaliseerd kunnen worden. 
Daarnaast wordt ook voor het opstellen van het overkoepelend meetplan en het 
ontwerp van individuele meetopstellingen gebruik gemaakt van dit hydraulische 
model. 

 
 Bestek meetframes/constructies 

Op basis van het overkoepelende meetplan en de meetplannen voor individuele 
metingen dienen bestekken voor meetframes en constructies gemaakt te worden. De 
bestekken zouden door Rijkswaterstaat zelf opgesteld kunnen worden. 

 
 Opstellen gedetailleerd meetplan 

Er wordt een gedetailleerd meetplan opgesteld om te waarborgen dat er een optimale 
meetopstelling met een optimaal gebruik van modellen ontstaat. In deze opstelling 
dienen de verschillende technieken afzonderlijk optimaal te werken, maar ook 
complementair te kunnen zijn. Bovendien zorgt een goed meetplan er voor dat 
verschillende meetsystemen niet interfereren. Het overkoepelend meetplan maakt 
gebruik van een hydraulisch model zodat de invulling hiervan geoptimaliseerd kan 
worden op basis van verwachte stromingscondities.  

 
 Vergunning inventarisatie en aanvragen (afhankelijk van opstellingen) 

Voor het bouwen in de rivier en uiterwaarden zijn bouwvergunningen nodig. Ook voor 
radarinstallaties zijn zendvergunningen nodig. Deze dienen tijdig aangevraagd te 
worden. De aanvragen kunnen door Rijkswaterstaat uitgevoerd worden. 

 
 Projectmanagement 

Het projectmanagement zal grotendeels bestaan aan de aansturing van de 
verschillende deelnemende partijen en zal door een onafhankelijke partij worden 
uitgevoerd. 
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Uitvoering 
 

 Functioneren van projectorganisatie 
Het functioneren van de totale projectorganisatie, dus alle deelnemende partijen. 
Hieronder valt alle communicatie (incl. overleggen) en locatiebezoeken voor alle 
deelnemende partijen voor de periode van 3 jaar. 

 
 Aanleg infrastructuur  

Voor het inrichten van de proeftuin zal er infrastructuur aangelegd moeten worden, 
zodat er een goede toegankelijkheid is om meetsystemen te plaatsen. Daarnaast 
dient er data-infrastructuur aangelegd te worden voor de opslag en ontsluiting van de 
data. 

 
 Mobilisatie/transport 

Het mobiliseren van de meetsystemen naar de meetlocatie. 
 
 Riversonde (radar) 

Deze post omvat de aanschaf en installatie van het systeem en het operationeel 
houden hiervan. 

 
 HADCP (bestaande in geul, inclusief afvoerbepaling) 

Bij de begroting is verondersteld dat er op de meetlocatie al een bestaande HADCP 
in de geul aanwezig is, zodat deze niet apart hoeft worden aangeschaft. 

 
 Kleine HADCP in uiterwaarde 

Deze post omvat de aanschaf en installatie van het systeem en het operationeel 
houden hiervan. De HADCP waar hier op gedoeld wordt is een zogenaamd side 
looking system. Deze worden onder andere verkocht door Teledyne RD Instruments, 
Ott en door Sontec. 

 
 3D modellering afvoer 

Het opzetten van nieuwe Q(h,v) relaties met behulp van 3D modellen om verbeterde 
afvoerinformatie te verkrijgen bij extreem hoog water over de gehele natte doorsnede. 

 
 Bodemligging (4x incidenteel singlebeam) 

Het uitvoeren en verwerken van bodemliggingsmetingen, bestaande uit singlebeam of 
multibeam metingen. Indien op de proeflocatie de aanwezigheid van slib een 
significant effect heeft op de afvoerbepaling, zullen bij de bodemligging metingen 
tevens de slibeigenschappen bepaald dienen te worden. 

 
 Varende ADCP 

Voor het valideren van de permanente meetopstellingen worden varende ADCP 
metingen gebruikt. Deze worden als referentie gebruikt voor het vergelijken van de 
andere metingen. Deze metingen worden uitgevoerd met een ADCP gemonteerd op 
een boot. 

 
 Ontmanteling van infrastructuur 

Het ontmantelen van de aangelegde (data) infrastructuur. 
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 Projectmanagement 
Het projectmanagement zal grotendeels bestaan aan de aansturing van de 
verschillende deelnemende partijen en zal door een onafhankelijke partij worden 
uitgevoerd. 

 
Uitwerking 

 Data assimilatie en processing 
Het assimileren van de verschillende dataresultaten (gemeten en gemodelleerd) om 
te komen tot debietinformatie van de gehele rivierloop.  
 

 Beoordeling methodieken en modellen 
De kwaliteit van de individuele meettechnieken en modellen worden bij deze activiteit 
gekwantificeerd. 

 
 Eindrapportage 

Eindrapportage van de uitvoering en verkregen resultaten in de proeftuin. 
 
 Projectmanagement 

Het projectmanagement zal grotendeels bestaan aan de aansturing van de 
verschillende deelnemende partijen en zal door een onafhankelijke partij worden 
uitgevoerd. 
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