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In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN, 
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en storm-
vloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. 

 
 
 
 

                

  
Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief 
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen 
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de 
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” 
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennis-
platform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij 
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-
ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken. 
 
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl. 
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Voorwoord 

Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende 
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook 
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan. 

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of 
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager 
een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis 
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1). 

 

Figuur 1.   Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie. 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de 
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1 
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde) 
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart. 
 
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande  
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en 
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken: 
 
 bestaand object - inzicht in (einde) technische levensduur 

- levensduurverlenging 
    object-systeem - inzicht in (einde) functionele levensduur en 

object-systeemrelaties 
    nieuw(e) object/objectonderdelen - toepassen innovaties 

- inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen 
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. 
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst 
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld: 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze 
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave 
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

 In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en 
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een 
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld. 

 
Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan 
zowel in kind en/of financieel zijn. In Kennisplan 2018 is er binnen het kader van Kennisprogramma 
Natte Kunstwerken samengewerkt met Acotec BV, Arcadis en ArcelorMittal. 
 
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector, onder 
andere via de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl. 
 
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op het onderliggende onderzoeksrapport 
“Functionele levensduur – Case Julianakanaal-Grensmaas ”. Dit onderzoek is geleid door Deltares in 
het kader van het Kennisplan 2018. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
is het originele Deltares rapport ten behoeve van het publiceren op de website alleen qua persoons-
gegevens, maar niet qua inhoud aangepast. 

 



Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
Kennisplan 2018 

 
 

 
Functionele levensduur – Case Julianakanaal-Grensmaas 
 

1 

Samenvatting 

Functionele levensduur - 
Case Julianakanaal-Grensmaas 
Aanleiding 

Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wil beheerders (beter) in staat stellen bij de 
vervangings- en renovatieopgave een onderbouwde afweging te kunnen maken voor (1) het juiste 
moment van ingrijpen en (2) de juiste manier van ingrijpen. Deze onderbouwde afweging vergt 
beter inzicht en begrip in de samenhang tussen het functioneren van het object en het netwerk 
waarvan het deel uitmaakt, zowel onder de huidige als toekomstige omstandigheden. 

Om in het volgende prognoserapport een juist vervangingsmoment van hun kunstwerken te 
kunnen benoemen, heeft RWS inzicht nodig in zowel einde functionele levensduur1 als einde 
technische levensduur2. Voor het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van einde functionele 
levensduur mist nog een bruikbare en generieke berekeningsmethodiek. In 2017 is binnen het 
kennisprogramma daarom een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de beschikbare kennis, 
modellen en informatie over de functionele levensduur. In het verlengde van de Gevoeligheidstest 
Natte Kunstwerken (VONK) is uiteindelijk de Methode Functionele Levensduur als tool 
gedefinieerd, die is opgebouwd uit samenhangende bouwstenen. 

 

Onderzoeksvraag en -opzet (WAT) 

Het is nog onvoldoende concreet welke verbeteringen er binnen deze Methode Functionele 
Levensduur als tool noodzakelijk zijn, vooral wat betreft het verkleinen van de onzekerheden (wat 
betreft de plaatsing in de tijd) in de samenhangende bouwstenen. Daarmee is op dit moment nog 
onduidelijk hoe het resultaat uit de Methodiek Functionele Levensduur in het prognoserapport (in 
relatie tot einde technische levensduur) een plek zou moeten krijgen. 

Vanuit deze onduidelijkheden is als doelstelling voor het onderhavige onderzoek gesteld om de 
Methode Functionele Levensduur op basis van een case te testen, de noodzakelijke verbeteringen 
in de bouwstenen concreet te maken en suggesties te doen voor de verankering in het V&R-proces. 

  

                                                   
1 als een kunstwerk één of meerdere functies niet meer conform de functie-eisen uitvoert; 
2 als kunstwerk één of meerdere functies niet meer kan uitvoeren in verband met de degradatie van de technische staat; 
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Onderzoeksaanpak en -methode (HOE) 

Op verzoek van Vervanging en Renovatie is als case de combinatie van het Julianakanaal en de 
parallel daaraan lopende Grensmaas gekozen, met als geografische noord- en zuidgrens 
respectievelijk Maasbracht en Maastricht. Hierbinnen liggen meerdere complexen waar water 
wordt gekeerd (Limmel), gestuwd (Borgharen), geschut en gepompt (Maasbracht en Born). De 
kunstwerken worden verbonden door een rivierstrekking (Grensmaas) en kanaalpanden 
(beneden- en bovenpand Julianakanaal). Op al deze hoofdelementen van het Hoofdwatersysteem 
en Hoofdvaarwegennet is de Methodiek Functionele Levensduur losgelaten om einde functionele 
levensduur vast te stellen. 

De methodiek omvat achtereenvolgens voor de hoofdelementen het beschrijven van de 
kenmerken, functies, relevante toekomstscenario’s en prestatie-eisen. Vervolgens is getracht met 
modelresultaten uit de literatuur (dus zonder zelf rekenmodellen te draaien) knelpunten in de tijd 
te bepalen waarin de hoofdelementen per functie de gevraagde prestatie niet meer kan leveren.  

Bij de uitwerking zijn vereenvoudigingen aangehouden. Over het algemeen noodgedwongen, door 
het ontbreken van prestatie-eisen aan hoofdonderdelen voor functies of locatie-specifieke 
informatie. Maar ook uit praktisch oogpunt, door (delen van de) kerntaken “leveren schoon en 
gezond water” en “faciliteren vlot en veilig verkeer over water” buiten beschouwing te laten. 

 

Onderzoeksresultaten en synthese 

Uiteindelijk is met deze ‘light’-versie van de Methodiek Functionele Levensduur gekomen tot het 
overzicht in Figuur 2 waarin per prestatie-eis aan het netwerk met kleuren wordt aangegeven op 
welk tijdstip de maatgevende onderdelen met bijbehorende locatie niet meer zullen voldoen. 

Doordat toekomstige maatregelen buiten beschouwing blijven, treden er geen veranderingen op 
in de tijd. De dijken langs de Grensmaas, die op dit moment al onvoldoende in staat zijn hoogwater 
te keren; blijven daartoe niet in staat. Ook treedt er geen verandering op in de tijd van de wijze 
waarop de hoofdonderdelen aan de prestatie-eisen voor vlot en veilig verkeer over water (of beter: 
de ambitie om scheepvaartklasse Va te faciliteren) wordt voldaan. Dat heeft ook te maken met de 
verwachting, dat de groei van het scheepvaartverkeer over het Julianakanaal beperkt zal zijn. 

Bij het interpreteren van de resultaten dient een aantal beperkingen te worden meegewogen. Zo 
is er sprake van beperkte samenhang en uniformiteit in de beschikbare informatie over de 
verschillende kerntaken die (kunstwerken binnen) het HWS en HVWN uitvoeren. En is er slechts 
een beperkt aantal discrete toekomstscenario’s beschouwd. Tot slot moet men zich er van bewust 
zijn dat de modelresultaten uit de literatuur (net als bij VONK) tot stand zijn gekomen op basis van 
modelschematisaties waarin kunstwerken op vereenvoudigde wijze zijn gemodelleerd. 
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Figuur 2.   Resultaat toepassing ‘light’ Methodiek Functionele Levensduur op case Julianakanaal-Grensmaas 

 

Binnen RWS moet het bewustzijn komen dat de analyse van einde functionele levensduur een 
significante inspanning vraagt. Het verbeteren van de bovengenoemde beperkingen zal daarbij 
leiden tot minder onzekerheid over en meer variatie in de tijd van de uitkomsten. De verdeling in 
een ‘light’ versie van de methodiek (op basis van bestaande kentallen) en een ‘zware’ versie (op 
basis van modelberekeningen) wordt geacht de werkbaarheid ten goede te komen. 

Het voordeel van de verankering van einde functionele levensduur in het prognoserapport is dat 
de technische en functionele levensduur in samenhang kunnen worden meegenomen. Het helpt 
hierbij dat binnen VenR de focus niet alleen meer op individuele kunstwerken, maar ook op delen 
van het watersysteem (zogenaamde netwerkschakels) wordt gelegd. Het nadeel van de 
verankering van einde functionele levensduur in het prognoserapport is wel dat de informatie uit 
de regio in deze stap niet voorhanden is. 

 

  

type prestatie-eis locatie onderdeel 20
15

20
20

20
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20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

Grensmaas dijken
Limmel keersluis
Julianakanaal kanaalpand
Grensmaas bodembescherming geen pin
Julianakanaal bodembescherming geen pin
Grensmaas stuw Borgharen, stuw Linne, beheer geen geschikt model/info
Julianakanaal-bovenpand pompen Born, stuw Borgharen, beheer geen geschikt model/info
Julianakanaal-benedenpand pomp Maasbracht, stuw Linne, beheer geen geschikt model/info

laagwater-ecologie Grensmaas beheer, stuw Borgharen geen pin
schoon en gezond water - Borgharen vispassage geen pin

Julianakanaal-bovenpand pand
Julianakanaal-benedenpand pand
Born sluis
Maasbracht sluis
Julianakanaal-bovenpand bruggen + pand
Julianakanaal-benedenpand bruggen + pand
Born sluis
Maasbracht sluis
Julianakanaal-bovenpand bruggen
Julianakanaal-benedenpand bruggen
Born sluis
Maasbracht sluis
Born sluis
Maasbracht sluis

geen geschikt model/info

Vlot en veilig verkeer over 
water - vaartuigverliesuren

laagwater-peilbeheer

Vlot en veilig verkeer over 
water - diepte

Vlot en veilig verkeer over 
water - breedte

Vlot en veilig verkeer over 
water - hoogte

waterveiligheid - keren 
hoogwater

waterveiligheid - afvoeren 
water

voldoet niet aan prestatie-eis
voldoet niet aan ambitie scheepvaart
voldoet aan prestatie-eis
geen oordeel
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Evaluatie en vooruitblik 

Aanvullend op de uitgevoerde case zal een sessie met GPO (verantwoordelijk voor het prognose-
rapport) nuttig zijn om de bevindingen te concretiseren, deze om te zetten naar een concreet 
actieplan en zo te komen tot een praktische bijdrage aan het volgende prognoserapport. 

Om einde functionele levensduur in het volgende prognoserapport te kunnen meenemen, zal het 
ook nodig zijn om de (samenhang in) de onzekerheden in de methodiek nader te beschouwen. Het 
lijkt noodzakelijk om voorafgaand hieraan een redeneerlijn op te stellen. 

Er wordt tot slot ingeschat dat het onderzoek ter verbetering van de methodiek het beste weer op 
basis van een case (mogelijk dezelfde) kan plaatsvinden, voorafgegaan door een expertsessie 
(‘light-light’ methodiek) in samenwerking met de regio om de beschikbare case- en object-
specifieke informatie voor alle functies boven water te krijgen. Mogelijk dat hierbij de inhoudelijke 
samenhang met andere activiteiten binnen het thema “relatie object-systeem” kan worden benut. 
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1  Inleiding 

1.1 Achtergronden 

1.1.1 Vervanging en Renovatie 
Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van assetbeheerders 
zoals Rijkswaterstaat (RWS) en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunst-
werken bereikt de komende decennia het einde van de levensduur waarvoor ze destijds zijn 
ontworpen. Er dient zich daarmee een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave aan.  
 
Het is voor de beheerder wenselijk een onderbouwde afweging te kunnen maken voor zowel 
het juiste moment van ingrijpen als om de vraag op welke manier er dient te worden inge-
grepen. Binnen RWS is daartoe de vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie 
proces van assets ingevoerd. De aanleiding voor het voorliggende onderzoek in dit proces 
zijn stap 1 (opstellen prognoserapport1) en stap 2 (opstellen regio-advies2): 
 
1. KpNK (2017b) geeft aan dat het accent van het prognoserapport oorspronkelijk lag op 

een probabilistische analyse van de technische (rest)levensduur van de kunstwerken in 
het hele areaal. Inmiddels bevat de analyse meer object-specifieke kennis. Voor het 
volgende prognoserapport is er binnen RWS de wens om ook elementen van de 
functionele levensduur van kunstwerken toe te voegen. 

 
2. In KpNK (2018a) wordt geconstateerd dat, mede ingegeven door deze vernieuwde 

werkwijze bij RWS, de laatste jaren steeds meer wordt gezocht naar mogelijkheden om 
de levensduur van kunstwerken te verlengen en om bij einde levensduur (vereiste) 
ingrepen te koppelen aan gebiedsontwikkeling of functionele / netwerk3 ontwikkeling. In 
een regio-advies kan de wijze van vervanging tussen twee uitersten liggen, te weten 
een 1-op-1 vervanging (waarin het kunstwerk de bestaande functionaliteit behoudt) en 
een complexe vervanging (waarbij de functionele eisen worden aangepast, nieuwe 
functionaliteit aan het kunstwerk kan worden toegevoegd en/of binnen het netwerk 
wordt geoptimaliseerd, meer/minder kunstwerken wellicht ook op andere locaties).  

1.1.2 Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
In 2017 hebben RWS, Marin, TNO en Deltares een vierjarige samenwerkingsovereenkomst 
gesloten, waarmee de intentie is vastgelegd om de komende jaren binnen het Kennis-
programma Natte Kunstwerken (KpNK) samen de vragen rond de vervangingsopgave bij 
natte kunstwerken op te pakken. Het doel van de kennisontwikkeling binnen het KpNK is: 
 
• om in het systeem zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de technische en 

functionele restlevensduur van bestaande kunstwerken en 
• om een nieuw kunstwerk te kunnen ontwerpen, waar we innovatieve oplossingen 

kunnen toepassen en in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. 
 
                                                  
1 in het prognoserapport wordt de einde levensduur van RWS assets vastgesteld, waarmee wordt gekomen tot 

een prioritering van assets binnen het RWS-programma Vervanging en Renovatie en een onderbouwde 
reservering op de begroting van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu; 

2 in het regio-advies wordt nadrukkelijk naar de relatie van het kunstwerk in het netwerk/ watersysteem gekeken 
en een advies gegeven over de wijze van vervanging; 

3 in de context van de vervangings- en renovatieopgave bij de natte kunstwerken beheerd door RWS gaat het bij 
netwerken over zowel het Hoofdwatersysteem (HWS) als het Hoofdvaarwegennet (HVWN); 
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Deze kennisontwikkeling vindt conform KpNK (2018a) onder meer plaats middels een aantal 
deelactiviteiten binnen het thema “Relatie object-systeem”. Hierbij is het uitgangspunt de 
samenhang tussen het functioneren van een kunstwerk en het functioneren van het netwerk 
waar dat kunstwerk deel van uitmaakt. Het gezamenlijke doel van de activiteiten binnen dit 
thema is het mogelijk maken van een goed onderbouwde afweging op welk moment tot welk 
type vervanging van een nat kunstwerk zou moeten worden besloten. 
 
• Voor het bepalen van het juiste vervangingsmoment is inzicht in zowel einde functionele 

als einde technische levensduur van het kunstwerk vereist, waarbij einde technische 
levensduur ook altijd einde functionele levensduur betekent (andersom geldt dat niet). 

 
• Voor de keuze van het vervangingstype is (net als voor een oordeel over het functio-

neren zelf) beter inzicht en begrip nodig in de samenhang tussen het functioneren van 
het netwerk en het object, zowel onder de huidige als de toekomstige omstandigheden. 

 
Het voorliggende onderzoek heeft alleen betrekking op natte kunstwerken. Ten behoeve van 
de leesbaarheid zal in het vervolg de term “natte” worden weggelaten. 

1.1.3 Methodiek Functionele Levensduur 
In KpNK (2017a) is een verkennend onderzoek naar de functionele levensduur van kunst-
werken uitgevoerd. Discussies in dat kader over een (praktische) werkwijze om einde 
functionele levensduur te bepalen hebben geleid tot de inventarisatie van beschikbare kennis, 
modellen en informatie in KpNK (2017b). 
 
Als definitie hanteren we dat er sprake is van einde functionele levensduur als een 
kunstwerk één of meerdere functies niet meer conform de functie-eisen uitvoert, en dus in 
functionele zin niet meer voldoet. Enerzijds kunnen de functie-eisen aan een kunstwerk in de 
loop der tijd strenger of minder streng worden. Anderzijds kan het zijn dat een kunstwerk op 
een bepaald moment door veranderende maatschappelijke en/of klimatologische 
omstandigheden niet meer aan de gestelde functie-eisen voldoen, zie ook HKV (2014b). 
 
KpNK (2017b) geeft als voorbeeld dat de benodigde hoogwaterkerende hoogte van een 
waterkering door klimaatverandering groter kan worden dan de fysiek aanwezige hoogwater-
kerende hoogte. Wat dan resulteert in het functioneel falen van de waterkering.  
 
Overigens wordt in de geest van KpNK (2017b) onder einde technische levensduur 
verstaan dat het kunstwerk één of meerdere functies niet meer kan uitvoeren in verband met 
de degradatie van de technische staat (door verouderingsprocessen zoals corrosie). 
 
Het voorbeeld hierbij in KpNK (2017b) is dat een kunstwerk einde functionele levensduur 
heeft bereikt, als het zijn maximale afvoercapaciteit heeft bereikt en de afvoervraag hoger ligt. 
Het kunstwerk kan op dat moment nog in prima technische staat zijn. 
 
KpNK (2017b) stelt dat het verstandig lijkt een generieke transparante Methode Functionele 
Levensduur te definiëren om einde functionele levensduur te bepalen, die voortbouwt op de 
Gevoeligheidstest Natte Kunstwerken uit VONK volgens HKV (2014b) en HKV (2015) en voor 
alle watersystemen en alle functies kan worden gebruikt. Daartoe is in KpNK (2017b), op 
basis van verschillende studies binnen het blikveld van het projectteam (waaronder VONK), 
tot de samenhangende bouwstenen in Figuur 1.1 gekomen. Een aantal relevante resultaten 
uit het VONK-onderzoek dat relevant is voor het voorliggende onderzoek is in Bijlage B 
opgenomen. Hierbij wordt geconstateerd dat er in het VONK-onderzoek een groot aantal 
aanbevelingen is gedaan om de kwaliteit en bruikbaarheid van de (uitkomsten uit de) 
Functionele Levensduur Scenario Analyse (FLSA) methode te verbeteren (zie Bijlage C). 
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Figuur 1.1 Bouwstenen voor bepaling einde functionele levensduur volgens KpNK (2017b) 
 
In KpNK (2017b) wordt toegelicht welke informatie per bouwsteen van deze Methode 
Functionele Levensduur beschikbaar is, waarbij in Figuur 1.2 wordt aangegeven welke 
kenmerken per bouwsteen kunnen worden beschouwd. 
 

 
Figuur 1.2 Voorbeelden van kenmerken van de vijf bouwstenen volgens KpNK (2017b) 

1.1.4 Probleembeschrijving 
Het moge duidelijk zijn dat de functionele levensduur van kunstwerken bepalend is voor de 
vervangings- en renovatieopgave. Conform Subparagraaf 1.1.1 is er de wens om in een 
volgend prognoserapport (opgesteld door RWS-GPO) ook elementen van de functionele 
levensduur mee te nemen. KpNK (2017b) constateert daarbij dat voor de bepaling van de 
functionele levensduur van een kunstwerk veel informatie vanuit de regio nodig is en dat het 
regio-advies verschillende vereiste elementen bevat voor de functionele levensduur bepaling. 
Daarmee is het nog niet duidelijk hoe dit het beste in het V&R-proces kan worden verankerd.  
 
Kortom, het is onduidelijk wie verantwoordelijkheid heeft of krijgt voor het bepalen van de 
functionele levensduur ten behoeve van het prognoserapport, en hoe de functionele levens-
duur hierin een plek zou moeten krijgen. 
 
Elementen van de functionele levensduur kunnen door RWS alleen in een prognoserapport 
worden meegenomen als het begrip rondom einde functionele levensduur in de praktijk kan 
worden geoperationaliseerd. Hiervoor zijn ondersteunende tools onmisbaar. De 
Methode Functionele Levensduur in Figuur 1.1 wordt verondersteld een tool te zijn om einde 
functionele levensduur van een kunstwerk te bepalen. KpNK (2017b) constateert daarbij dat 
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er verbeteringen ten aanzien van diverse bouwstenen nodig zijn, voordat het begrip einde 
functionele levensduur als volwaardig onderwerp in het V&R-proces kan worden opgenomen. 
 
Hierbij is het nog onvoldoende concreet welke verbeteringen er binnen de Methode 
Functionele Levensduur noodzakelijk zijn, vooral wat betreft het verkleinen van de 
onzekerheden in de bouwstenen ten aanzien van  
 
• (toegankelijkheid van) informatie over kunstwerk 
• vertaling van functie-eisen watersysteem naar eis aan kunstwerk 
• modelresultaten (advies model en verbetering schematisatie). 

1.1.5 Doelstellingen 
Vanuit de bovengenoemde onduidelijkheden rondom het bepalen van einde functionele 
levensduur van kunstwerken is als doelstelling voor dit onderzoek gesteld om de Methode 
Functionele Levensduur op basis van een case te testen en noodzakelijke verbeteringen in 
de bouwstenen en kenmerken (zie Figuur 1.2) concreet te maken. 
 
Naast deze doelstelling zal in de conclusies nog kort ingegaan op de wijzen waarop einde 
functionele levensduur in het V&R-proces kan worden verankerd. 

1.1.6 Plan van aanpak 
Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken is een case met de Methode Functionele 
Levensduur uitgewerkt op basis van de nieuwste informatie/modellen, waarin voor één of 
meerdere kunstwerken in een duidelijk afgebakend deel van het HWS en/of HVWN einde 
functionele levensduur wordt bepaald. De case is in nauw overleg met RWS gekozen. 
 
Voor elk beschouwd kunstwerk wordt getracht het volgende te formuleren (zie Figuur 1.3): 
 
• per functie een maximaal leverbare prestatie (drempelwaarde); 
• per toekomstscenario een verloop in de tijd van de minimaal benodigde prestatie  

om deze functie naar behoren te kunnen vervullen; 
• per functie het moment waarop de minimaal benodigde prestatie groter is dan de 

maximaal leverbare prestatie (einde functionele levensduur). 
 

 
Figuur 1.3 Fictief voorbeeld bepaling einde functionele levensduur uit KpNK (2017b) 
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Bij de uitwerking is er aandacht voor de onzekerheid in de verschillende bouwstenen en de 
doorwerking daarvan in de uiteindelijk bepaalde functionele levensduur. Na het uitwerken van 
de case wordt de aanpak volgens Figuur 1.1 met de nieuwste informatie/modellen 
geëvalueerd. Indien de verbeteringen als substantieel worden beoordeeld (ten opzichte van 
de eerdere bepaling), dan worden zinvolle volgende stappen gedefinieerd. 
 
Op basis van de resultaten uit de casestudie wordt een advies aan RWS-GPO opgesteld over 
de meest optimale integratie van de methode functionele levensduur in het V&R-proces. 
 
Voorliggend onderzoek is parallel en in samenhang uitgevoerd aan een aantal andere 
KpNK 2018-activiteiten, die hieronder kort worden beschreven. 

1.1.6.1 Kunstwerken in netwerkmodellen 
KpNK (2018b) richt zich op het verbeteren van de beschrijving van kunstwerken in het reken-
model voor het watersysteem, wat een vereiste is om het functioneren van een kunstwerk in 
een watersysteem (en daarmee ook de functionele levensduur!) te kunnen onderzoeken. 
Begin 2018 is in overleg met RWS de ambitie neergelegd om een ‘Baseline-Kunstwerken’ te 
ontwikkelen die kan omgaan met de complexiteit en diversiteit van kunstwerken en de grote 
hoeveelheid gegevens die nodig is om de constructie en het functioneren ervan goed te 
omschrijven. Dit is een aanvulling op ‘Baseline’, de bestaande database met bijbehorende 
routine voor het genereren van modelschematisaties voor (delen van) het HWS. 
 
Het doel voor 2018 was het komen tot een functioneel ontwerp voor deze ‘Baseline-
Kunstwerken’. Gedurende de uitvoering is echter een heroriëntatie van dit doel noodzakelijk 
gebleken, wat concreet betekent dat eerst gezamenlijk een nieuwe marsroute naar de ambitie 
moet worden bepaald. 

1.1.6.2 Regio-advies 
KpNK (2018c) geeft invulling aan het regio-advies, waarin RWS voor hun natte kunstwerken 
op basis van een goede inhoudelijke analyse en onderbouwing moet komen tot een 
beschrijving van de urgentie van een vervanging vanuit de technische staat, aangevuld met 
geactualiseerde eisen en wensen vanuit het netwerk en de omgeving, en beschrijft 
alternatieven voor eventuele vervanging en/of renovatie. 
 
Dit onderzoek geeft aan dat het overkoepelende doel waar de regio-analyse voor wordt 
uitgevoerd vaak niet geheel duidelijk is. Hierdoor ontstaat er verschil in interpretatie naar wat 
de exacte inhoud van het regio-advies moet zijn. Het gebrek aan benoeming en afweging van 
alternatieven is daarbij een belangrijke ontbrekende stap. Aanbeveling in KpNK (2018c) is om 
samen met stakeholders, experts en de regio’s hierover in discussie te gaan, om een 
gedragen beeld te krijgen over de te gebruiken afwegingsmechanismen en om te komen tot 
interventiestrategieën en prioritering van alternatieven (zie ook Subparagraaf 1.1.6.3). In 
KpNK (2018c) wordt tevens een framework aangereikt dat de regio’s kan helpen om de 
verschillende raakvlakken expliciet te benoemen en analyseren in het regio-advies. 

1.1.6.3 Afweging ten behoeve van vervangingsstrategieën 
KpNK (2018d) stelt als doel om de complexiteit van de (economische) afweging rondom 
vervanging te reduceren. Het betreft (een beperkt) onderzoek naar bestaande technieken die 
input kunnen zijn voor verbeteringen in de bestaande afwegingssystematiek, vooral op het 
vlak van interactie tussen object en systeem, (economische) afweging tussen alternatieven 
en het meenemen van (onzekere) toekomstige ontwikkelingen. Hierin staat centraal dat de 
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complexiteit van het afwegingskader goed moet aansluiten bij de praktische afwegingen 
waarvoor de regionale diensten zich zien gesteld. 

1.1.7 Gebruikte termen 
De volgende afkortingen en termen zijn in de voorliggende rapportage gebruikt: 
 
BIVAS : binnenvaart analyse systeem (rekenmodel) 
CBB : corridorgerichte bediening en begeleiding 
DISK : data informatie systeem kunstwerken 
EHS : ecologische hoofdstructuur 
FE : functionele eenheid 
FLSA : functionele levensduur scenario analyse 
GL : klimaatscenario “Gematigd (temperatuur), Lage waarde (luchtstromingspatroon)” 
GM : Grensmaas 
HBN : hydraulisch belastingniveau 
HVWN : hoofdvaarwegennet beheerd door RWS 
HWS : hoofdwatersysteem beheerd door RWS 
IWP : instrument voor het waterpeilbeheer 
JK : Julianakanaal 
KP : kanaalpand 
KpNK : Kennisprogramma Natte Kunstwerken 
KRW : kaderrichtlijn water 
LMW : landelijk meetnet water 
LSM : landelijk SOBEK model 
MHW : maatgevend hoge waterstand 
MHWS : maatgevende hoge waterstand scheepvaart 
MLWS : maatgevende lage waterstand scheepvaart 
MP : meetpunt 
N2000 : Natura 2000 
NWM : nationaal water model 
RKM : rivier kilometer 
RWS : Rijkswaterstaat 
PIN : prestatie indicator 
SFE : SLA-functionele eenheid 
SIVAK : simulatiepakket voor verkeersafwikkeling bij kunstwerken (rekenmodel) 
SLA : service level agreement 
V&R : vervanging en renovatie 
ViN : vaarwegkenmerken in Nederland 
VONK : Vervangingsopgave Natte Kunstwerken 
VVU : vaartuigverliesuren 
WH : klimaatscenario “Warm (temperatuur), Hoge waarde (luchtstromingspatroon)” 
WLO : welvaart en leefomgeving 
ZWV : Zuidwillemsvaart 
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2 Toepassing huidige methodiek 

2.1 Inleiding 
Het stappenplan in Figuur 1.2 wordt in dit hoofdstuk gebruikt als leidraad om de knelpunten in 
het studiegebied vast te leggen. Eerst worden in Paragraaf 2.2, Paragraaf 2.3 en 
Paragraaf 2.4 het studiegebied, de infrastructurele onderdelen en het functioneren ervan, 
toegelicht. Vervolgens gaat Paragraaf 2.5 in op de gebruikte toekomstscenario’s en in 
Paragraaf 2.5 worden de functionele eisen aan het systeem besproken. Uiteindelijk kunnen 
de knelpunten (zie Paragraaf 2.6) bepaald worden door het functioneren van het systeem 
naast de eisen te leggen. 
 

2.2 Afbakening case Julianakanaal-Grensmaas 

2.2.1 Geografische afbakening case 
In Figuur 2.1 wordt weergegeven waar in de case de begrenzingen van de Grensmaas en het 
Julianakanaal zijn aangehouden, alsmede waar binnen de afbakening van de case de meet-
punten (MP) van het Landelijk Meetnet Water (LMW) zich bevinden. 
 

 
Figuur 2.1 Geografische afbakening case 
 
De noordgrens van de case ligt juist ten noorden van het sluiscomplex Maasbracht waar de 
Grensmaas en het Julianakanaal samenkomen, terwijl de zuidgrens zich juist ten zuiden van 
het stuwcomplex Borgharen en de keersluis Limmel bevindt. Het verval tussen de zuidelijke 
en noordelijke begrenzing, zowel over de Grensmaas als het Julianakanaal, is 23 m. 

MP Borg-dorp 

MP Bunde 

MP Echt 

MP St. Pieter 

(§2.2.4) 

(§2.2.3) 

(§2.2.5) 

(§2.2.6) 
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RWS (2018b) geeft aan dat, vanwege de algehele staat van het kanaal, het kanaal in het 
prognoserapport V&R is opgenomen. De vervanging/renovatie is nu gepland voor 2028. 
 
HKV (2014b) beschrijft een methodiek die voor een kunstwerk4 inzicht geeft in (het tijdvenster 
waarin) einde technische levensduur en einde functionele levensduur. Uit Figuur 2.1 blijkt dat 
in deze case met de Methode Functionele Levensduur niet één, maar meerdere elementen 
worden beschouwd. Dit hangt met de hypothese in Subparagraaf 1.1.2 samen, dat er voor de 
keuze van het vervangingstype beter inzicht en begrip nodig is in de samenhang tussen het 
functioneren van het netwerk en het object. In deze case dienen daardoor (van noord naar 
zuid) de volgende elementen binnen de begrenzingen te worden onderscheiden: 
 
• sluiscomplex Maasbracht 
• benedenpand Julianakanaal 
• sluiscomplex Born 
• bovenpand Julianakanaal 
• keersluis Limmel 
• stuwcomplex Borgharen 

2.2.2 Functionele afbakening 
De functionele afbakening in de case lijkt duidelijk. De Grensmaas maakt deel uit van het 
HWS, terwijl het Julianakanaal onderdeel is van het HVWN. Uit Figuur 2.2 blijkt echter dat 
ook het Julianakanaal een rol speelt in het HWS. En in Figuur 2.3 komt naar voren dat ook de 
Grensmaas als een (weliswaar minder belangrijke) vaarweg dient te worden beschouwd. 
 

 
Figuur 2.2 Hoofdwatersysteem in beheer bij Rijkswaterstaat (bron: NIS 2016) 

                                                  
4 als onderdeel van het hele RWS-areaal aan natte kunstwerken of van een groep van kunstwerken hierbinnen; 
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Figuur 2.3 Hoofdvaarwegennet Nederland 
 
Deze ‘verstrengeling’ van hoofdfuncties bij de Grensmaas en het Julianakanaal blijkt ook uit 
RWS (2018), waarin er aan het boven- en benedenpand van het Julianakanaal ook HWS-
gerelateerde prestatie-eisen worden gesteld (zie ook Tabel 2.5). Dus in dit rapport worden het 
Julianakanaal en de Grensmaas in samenhang beschouwd. 

2.2.3 Vereenvoudigingen 
De geconstateerde verstrengeling van hoofdfuncties bij de Grensmaas en het Julianakanaal 
maakt het een grotere uitdaging om de Methode Functionele Levensduur binnen deze case 
toe te passen. Desondanks is er getracht einde functionele levensduur van de verschillende 
elementen binnen de afbakening op een zo werkelijk-getrouw mogelijke wijze te beschouwen.  
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Daarbij is het noodzakelijk gebleken de volgende vereenvoudigingen aan te houden: 
 
• Wat betreft de beschrijving van infrastructurele onderdelen wordt er onderscheid 

gemaakt tussen gebieden conform MinI&M (2015) en hieraan gerelateerde onderdelen 
in de dwarsdoorsnede volgens Figuur 2.4 (rivier) en Figuur 2.5 (kanaal): 
– rivieren -> rivierbedding, rivierdijk (primaire waterkering), … 
– kanalen -> kanaalpand, kanaalkade (regionale waterkering), kanaalbodem, … 
– kunstwerken -> sluisdeur, pomp, stuw, vistrap, duiker/sifon 

 

 
Figuur 2.4 Schematische dwarsdoorsnede van het rivierbed volgens HBGR (2014) 
 

 
Figuur 2.5 Schematische dwarsdoorsnede van kanaal volgens Antea Group (2017) 
 

Het functioneren van de duikers/sifons onder het Julianakanaal en naar de retentie-
gebieden langs de Grensmaas, en de retentiegebieden zelf worden in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten. Ook wordt ervan uitgegaan dat het kanaalpand over de tijd 
voldoende wordt onderhouden en regulier uitgebaggerd, en dat de waterkwaliteit van 
het Julianakanaal en de Grensmaas constant blijft. 
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• Wat betreft het functioneren van infrastructurele onderdelen binnen de afgebakende 
case wordt onderscheid gemaakt tussen kerntaken conform MinI&M (2015) en hieraan 
gerelateerde HWS-deeltaken conform RWS (2015b), oftewel: 
– waterveiligheid5 -> waterafvoer rivieren, waterkeren 
– voldoende water6 -> regulier peilbeheer, wateraanvoer en -verdeling, 

hoogwaterafvoer kanalen, verziltingsbestrijding 
– schoon en gezond water7 -> reduceren verontreinigingen, basisconditie gebruiks-

functies8, inrichting leefgebied, vismigratie 
– vlot en veilig verkeer over water9). 
 
Het netwerkschakelplan voor het Julianakanaal (zie RWS (2018b) geeft aan dat de 
deeltaak waterkeren nadrukkelijk samenhangt met het functioneren van de infra-
structuur, maar dat deze vanwege de verschillende financiering (van het onderhoud) 
echter buiten de scope van het programma V&R valt. In deze case wordt het 
functioneren van de waterkeringen daarom wel meegenomen. 
 

• Wat betreft de toekomstscenario’s: 
– de Deltascenario’s (stoom, warm, druk, rust) worden beschouwd; 
– de tijdstippen 2015 (referentie), 2050 en 2085 worden hierbij beschouwd; 

 
• Wat betreft prestaties van infrastructurele onderdelen blijven de prestaties voor de 

kerntaak schoon en gezond water (waarvan wel de functies worden geïnventariseerd) 
buiten beschouwing. Ook blijven nautische aspecten, zoals de invaart van het JK bij 
Limmel volgens RWS (2018c) en de invloed van translatiegolven (in combinatie met 
peilverhoging) op de bestuurbaarheid van schepen in het bovenstroomse kanaalpand 
door het vullen van sluiskolk Born volgens (RWS (2018b), buiten beschouwing. 

 

2.3 Beschrijving infrastructurele onderdelen 
Hier komen conform KpNK (2017b) en Figuur 1.2 de volgende aspecten aan bod: 
 
• beschrijving van het systeem 
• beschrijving van de elementen 
• hydraulische kenmerken 
• beschrijving bediening en operatie 
 
Wat betreft de beschrijving van het systeem wordt in Figuur 2.6 een schematisch overzicht 
gegeven van de waterhuishouding in het Julianakanaal en de Grensmaas.  
 

                                                  
5 beschermen van het land tegen overstromingen vanuit zee, rivieren, kanalen en grote meren; 
6 voorkomen van watertekort en wateroverlast, alsmede het tegengaan van verzilting van rijkswateren; 
7 voorkomen van onvoldoende chemische en ecologische waterkwaliteit in rijkswateren; 
8 zowel kanaal-afhankelijke functies (drinkwater, zwemwater, koel- en proceswater, energieopwekking, sport-

visserij en landbouw) als kanaal-onafhankelijke functies (natuur, recreatie, delfstoffenwinning, archeologie, 
cultuurhistorie en landschap); 

9 voorkomen van onvoldoende bereikbaarheid, onveilige scheepvaart en onbetrouwbare reistijden over water; 
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Figuur 2.6 Schematisch overzicht waterhuishouding, versie september 2015, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. 

Sluis Limmel is onlangs vervangen door een keersluis.  

2.3.1 Grensmaas 
De Grensmaas (GM) is het meest bovenstroomse traject van de Maas vanaf Borgharen. 
Tussen Borgharen en Maasbracht is er sprake van een verval van 23 m en een lage water-
diepte. De rivierbodem bestaat hier vooral uit grind, waardoor dit ook wel de Grindmaas wordt 
genoemd. Ondanks de lage afvoer en het hoge verval is er altijd enige waterdiepte door de 
aanwezigheid van grinddrempels zoals in Figuur 2.7, zie Deltares (2017). 
 

 
Figuur 2.7 Grinddrempel bij km 34 Grensmaas bij afvoer van circa 30 m3/s (bron: Beeldbank RWS) 
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Onderstaande beschrijving volgt grotendeels uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b). 
 
Onderdeel van rivier Beschrijving van onderdeel 
rivierbedding Waterloopjes ten oosten van JK komen samen in twee 

grotere bekenstelsels, die JK via duiker/sifon passeren en 
afwateren op GM. Het zijn belangrijke ecologische 
verbindingen Maasterrassen-GM.

rivierdijk De rivierdijken in de Maasvallei, en daarmee dus ook die 
langs GM in Figuur 2.17, zijn primaire waterkeringen. 

 Kanaalkaden JK vormen aan de westzijde over een deel 
van het traject de grens van rivierbed GM (zie Figuur 2.8).

rivierbrug Doorvaarthoogte rivierbruggen GM: 
- Scharbergbrug A76 bij Elsloo (RKM 30): 
- Peter Sangersbrug N296 bij Maaseik (RKM 52) 
- Maasbrug A2 bij Wessem (RKM 67Z) 

 

 
Figuur 2.8 Julianakanaal en Maas bij Geule aan de Maas (bron: Beeldbank RWS) 

2.3.2 Julianakanaal 
Door de beperkte waterdiepte wordt de GM nauwelijks bevaren en is in 1935 parallel hieraan 
het Julianakanaal (JK) met een totale lengte van 36 km aangelegd voor de doorgang van de 
scheepvaart (zie Figuur 2.8). Het JK ligt voor het grootste deel tussen relatief hoge kanaal-
kaden (tot 4 m boven maaiveld). Het JK ligt bij de doorsnijding bij Elsloo diep ingegraven 
tussen hoge wanden. De taluds van het JK zijn vanwege de stabiliteit getrapt aangelegd. 
 
In RWS (2018b) wordt het JK getypeerd als een groot en diep kanaal dat vooral bestaat uit 
oppervlaktewater, waarbij de herkomst wisselend is en de stroomrichting gedurende het jaar 
kan omkeren. Periodiek is er zichtbare stroming, vooral in de buurt van inlaten/gemalen. Er is 
sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat heeft geleidt tot een rechte waterbak 
(rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. 
 
Regulering van het waterpeil in het bovenpand vindt onder andere plaats door de pompen bij 
sluiscomplex Born en stuwcomplex Borgharen. 
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Onderstaande beschrijving volgt grotendeels uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b). 
 
Onderdeel van kanaal Beschrijving van onderdeel 
kanaalpand Het Julianakanaal heeft sinds 2018 op het ongeladen 

kielvlak (1,8 m diep) een minimale breedte van 60 m, met 
uitzondering van de volgende locaties: 
 
• brug Urmond-Berg a/d Maas (km 15.3-16.1): 53 m 
• brug Obbicht-voorhaven Born (km 18.9-16.1): 53 m 
• bocht van Elsloo (km 9.5-12): 55 m 
• brug Bunde / Geulle (km 4.5-8.6): 42 m 
• Limmel – Geulduiker (km 0.0-3.5). 42 m 
 
In verband met deze versmallingen van het JK wordt er 
tussen Stein en Limmel verkeersmanagement toegepast, 
waarmee het JK qua vaarbreedte voor scheepsklasse Vb10 
geschikt wordt geacht. -> zie ook RWS (2018c) 
 

 Qua vaarbreedte vereist scheepsklasse Vb een diepgang 
van 3,5 m. Over een groot deel van het JK-traject is deze 
diepgang aanwezig. Nabij de Beatrixhaven ligt er een 
hogere bodem aan de oostzijde tussen km 1-3, waarbij er 
wel van een diepgang van 3,0 m sprake is. 
 
Daarnaast geldt dat op het JK de vereiste extra 
onderhoudsbuffer van 30 cm niet aanwezig is. Het 
verdiepen van het JK om de gewenste onderhoudsbuffer te 
realiseren heeft zeer forse impact voor de vaarweg. 
 

kanaalkade Kanaalkaden waar kanaalpeil boven maaiveld ligt zijn in 
2017 als regionale keringen wettelijk genormeerd. Het 
betreft volgens RWS (2018c) het traject Born-Maasbracht 
en de volgende dijkvakken op het traject Limmel - Born: 
• Limmel - Bocht Elsloo (oost en west) 
• dijken Meers – Haven Stein (deels oost, geheel west)  
• dijken nabij Obbicht en Born (oost en west) 

kanaalbodem De oorspronkelijk kanaalbodem bestond uit een bescher-
mende laag grind (40-60 cm) op klei (40-60 cm). Onder-
zoek heeft aangetoond dat grind ‘aan de wandel’ is. Bij het 
baggerwerk in het kanaal (2013/2014) is veel grind 
verwijderd. Lokaal is de grindlaag nog maar 10-20 cm dik. 
Er heersen dan ook zorgen over erosie (bij vergroten 
diepgang naar 3,5 m) en bodemstabiliteit (bij hoge 
Maasafvoeren) van de kanaalbodem. -> RWS (2018c) 

kanaalbrug De kanaalbruggen op het traject Limmel-Born, inclusief de 
brug Born als onderdeel van sluiscomplex, hebben een 
doorvaarthoogte van 7,0 m. Verder is er bij een aantal 
(monumentale) bruggen sprake van een kleinere breedte 
tussen de landhoofden dan 60 m. -> RWS (2018c) 

                                                  
10 (lengte 190 m en breedte 11,4 m) zie Vaarweg RWS 
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2.3.3 Sluiscomplex Born 
Dit sluiscomplex met bouwjaar rond 1960, bestaande uit drie sluiskolken een gemaal met vier 
pompen, overbrugd een verval van 11,35 m. De oude sluis wordt vanwege een kapotte 
sluiskolk niet meer gebruikt. Sluis 2 en 3 zijn in de periode 2009-2012 gerenoveerd en 
vergroot. Voor de kolken gelden de volgende dimensies: 
 
• Oude sluis Born:  

– kolklengte 132,50 m,  
– kolkwijdte 13,50 m,  
– Drempeldiepte -3,60 m.  

• Sluis 2: 
– kolklengte 225,00 m,  
– kolkwijdte 16,00 m,  
– drempeldiepte KP -4,00 m 

• Sluis 3: 
– kolklengte 142,00 m,  
– kolkwijdte 16,00 m,  
– drempeldiepte KP -4,00 m 

 

 
Figuur 2.9 Visualisering van onderdelen sluiscomplex Born, bron: IWP (2018) 
 
Onderdeel kunstwerk Beschrijving van onderdeel
sluisdeur Sluiskolk 2 en sluiskolk 3 zijn voorzien van puntdeuren. De 

oude sluiskolk heeft hefdeuren met de karakteristieke 
heftorens, die gewoonlijk niet meer worden bediend. 

 Momenteel wordt in Born een aangepast schutbedrijf 
aangehouden om plotselinge waterstandsdalingen en 
sterke stromingen in het JK (met verminderde bestuur-
baarheid van de schepen als gevolg) te voorkomen. Deze 
treden in het kanaalpand tussen Berg en Obbicht op door 
translatiegolven als gevolg van het vullen van de kolk bij 
Born, waarbij het waterpeil tot wel 70 cm kan dalen. 

pomp Capaciteit pompen = 4 x 3,2 m3/s (dieselgemalen)
 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken 

 

11200741-046-HYE-0001, 21 december 2018, definitief 

16 van 108 

2.3.4 Sluiscomplex Maasbracht 
Dit sluiscomplex met bouwjaar 1964, bestaande uit drie sluiskolken en een gemaal met drie 
pompen, overbrugd een verval van 11,85 m. De twee kleine sluiskolken hebben een kolk-
lengte en –breedte van 142 m respectievelijk 16 m. In 2009-2012 heeft er groot onderhoud 
plaatsgevonden en is een sluiskolk vergroot om Vb schepen door te kunnen laten tot een 
lengte van 225 meter. 
 

 
Figuur 2.10 Visualisering van onderdelen sluiscomplex Maasbracht, bron: IWP (2018) 
 
Onderdeel kunstwerk Beschrijving van onderdeel 
sluisdeur Alle drie de sluiskolken zijn voorzien van puntdeuren. 
pomp Capaciteit pompen 3 x 3,2 m3/s (dieselgemalen) 

2.3.5 Keersluis Limmel 
Keersluis Limmel bestaat uit twee cilindrische heftorens en een stalen deur en is opgeleverd 
in 2018. Conform RWS (2018a) en RWS (2018b) sluit keersluis Limmel als de Maasafvoer 
gemeten bij St. Pieter in Maastricht groter is dan 1.700 m3/s (waterstand hoger dan 
NAP +45,15 m). 
 
N.B. Dit wijkt af van Deltares (2017) die stelt dat keersluis Limmel sluit als de Maasafvoer bij 

St. Pieter in Maastricht groter is dan 1800 m3/s. In werkelijkheid wordt er gestuurd op 
waterstand, de bijbehorende afvoer is afhankelijk van de gebruikte Q-h-curve. 

 

 
Figuur 2.11 Keersluis Limmel 
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Ook bij extreem lage waterstanden (NAP+43,95 m+ NAP) wordt keersluis Limmel volgens 
RWS (2018c) gesloten. Dit betreft een calamiteitensituatie. 

2.3.6 Stuwcomplex Borgharen 
Conform Deltares (2017) wordt het waterpeil van de Maas het grootste deel van het jaar 
geregeld door middel van stuwen. Daarbij wordt iedere stuw bediend volgens een stuw-
programma. In dit stuwprogramma wordt gestreefd naar het behalen van de benodigde 
vaardiepte op het gehele traject. Voor één of meerdere waterstations binnen het stuwpand 
wordt een stuwpeil nagestreefd. De stuwpeilen voor alle panden zijn gegeven in Figuur 2.12. 
 

 
Figuur 2.12 Stuwpeilen op de Maas  
 
In RWS (2018b) wordt aangegeven dat stuwcomplex Borgharen onderdeel uitmaakt van de 
zeven stuwen in de Maas gebouwd in de periode 1926–1936, waarvoor tot 2050 renovatie of 
vervanging noodzakelijk zal zijn. De stuwen vormen een samenhangend systeem, waardoor 
het stuwcomplex onderdeel is van deze opgave. 
 
Het stuwcomplex Borgharen (zie Foto 2.1) bestaat naast de stuw ook nog uit een sluiskolk 
(met afmetingen 7,5 x 57 m) en een vistrap. 
 

   
Foto 2.1 Stuw Borgharen; (foto’s: J.v.Houdt, beeldbank RWS) 
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Onderstaande tabel is in lijn met de informatie in Bijlage A.1 ingevuld. 
 
Onderdeel kunstwerk Beschrijving van onderdeel
stuw De stuw bij Borgharen bestaat uit hefschuiven (deels) 

voorzien van een overstortklep ten behoeve van een 
overstort. Het heeft vier stuwopeningen: drie met elk een 
breedte van 23 m (waarin drie wielschuiven met daarop 
scharnierende regelkleppen zitten) en één met een breedte 
30 m (de zogenaamde scheepvaartschuif).

sluisdeur Oude sluis is voorzien van puntdeuren.
vistrap De vistrap heeft een debiet van 2,5 of 4 m3/s.
 
Conform RWS (2018b) wordt bij laagwater (droogte) en reguliere afvoeren van de Maas de 
stuw bij Borgharen ingezet voor de regulering van het waterpeil in deelschakel Limmel-Born 
en het bovenstroomse pand. 
 

2.4 Functioneren infrastructurele onderdelen 
Hier komen in lijn met KpNK (2017b) en Figuur 1.2 de volgende aspecten aan bod: 
 
• functies van het systeem en de onderliggende elementen 
• prestatie van het systeem en de onderliggende elementen. 

2.4.1 Grensmaas 
Conform RWS (2018c) wordt voor het systeem Maas, waarvan de GM deel uitmaakt, geen 
systeemsprong voorzien: hoogwaterveiligheid en scheepvaart blijven ook voor de toekomst 
de leidende principes. Alleen op lokaal niveau kan er worden overwogen additionele leidende 
principes in de vervangings- en renovatieopgave mee te nemen. 
 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b). 
 
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie 
waterafvoer grote rivieren Voor Maas bij piekafvoeren vanuit Monsin (B). 
 Voor omliggende beken; bij piekafvoeren wateren de 

waterlopen / beken ten oosten JK via duikers / sifons onder 
JK door af op GM.

waterkeren Voor primaire waterkeringen is landelijk nieuwe normering 
bepaald. De verwachting is dat rivierdijken die aansluiten 
op hoge gronden en/of kanaaldijken van JK niet zullen 
voldoen. De aansluitingen zullen waarschijnlijk opnieuw 
moeten worden bezien.

Deeltaken voldoende water  
regulier peilbeheer - 
wateraanvoer en –verdeling - 
hoogwaterafvoer kanalen - 
verziltingsbestrijding - 
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Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen -
basisconditie gebruiksfuncties -
inrichting leefgebied Waterlopen / beken ten oosten JK zijn via duikers / sifons 

onder JK door verbonden met GM als onderdeel van EHS.
vismigratie -
Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart -

2.4.2 Julianakanaal 
Het JK vormt met de sluizen en stuwen in de Maas één systeem om scheepvaart van CEMT-
klasse Vb schepen met een diepgang van 3,5 m tussen Lith en België mogelijk te maken 
(Maasroute). Het JK bepaalt volgens RWS (2018c) daarmee volledig in hoeverre scheepvaart 
tussen Maasbracht en Maastricht mogelijk is. 
 
Het Julianakanaal heeft nog veel kanaal-gebonden activiteiten. Deze verbondenheid met het 
kanaal hangt samen met het type industrie langs het kanaal en de Maas. Het gaat met name 
om de winning van grondstoffen (zand, grind) en de grootschalige productie van chemische 
middelen, auto’s en andere. Transport over water is voor zulke producten verreweg het meest 
efficiënt en goedkoop. 
 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b).  
 
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie 
hoogwaterafvoer grote rivieren
waterkeren Kanaalkaden zijn deels regionale waterkering, die achter-

land tegen overstromen beschermen. 
 Kanaalkaden aan westzijde vormen over deel traject de 

grens van rivierbed GM.
Deeltaken voldoende water
regulier peilbeheer 
wateraanvoer en –verdeling KP Limmel-Born speelt bij laagwater (droogte) een cruciale 

rol in waterverdeling over ZWV / GM / JK via de pompen 
van sluis Born (Subparagraaf 2.4.4) en de stuw Borgharen 
(zie Subparagraaf 2.4.6).

 Bij laagwater (droogte) worden de beken via kunstwerken  
voorzien van water uit JK.

hoogwaterafvoer kanalen -
verziltingsbestrijding -
Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen Diverse vergunningen voor lozingen / onttrekkingen, waar-
onder DSM bij Geleen.

basisconditie gebruiksfuncties Industriewater
inrichting leefgebied -
vismigratie Geen vismigratievoorzieningen / beekmondingen in JK 

(alleen duikers / sifons onder JK).
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Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart Kanaalpand voor doorlaten scheepvaart.

2.4.3 Sluiscomplex Maasbracht 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b). Hierbij geeft 
rode tekst aan dat het onderdeel hierin geen functie heeft, en groene tekst dat het onderdeel 
hierin wel een functie heeft. 
 
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie
waterafvoer rivieren - 
waterkeren Sluisdeuren zijn niet formeel als primaire of regionale 

waterkering aangewezen, maar bij hoogwater op de Maas 
moet deze wel hoogwater keren.

Deeltaken voldoende water  
regulier peilbeheer Sluisdeuren maken peilbeheer mogelijk.
wateraanvoer en –verdeling - 
hoogwaterafvoer kanalen - 
verziltingsbestrijding - 
Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen - 
basisconditie gebruiksfuncties - 
inrichting leefgebied - 
vismigratie - 
Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart Sluisdeuren laten scheepvaart door en maken peilbeheer 
mogelijk.

2.4.4 Sluiscomplex Born 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b). Hierbij geeft 
rode tekst aan dat het onderdeel hierin geen functie heeft, en groene tekst dat het onderdeel 
hierin wel een functie heeft. 
 
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie 
waterafvoer rivieren - 
waterkeren - 
Deeltaken voldoende water  
regulier peilbeheer Sluisdeuren maken peilbeheer mogelijk.
wateraanvoer en –verdeling Bij laagwater (droogte) staat keersluis Limmel open en 

reguleren de pompen het peil in de schakel Limmel-Born, 
door minimaal het schutverlies en DSM-onttrekking bij 
Geleen terug te pompen in kanaalpand.

hoogwaterafvoer kanalen - 
verziltingsbestrijding - 
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Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen -
basisconditie gebruiksfuncties -
inrichting leefgebied -
vismigratie -
Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart Sluisdeuren laten scheepvaart door. 

2.4.5 Keersluis Limmel 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b).  
 
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie 
waterafvoer rivieren -
waterkeren Keersluis Limmel is primaire waterkering, die in gesloten 

stand JK tegen hoogwater beschermd. 
Deeltaken voldoende water
regulier peilbeheer Keersluis Limmel gaat dicht bij laagwater (droogte) in kader 

van peilbeheer bij calamiteiten.
wateraanvoer en –verdeling -
hoogwaterafvoer kanalen -
verziltingsbestrijding -
Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen -
basisconditie gebruiksfuncties -
inrichting leefgebied -
vismigratie -
Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart -

2.4.6 Stuwcomplex Borgharen 
Onderstaande beschrijving volgt uit het netwerkschakelplan, zie RWS (2018b).  
Deeltaken waterveiligheid Beschrijving functie 
waterafvoer rivieren Bij hoogwater afvoeren van rivierwater. 
waterkeren -
Deeltaken voldoende water
regulier peilbeheer Stuw voor peilbeheer bovenstrooms pand en (bij laagwater 

en reguliere waterpeilen) JK.
wateraanvoer en –verdeling Bij laagwater (droogte) staat keersluis Limmel open en 

reguleert stuw het peil in schakel Bovenmaas, en daarmee 
de waterverdeling over ZWV / GM / JK. 

hoogwaterafvoer kanalen -
verziltingsbestrijding -
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Deeltaken schoon en gezond 
water 

 

reduceren verontreinigingen - 
basisconditie gebruiksfuncties - 
inrichting leefgebied - 
vismigratie Vispassage voor doorlaten van vissen in bovenstroomse 

richting.
Deeltaken vlot en veilig 
verkeer over water 

 

scheepvaart Stuw voor peilbeheer bovenstrooms pand ten behoeve van 
scheepvaart.

 

2.5 Toekomstscenario’s 
Hier komen conform KpNK (2017b) en Figuur 1.2 de volgende toekomstscenario’s aan bod: 
 
• klimaatscenario’s 
• socio-economische scenario’s 
• ontwikkeling van de netwerken 
• maatregelen die al zijn voorzien 
 
Binnen het Deltaprogramma wordt er bij het beschouwen van voorkeursstrategieën en 
maatregelen gewerkt met Deltascenario’s: mogelijke toekomstbeelden voor gecombineerde 
klimaat en sociaal-economische ontwikkelingen, met zichttermijnen van 2050 en 2100.  

2.5.1 Deltascenario’s 

2.5.1.1 Beschrijving 
De vier Deltascenario’s (Druk, Stoom, Rust en Warm) toegelicht in MinI&W (2018) geven niet 
alleen een indicatie van de mogelijke veranderingen in de fysische en sociaal-economische 
omgevingsfactoren. Ze tonen ook de mogelijke verschuivingen in het gebruik van ruimte, land 
en water vanwege de verwachte schaarste aan grondstoffen. Het zijn nadrukkelijk geen 
voorspellingen en evenmin streefbeelden. Ze zijn bovendien ‘beleidsarm’: ze laten mogelijke 
toekomstbeelden zien zonder invloed van wijzigingen in het waterbeleid. Specifieke 
kenmerken van de vier Deltascenario’s worden in Figuur 2.13 en Tabel 2.1 weergegeven. 
 

 
Figuur 2.13 Assenkruis; schematische weergave van de Deltascenario’s volgens MinI&W (2018) 
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Tabel 2.1 Kengetallen klimaat en veranderingen afvoerregimes Rijn en Maas per scenario voor de zichtjaren 

2050 en 2085, kengetallen sociaal-economische ontwikkelingen voor 2050, bron MinI&W (2018) 
 
Bij de scenario’s Rust en Druk wordt van het gematigde KNMI-klimaatscenario GL gebruik 
gemaakt, terwijl bij de scenario’s Stoom en Warm het klimaatscenario WH is gebruikt. Voor 
de Rijn en de Maas bleek echter een extra scenario nodig, om de spreiding in de mondiale 
klimaatprojecties goed op te kunnen spannen: het WHdry-scenario. Het WH-scenario wordt 
gebruikt voor de “natte” toepassingen binnen het NWM (veiligheid) en het WHdry scenario 
wordt voor de “droge” toepassingen gebruikt (Zoetwater). Voor meer achtergrondinformatie 
van de Deltascenario’s wordt verwezen naar MinI&W (2018). 

2.5.1.2 Concrete kentallen in case 
In het voorliggende onderzoek worden de klimaatscenario’s GL en WH meegenomen. Deze 
klimaatscenario’s geven aan dat hoogwatersituaties in de Maas vaker voor zullen komen. De 
extreem hoge afvoer van de Maas van 3.900 m3/s, die gemiddeld nu eens in de 1.250 jaar 
voorkomt, kan vaker voorkomen tot eens in de 300 jaar (2050) en eens in de 100 jaar (2085). 
In Tabel 2.2 wordt per scenario ingegaan op het gemiddeld aantal dagen per jaar dat de 
afvoer van 1.500 m3/s, 1.700 m3/s en 1.800 m3/s overschreden wordt.  
 
 Ref (2015) GL2050 WH2050 GL2085 WH2085 
=> 1.350 m3/s 2,9 5,8 7,5 6,0 9,2 
=> 1.550 m3/s 1,7 3,1 4,7 3,4 5,6 
=> 1.700 m3/s 1,1 2,0 3,1 2,2 3,7 
=> 1.800 m3/s 0,9 1,5 2,3 1,9 2,8 
Tabel 2.2 Gemiddeld aantal dagen per jaar waarbij de afvoer bij Monsin de drempelwaarde overschrijdt.  

*Gebruikte reeksen:1967-2007 uit Deltares (2016a)  
 
Volgens het WHdry-scenario zal klimaatverandering leiden tot het vaker voorkomen van lage 
waterstanden op de Waal. Doordat de Maas gestuwd is, heeft zij minder last van 
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veranderingen in de waterstand. Lage afvoeren kunnen echter wel gevolgen hebben voor de 
ecologie en wachttijden voor de scheepvaart. In Tabel 2.3 wordt voor verschillende scenario’s 
het gemiddeld aantal dagen per jaar genoemd, waarbij de drempel wordt onderschreden.  
 
 Ref (2015) GL2050 WHdry2050 GL2085 WHdry2085 
=< 10 m3/s  0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
=< 20 m3/s  0,2 0,3 4,5 0,3 13,0 
=< 30 m3/s  2,6 2,2 20,8 2,2 40,0 
=< 40 m3/s  8,0 6,9 41,6 7,5 63,1 
=< 50 m3/s  17,4 14,6 62,4 15,5 82,0 
=< 60 m3/s  31,2 26,4 79,5 28,4 98,0 
=< 130 m3/s  130,2 118,1 163,4 120,1 172,4 
Tabel 2.3 Gemiddeld aantal dagen per jaar waarbij de afvoer bij Monsin de drempelwaarde onderschreden wordt. 

Gebruikte reeksen voor laagwater: 1911-2014 uit Deltares (2016b) 

2.5.2 Ontwikkelingen van netwerken 

2.5.2.1 Beschrijving 
In MinI&M (2017a) zijn integrale prognoses opgesteld voor de ontwikkeling van het goederen-
vervoer over weg, spoor en vaarwegen met de zichtjaren 2030, 2040 en 2050: Basis-
prognoses Goederenvervoer. Deze zijn gebaseerd op de WLO-2015 scenario’s en hiermee 
worden twee mogelijke toekomstbeelden geschetst, Hoog (WLO-H) en Laag (WLO-L).  
 
Figuur 2.14 uit MinI&M (2017b) toont hoe de omvang van het binnenvaartvervoer zich 
ontwikkelt in de scenario’s Laag en Hoog. In beide scenario’s blijft de binnenvaart groeien. De 
groei heeft te maken met de groei van de Rotterdamse haven, de bouw van de 2e Maasvlakte 
en de modal shift afspraken voor het containervervoer van/naar de Maasvlakte (verlaging 
aandeel wegvervoer, ten gunste van aandelen spoor en binnenvaart).  
 

 
Figuur 2.14 Ontwikkeling totale omvang binnenvaartvervoer binnen, van, naar en door Nederland in de 

Basisprognoses Goederenvervoer 2017, bron MinI&M (2017b) 
 
Figuur 2.15 laat per zichtjaar en per scenario zien hoe de groei van het goederenvervoer 
doorwerkt op het vaarwegennet. Middels een kleurschaal is per vaarwegvak de procentuele 
groei van het vervoerd gewicht weergegeven. De lijndikte wordt bepaald door de omvang van 
het vervoer, maar heeft geen lineaire schaalverdeling. 
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Disclaimers bij deze prognose zijn: 
 
• In de vervoersprognoses van MinI&M (2017b) is bewust geen rekening gehouden met 

beperkingen in (sluis)capaciteit. Het doel van de NMCA is om toekomstige capaciteits-
knelpunten te identificeren, door confrontatie van toekomstige vraag (de vervoers-
prognoses) met beschikbare capaciteit. Echter, dit kan een vertekenend beeld geven. 
De scheepvaartgroei kan geremd worden indien de vaarroute beperkend is. 

• Er geen rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. Vooral in tijden 
van laagwater op de Rijn en de Waal wordt de Maas een steeds belangrijker alternatief 
voor de Waal/Rijn als verbinding Rotterdam – Ruhrgebied via de haven van Venlo. Dit is 
niet in de vervoersprognoses verwerkt.  

 
Uit Figuur 2.15 blijkt dat het vervoerde tonnage op de Maasroute (noord-zuidtak) achter blijft 
in groei (daalt licht in scenario Laag, stijgt slechts beperkt in scenario Hoog). Dit is een gevolg 
van een afname in de zand- en grindwinning in de omgeving Limburg. Doordat het zand- en 
grindvervoer in gewicht een zeer groot deel vormt van het totale vervoer op deze route, doet 
de afname in dit segment de toename van andere goederensoorten en van het internationale 
vervoer op deze route voor een groot deel teniet. Op het IJsselmeer en de Randmeren neemt 
de zandwinning juist toe, wat in deze omgeving in extra binnenvaartvervoer resulteert. 
 

  
Zichtjaar 2030 Laag Zichtjaar 2050 Laag

 
Zichtjaar 2030 Hoog Zichtjaar 2050 Hoog

Figuur 2.15 Groei ladingvolumes binnenvaart ten opzichte van basisjaar 2014 MinI&M (2017b) 
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Voor gedetailleerde sluiscapaciteitsanalyses is niet alleen de omvang van de vervoers-
stromen van belang, maar ook de samenstelling van het verkeer. Hierbij dient ook rekening 
gehouden te worden met ontwikkelingen in de vlootsamenstelling (zoals schaalvergroting) per 
goederensoort en locatie. Voor het sluiscomplex Maasbracht is in Tabel 2.4 het aantal 
passages van binnenvaartschepen weergegeven. 
 
 Aantal scheeps-

passages 
Vervoerd gewicht 

[Ton] 
Aantal containers 

Maasbracht 19.049 14.673.003 54.487 
Tabel 2.4 Aantal passages van binnenvaartschepen per sluis in 2017 (bron: binnenvaartcijfers.nl) 
 
Helaas zijn er binnen dit project geen specifieke kentallen van de toekomstverwachtingen per 
boottype beschikbaar. Wel gaat Antea Group (2018) in op de verwachtingen ten aanzien van 
de ontwikkelingen en prognoses van de scheepvaart: 
 
• De containermarkt is een groeimarkt. Met de realisatie van de 2e Maasvlakte kan de 

Mainport Rotterdam de verwachte groei van containers opvangen. Om ernstige 
congestie op de weg te voorkomen zet de Rotterdamse haven in op een vergroting van 
het aandeel via de containerbinnenvaart, namelijk van circa 30% in 2010 naar 45% in 
2030. De ontwikkelingen in de mainport Rotterdam, maar ook die in Antwerpen, zijn van 
grote invloed op de Limburgse binnenhavens, waarbij met de Rotterdamse haven de 
meest dominante vervoersrelatie zal worden onderhouden. Limburg heeft goede 
mogelijkheden om een aanzienlijke modal shift te bewerkstelligen van het wegvervoer 
naar de containerbinnenvaart. De autonome economische groei zal de containermarkt 
in deze regio met circa 2,5% per jaar laten groeien. Daarnaast is er een tendens dat de 
regie in het organiseren van containerlading verschuift van de rederij in de zeehaven 
(carrier haulage) naar de verlader in het achterland (merchant haulage). Tenslotte is er 
sprake van een duidelijke organisatorische schaalvergroting van de inland terminals, 
waardoor de mogelijkheden voor samenwerking tussen terminal operators toenemen. 

 
• De bulkstromen groeien naar verwachtingen met 0,5 á 1% per jaar beduidend minder 

hard dan de containermarkt. De aanvoer van bulk en stukgoed is vooral van belang 
voor de woning-, utiliteits- en wegenbouwsector en genereert veel toegevoegde waarde 
bij het bewerken en veredelen van producten voor deze sectoren. Traditioneel is de 
droge binnenvaart sterk in het vervoer van zand en grind. Door een krimp in de woning- 
en utiliteitbouw zal deze overslag afnemen. Daartegenover staat dat er de nodige 
potenties zijn om nieuwe markten aan te boren, zoals agrologistiek, biomassa, recycling 
en afvalstoffen en bouwlogistiek. In dit laatste aspect kunnen de gemeentelijke 
overheden een actieve rol vervullen om via het vergunningentraject van bouwlocaties 
het vervoer via de binnenvaart te stimuleren. Het vervoer van chemische producten en 
alternatieve brandstoffen zoals biodiesel en LNG wordt belangrijker. Biomassa zal als 
brandstof voor het bij- en meestoken van kolencentrales in omvang toenemen. Het 
vervoer van aardolie gerelateerde producten zal stagneren. 

 
• De verwachting is dat de tankvaart zich de komende jaren stabiliseert. De oriëntatie op 

Europa is voor de Limburgse export belangrijk. Zo’n driekwart van de Nederlandse uit-
voer is gericht op Europa, met Duitsland als belangrijkste handelspartner. Door de 
toenemende behandeling van containerpakketten zal het belang van continentaal 
vervoer vanuit Limburg steeds verder toenemen. Aansluiting op de Duitse draaischijven 
in Duisburg en Keulen is essentieel, omdat zij een fijnmazig spoornetwerk met 
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omvangrijke lijndiensten binnen Europa ontsluiten. Ingezet zou moeten worden op een 
feeder functie tussen Venlo en Duisburg. Daarnaast is voor het knooppunt Zuid-Limburg 
een verdere samenwerking met de terminal in Gent kansrijk voor een internationale 
verbreding van het logistiek knooppunt, door middel van afstemming van lijndiensten, 
bundeling van stromen en specialisatie. Dit kan leiden tot nieuwe markten en tot 
kostenverlaging door efficiency voordelen. 

 
Naast de verwachte ontwikkeling is de groei van de binnenvaart op de Maas afhankelijk van 
de investeringen die in de Maasroute worden gedaan.  

2.5.2.2 Concrete kentallen in case 
Het beleidsdoel is om de autonome groei van het transport over water mogelijk te maken, en 
de moderne scheepvaart te accommoderen. Dat houdt dus volgens het bovenstaande in: 
 
• autonome groei containermarkt circa 2,5% per jaar; 
• autonome groei bulkstromen circa 0,5 á 1% per jaar; 
• tankvaart stabiliseert de komen de jaren. 
 
In algemene zin kan men concluderen dat de Limburgse logistieke knooppunten (met het 
tijdig nemen van de maatregelen Subparagraaf 2.5.3) genoeg geëquipeerd zijn om de 
verwachte autonome groei van het goederenvervoer op te kunnen vangen, waardoor dit de 
voorspellingen niet in de weg zal staan.  

2.5.3 Lopende programma’s 
Conform RWS (2018b) worden de regionale waterkeringen in 2018 beoordeeld en 
verbeterplannen worden na 2024 uitgevoerd. 
 
Vanwege de nieuwe normering zijn het merendeel van de primaire dijken in het studiegebied 
afgekeurd (zie paragraaf 2.7.1), deze dijken staan momenteel op de lijst van het HoogWater-
BeschermingsProgramma (HWBP). Wanneer de dijken werkelijk versterkt worden is 
onbekend, momenteel wordt onderzoek gedaan naar het effect van rivier verruimende 
maatregelen op de waterstanden in de Maas (Consortium, 2017). 
 
Het Tracébesluit Maasroute stelt als doel het realiseren van JK als een volwaardige vaarweg 
voor CEMT-klasse Vb schepen (conform Vaarwegontwerp schepen van 190 m lengte, 11,4 m 
breedte en een diepgang van 3,5 m) op de noord-zuid verbinding Weurt-Ternaaien.  
Voor de vaarwegdimensies betekent dit: 
• Breedte vaarweg 60 meter op ongeladen kielvlak (1,8 meter diep) 
• Diepte vaarweg: 4,9 meter (excl. Onderhoudsdiepte van 30 cm) 
• Doorvaarthoogte: 9,1 meter 
 
De projecten Maaswerken en Doelrealisatie Maaswerken realiseren deze vaarwegdimensies 
slechts ten dele als gevolg van budgettaire restricties.  
 
• De scope van de Maaswerken is: 
• Doorvaarthoogte Maasbracht – havens Born: 9,10 m 
• Doorvaarthoogte Illikhoven – Ternaaien: 7,00 m (huidige situatie handhaven en bij 

vervanging op 9,10 meter) 
• Breedte 60 m op ongeladen kielvlak (1,8 m diep). Bocht Elsloo 55 m. 
• Limmel - Elsloo: twee passeervakken van 1 km (60 m breed op ongeladen kielvlak). 

Overige delen blijven circa 48 m totale breedte. 
• Diepte 4,9 m. 
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• Sluizen: breedte 16 m, diepte minimaal 4 m, lengte (een kolk per complex) 225 m. 
 
De Doelrealisatie Maasroute is een onderdeel van Maaswerken dat bekijkt welke problemen 
nog opgelost moeten worden om te bereiken dat klasse Vb-schepen met 3,5 meter diepgang 
vlot en veilig van Weurt naar Ternaaien kunnen varen (doelstelling Maasrouteproject). Uit een 
inventarisatie die door Doelrealisatie is uitgevoerd blijken een aantal probleempunten: 
 
• o.a. ondieptes, zo is het JK is niet op diepte nabij de Beatrixhaven, oost: er ligt een 

hogere bodem aan de oostzijde tussen km 1-3 (dit wordt vooralsnog meegenomen 
Maasroute of Doelrealisatie) 

• veiligheid scheepvaart op de passage Maastricht en de invaart van het Julianakanaal, 
mede als gevolg van hoogwatermaatregelen in de Grensmaas  

• peilfluctuaties Born-Maasbracht. (zie paragraaf 2.3.3).  
• en de verstevigingshoeken in de sluizen Born, Maasbracht en Heel. 
 

2.6 Prestaties infrastructurele onderdelen 

2.6.1 Prestatie eisen 
Conform KpNK (2017b) en Figuur 1.2 worden in deze paragraaf de prestatie eisen die gelden 
in het studiegebied benoemd. Bij het opstellen van de prestatie-eisen is onder andere 
gebruikt gemaakt van Service Level Agreements. Hiertoe worden in RWS (2018a) prestatie-
eisen voor het HWS vermeld per functionele eenheid (FE), waarbij de FE’s binnen de 
onderhavige scope in Tabel 2.5 zijn onderscheiden. In deze tabel is er ook opgenomen welke 
functies SLA-functionele eenheden (SFE’s) er relevant zijn. In deze tabel zijn geen SFE’s 
opgenomen voor de kerntaken waterveiligheid en vlot en veilig transport over water. Bij 
waterveiligheid zijn deze elders beschreven (Waterwet), terwijl deze voor scheepvaart er niet 
zijn. Voor scheepvaart zijn daarom ambities opgenomen. 
 
In het studie gebied gelden de volgende Prestatie Indicatoren (PINs): 
• Voor waterkeren moeten de primaire rivierdijken en regionale kanaalkaden voldoen aan 

de wettelijk vastgelegde normen voor bescherming tegen overstromen (zie paragraaf 
2.6.2.) 

• Ondanks dat er in Tabel 2.5 een SFE voor hoogwaterafvoer grote rivieren is 
gedefinieerd, wordt er voor deze SFE geen PIN (faaldefinities) gegeven.  

• De SFE’s voor peilbeheer HWS/waterveiligheid op het JK (FE_0690 en FE_0700) falen 
indien meer dan één keer de boven- en ondergrenzen voor het dag-gemiddeld waterpeil 
(zie Tabel 2.6) worden overschreden. 

• De SFE’s voor peilbeheer HVWN/scheepvaart op het JK (FE_0690 en FE_0700) falen 
indien meer dan één keer de boven- en ondergrenzen voor het dag-gemiddeld waterpeil 
(zie Tabel 2.7) worden overschreden en waarbij de doorvaarthoogte, sluisdrempels en 
scheepvaarteisen de genoteerde grenswaarden bepalen. 

• De SFE’s voor zoetwateraanvoer bij droogte11 op het JK (FE_0640 en FE_0690) falen 
als de infrastructuur drie opeenvolgende dagen minder dan 80% van het afgesproken 
normdebiet leveren aan meetpunten binnen de scope, te weten: 
– meetpunt Bunde (FE_0690, Julianakanaal bovenpand) 
– meetpunt Borgh-dorp (FE_0640, Grensmaas van Ohé tot Borgharen) 

• Voor de SFE’s ecologisch gezond leefgebied zijn geen faaldefinities gegeven. Wel 
wordt in het Maasafvoerverdrag benoemd dat er vanuit ecologisch oogpunt een 
minimaal debiet van 10 m3/s over de GM moet worden gestuurd. 

                                                  
11 als de ongedeelde Maasafvoer bij Monsin kleiner is dan 130 m3/s 
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• Voor de prestaties op het gebied van vlot en veilig transport over water zijn er geen 
SFE’s en faaldefinities geformuleerd, en wordt daarom de ambitie wat betreft het 
beperken van de vaartuigverliesuren (zie Tabel 2.9) aangehouden in deze case. 

 
SFE Grensmaas van 

Ohé to Borgharen 
Julianakanaal 

bovenpand 
Julianakanaal 
benedenpand 

 (FE_0640) (FE_0690) (FE_0700) 
Hoogwaterafvoer 
grote rivieren 

SFE_HWAGR_03   

Regionaal waterpeil-
beheer 

 SFE_RWP_18 SFE_RWP_17 

Zoetwateraanvoer 
bij droogte 

SFE_ZWAD_11 SFE_ZWAD_10  

Ecologisch gezond 
leefgebied 

SFE_EGL_091.GM SFE_EGL_091.JK SFE_EGL_091.JK 

Tabel 2.5 SLA-functionele eenheden binnen afgebakende case, bron: RWS (2018a) 

2.6.2 Normering regionale en primaire waterkeringen (HWS) 
Figuur 2.16 en Figuur 2.17 tonen de wettelijk vastgestelde eisen aan de regionale water-
keringen (kanaalkaden) langs het JK en de primaire waterkeringen (rivierdijken) langs de GM  
 

 
Figuur 2.16 Wettelijke eisen aan regionale waterkeringen (kanaalkaden) Julianakanaal 
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Figuur 2.17 Wettelijke eisen aan primaire waterkeringen (rivierdijken) in de Maasvallei 

2.6.3 Regulier waterpeilbeheer 
In de volgende tabellen zijn op basis van RWS (2018a) de streefpeilen alsmede onder- en 
bovengrenzen voor het JK gegeven voor de PIN’s vermeld in de voorgaande subparagraaf. 
 
FE Boven-

grens 
Streef- 

peil 
Onder-
grens 

Meetpunt Aanvullende 
randvoorwaarden 

Grensmaas +21,15 +20,85 n.v.t. Heel boven
J’kanaal 
bovenpand 

+44,20 +44,05 +43,90 Bunde Maasafvoer bij St. Pieter 
> 1.550 m3/s

J’kanaal 
benedenpand 

+32,90 +32,65 n.v.t. Echt  

Tabel 2.6 Prestatie-eisen FE’s voor peilbeheer HWS/waterveiligheid, bron RWS (2018a).  
 
FE Boven-

grens 
Streef- 

peil 
Onder-
grens 

Meetpunt Aanvullende 
randvoorwaarden 

Grensmaas n.v.t. +20,85 +20,70 Heel boven Maasafvoer bij St. Pieter 
≤ 1.350 m3/s

J’kanaal 
bovenpand 

geen +44,05 +43,90 Bunde Maasafvoer bij St. Pieter 
≤ 1.550 m3/s

J’kanaal 
benedenpand 

n.v.t. +32,65 +32,50 Echt  

Tabel 2.7 Prestatie-eisen FE’s voor peilbeheer/HVWN, bron RWS (2018a) 
 
In RWS (2018a) is ook aangegeven hoe de normdebieten op deze meetlocaties 
samenhangen van de ongedeelde Maasafvoer bij Monsin, zie Tabel 2.8. 
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Maasafvoer Meetpunt Bunde 

(Julianakanaal) 
Meetpunt Borgh-dorp 

(Grensmaas) 
bij Monsin (B) normdebiet 

[m3/s] 
80% 

[m3/s] 
normdebiet 

[m3/s] 
80% 

[m3/s] 
130 25 16 60 44 
115 20 12 55 40 
100 15 12 50 32 
90 15 12 40 24 
80 15 12 30 16 
70 15 12 20 8 
60 15 12 10 8 
55 15 11,6 10 8 
50 14,5 9,6 10 8 
45 12 7,6 10 8 
40 9,5 6 10 8 
35 7,5 4 10 8 
30 5,0 3,2 10 5,36
20 4,0 16 6,7 44 

Tabel 2.8 Normdebieten bij droogte voor meetpunten als functie bij Maasafvoer Monsin, RWS (2018a) 

2.6.4 Ambities scheepvaart 
In RWS (2018b) zijn ambities voor het scheepvaartverkeer opgenomen, zie Tabel 2.9. Voor 
de scheepvaart worden geen eisen gesteld.  
 

 
Tabel 2.9 Ambities vaartuigverliesuren Julianakanaal volgens MinI&M (2018). 

2.6.5 Peilbesluiten en waterakkoorden 
In RWS (2018b) wordt met betrekking tot de functie “voldoende water” van het Julianakanaal 
het Maasafvoerverdrag benoemd. 
 
Om aan de afspraken van het Maasafvoerverdrag te voldoen moeten volgens RWS (2018c) 
zowel Vlaanderen als Nederland tijdens watertekorten hun watergebruik beperken door het 
treffen van maatregelen. In Nederland is dat vooral het terugpompen van het schutwater op 
de sluizen in Born en Maasbracht. De kosten hiervoor worden verrekend met Vlaanderen 
zolang Vlaanderen niet zelf maatregelen heeft getroffen. 
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2.6.6 Toekomstige eisen 
RWS (2018b) geeft aan dat de opzet van het streefpeil met 25 cm van KP Born-Maasbracht 
onderdeel is van het project Maasroute om klasse Vb scheepvaart toe te kunnen laten. 
 
N.B. Deze peilopzet in KP Born-Maasbracht heeft ten eerste gevolgen voor de doorvaart-

hoogte bij bruggen. Verder heeft het mogelijk gevolgen voor de omgeving, zoals de 
loskaden op het pand en de waterdichtheid van het kanaal door golfoploop. 

 

2.7 Knelpunten in de tijd bepalen 
Als gevolg van vaker voorkomende lage en hoge Maasafvoeren, de ontwikkeling van de 
scheepvaart en het veranderende waterbeheer zullen knelpunten, zoals beperkte 
doorvaarhoogte vaker voorkomen. Bij het zoeken naar knelpunten conform KpNK (2017b) en 
Figuur 1.2 worden de eisen, toekomstscenario’s en kenmerken van het kunstwerk 
gecombineerd. Hierbij kunnen de volgende aspecten aan bod komen: 
 
• HWS-waterveiligheid primaire waterkeringen GM (rivierdijken) 
• HWS-peilbeheer bovenstrooms kanaalpand (sluis Born) 
• HWS-laagwater Grensmaas (reguleren peilbeheer) 
• HWS-laagwater Grensmaas (ecologie) 
• HVWN-vaartuigverliesuren per jaar bij sluis Born en sluis Maasbracht 
• HVWN-vaarwegprofiel panden en sluizen Julianakanaal 
 
Opmerkingen hierbij zijn: 
 
• Bij het analyseren van de knelpunten zijn geen modellen gedraaid, er is gezocht naar 

bruikbare resultaten in de literatuur.  
• Niet alle PINs worden in dit hoofdstuk behandeld vanwege gebrek aan gegevens.   
• In tegenstelling tot HKV (2015) is geen gebruikt gemaakt van de VONK-database. Wel 

zijn de resultaten voor JK en GM opgenomen in Bijlage B. Hierin is te zien dat de 
gegevens in de database niet van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn en niet altijd 
aansluiten op de gedefinieerde PINs  

2.7.1 Waterveiligheid primaire waterkeringen Grensmaas en keersluis Limmel 
Op basis van het klimaatscenario W+ is reeds gekomen tot het beeld in Figuur 2.18 van de 
opgave die er bij de rivierdijken langs de GM ligt qua weerstand tegen overloop/overslag. 
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Figuur 2.18 Opgave in Maasvallei voor faalmechanisme overloop/overslag bij rivierdijken 
 
Voor het specifieke traject 87-1 is in Figuur 2.19 gevisualiseerd hoe de weerstand tegen 
overloop/overslag (i.e. kruinhoogte) zich in de tijd ontwikkelt bij het klimaatscenario W+ ten 
opzichte van de wettelijke norm. Deze voldoet in de huidige situatie al niet, en (middels een 
vereenvoudigde lineaire extrapolatie) zal dit tekort aan kruinhoogte in de tijd verder 
toenemen. 
 

 
Figuur 2.19 Schematische weergave van het verloop van de benodigde kruinhoogte van de rivierdijk (traject 87-1) 

ten opzichte van de wettelijke norm.  
 
Op basis van het klimaatscenario W+ is ook al gekomen tot het beeld in Figuur 2.20 van de 
opgave die er bij de rivierdijken langs de GM ligt qua weerstand tegen piping.  
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Figuur 2.20 Opgave in Maasvallei voor faalmechanisme piping bij rivierdijken 
 
Voor het specifieke traject 87-1 is in Figuur 2.21 gevisualiseerd hoe de weerstand tegen 
piping zich in de tijd ontwikkelt bij het klimaatscenario W+ ten opzichte van de wettelijke 
norm. Deze voldoet in de huidige situatie al niet, en (middels een vereenvoudigde lineaire 
extrapolatie) zal dit tekort aan kruinhoogte neemt in de tijd toe. 
 

 
Figuur 2.21 Schematische weergave van het verloop van de dijkbasis voor piping van de rivierdijk (traject 87-1) ten 

opzichte van de wettelijke norm. 
 
Tot slot is er op basis van het klimaatscenario W+ gekomen tot het beeld in Figuur 2.22 van 
de opgave die er bij de rivierdijken langs de GM ligt qua weerstand tegen macro-instabiliteit. 
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Figuur 2.22 Opgave in Maasvallei voor faalmechanisme macro-instabiliteit bij rivierdijken 
 
Voor het specifieke traject 87-1 is in Figuur 2.23 gevisualiseerd hoe de weerstand tegen 
macro-instabiliteit zich in de tijd ontwikkelt bij het klimaatscenario W+ ten opzichte van de 
wettelijke norm. Deze voldoet in de huidige situatie al niet, en (middels een vereenvoudigde 
lineaire extrapolatie) zal dit tekort aan kruinhoogte neemt in de tijd toe. 
 

 
Figuur 2.23 Schematische weergave van het verloop van de benodigde dijkbasis voor macrostabiliteit van de 

rivierdijk (traject 90-1) ten opzichte van de wettelijke norm 
 
Keersluis Limmel (2016) is ontworpen voor 100 jaar volgens de vigerende normen (hierin is 
rekening gehouden met de klimaatscenario’s), waarmee kan worden verwacht dat deze de 
komende decennia blijft voldoen qua functionele eisen omtrent waterkeren. 
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2.7.2 Peilbeheer bovenstroomse kanaalpand (sluis Born) 
Voor het reguliere peilbeheer in het bovenstroomse pand van het JK zijn in Tabel 2.6 en 
Tabel 2.7 streefpeilen op een specifieke locatie vastgesteld ten behoeve van het 
HWS/waterveiligheid respectievelijk het HVWN. Deze streefpeilen (en aanvullende 
randvoorwaarden wat betreft de Maasafvoer) zijn echter lastig als eisen te beschouwen, 
aangezien het waterpeil ten eerste afhankelijk is van een aantal aspecten (met bijbehorende 
onzekerheden): 
 
• lekkage kanaalpand 
• verdamping kanaalpand 
• schutverlies sluis Born 
• falen sluitproces Born 
• Maasafvoerverdrag (minimaal 10 m3/s bij Eijsden). 
 
Daarnaast kan het waterpeil in het bovenstroomse pand van het JK op verschillende wijzen 
worden beïnvloed, te weten: 
 
• inzetten pompcapaciteit sluis Born 
• aanpassen stuw Borgharen 
• afwateren kanaalpand op waterlopen / beken 
• sluiten keersluis Limmel 
 
Daarmee wordt geconcludeerd dat het op basis van de PIN’s in paragraaf 2.5.3 onmogelijk is 
eenduidig een knelpunt af te leiden voor een specifiek infrastructureel onderdeel (kunstwerk). 
 
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te maken van de Gevoeligheidsmethode Natte 
Kunstwerken voor VONK. De VONK-database bevat resultaten van het Nationaal Water 
Model (NWM), de dataprognose 2016 resultaten. Dit is een complete set bestaande uit 9 
verschillende scenario’s. Voor hoogwater zijn dit resultaten van de Hydra-NL resultaten en 
voor laagwater de 30-jarige tijdreeksen. 
In de resultaten gepresenteerd in HKV (2015) wordt expliciet vermeld dat het gebruikte 
SOBEK-LSM model van onvoldoende kwaliteit was om tot betrouwbare resultaten te komen. 
Ook geeft HKV (2015) hierbij aan hoe dit model te verbeteren. Deze verbeteringen hebben 
onder andere betrekking op de (vereenvoudigde) wijze waarop kunstwerken in het model 
zitten12. Verder is er bij het komen tot datareeksen een bepaalde instelling van de 
sturingsparameters aangehouden. 
 
De resultaten voor Julianakanaal en Grensmaas zijn opgenomen in Bijlage B. Naast de 
genoemde verbeterpunten in HKV (2015) en in Deltares (2016c) zijn er vanuit dit project nog 
meer wensen naar voren gekomen. Het blijkt dat de genoemde informatie niet altijd aansluit 
bij de gedefinieerde PINs. Zo is de doorvaarhoogte en –breedte enkel beschikbaar bij 
bruggen en is de PIN peilbeheer niet meegenomen. Het peilbeheer wordt gekoppeld aan een 
gemaal, terwijl het peil van veel factoren dan alleen dit kunstwerk afhankelijk is.  
 
Voor zoetwater zijn in 2018 nieuwe deltaprognose sommen gedraaid, dit keer is een 100-
jarige reeks doorgerekend met de modellentrein voor de scenario’s REF2015, Stoom2050, 
Druk2050, Warm2050 en Rust 2050. Helaas zijn de genoemde verbeterpunten niet opgepakt, 
waardoor ook deze nieuwe resultaten niet bruikbaar zijn voor de FLSA. Aanbevolen wordt om 
dit wel toe doen voor de Deltaprognose 2019 sommen.  
                                                  

12 Binnen KpNK 2018 is in dat licht de activiteit “Kunstwerk in netwerkmodellen” opgepakt, maar de ideeën over de 
aanpassing van de Baseline kunstwerken konden dit jaar nog niet worden gerealiseerd.  
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2.7.3 Laagwater Grensmaas (regulier peilbeheer) 
Er kan niet worden nagegaan in hoeverre in de toekomst aan de PIN in tabel 2.8 kan worden 
voldaan, omdat er informatie over de faalkansen van de sturingsmogelijkheden (stuw, 
lekkage, onttrekkingspunten) voor de waterverdeling over GM / JK mist. Een vergelijkbaar 
model als het probabilistische DEZY zou hierbij uitkomst kunnen bieden. 

2.7.4 Laagwater Grensmaas (ecologie) 
Het Maasafvoerverdrag benoemt vanuit ecologisch oogpunt een minimaal afvoerdebiet van 
10 m3/s dat door de Grensmaas moet gaan. Er is echter niet bekend met welke frequentie 
deze situatie nu en in de toekomst mag optreden. Dit maakt het onmogelijk om hiervoor einde 
functionele levensduur vast te stellen. 
 
In tabel 2.8 komt naar voren dat bij een afvoer <10 m3/s over de Grensmaas overeen komt 
met een afvoer bij Monsin van <=20 m3/s. Er is geen eis bekend met welke frequentie deze 
situatie nu en in de toekomst op mag treden. Dit maakt het onmogelijk om hiervoor einde 
functionele levensduur vast te stellen. 
 

 
Figuur 2.24 Gemiddeld aantal dagen per jaar dat de afvoer te Monsin lager is dan 20 m3/s.  

2.7.5 Vaartuigverliesuren per jaar sluis Born en sluis Maasbracht 
Scheepvaart op de Maas wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van stuw- en sluis-
complexen. Tegelijkertijd kunnen sluizen zorgen voor wachttijden voor de scheepvaart. Over 
het algemeen blijkt dat de huidige doorvaart(tijd) en schuttijd door de scheepvaart niet als 
hinderlijk worden beschouwd, zie Antea Group (2018). Of dit in de toekomst ook nog zo is zal 
afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de scheepvaart, de vloot, het aantal dagen met hoog- 
en laagwater en de investeringen. Grotere sluizen verminderen de wachttijd, maar ook de 24-
uursbediening van de sluizen en de landelijke implementatie van Corridorgerichte Bediening 
en Begeleiding (CBB) door RWS maakt het mogelijk om schepen nauwkeuriger te begeleiden 
door het vaarwegennet. CBB zorgt voor een verbetering van de systemen van informatie-
voorziening voor het scheepvaartverkeermanagement door RWS, voor een betere benutting 
van de sluiscapaciteit en voor geringere wachttijden. 
 
Helaas ontbreken de gegevens om op basis van het daartoe geschikt geachte SIVAK een 
gedetailleerde schatting te maken van de vaartuigverliesuren (VVU) nu en in de toekomst. 
Een pragmatische inschatting (zie Figuur 2.25) geeft aan dat de vaartuigverliesuren ook in de 
toekomst niet zullen toenemen. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken 

 

11200741-046-HYE-0001, 21 december 2018, definitief 

38 van 108 

 
Figuur 2.25  Inschatting doorstroming scheepvaart bij sluis Born en sluis Maasbracht 
 
Deze pragmatische inschatting is gebaseerd op het volgende: 
 
• Er kan niet gevaren worden op het JK wanneer keersluis Limmel gesloten is. Zowel 

klimaatscenario GL als WH laten zien dat de hoogwaters in de toekomst vaker voor-
komen. In Figuur 2.26 is per zichtjaar en klimaatscenario het gemiddeld aantal dagen 
per jaar geplot dat de keersluis Limmel gesloten is. Hierin is te zien dat ook in de 
toekomst het aantal dagen beperkt blijft. De keersluis gaat dicht bij debiet >1.700 m3/s. 

 
• Tijdens laagwatersituatie stroomt er onvoldoende water richting het JK om optimaal te 

kunnen schutten. Als maatregel zijn bij de sluizen Born en Maasbracht pompen 
aanwezig die het water terugpompen. Volgens het klimaatscenario WHdry neemt het 
aantal dagen met laagwater richting 2050 en 2085 sterk toe, dit heeft effect op de 
pompkosten (zie Deltares (2012)), maar niet op de vaartuigverliesuren. Zolang er voor 
de maatregel “pompen” gekozen wordt, en niet voor bijvoorbeeld zoals hevelen, dan zal 
het aantal verliesuren niet toenemen (zie Bolt, 2003).  

 
• Wanneer de binnenvaart groeit, dan zullen meer schepen geschut moeten worden en 

dit zal effect hebben op de vaartuigverliesuren. Echter, de inschatting volgens de WLO-
scenario’s is geen (“Laag”) tot een beperkte groei (“Hoog”), zie Subparagraaf 2.5.2.2. 

 

 
Figuur 2.26  Ontwikkeling vaartuigverliesuren per jaar sluizen Born en Maasbracht 
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2.7.6 Vaarwegprofiel panden en sluizen Julianakanaal 
Volgens RWS (2018c) is er de ambitie om het JK een volwaardige vaarweg voor klasse Vb 
schepen met diepgang van 3,50 meter te maken. 
 
In Paragraaf 2.3 is aangegeven hoe het vaarwegprofiel van het JK en de kunstwerken in dit 
traject erbij liggen. Hier is ook vastgesteld dat het in de huidige situatie, met reeds getroffen 
maatregelen, voorlopig acceptabel wordt geacht CEMT-klasse Vb scheepvaart op het JK toe 
te laten. De uitvoering van de verbeterpunten in Subparagraaf 2.5.3 wordt opgepakt binnen 
het project Maaswerken en Doelrealisatie Maasroute. Echter, niet alle informatie zullen 
binnen deze projecten worden opgepakt (zie paragraaf 2.7 en RWS (2018c). 

2.7.6.1. Vaarwegbreedte 
De kolken binnen de sluiscomplexen Born en Maasbracht voldoen qua breedte. 
 
De ‘versmallingen’ in het Julianakanaal (zie Subparagraaf 2.3.2) zijn vooralsnog 
geaccepteerd in combinatie met verkeersmanagement tussen Stein en Limmel, maar 
hiermee wordt wel het functioneren van het kanaal als klasse Vb vaarweg beperkt. 

2.7.6.1. Vaarwegdiepte 
De kolken binnen de sluiscomplexen Born en Maasbracht voldoen qua diepte. 
 
In de projecten Maasroute of Doelrealisatie wordt gewerkt aan het op orde brengen van de 
diepte, de resterende punten zijn (zie paragraaf 2.3.2).: 
• De ondiepte in de Beatrixhaven oost  
• JK de vereiste extra onderhoudsbuffer van 30 cm niet aanwezig is. Het verdiepen van 

het JK om de gewenste onderhoudsbuffer te realiseren heeft zeer forse impact voor de 
vaarweg. 

2.7.6.1. Doorvaarthoogte 
De bruggen op traject Limmel - Born hebben een doorvaarthoogte van 7 m. Einde technische 
levensduur van deze bruggen is verwacht in de periode 2020-2040 (bruggen Itteren, Bunde, 
Geulle, Stein, Urmond, Berg, Obbicht, Born en Illikhoven). Voor de bruggen Itteren en 
Urmond is een vervangingsopgave gestart in het kader van V&R. De Scharbergbrug en brug 
Elsloo blijven dan nog resteren als knelpunt. 
 
Ook de bruggen in Maastricht (St. Servaasbrug, Wilhelminabrug, Spoorbrug) hebben nog niet 
de volgens de MinI&M (2017) bij een Vb vaarweg vereiste doorvaarthoogte van 9,1 m. 
 
Brug Born is onderdeel van de sluis waardoor verhogen kostbaar wordt. 
 
Voor de bruggen Urmond en Berg aan de Maas worden nu al levensverlengende 
maatregelen (25 jaar) uitgevoerd.  

2.7.6.1. Conclusie 
Hier wordt geconcludeerd dat de vaarbreedte, vaardiepte en doorvaarthoogte van de panden 
en sluizen in het JK op dit moment niet volledig voldoen aan CEMT-klasse Vb.  

2.7.7 Samenvatting 
Op basis van de in paragraaf 2.6 gedefinieerde Prestatie eisen, zijn in bovenstaande 
paragrafen per onderdeel de knelpunten besproken. In Figuur 2.27 worden de resultaten van 
de beoordeling einde functionele levensduur samengevat. Vooruitlopend worden eerst de 
ontbrekende gegevens benoemd: 
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• waterveiligheid regionale waterkeringen: voor de beoordeling van de  
kanaalkaden van het JK ontbreken de beoordelingsrapporten; 

• voor de kerntaak “hoogwaterafvoer rivieren” zijn geen faaldefinities gegeven; 
• voor de kerntaak “ecologisch gezond leefgebied” zijn geen faaldefinities gegeven; 
 
In de tabel is het effect van (geplande) renovaties niet in de tabel meegenomen, dit betekent 
dat de als nu niet voldaan wordt aan de eis de gehele balk rood gekleurd is. Verder is als 
tijdhorizon 2050 gekozen, hierbij is aangenomen dat versterkingen van objecten die pas na 
2050 niet meer voldoen, niet naar voren gehaald zullen worden.   
 

 
 

 
Figuur 2.27 Samenvatting bepaling einde functionele levensduur case Julianakanaal/Grensmaas.  
 
Ten opzichte van de VONK-resultaten (zie Bijlage B) is een ander modelinstrumentarium 
toegepast, waardoor we de resultaten lastig kunnen vergelijken. Wat we delen is dat er een 
betere schematisering van de kunstwerken nodig is in het modelinstrumentarium. Daarom 
gaan we in het volgende hoofdstuk in op verbeterpunten aan het modelinstrumentarium. 
 

type prestatie-eis locatie onderdeel 20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

Grensmaas dijken
Limmel keersluis
Julianakanaal kanaalpand
Grensmaas bodembescherming geen pin
Julianakanaal bodembescherming geen pin
Grensmaas stuw Borgharen, stuw Linne, beheer geen geschikt model/info
Julianakanaal-bovenpand pompen Born, stuw Borgharen, beheer geen geschikt model/info
Julianakanaal-benedenpand pomp Maasbracht, stuw Linne, beheer geen geschikt model/info

laagwater-ecologie Grensmaas beheer, stuw Borgharen geen pin
schoon en gezond water - Borgharen vispassage geen pin

Julianakanaal-bovenpand pand
Julianakanaal-benedenpand pand
Born sluis
Maasbracht sluis
Julianakanaal-bovenpand bruggen + pand
Julianakanaal-benedenpand bruggen + pand
Born sluis
Maasbracht sluis
Julianakanaal-bovenpand bruggen
Julianakanaal-benedenpand bruggen
Born sluis
Maasbracht sluis
Born sluis
Maasbracht sluis

geen geschikt model/info

Vlot en veilig verkeer over 
water - vaartuigverliesuren

laagwater-peilbeheer

Vlot en veilig verkeer over 
water - diepte

Vlot en veilig verkeer over 
water - breedte

Vlot en veilig verkeer over 
water - hoogte

waterveiligheid - keren 
hoogwater

waterveiligheid - afvoeren 
water

voldoet niet aan prestatie-eis
voldoet niet aan ambitie scheepvaart
voldoet aan prestatie-eis
geen oordeel
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3 Verbeterpunten modelinstrumentarium 

3.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is de Methode Functionele Levensduur uitgewerkt voor de 
case Julianakanaal-Grensmaas. Hieruit is naar voren gekomen dat voor een aantal onder-
delen en kunstwerken einde functionele levensduur niet kan worden vastgesteld vanwege 
een gebrek aan informatie van voldoende kwaliteit. Dit sluit aan bij de bevindingen van 
HKV (2015), waar er bij het beschouwen van kunstwerken gebruik is gemaakt van informatie 
uit de VONK-database. Deze database is gevuld met modelresultaten van Hydra-zoet 
(waterveiligheid), LSM-light (watertekort) en BIVAS (scheepvaart). Zowel getallen voor de 
referentiesituatie, als klimaatprojecties zijn aanwezig in deze database.  
 
In dit hoofdstuk is per type prestatie-eis weergegeven hoe het modelinstrumentarium, en 
daarmee de VONK database, verbeterd kan worden. Doel is om bij de methode functionele 
levensduur een modelinstrumentarium te hebben, waaruit de benodigde informatie van 
voldoende kwaliteit kan worden gegenereerd.  
Bij het opstellen van verbeterpunten aan het modelinstrumentarium is gebruik gemaakt van 
de lijst uit HKV (2015) en Deltares (2016c) (zie ook Bijlage C). Er is getracht om de 
verbeterpunten zo te omschrijven dat ze geschikt zijn voor heel Nederland en niet alleen voor 
de case Julianakanaal-Grensmaas. Verder is het toetsen van dijken buiten beschouwing 
gelaten.  
 

3.2 Waterveiligheid primaire waterkering  
 
Prestatie-eis 
De sterkte en hoogte van de kunstwerken als onderdeel van het stelsel aan primaire water-
keringen dienen te voldoen aan de vigerende wettelijk vastgestelde norm (Waterwet). 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Aanbevolen wordt om gebruik te maken van Riskeer. Riskeer heeft als rekenhart Hydra-Ring 
en maakt verder gebruik van de nieuwe normering op basis van overstromingskansen. 
 
De uitvoer van Riskeer voor waterkerende kunstwerken bestaat uit: 
• faalkans voor hoogte kunstwerk (kans op overmatige overloop & golfoverslag); 
• faalkans voor sluitproces (kans op niet sluiten);  
• faalkans voor sterkte en stabiliteit (kans op bezwijken). 
 
Benodigde inspanning 
De gegevens over faalkansen per mechanisme uit Riskeer halen voor alle faalmechanisme 
en locaties. Hierbij dient per locatie en faalmechanisme de benodigde invoer te worden 
verzameld en de vigerende norm te worden vastgesteld, waarbij gebruik kan worden gemaakt 
van de vaste faalkansbegroting.  
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
• Riskeer is momenteel nog niet geschikt voor het doorrekenen van klimaatscenario’s. 

Hier wordt binnen WBI aan gewerkt, op het benedenrivierengebied na zal dit medio 
2019 gereed zijn.  
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• Het faalmechanisme onder- en achterloopsheid (piping) is niet opgenomen binnen 
Riskeer, hier dient een alternatief voor gezocht te worden.  

 
Afstemming 
Beoordeling en Toets Instrumentarium (BOI). Contactpersoon bij Deltares is Annemargreet 
de Leeuw. Bij RWS-WVL zijn dit Don de Bake en Alex Roos.  

3.3 Waterveiligheid - Rijkskanalen:  
 
Prestatie-eis 
De sterkte en hoogte van de waterkerende kunstwerken als onderdeel van het stelsel aan 
regionale waterkeringen dienen te voldoen aan de vigerende wettelijk vastgestelde norm.  
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Rijkskanalen zijn niet in Riskeer meegenomen. Wel zijn in HKV (2014b) voor de Rijkskanalen 
toetspeilen afgeleid. Toetspeilen zijn maatgevende waterstanden op de as van het kanaal.  
 
Benodigde inspanning 
Om het kunstwerk op het toetsspoor “overloop & golfoverslag” te kunnen beoordelen dient 
per kunstwerk eerst het effect van de wind te worden bepaald en dit effect kan bij het toets-
peil worden opgeteld. Mogelijk kan hiervoor de aanpak binnen Riskeer worden gebruikt. 
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
• faalkansen voor sluitproces, sterkte en stabiliteit en onder- en achterloopsheid.  
• effect van klimaatverandering.  
 

3.4 Hoogwaterafvoer grote rivieren 
 
Prestatie-eis 
Voor de SFE’s hoogwaterafvoer grote rivieren zijn geen faaldefinities gegeven. In dit rapport 
wordt geadviseerd om bij deze prestatie-eis naar de stroomsnelheden ter plaatse van de 
bodembeschermingen rondom kunstwerken te kijken. Om een stabiele bodembescherming 
rondom een kunstwerk te garanderen dient de stroomsnelheid kleiner te zijn dan de stroom-
snelheid die bij het ontwerp is gehanteerd.  
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
• literatuur, de ontwerp-stroomsnelheid van elk kunstwerk; 
• rekenmodel om lokale stroomsnelheden bij kunstwerken te beoordelen. 
 
Idealiter wordt hierbij van CFD13 gebruik gemaakt, wat vaak niet haalbaar is doordat CFD-
analyses zeer locatie-specifiek en tijdrovend zijn. Er wordt momenteel ook een nieuw 
instrumentarium opgetuigd in FlexibleMesh, nagegaan zou moeten worden of dit model 
geschikt is om stroomsnelheden rondom kunstwerken onder maatgevende situaties af te 
leiden.  

 
Benodigde inspanning 
• verzamelen van de ontwerp-stroomsnelheid per kunstwerk; 

                                                  
13 Computational Fluid Dynamics 
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• bepalen maatgevende stroomsnelheden rondom kunstwerken met nader te bepalen 
model.  
 

Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
• De ontwerp-stroomsnelheden zullen niet voor elk kunstwerk bekend zijn. 
 

3.5 Regulier waterpeilbeheer HWS/waterveiligheid en HVWN/scheepvaart 
 
Prestatie-eis  
In de SFE’s voor peilbeheer HWS/waterveiligheid en HVWN/scheepvaart wordt gesteld dat 
de onder- en bovengrenzen voor het dag-gemiddeld waterpeil niet onder- of overschreden 
mogen worden. Eisen zijn gesteld aan peillocaties, niet aan specifieke kunstwerken.  
  
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Voor het bepalen van het rivier- en kanaalpeil kan van het Landelijk Sobek Model (LSM-light) 
gebruik worden gemaakt. Dit rekenmodel is onderdeel van het NWM. De uitvoer bestaat uit 
dag-gemiddelde waterstanden en afvoeren voor verschillende uitvoerlocaties. In 2018 zijn 
nieuwe Deltaprognose-sommen gedraaid. Zowel voor het huidig klimaat als voor de klimaat-
scenario’s voor zichtjaar 2050 is een 100-jarige reeks doorgerekend. 
 
Een alternatief vormt mogelijk het SOBEK-3 rekenmodel waaraan momenteel wordt gewerkt. 
Mogelijk dat in de nieuwe Deltaprognose-sommen met SOBEK-3 wordt gerekend in plaats 
van met LSM-light. Het voordeel van SOBEK-3 is dat de mogelijkheden om de sturing van 
kunstwerken mee te nemen uitgebreider is.  
 
Een ander alternatief is om een literatuurstudie uit te voeren. Aanbevolen wordt om elk 
kunstwerk apart te behandelen in plaats van naar de uitvoerlocaties (zoals de eis aangeeft) te 
kijken. Voorbeelden van relevante literatuurstudies zijn: 
 
• Knelpuntenanalyse Zoetwater, zie Deltares (2018), waarin is gekeken de waterverdeling 

en benodigde doorstroomdebieten tijdens laagwatersituaties. Zo wordt bijvoorbeeld het 
benodigde debiet door de Prins Bernhardsluizen tijdens laagwatersituaties vastgesteld. 

• In RWS (2018d) is gekeken naar de benodigde pompcapaciteit op de Afsluitdijk na 
2050, waarin o.a. gebruik is gemaakt van het probabilistische model DEZY. 

• Scheepvaartprognoses, de benodigde pompcapaciteit bij sluiscomplex Born kan worden 
bepaald door te kijken naar het toekomstig aantal schuttingen tijdens laagwater.  

 
Benodigde inspanning 
Alvorens de LSM-light uitvoer gebruikt kan worden dienen de tekortkomingen aan het model 
opgepakt te worden. Vervolgens kan met het nieuwe model de 100-jarige tijdreeks opnieuw 
doorgerekend worden. Idealiter kan hierbij aangesloten worden bij de nieuwe Deltaprognose 
sommen. Aangezien de verwachting is dat deze pas in 2020/2021 gedraaid gaan worden, 
kan er ook voor gekozen worden om he model apart te draaien.  
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
Helaas zijn de beschikbare gegevens uit LSM-light  niet bruikbaar voor Methode Functionele 
Levensduur. De LSM-uitvoerlocaties sluiten namelijk niet aan op de kunstwerken, ook zijn de 
in HKV (2015) genoemde tekortkomingen aan het LSM nog niet verbeterd. Om deze op te 
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lossen is in Deltares (2016c) een lijst gemaakt van verbeterpunten aan LSM-light (zie 
hieronder). Aanvullend geldt dat er per peillocatie een uitvoerpunt moet worden gemaakt.  
 
Verbeterpunten LSM-light volgens Deltares (2016c)  
In LSM-light is een aantal deelgebieden niet opgenomen, zie Deltares (2014). Met name de 
Zeeuwse wateren ontbreken. Daarnaast ontbreekt op een aantal plekken informatie van de 
kunstwerken. Informatie in LSM-Light ontbreekt of is niet volledig op de locaties voor: 
 
• sifons, duikers en hevels 
• de spui- en uitwateringssluizen 
• waterreguleringswerken 
• afmeervoorzieningen 
• bruggen 
• schutsluizen 
 
Voor alle kunstwerken moet worden nagegaan of een eenduidige representatieve koppeling 
te maken is met relevante uitvoerpunten of door toevoegen van kunstwerken in LSM-Light op 
basis van de informatie over deze kunstwerken uit de ViN-applicatie en het DISK-systeem.  
 
De mogelijkheden om karakteristieken van kunstwerken (afvoercapaciteiten, schematisatie 
van de afmetingen in het rekenmodel) in een 1D-model weer te geven zijn beperkt. In overleg 
met het projectteam VONK (vraag) en modelontwikkelaars (aanbod) zullen de mogelijkheden 
op elkaar afgestemd moeten worden om de informatie op een voor VONK acceptabele 
nauwkeurigheid te kunnen reproduceren. Hier zal ook gekeken moeten worden naar het 
toepassingsbereik, met het oog op het gebruik van LSM-light voor extrapolatie van 
waterstanden en debieten naar de toekomst (2050 en 2100). 
 
In Deltares (2014a) is een validatie gedaan van LSM. Hierbij lag de focus vooral op de vraag 
in hoeverre het model in staat is om gemeten waterstanden te reproduceren van laagwater-
omstandigheden in 2003 en hoogwateromstandigheden in 1998. Hieruit bleek dat het model 
niet nauwkeurig is in getijgedomineerde gebieden, op het IJsselmeer (ook Markermeer en de 
Veluwe-Randmeren), op het Julianakanaal en op de Waal. Ook laat de validatie zien dat het 
model minder goed geschikt is voor het voorspellen van hoge waterstanden. Ter verbetering 
van de koppeling zijn minimaal de volgende stappen nodig: 
 
• uitbreiding netwerk voor ontbrekende riviertakken LSM-Light 
• koppeling VONK objectinformatie met relevante rekenpunten 
• uitbreiding rekenpunten en evt toevoegen kunstwerken14 
• hercalibratie en validatie 
• implementatie NWM 
 
 
Het verbeteren van LSM-light en het draaien van het rekenmodel voor 100 jaar is een grote 
inspanning. Daarnaast geldt dat dit een rekenmodel blijft, welke een versimpeling is van de 
werkelijkheid; de resultaten zullen alleen bruikbaar zijn indien de sturing van de kunstwerken 
correct in het model wordt meegenomen.  

                                                  
14 uitbreiding van het aantal rekenpunten of extra kunstwerken heeft impact op de performance (langere rekentijd); 
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Afstemming 
Aanbevolen wordt om aansluiting te zoeken bij het project NWM-Zoetwater. Contactpersoon 
bij Deltares is Bennie Minnema en bij RWS-WVL Neeltje Kielen.  
 

3.6 Zoetwateraanvoer bij droogte 
 
Prestatie-eis 
In RWS (2018a) worden voor de gebieden IJsselmeer en Julianakanaal worden eisen gesteld 
aan de waterstand/het debiet. Bij de overige gebieden worden eisen gesteld aan de capaciteit 
en de beschikbaarheid van specifieke kunstwerken. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Indien eisen worden gesteld aan capaciteit en beschikbaarheid, dan zou kunnen worden 
volstaan met een foutenboomanalyse. Deze dient voor elk kunstwerk individueel te worden 
uitgevoerd. De uitvoer van deze foutenboomanalyses geeft de kans op het niet beschikbaar 
zijn van een bepaalde functie van het kunstwerk.  
 
Indien er eisen zijn gesteld aan de waterstand en het debiet, dan zou gebruik kunnen worden 
gemaakt van een model vergelijkbaar met DEZY. De uitvoer bestaat uit de frequentielijn van 
de waterstand/debiet, waarbij rekening is gehouden met falen van kunstwerken. 
 
Benodigde inspanning 
De foutenboomanalyse is maatwerk en dient per kunstwerk te worden uitgevoerd. Indien 
gekozen wordt voor het DEZY pad, dan dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 
 
• vaststellen van faalkansen voor de kunstwerken in het betreffende gebied, waarbij ook  

gebruik kan worden gemaakt van een foutenboomanalyse; 
• opzetten van een rekenmodel van het gebied waarin de sturing van de kunstwerken is 

meegenomen, waarbij belangrijk is dat dit rekenmodel snel rekent; 
• afleiden statistiek randvoorwaarden model; 
• probabilistische analyse. 
 
Afstemming  
Contactpersoon DEZY en faalkansanalyse bij RWS-WVL is Arthur Kors.  
 

3.7 Ecologisch gezond leefgebied  
 
Prestatie-eis 
Voor de SFE’s ecologisch gezond leefgebied zijn geen faaldefinities gegeven. In dit rapport 
wordt geadviseerd om hier de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) over te nemen. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Indien er eisen gesteld worden aan de rivierafvoer tijdens droge omstandigheden, dan kan 
gebruik worden gemaakt van het LSM-light model (zie Paragraaf 3.5).  
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
Voor vispassages en de vistrappen zal maatwerk nodig zijn. 
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3.8 Vlot en veilig transport over water – wachttijden bruggen en sluizen 
 
Prestatie-eis 
De wachttijden bij bruggen en sluizen kleiner dient kleiner te zijn dan de ambitie. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Voor het bepalen van de wachttijden bij sluizen zijn twee modellen beschikbaar: 
 
• LSM-BIVAS is een netwerkmodel dat aan het LSM-light model is gekoppeld en een 

gemiddelde wachttijd per jaar levert. De modelinvoer bestaat uit een netwerk van alle 
rivieren en kanalen in Nederland en een reizenbestand van alle vaarbewegingen van de 
binnenvaart over een jaar. Aan ieder stuk van het netwerk hangen beperkingen in de 
breedte en de lengte van schepen. Verder is het mogelijk om een tijdserie van de 
jaarlijkse variatie in vaardiepte en stroomsnelheid op te geven. Op dit netwerk wordt 
voor honderdduizenden vaarbewegingen de goedkoopste route berekend. Als er geen 
route mogelijk is, dan zal worden afgeladen tot het moment dat er wel gevaren kan 
worden.  Als uitvoer van het model wordt de totale reistijd, totale vaarkosten en extra 
ritten door afladen berekend.  
De wachttijd per sluis is invoer van het model, wel wordt deze achteraf gecorrigeerd, 
indien blijkt dat er op een dag veel boten langs de betreffende sluis gaan. De route 
wordt niet achteraf aangepast.  

 
– voordelen: 

- gebruik van een historisch reizenbestand van een geheel jaar; 
- berekeningen op regionale of nationale schaal; 
- berekeningen vaarbewegingen kunnen parallel aan elkaar worden opgelost; 

– nadelen: 
- het model is niet bedoeld voor het uitrekenen van wachttijden per sluis;  
- bij het bepalen van de route wordt de capaciteit van de sluizen niet 
meegenomen,  
-bij het bepalen van de wachttijd correctie wordt variatie in schutregimes voor 
verschillende afvoerbereiken niet meegenomen; 
- LSM-BIVAS rekent niet altijd met economisch de meest gunstige optie15; 

 
Aangezien de kwaliteit van de door BIVAS bepaalde (extra) wachttijd beperkt is, wordt 
aanbevolen de uitvoerparameter “aantal boten per sluis per dag” te gebruiken als 
indicatie van de wachttijd.  

 
• SIVAK is een verkeerssimulatiemodelwat een wachttijd per sluis voor de maatgevende 

situatie oplevert: één of enkele sluiscomplexen worden in detail geschematiseerd, van 
wachtplaats en aanvaarbocht tot de schutkolk en het schutregime. Hierop wordt veelal 
een korten versimpeld reizenbestand gehanteerd. De bewegingen vinden fast-time 
plaats waarbij het werkelijke proces zo goed mogelijk wordt benaderd. 

 
Benodigde inspanning 
In januari 2019 wordt LSM-BIVAS opnieuw gedraaid als onderdeel van de Dataprognose-
2018 sommen. Gebruik kan gemaakt worden van deze resultaten.  

                                                  
15 LSM-BIVAS rekent altijd met de eerste mogelijke route waarbij het minst afgeladen hoeft te worden, wat niet 

altijd economisch de meest gunstige optie is (als hiervoor ver omgevaren dient te worden); 
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Binnen Deltares is geen ervaring met SIVAK, waardoor de benodigde inspanning lastig in te 
schatten is. SIVAK is wel in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse toegepast, zie 
MinI&M (2017a), voor dertien sluizen, in deze analyse zijn enkel scheepvaartscenario’s mee-
genomen en zijn klimaateffecten achterwege gelaten.  
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
Als gebruik wordt gemaakt van LSM-BIVAS, dan blijven de volgende tekortkomingen staan: 
 
• ; 
• bruggen die dichtbij elkaar liggen zijn soms als één brug in het model beschouwd; 
• de gebruikte LSM-BIVAS resultaten houden geen rekening met een schaalvergroting. 

Het is wel mogelijk om hier scenario’s voor te presenteren, maar dat wordt op dit 
moment niet gedaan in Dataprognose-2018 sommen; 

• in het gebruikte LSM-BIVAS rekenmodel is alleen binnenvaart meegenomen; een deel 
van de bruggen en schutsluizen heeft ook te maken met passages van zeevaart en/of 
recreatievaart (voor de recreatievaart is vooral de vaart met masten relevant). 

 
Voor SIVAK zijn de nadelen niet geïnventariseerd. 
 
Afstemming: 
LSM-BIVAS: NWM-zoetwater 
 

3.9 Vlot en veilig transport over water – doorvaarhoogte bij bruggen 
 
Prestatie-eis 
De (geambieerde) doorvaarthoogte bij hoogwater is gelijk aan de afstand tussen maatge-
vende hoge waterstand scheepvaart (MHWS) en het niveau van de onderzijde van het 
brugdek. De MHWS op kanalen is in MinI&M (2017) gedefinieerd als de waterstand die in de 
laatste periode van 10 jaar 1% van de tijd wordt overschreden. In rivieren met langdurige 
water-standsvariaties is de MHWS gelijk aan de waterstand die in de laatste periode van 10 
jaar eenmaal gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur wordt overschreden. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Voor het bepalen van het MHWS kan gebruik worden gemaakt van LSM-light. Voor rivieren 
kan ook van Riskeer gebruik gemaakt worden (1/10 per jaar waterstand op de as van de 
rivier).  
 
Als alternatief zou voor de kanalen een schatting gemaakt kunnen worden van het MHWS 
door deze gelijk te stellen aan de bovengrens van het peil (regulier waterpeilbeheer). 
 
Benodigde inspanning  
LSM-light: Er dient informatie te worden verzameld van de huidige hoogtes van de bruggen 
en benodigde hoogte voor de ontwerpklasse. Riskeer: benodigde informatie eruit halen. 
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
LSM-light: zie aanpassingen in Paragraaf 3.5.  

3.10 Vlot en veilig transport over water - doorvaardiepte 
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Prestatie-eis 
Volgens I&M (2017) dient bij het normale vaarprofiel de diepte van de vaarweg (D) tenminste 
een factor 1,4 maal de geladen diepgang van het stilliggende maatgevende schip (T) te 
bedragen ten opzichte van Maatgevende Lage Waterstand (MLWS). Voor het krappe profiel 
en het enkelstrooksprofiel bedraagt deze factor 1,3. De hier genoemde diepte van de 
vaarweg moet te allen tijde aanwezig zijn. Dat houdt in, dat de onderhoudsdiepte of bagger-
diepte groter of gelijk moet zijn aan de hier genoemde vaarwegdiepte, afhankelijk van de 
verwachte aanslibbing en de frequentie waarmee gebaggerd wordt.  
 
De MLWS is de waterstand, die gemiddeld 1% van de tijd wordt onderschreden, gemeten 
over een langjarige periode van tenminste 10 jaar.  
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Voor het bepalen van de MLWS kan gebruik worden gemaakt van LSM-light. 
 
Als alternatief zouden het MLWS en de aanwezige diepte ook kunnen worden bepaald op 
basis van literatuurstudie of met behulp van LSM-BIVAS. Voor meer informatie over LSM-
BIVAS wordt verwezen naar Paragraaf 3.8.  
 
 
Benodigde inspanning 
Er is informatie nodig over de aanwezige diepte van vaarwegvakken en kunstwerken.  
 
N.B. Slibvorming wordt in LSM-light niet meegenomen, er wordt aangenomen dat deze 

aangroei weg wordt gebaggerd. 
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten 
Voor het bepalen van de MLWS kan gebruik worden gemaakt van LSM-light.” Eigenlijk is 
LSM-Light hier niet nauwkeurig genoeg voor. Bij gebrek aan beter gebruiken we dit echter 
ook voor het Deelprogamma Zoetwater. Een aanbeveling blijft om dit te verbeteren, of in 
plaats daarvan gebruik te maken van metingen. 
 

3.11 Vlot en veilig transport over water - vaarwegbreedte 
 
Prestatie-eis 
Volgens de FLSA-methode bereikt een vaarwegvak met betrekking tot de ‘doorvaartwijdte’ 
einde functionele levensduur, indien de minimale benodigde doorvaartwijdte breder is dan de 
beschikbare doorvaartwijdte. I&M (2017) geeft richtlijnen over de benodigde afmetingen van 
het doorvaartprofiel per CEMT-klasse I tot en met V. De minimale doorvaartbreedte van een 
vaarweg is afhankelijk van de verkeersintensiteit. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
De benodigde breedte kan hier vergeleken worden met de beschikbare breedte, hier zijn 
verder geen rekenmodellen voor noodzakelijk. 
 
 

3.12 Verziltingsbestrijding 
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Prestatie-eis 
Het zoutgehalte mag de norm niet overschrijden. Ter illustratie: het dag-gemiddeld chloride-
gehalte in het Amsterdam-Rijnkanaal te Diemen op NAP -1,40 m mag maximaal 6% van de 
tijd de norm van 300 mg/l overschrijden. De eis is dus een zoutgehalte in het watersysteem, 
gemeten op enige afstand van de schutsluis en/of spuisluis die zout doorlaat. 
 
Naast de hoeveelheid zout die door het kunstwerk naar binnen komt, speelt daarin ook de 
verspreiding in het gebied dus een grote rol, die onder andere afhankelijk van het doorspoel-
debiet door het watersysteem waarmee zout weer wordt teruggespoeld naar zee. Om deze 
en andere redenen is het minder eenduidig om te stellen dat een te hoog zoutgehalte duidt 
op een ‘einde functionele levensduur’ van een kunstwerk. 
 
Het kunstwerk (schut- of spuisluis) laat een bepaalde hoeveelheid zout door, die afhankelijk is 
van vier categorieën van parameters: (1) de randvoorwaarden (waterstanden en zoutgehalten 
aan weerskanten), (2) de afmetingen, (3) de operatie en (4) eventuele maatregelen (o.a. 
bellenschermen). Het niet (meer) voldoen aan de eis kan dus samenhangen met elk van 
deze 4 categorieën, maar kan ook te maken hebben met de verspreiding, bijvoorbeeld door 
een gebrek aan water om het watersysteem door te spoelen. 
 
Beschikbaar rekenmodel/literatuur 
Om te toetsen op de eis (zoutgehalte) moet het rekenmodel een zoutgehalte presenteren. 
Daar is een rekenmodel voor nodig dat de verspreiding in het gebied beschouwd. Voor de 
bronterm (hoeveel zout komt er het systeem in) in geval van een schutsluis wordt gewerkt 
aan de zogenaamde ‘zeesluisformulering’ die de debieten die de sluis in- en uitstromen en de 
zoutgehaltes daarvan berekent: deze zou in D-Flow moeten kunnen worden ingebouwd. Het 
zoutgehalte op de meetlocatie moet dan worden berekend door een netwerkmodel (zo’n 
model kan uiteenlopen van een set ‘eenvoudige relaties’ tot aan een 3D-model). De zeesluis-
formulering houdt rekening met alle relevante parameters zoals hierboven benoemd. Voor 
een spuisluis wordt komend jaar een vergelijkbare ontwikkeling gestart. 
 
Voor het berekenen van de verspreiding van zout, en dan in het bijzonder in een zwak 
dynamisch systeem (een kanaal of meer met weinig doorspoeling) is een 1D-model (SOBEK, 
D-Flow 1D) matig geschikt, omdat het de gelaagdheid niet kan beschrijven. Een 3D-model 
vraagt echter erg veel rekentijd. Voor kanalen zoals het Noordzeekanaal-Amsterdam-
Rijnkanaal wordt er daarom gedacht aan het ontwikkelen van 2DV-modellen.  
 
Een eenvoudiger benadering (een lichter model) zou kunnen ontstaan vanuit de ontwikkeling 
die loopt om te komen tot een toevoeging aan IWP voor het beheer van watersystemen op 
zout. Daar is de gedachte de verspreiding van zout in het systeem, van meetlocatie naar 
meetlocatie, te beschrijven met een aantal eenvoudige relaties, waarmee een voorspelling 
kan worden gegenereerd van zoutgehalten op locaties afhankelijk van (keuzes voor) de 
afvoer door het systeem. Dezelfde zeesluisformulering zal daarbij ingezet kunnen worden als 
bronterm. Mogelijk dat een dergelijke modellering ook bruikbaar te maken is voor het doen 
van snelle analyses op de einde functionele levensduur: wanneer zijn er maatregelen en/of 
aanpassingen nodig op de sluis om het zoutgehalte in het systeem te beheersen. 
 
Benodigde inspanning  
De lopende ontwikkeling is erop gericht om te komen tot een situatie waarin er, wat betreft de 
schutsluizen, gerekend kan worden op basis van globale parameters, zoals de afmetingen 
van de sluis en het aantal schutcycli per etmaal. Dit soort gegevens worden door RWS al 
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vastgelegd. Voor spuisluizen geldt eenzelfde doelstelling (rekenen op basis van eenvoudige 
en beschikbare informatie), maar deze ontwikkeling moet nog starten. 
 
Resterende tekortkomingen/verbeterpunten  
Zowel de ‘brontermen’ als de (inbedding in) netwerkmodellen zijn nog in ontwikkeling.  
 
Afstemming: 
De ontwikkeling van de brontermen (zeesluisformulering) vindt plaats in de KpNK-activiteit 
“Zoutindringing schut- en spuisluizen” met als contactpersonen Otto Weiler (Deltares) en Roel 
Burgers (RWS-WVL). 
Deze zelfde brontermen zullen ook een rol spelen in de ontwikkeling van tools voor het 
operationeel beheer van watersystemen op zout. Dit speelt concreet voor het Volkerak-
Zoommeer en meer generiek in het KPP-programma Verzilting en Waterbeschikbaarheid van 
2019 met als contactpersonen Meinard Tiessen (Deltares) en Roel Burgers (RWS-WVL). 
 

3.13 Prioritering 
Het uitvoeren van alle in dit hoofdstuk genoemde werkzaamheden zou een enorme 
inspanning vergen; dit zal niet allemaal haalbaar zijn binnen een periode van 1-2 jaar. Dus op 
hoofdlijnen dient er een keuze gemaakt te worden tussen modelontwikkeling en maatwerk.  
 
• modelontwikkeling betekent dat de aanpak zo generiek mogelijk wordt gehouden, 

waarbij de inspanning voornamelijk betrekking zal hebben op het verbeteren en 
doorrekenen van de modellen zoals LSM-light en SIVAK. 

• maatwerk betekent dat elk kunstwerk specifiek wordt bekeken en dat er gebruik wordt 
gemaakt van beschikbare literatuur. 

 
Voor beide aanpakken geldt dat het belangrijk is om informatie over de status van het huidige 
kunstwerk te kennen, hierbij kan aangesloten worden op het opzetten van een Baseline-
Kunstwerken binnen de KpNK-activiteit “Schematiseren kunstwerken in netwerkmodellen” 
met als contactpersonen Otto Weiler (Deltares) en Herbert Berger (RWS-WVL). 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Algemene bevindingen 

4.1.1 Bevindingencase 
In deze case is op basis van modelresultaten uit de literatuur (dus zonder zelf rekenmodellen 
te draaien) met de Methode Functionele Levensduur niet één, maar meerdere elementen 
beschouwd. Dit hangt met de hypothese in Subparagraaf 1.1.2 samen, dat er voor de keuze 
van het vervangingstype beter inzicht en begrip nodig is in de samenhang tussen het 
functioneren van het netwerk en het object. Dit is mogelijk gebleken. 
 
Eerst een aantal algemene bevindingen opgedaan bij de case: 
 
• Het netwerkschakelplan is een belangrijke bron van informatie voor beschrijving en 

functioneren van het systeem en onderliggende infrastructurele onderdelen. 
 
• Er is sprake van beperkte samenhang en uniformiteit in de beschikbare informatie over 

de verschillende kerntaken die (kunstwerken binnen) het HWS en HVWN uitvoeren. 
 
• Soms is het nodig om de ontwerpeisen te kennen om zo de functionele levensduur te 

kunnen bepalen. Bijvoorbeeld bij een toename van de rivierafvoer wordt bovenstrooms 
tegen beperkingen aangelopen door opstuwing, en benedenstrooms wat betreft de 
weerstand van de bodembescherming tegen erosie. De weerstand tegen erosie hangt 
af van de verhouding tussen de stroomsnelheid en ontwerp-stroomsnelheid. 

 
• De formulering van eisen voor het systeem in de vorm van streefpeilen sluit minder 

goed aan bij onderzoek naar knelpunten per onderdeel van het kunstwerk. Deze eisen 
kunnen door meerdere sturingsparameters (inzetten pompcapaciteit sluis Born, aanpas-
sen stuw Borgharen, afwateren kanaalpand op waterlopen / beken, sluiten keersluis 
Limmel) worden beïnvloed, zodat niet direct één onderdeel verantwoordelijk kan worden 
gesteld voor prestatie. Ook met complexere rekenmodellen (LSM-light, DEZY) blijft het 
een uitdaging om de sturingsparameters juist te koppelen, waarbij zal moeten worden 
nagegaan of parallel of in serie zijn geschakeld. 

 
• Deze door VONK benoemde verbeteringen aan de modellen in HKV (2015), die onder 

andere betrekking hebben op de (vereenvoudigde) wijze waarop kunstwerken hierin zijn 
gemodelleerd, zijn niet doorgevoerd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van resultaten nog 
steeds ondermaats, en dus niet bruikbaar. 

 
• Ondanks dat het logisch lijkt om de functionele levensduur van waterkeringen en 

infrastructurele onderdelen (waaronder kunstwerken) in samenhang aan te pakken, 
wordt in het netwerkschakelplan aangegeven dat de waterkeringen vanwege de 
verschillende financiering buiten de scope van het programma V&R vallen. 
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Vervolgens een aantal opmerkingen per bouwsteen uit Figuur 1.2 over de (toegankelijkheid 
van) informatie over onderdelen van het systeem (waaronder kunstwerken) voor deze case: 
 
• beschrijving infrastructurele onderdelen: voldoende informatie voorhanden; 
 
• functioneren infrastructurele onderdelen: algemene beeld is er, vergt zoekwerk; 
 
• toekomstscenario’s: klimaat- en socio-economische scenario’s zijn beschikbaar, voor 

scheepvaart- en vlootontwikkeling zijn weinig specifieke kentallen voorhanden; 
 
• eisen: hierbij de volgende opmerkingen: 

– Niet voor alle kerntaken zijn door RWS daadwerkelijk prestatie eisen afgeleid. 
Voor hoogwaterafvoer zou een combinatie van een eis aan het doorstroomprofiel 
en een eis aan de maximale stroomsnelheid nodig zijn. In deze case is voor de 
functie ecologie een minimaal debiet afgeleid, maar hier kan ook worden gedacht 
aan eisen die de toegankelijkheid voor vismigratie representeren.  

– PIN scheepvaart voor JK ontbreekt waardoor van ambities gebruik moest worden 
gemaakt. 

 
• knelpunten: hierbij de volgende opmerkingen: 

– door vereiste tijdsbesteding van modellen (zoals SIVAK) is dit binnen deze case 
onmogelijk gebleken,  

– daarbij komt dat beschikbare modellen (zoals SOBEK-LSM) tekortkomingen 
hebben. 

 

4.2 Verbeteringen in Methode Functionele Levensduur 

4.2.1 Raamwerk en bouwstenen 
Ten behoeve van het verbeteren van de Methode Functionele Levensduur worden de 
volgende concrete verbeteringen noodzakelijk geacht: 
 
• Er moet bewustzijn komen dat een analyse van einde functionele levensduur een 

significante inspanning vraagt. Zo moet er locatie specifieke informatie voorhanden zijn 
zoals vaartuigverliesuren (SIVAK) en vlootontwikkeling.  

 
• Aanbevolen wordt om de verbeterpunten aan het modelinstrumentarium zoals genoemd 

in hoofdstuk 3 verder op te pakken. Dit omvat onder andere het verbeteren van de 
schematisering van de kunstwerken in de netwerkmodellen, dat reeds wordt opgepakt 
binnen het kennisprogramma Natte Kunstwerken. In de hierin te ontwikkelen ‘Baseline-
Kunstwerken’ zou ook de informatie ten behoeve van de bepaling einde functionele 
levensduur moeten worden meegenomen. 

 
• Aanbevolen wordt om de samenhang in de benodigde informatie qua prestaties en 

eisen over de verschillende kerntaken die (kunstwerken binnen) het HWS en HVWN 
vervullen op een uniforme manier ter beschikking te stellen. 

 
• Indien einde functionele levensduur niet per kunstwerk maar meteen voor (een deel) 

van een netwerk kan worden geanalyseerd, dan kunnen synergie voordelen worden 
behaald in de uitvoering van de analyse (bijvoorbeeld bij het inzetten van netwerk 
modellen). Vraag is hoe een dergelijke meer grootschalige analyse moet worden 
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verankerd in de werkprocessen (zie ook Paragraaf 4.3). De beheerder gaat immers pas 
tot vervanging over als een kunstwerk niet meer in voldoende mate voldoet. 

 
• Betere formulering van functie-eisen aan een watersysteem, zoals de eisen genoemd in 

RWS (2018a) zijn een goed uitgangspunt voor de bepaling einde functionele levens-
duur. De bepaling einde functionele levensduur is in feite een stress test waarin voor 
een aantal toekomstscenarios wordt nagegaan onder welke omstandigheden het 
kunstwerk nog aan de gewenste functionele eisen kan voldoen (knikpunten analyse). 
Nadeel van de huidige aanpak is, dat er naar een beperkt deel van de onzekerheden 
wordt gekeken (bijvoorbeeld een klein aantal discrete toekomstscenarios voor de 
scheepvaart en afvoer). Met exploratory model technieken in TUD (2012) zou voor een 
gestilleerde case kunnen worden gekeken naar een groter deel van de 
onzekerheidsruimte (in termen van range en aantal parameters) om specifieke gevoelig-
heden te onderzoeken. De inzichten uit een dergelijke exercitie kunnen vervolgens 
worden gebruikt om de Methode Functionele Levensduur te verbeteren en liefst ook te 
vereenvoudigen (focus op doorslaggevende mechanismen). Mogelijk dat het werkbaar 
is om onderscheid te maken tussen een Methode Functionele Levensduur “light” op 
basis van kentallen (zoals in voorliggende case) en een Methode Functionele 
Levensduur-“zwaar” op basis van modelberekeningen. Een goed geëquipeerd 
modelinstrumentarium is voor zo’n light analyse onontbeerlijk. 

4.2.2 Modelinstrumentarium 
Aangezien er qua complexiteit sprake is van een grote verscheidenheid aan kunstwerken, 
kan het een zinnige weg vooruit zijn om niet (volledig) op generieke doorontwikkeling van de 
methode in te zetten maar in eerste instantie bij minder complexe situaties kunstwerk-
specifiek te kijken wat daar concreet nodig is. Daarbij kan het handig zijn om (in KPP-
verband) een roadmap op te stellen voor de vereiste ontwikkelingen aan de rekenmodellen 
en methodieken in Methode Functionele Levensduur. 
 
De volgende rekenmodellen – deze zijn benoemd in Hoofdstuk 3 - worden geacht van het 
modelinstrumentarium ten behoeve van een generieke Methode Functionele Levensduur 
onderdeel uit te maken: 
 
• Methode Functionele Levensduur “light” 

– literatuurstudie 
– zeesluisformulering 

 
• Methode Functionele Levensduur “zwaar” 

– Riskeer 
– LSM-light/SOBEK-3 
– LSM-BIVAS 
– CFD/Flexiblemesh 
– DEZY 
– SIVAK 
– Wanda-Locks 
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4.3 Verankering functionele levensduur in V&R proces 
Bij de verankering van de einde functionele levensduur van kunstwerken in de RWS 
werkprocessen zijn er tenminste drie opties te noemen: 
 
1 Koppelen aan het prognose rapport (RWS-GPO, huidige koers binnen V&R). Voordeel 

is dat de technische- en functionele levensduur in samenhang meegenomen kunnen 
worden. Nadeel is dat de informatie uit de regio hier niet voorhanden is. Daarbij ligt de 
focus bij GPO meer op het kunstwerken en minder op het systeem. 

 
2 Koppelen aan het regio advies (Regio). Voordeel is dat systeeminformatie voorhanden 

is. Nadeel is dat einde functionele levensduur dan geen trigger is om het V&R proces te 
starten. Het regio-advies komt voor in stap 2 van de vernieuwde werkwijze Programma 
Vervanging en Renovatie van Rijkswaterstaat.  

 
• Buiten het V&R proces brengen, in samenhang met het netwerkschakelplan (Regio). 

Voordeel is dat veel informatie over het functioneren van de kunstwerken hierin al is 
opgenomen, waardoor het efficiënt kan toeleveren aan het V&R proces.  

 
• Een combinatie van 1 en 3 is mogelijk waarbij 3 de input levert voor 1 wat betreft FL. 
 
Het is niet aan Deltares om een voorkeur voor één van deze opties te benoemen. Wel kan in 
samenspraak met RWS-WVL de bovengenoemde lijst van voor- en nadelen per 
verankeringswijze in het V&R proces worden aangevuld. 
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A Achtergrondinformatie 

A.1 Stuwcomplex Borgharen 
De stuw van Borgharen is in 1928 gebouwd; dit was nog vóór de aanleg van het 
Julianakanaal. Al het Maaswater dat niet nodig is voor de Zuid-Willemsvaart en het 
Julianakanaal wordt via de stuw afgevoerd naar de Grensmaas. Op de Grensmaas is een 
minimaal debiet van 10 m3/s. gewenst i.v.m. de ecologie. 
 
De stuw werkt volledig automatisch en heeft tot doel om het bovenstroomse peil voor de 
scheepvaart binnen de gestelde marges te houden en om onnatuurlijke afvoerpieken zoveel 
mogelijk te dempen. Momenteel treden er in tijden van waterschaarste vaak problemen op bij 
de Grensmaas door enorme afvoerfluctuaties. Deze worden veroorzaakt door de 
Waterkrachtcentrales in Wallonië. Twee kilometer ten zuiden van Eijsden ligt de 
dichtstbijzijnde wkc (Lixhe); in dit bovenpand wordt water opgespaard, waarna alles in 1 keer 
door de turbine(s) gevoerd wordt. Er staan daar vier turbines. Wanneer de afvoer bij St. 
Pieter bijv. 60 m3/s. bedraagt, en alle vier de turbines ingeschakeld worden, ontstaat binnen 
een half uur een extra toevoer van maar liefst 280 m3/s. Een slok op een borrel bij een 
dergelijke afvoer. Voor de ecologie van de Grensmaas is demping van deze afvoerfluctuaties 
van groot belang. Een beperking is dat de bovenstroomse waterstand zich binnen 
vastgestelde marges moet bevinden i.v.m. scheepvaartbelangen (kielspeling en 
doorvaarthoogtes van bruggen). Het handhaven van de bovenstroomse waterstand, het 
dempen van de afvoerfluctuaties in de Grensmaas en het handhaven van een minimaal 
Grensmaasdebiet van 10 m3/s. zijn vaak tegengestelde belangen. 
 

 
Stuwaanzicht vanaf de benedenstroomse kant. 
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De stuw heeft vier openingen; drie schuiven met kleppen erop en één scheepvaartschuif. De 
grondstand van de scheepvaartschuif ligt 1,10 meter lager dan die van de overige drie 
schuiven.  
 

 
Schematisch stuwaanzicht vanaf de bovenstroomse kant. Let op de bredere en diepere scheepvaartopening. 
 
Bij een Grensmaasafvoer tot ca. 200 m3/s. wordt er alleen water over de drie kleppen 
afgevoerd (zoals op bovenstaande foto). Deze kleppen zijn bevestigd op schuiven die bij een 
afvoer vanaf ca. 200 m3/s. mee omhoog komen. Ook de scheepvaartschuif zal vanaf deze 
afvoer met de overige drie schuiven meelopen. Deze maakt iets grotere stapgroottes omdat 
deze een verschil van 1,10 meter moet “inhalen”.  
 
Bij de overgang van klep naar schuifsturing stroomt water onder de schuiven door en over de 
kleppen heen. Tijdens de overgang naar schuifsturing moet de elektromotor de zogenaamde 
“loos in ketting” doortrekken. Hierdoor kost deze overgangsfase extra tijd.  
 

 
De overgang van klepbedrijf (overstort) naar schuifbedrijf (overstort en onderstroom). 
 
Vanaf een afvoer van ca. 1500 m3/s. is de stuw gestreken en hangen alle 4 de schuiven 
boven het wateroppervlak. De stuw kan dan geen invloed meer uitoefenen op het waterpeil. 
De scheepvaartschuif dient bij een nog verder stijgende afvoer handmatig tot in de nok 
getrokken te worden om zo een ontsnapmogelijkheid voor stuurloze schepen te creëren. De 
pijlers aan weerszijden van de scheepvaartschuif zijn zodoende ook een stuk hoger dan de 
overige pijlers.  
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Links de klep-schuifopening en rechts de scheepvaartschuif. 

 
De Maasafvoer neemt verder toe; de klep ligt plat op de schuif en deze combinatie wordt steeds verder uit het water 
geheven. Er is dan alleen nog maar sprake van onderstroming. 
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Foto tijdens een droogzetactie van deze opening. Hier zie je van onder naar boven mooi de aanslag van de drempel van 
de schuif (lekwater), de schuif, en de omhoog staande klep op de schuif. 
 
Bij de sluizen van Born en Maasbracht is het mogelijk om bij watertekorten het water van 
beneden naar boven te pompen. Om in tijden van laagwater automatisch pompopdrachten 
naar Born en Maasbracht te versturen èn het pompen zoveel mogelijk te beperken, is het 
Operationeel Beheers Systeem (OBS) in het leven geroepen. Voor de stuwbesturing houdt dit 
in dat er dan een (kunstmatig) hoog peil (tot maximaal 44,17 m.) aangehouden wordt, om 
tijdens afvoerdalingen uit Wallonië een buffer in voorraad te hebben. Deze buffer-vorm van 
het OBS treedt in werking als het voortschrijdend 24-uursgemiddelde debiet te St. Pieter ≤ 75 
m3/s. wordt.  
Het OBS voor het versturen van pompopdrachten wordt pas actief als het voortschrijdend 24-
uursgemiddelde debiet te St. Pieter  ≤ 55 m3/s. wordt.  
 
Sinds 1993 stuurt de stuw volledig automatisch. Elke tien minuten komen er van diverse 
waterstands- en debietmeetstations (LMW) gegevens binnen in de automatische sturing. 
Afhankelijk van de actieve regeling met de hierbij behorende wensen zal dan ook elke 10 
minuten een verstelling van de kleppen of de schuiven plaatsvinden. De grootte van de klep- 
of schuifverstelling wordt bepaald door het doorlopen van vele (complexe) formules. 
 
Afhankelijk van de volgende voorwaarden, zijn de hieronder vermelde regelingen mogelijk: 
 
• Grensmaas-afvoer ≤ 200 m3/s. en de (voor)alarmgrenzen zijn bereikt: “Sturing kleppen 

alarmgrenzen”. Deze regeling probeert door grote klepverstellingen het waterpeil snel 
weer binnen de alarmgrenzen te krijgen. 

• Grensmaasafvoer ≤ 200 m3/s en H. juliana binnen de alarmgrenzen èn het OBS actief 
èn het halfuursgemiddelde van H. Juliana < 44,05 m: “Sturing kleppen OBS 
waterstandsregeling”.  Deze regeling probeert tijdens een laagwaterperiode het peil van 
H. Juliana snel “op te krikken” tot 44,05 m.  

• Grensmaasafvoer ≤ 200 m3/s. èn H. juliana binnen de alarmgrenzen èn het OBS niet 
actief: 
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“Sturing kleppen debietregeling”.  Deze regeling komt in een gemiddelde zomer het meest 
voor en probeert al het water dat niet naar de Zuid-Willemsvaart, de vistrap, de overlaat 
Bosscherveld of het Julianakanaal gaat, over de stuw af te voeren. Het systeem probeert het 
peil H. Juliana binnen de alarmgrenzen te houden waarbij ook de afvlakking van de 
afvoerfluctuaties van de Grensmaas van belang zijn. 
 
Grensmaasafvoer ≤ 200 m3/s. èn H. juliana binnen de alarmgrenzen èn het OBS actief èn het 
halfuursgemiddelde van H. Juliana ≥ 44,05 m.: 
“Sturing kleppen OBS debietregeling”.  Deze regeling probeert (afhankelijk van het debiet te 
Eijsden) een kunstmatig hoog peil van H. Juliana aan te houden, tot een maximum van 44,17. 
Doordat het hele pand zo groot is, levert een peilopzet van bijvoorbeeld 5 cm.  227.500 m3 
water. Dit is voldoende om zonder aanvoer uit Eijsden gedurende 6,5 uur de gehele 
Grensmaas van 10 m3/s. te voorzien! 
 
Grensmaasafvoer > 200 m3/s. en de (voor)alarmgrenzen zijn bereikt: 
“Sturing schuiven alarmgrenzen”.  Deze regeling probeert door grote schuifverstellingen het 
waterpeil snel weer binnen de alarmgrenzen te krijgen. 
 
Grensmaasafvoer > 200 m3/s. èn H. juliana binnen de alarmgrenzen: 
“Sturing schuiven waterstandsregeling” Deze regeling die in de winter het meest voorkomt, 
probeert zoveel mogelijk het ingestelde streefpeil te handhaven. 
 
Bij al deze genoemde sturingen wordt een minimaal Grensmaasdebiet van 10 m3/s. 
nageleefd.  
 
Hoe werkt de handhaving van de 10 m3/s. op de Grensmaas? Aan de hand van ijkingen is 
bepaald dat wanneer er een “waterschil” van 2 cm. over de drie kleppen stroomt, dit 
overeenkomt met 10 m3/s. op de Grensmaas. Stel dus dat de automatische besturing bij een 
peil van 44,06 een nieuwe klepstand berekend van 44,05, dan is deze “waterschil” nog maar 
1 cm. Te weinig dus!  
De nieuwe klepstand zal worden: 44,06 – 0,02 = 44,04.   1 cm. minder dan de berekende 
klepstand, maar de 10 m3/s. op de Grensmaas wordt nu wel gehandhaafd.  
 

A.2 Opgave primaire waterkeringen Grensmaas 

A.2.1 Inleiding 
Deze bijlage geeft een overzicht van de totale opgave voor de drie faalmechanismen samen 
volgens Consortium (2017) voor de primaire waterkeringen (rivierdijken) in de Maasvallei met 
een totale lengte van 186,2 km.  
 
Tabel B.2-1 geeft een overzicht van het aantal kilometer dijk in de Maasvallei waarvoor er in 
2025 en 2075 een versterkingsopgave is voor één van de drie faalmechanismen. De tabel 
geeft ook een overzicht van het aantal km dijk waarvoor gegevens en informatie beschikbaar 
zijn om de versterkingsopgaven te bepalen. Een samenvatting van de opgaven van de drie 
faalmechanismen in 2075 is ook gegeven in Figuur B.2-1.  
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Faalmechanismen Aantal km dijk 

geen informatie 
beschikbaar 

Aantal km dijk 
informatie 
beschikbaar 

Aantal km met 
opgave  

Aantal km zonder 
opgave  

Overloop/Overslag     

2025 6,5 179,8 115,1 64,7 

2075 6,4 179,8 151,1 28,7 

Piping     

2025 17,4 168,8 143,3 25,4 

2075 17,4 168,8 146,7 22,1 

Macrostabiliteit     

2025 22,2 164 4,4 159,6 

2075 22,2 164 38,6 125,4 

Tabel B.2-1 Overzicht van het aantal kilometer dijk in de Maasvallei waarvoor er een versterkingsopgave is voor 
één van de drie faalmechanismen, inclusief een overzicht van beschikbare gegevens en informatie. 

 

 
Figuur B.2-1 Aantal km dijk in de Maasvallei met een opgave voor het faalmechanisme Overloop/Overslag, Piping 

en Macrostabiliteit in 2075 (blauw) en het aantal km waarvoor gegevens beschikbaar zijn om opgave 
te bepalen (rood).  

 
Figuur B.2-2 geeft aan of er in 2025 en 2075 een dijkversterkingsopgave is voor één van de 
drie faalmechanismen. De dijktrajecten met een opgave zijn met rode lijnen weergegeven. De 
dijktrajecten zonder opgave zijn met groene lijnen weergegeven. De figuur laat zien dat in 
2025 vrijwel alle dijktrajecten een opgave hebben voor één van de drie faalmechanismen.  
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Figuur B.2-2 Kaarten met dijkverbeteringsopgave voor de dijken in de Maasvallei voor zichtjaar 2025 en 2075 voor 

alle faalmechanismen samen. Rood betekent een opgave, groen betekent geen opgave.  

A.2.2 Dijkversterkingskosten 
Het KOSWAT-instrumentarium is gebruikt om de dijkversterkingskosten te bepalen op basis 
de informatie over de dimensies van de huidige dijk en de benodigde toename van de 
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kruinhoogte van de dijk (∆H), de toename van dijkbasis ten behoeve van Piping (∆P) en de 
toename van de dijkbasis ten behoeve van Macrostabiliteit (∆S).  
 
Figuur B.2-3 geeft de dijkversterkingskosten voor de dijken in de Maasvallei weer. De figuur 
geeft de kosten voor dijkverbeteringen weer die in 2025 nodig zijn om de dijkversterkings-
opgave tot 2075 op te lossen. In de methodiek is aangenomen dat de dijkversterkingen 
worden uitgevoerd, zodra een dijk niet meer aan de eisen voldoet. Op basis van Figuur B.2-3 
kan geconcludeerd worden dat het merendeel van dijken in de Maasvallei in 2025 niet 
voldoen aan de nieuwe normen. Een klein deel van de dijkverbeteringen is pas nodig na 
2025, in de periode 2025-2075. De dijkversterkingskosten in Figuur B.2-5 worden op die 
trajecten dus pas na 2025 gemaakt. De kosten zijn uitgedrukt in Contante Waarden (CW).  
 
Op de meeste dijktrajecten zien we dijkversterkingskosten tot 15 mln euro per km. Op een 
beperkt aantal dijktrajecten zien we een uitschieter van de dijkversterkingskosten tot 20 - 25 
mln euro per km. Voor dijktrajecten waar de bebouwing direct tegen de dijk aan of zelfs in het 
bestaande dijklichaam aan ligt en/of de opgave piping groot is, zien we vaak hogere 
dijkversterkingskosten per km. Dit komt doordat bij deze vakken er feitelijk geen ruimte is 
voor een dijkversterking (verbreding). KOSWAT kiest in dit soort trajecten voor een 
constructie: een kwelscherm, een damwand of een kistdamoplossing. De kosten hiervoor 
bedragen vaak meer dan 15 mln euro per km. Wanneer sprake is van een combinatie van 
een hoogte-, stabiliteits- en pipingopgave is deze aanname terecht. Bij vakken met alleen een 
pipingopgave zijn deze kosten mogelijk wat aan de hoge kant. In dat geval zijn de 
dijkversterkingskosten waarschijnlijk maximaal € 10 mln per km. De totale 
dijkversterkingskosten (CW) in de periode 2025 tot 2075 bedragen 1122 mln euro (tussen 
561 en 1683 mln euro). Gegeven de grote onzekerheden in de pipingopgave is de 
verwachting dat de totale dijkversterkingskosten aanzienlijk kan afwijken. De hier berekende 
dijkversterkingskosten vormen waarschijnlijk een bovengrens. 
 
Heel lage dijkversterkingskosten (laagste klasse 0,1 mln euro per km) komen voor op 
trajecten waar slechts op een heel beperkt deel van de kilometer een heel kleine opgave 
aanwezig is.  
 
In Figuur B.2-4 wordt voor een voorbeeld riviertraject inzichtelijk gemaakt hoe groot het 
percentage van de dijkversterking constructief wordt opgelost. KOSWAT past op trajecten 
met aanwezigheid van bebouwing, water en infrastructuur een constructieve maatregel toe. 
Ook wordt een constructieve maatregel toegepast als de dijkverbreding groter is dan 100m. 
De digitale projectatlas geeft deze informatie per riviertraject, zie 
http://www.waterviewer.nl/#Kostenreductierivierverruiming). 
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Figuur B.2-3 Dijkversterkingskosten om opgaven in de Maasvallei tot 2075 op te lossen. 
 

 
Figuur B.2-4 Het percentage van de dijkversterking in een riviertraject dat constructief wordt opgelost 

vanwege de aanwezigheid van bebouwing, water en infrastructuur of vanwege extreem grote 
pipingbermen. Dit is een voorbeeld van de situatie bij Sint Andries. 

A.2.3 Dijkverlengingen  
Voor de Maasvallei geldt dat in de huidige situatie waterkeringen veelal aansluiten op hoge 
gronden. Dit zijn gronden die hoog genoeg zijn om de huidige maatgevende afvoeren te 
kunnen keren. Met het ingaan van de nieuwe normen wordt er van een dijkringenstelsel, met 
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veiligheidsnormen per dijkring overgestapt naar een stelsel met normtrajecten. Hoge gronden 
zijn dan niet meer genormeerd. Als gevolg van klimaatverandering en de aanpassing van de 
norm zal bovendien in een aantal gevallen de aansluiting van de trajecten op de hoge 
gronden ontbreken doordat van hogere waterstanden moet worden uitgegaan. In die gevallen 
zal de dijk verlengd moeten worden om te voorkomen dat het water achter de bestaande dijk 
langs toch het te beschermen gebied instroomt. Immers om de bebouwde gebieden droog te 
houden moeten hogere afvoeren gekeerd worden dan tot nu toe het geval was. Deze 
verlengingen van de dijken worden in de studie meegenomen bij het bepalen van de kosten. 
Daarbij is vooral gekeken naar de hoge gronden die aansluiten op waterkeringen zoals 
benoemd in Herten (2015).  
 
De lengte van de extra benodigde dijken is bepaald op basis van de opgaves voor het 
faalmechanisme Overloop/Overslag en het algemeen hoogtebestand Nederland (AHN). In 
Tabel B.2-2 en Figuur B.2-5 is in beeld gebracht over hoeveel kilometer extra waterkering het 
gaat. In Bijlage F is dit verder uitgewerkt en beschreven. 
 
Dijkring Lengte 

dijkverlengingen 
[m] 

Kosten 
[mln €] 

36 5050 4,3 

54 3035 9,5 

57 2410 1,9 

59 310 0,2 

60 1615 1,3 

65 1195 5,6 

67 250 2,5 

68 1195 0,9 

69 2770 14,9 

70 460 0,3 

73 1270 7,6 

75 855 0,8 

90 1480 14,8 

93 1875 18,7 

94 100 1,0 

95 200 0,2 

Totaal 24070 84,5 

Tabel B.2-2: Overzicht van de benodigde kilometers dijkverlenging en daarmee gepaard gaande kosten voor de 
opgave in 2075. 

 
De figuur en tabel laten zien dat er ongeveer 24 km dijkverlenging nodig is ten behoeve van 
een goede aansluiting op de hoge gronden. De kosten voor deze dijkverlenging bedragen 85 
mln euro. De kosten voor deze dijken vallen gemiddeld lager uit dan de kosten voor het 
versterken van de dijken in de rest van het gebied. Reden hiervoor is vooral dat deze nieuwe 
dijken veelal erg laag zijn, en ze vrijwel overal geheel in grond uitgevoerd kunnen worden. 
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Figuur B.2-5 Kaart met de voormalige dijkringen waarvoor verlenging van de waterkering nodig is. Op de kaart zijn 

de benodigde dijkverlenging en bijbehorende kosten in 2075 te zien. 
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B VONK resultaten 

B.1 Inleiding 
In deze bijlage worden de resultaten van de Gevoeligheidstest Natte kunstwerken door 
HKV (2015) specifiek voor het Julianakanaal en de Grensmaas weergegeven. In HKV (2015) 
is voor hoogwater gebruik gemaakt van Hydra-NL resultaten en voor laagwater van de  
30-jarige reeks van de Deltaprognose 2016-berekeningen. 
 

B.2 Bruggen met functie-eis ‘doorvaarthoogte’  
Volgens de FLSA-methode bereikt een brug met betrekking tot de ‘doorvaarthoogte’ einde 
functionele levensduur, indien de doorvaarthoogte bij hoogwater kleiner is dan de minimale 
benodigde doorvaarthoogte (zie Nicolai et al. (2014)). De doorvaarthoogte bij hoogwater is 
gelijk aan de afstand tussen maatgevende hoge waterstand (MHW) en het niveau van de 
onderzijde van het brugdek. De minimale benodigde doorvaarthoogte is afhankelijk van de 
maximaal toegestane scheepvaartklasse waarvoor een brug functioneel moet zijn.  
 
De MHW op kanalen is in MinI&M (2011) gedefinieerd als de waterstand die in de laatste 
periode van 10 jaar 1% van de tijd wordt overschreden. In rivieren met langdurige water-
standsvariaties is de MHW gelijk aan de waterstand die in de laatste periode van 10 jaar 
eenmaal gedurende een aaneengesloten periode van 24 uur wordt overschreden. 
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B.3 Bruggen met functie-eis ‘doorvaartwijdte’ 
Volgens de FLSA-methode bereikt een brug met betrekking tot de ‘doorvaartwijdte’ einde 
functionele levensduur, indien de minimale benodigde doorvaartwijdte breder is dan de 
beschikbare doorvaartwijdte, zie Nicolai et al. (2014). De MinI&M (2011) geven richtlijnen 
over de benodigde afmetingen van het doorvaartprofiel per CEMT-klasse I tot en met V. De 
minimale doorvaartbreedte van een vaarweg is afhankelijk van de verkeersintensiteit. 
 
Bij de FL-bepaling is gebruik gemaakt van de scheepvaartintensiteit die met BIVAS is 
berekend. De uitvoer is beschikbaar voor een periode van 30 jaar. Per jaar is één uitvoer-
waarde gegeven. Dit komt neer op 30 waarden per scenario. De objectinformatie per 
kunstwerk bestaat uit de aanwezige doorvaartwijdte, de CEMT-scheepvaartklasse en 
informatie over de aanwezigheid van de middenpijler. 
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B.4 Bruggen met functie-eis ‘wachttijd’ 
Volgens de FLSA-methode bereikt een brug met betrekking tot de ‘wachttijd’ einde 
functionele levensduur, indien vaker dan 1 keer per 3 per jaar (10 keer in 30 jaar) de 
gemiddelde wachttijd van weggebruikers langer is dan de maximale toelaatbare wachttijd. Zie 
Nicolai et al. (2014) voor meer informatie. Vanwege het feit dat de uitkomsten van de  
30-jarige reeksen uit BIVAS uit jaargemiddelde waarden bestaan die nauwelijks variatie 
vertonen tussen de opeenvolgende jaren, is gekozen om geen statistische analyse uit te 
voeren. In plaats van het uitvoeren van de statistische analyse is daarom een 
deterministische analyse uitgevoerd. Er is bepaald op welk moment de wachttijd voor een 
weggebruiker, uitgaande van het scheepvaartaanbod bij een brug en de snelheid waarmee 
de brug dit aanbod kan verwerken, groter wordt dan 10 minuten voor bij A- en N-wegen (bij 
overige wegen is dit 7 minuten). 
 
Bij de FL-bepaling is gebruik gemaakt van de scheepvaartintensiteit die voor negen 
scenario’s met BIVAS is berekend. De uitvoer is beschikbaar voor een periode van 30 jaar. 
Per jaar is één uitvoerwaarde gegeven. Dit komt neer op 30 waarden per scenario. De 
objectinformatie per beweegbare brug bestaat uit de maximale toelaatbare wachttijd van het 
wegverkeer, de verhouding tussen intensiteit en capaciteit (een maat voor de drukte op de 
weg), het aantal brugopeningen per uur, de passeertijd van een schip, de tijd die nodig is 
voor openen en sluiten van een brug. 
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B.5 Gemalen 
Volgens de FLSA-methode bereikt een gemaal einde functionele levensduur, indien vaker 
dan 10 keer per 1000 jaar (of 1 keer per 100 jaar) het alarmpeil op een representatieve 
locatie in de waterloop (waar het kunstwerk moet zorgen voor peilhandhaving) minimaal één 
dag wordt overschreden. Zie Nicolai et al. (2014) voor meer informatie. 
 
De FLSA-methode maakt gebruikt van uitkomsten van LSM-light: tijdreeksen van 
waterstanden (dagelijkse waarden over 30 jaar, 10950 waarden in totaal) per kunstwerk voor 
negen scenario’s. De objectinformatie per kunstwerk bestaat uit het alarmpeil. 
 

 
 

B.6 Hoogwater keren ter plaatse van de stuw 
Naast de primaire functie moet er ter plaatse van de stuw altijd voldoende afvoercapaciteit 
zijn tijdens hoogwatersituaties zodat de maximum toelaatbare waterstanden in het stuwpand 
niet wordt overschreden. Functioneel falen van een stuw kan wel optreden in deze open 
rivierfunctie, indien bij maatgevende hoogwateromstandigheden de doorstroomcapaciteit te 
klein is om de maatgevende afvoer zonder te veel opstuwing te laten passeren. In de FLSA-
methode is bepaald op welk moment de dijkhoogte van de primaire waterkering op een 
gekozen locatie bovenstrooms van de stuw als gevolg van opstuwing door de stuw lager is 
dan het hydraulisch belastingniveau (HBN) met een overschrijdingsfrequentie van 1/N jaar 
(met N gelijk aan 1.250 jaar, 2.000 jaar, 4.000 jaar of 10.000 jaar). Dat moment noemen we  
einde functionele levensduur van een stuw. Zie Nicolai et al. (2014) voor meer informatie. 
 
De FLSA-methode maakt gebruikt van uitkomsten van het NWM Waterveiligheid: HBN’s voor 
negen scenario’s. De objectinformatie per kunstwerk bestaat uit: x, y-coördinaten van een 
gekozen locatie van de primaire waterkering bovenstrooms van de stuw en de dijkhoogte van 
de primaire waterkering op die locatie. 
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B.7 Schutsluis wachttijd 
Volgens de FLSA-methode bereikt een schutsluis het einde van de functionele levensduur, 
indien vaker dan 1 per 3 jaar (10 keer in 30 jaar) de wachttijd (wachttijd plus overligtijd minus 
uitvaartijd) van een schip in de maatgevende maand langer is dan 30 minuten. Zie Nicolai et 
al. (2014) voor meer informatie. Vanwege het feit dat de uitkomsten van de 30-jarige reeksen 
uit BIVAS uit jaargemiddelde waarden bestaan die nauwelijks variatie vertonen tussen de 
opeenvolgende jaren, is gekozen om geen statistische analyse uit te voeren. In plaats van het 
uitvoeren van een statistische analyse is daarom een deterministische analyse uitgevoerd. Er 
is bepaald op welk moment de wachttijd (wachttijd plus overligtijd minus uitvaartijd) voor een 
schip langer is dan 30 minuten.  
 
Bij de FL-bepaling wordt gebruik gemaakt van de wachttijd en de overligtijd die voor negen 
scenario’s met BIVAS is berekend. De uitvoer is beschikbaar voor een periode van 30 jaar. 
Per jaar is één uitvoerwaarde gegeven. Dit komt neer op 30 waarden per scenario. De 
mediane waarde van de 30 BIVAS uitkomsten van de wachttijd en de overligtijd is voor elk 
van de negen scenario’s gebruikt bij de FL bepaling.  
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C Verbeterpunten modelinstrumentarium 

C.1 VONK (HKV, 2015) 
De belangrijkste aanbevelingen om de kwaliteit en bruikbaarheid van de FLSA-methode en 
de uitkomsten van de bepaling einde functionele levensduur te verbeteren, die zijn genoemd: 
 
• het op orde brengen van de objectinformatie van het kunstwerk-areaal. Er zijn nog 

steeds hiaten in de benodigde object-specifieke informatie. We raden aan de 
objectinformatie te verzamelen voor de kunstwerken waarvoor op dit moment geen 
objectinformatie beschikbaar is. Specifiek voor kunstwerken met een scheepvaartfunctie 
geldt dat voor alle kunstwerken moet worden nagegaan of er bij het verzamelen van de 
objectinformatie een eenduidige koppeling is gemaakt tussen kunstwerken uit de VIN-
applicatie en het DISK-systeem. Indien dit niet het geval is, dan is de gebruikte 
objectinformatie niet betrouwbaar voor de FL-bepaling. We raden dan aan om de 
koppeling te verbeteren en te zorgen voor een meer eenduidige koppeling. 

 
• het uitbreiden van het NWM model (LSM-light model, NWM model voor waterveiligheid,) 

met de kunstwerken die op dit moment niet in de deelmodellen zijn opgenomen. 
 
• het verbeteren en uitbreiden van de validatie en kalibratie van het LSM-light model: 
 

– bij de validatie in Deltares (2014a) lag de focus vooral op het reproduceren van 
laagwateromstandigheden in 2003 en hoogwateromstandigheden in 1998. Het is 
niet goed bekend hoe goed LSM-light omstandigheden kan voorspellen in de 
toekomst (2050 en 2100), waarbij rekening is gehouden met klimaatverandering. 
Daarnaast is onduidelijk of de kunstwerken op juiste wijze zijn opgenomen in het 
model (bijvoorbeeld of de karakteristieken van de kunstwerken, zoals 
afvoercapaciteiten en de afmetingen op de juiste manier in het model zijn 
geschematiseerd). Onderzocht moet worden hoe of de kunstwerken op juiste wijze 
zijn geschematiseerd. Dit geeft dan beter inzicht of LSM-light ook gebruikt kan 
worden voor extrapolatie naar de toekomst (2050 en 2100). Daarnaast is ook nog 
van belang te beseffen welke kunstwerken of delen daarvan, welke rol vervullen. 

 
– uit de uitgevoerde validatie Deltares (2014a) blijkt dat het model niet nauwkeurig is 

in getijgedomineerde gebieden, op het IJsselmeer (ook Markermeer en de 
Veluwe-Randmeren), op het Julianakanaal en op de Waal. We raden aan om het 
LSM-light model ook voor deze deelgebieden goed te kalibreren én ook nog eens 
kritisch te kijken naar de deelgebieden waarvan Deltares (2014a) heeft aan-
gegeven dat de kwaliteit voldoende is. 

 
– in LSM-light is een aantal deelgebieden niet opgenomen, zie Deltares (2014a). We 

raden aan om het LSM-light model uit te breiden met de delen van het 
watersystemen die op dit moment niet in het LSM-light model zijn opgenomen. 

 
• het verbeteren van het BIVAS model en het verbeteren en uitbreiden van de validatie en 

kalibratie van het BIVAS model: 
 

– de koppeling tussen LSM-light en BIVAS te verbeteren en een BIVAS 30-jarige 
reeks te genereren met dagwaarden of zelfs uurwaarden of 10-minutenwaarden 
(om de piekwaarden goed mee te nemen) op basis waarvan een statistische 
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analyse kan worden uitgevoerd (in plaats van de deterministische analyse in de 
uitwerking in deze paragraaf). 

 
– naast binnenvaart ook zeevaart en recreatievaart in het BIVAS model mee te 

nemen. Een andere oplossing is om met deskundigen voor de schutsluizen waar 
dit speelt een inschatting te maken van de verhouding binnenvaart, zeevaart en 
recreatievaart, en op basis daarvan de wachttijd voor binnenvaart, zeevaart en 
recreatievaart in te schatten op basis van de wachttijdberekeningen voor alleen 
binnenvaart. 

 
– een validatie van BIVAS uit te voeren. 
 
– de nieuwste versie van BIVAS te gebruiken. 
 

• de uitkomsten van FLSA-methodiek voor enkele kunstwerken te valideren door middel 
van een workshop met deskundigen die de kunstwerken en de 
watersystemen/vaarwegen goed kennen. 

 
• met een goede onderbouwing te komen van de functie-eis op basis waarvan de einde 

functionele levensduurprognose wordt gebaseerd voor gemalen. De criteria voor het 
bepalen van de FL voor de objectfunctie die gemalen moeten vervullen is bepalend voor 
de tijdvensters van de einde functionele levensduur. De criteria zijn gebaseerd op 
keuzes die samen met Rijkswaterstaat zijn gemaakt en zijn niet wettelijk en/of 
beleidsmatig vastgelegd. Het gaat dan niet alleen om de onderbouwing van de eisen, 
maar ook een keuze ten aanzien van de strengheid van de eisen (voor welke 
herhalingstijden moet het systeem functioneel zijn? 1 x per 10 jaar, 1 x per 100 jaar, 
etc.?). Dit geldt zeker in het geval van de objecteis van gemalen, waarbij er geen 
duidelijke bron of verankering is in wetten en/of richtlijnen. 

 
• de werking van de kunstwerken/objecten en het mogelijk falen ervan, worden per 

kunstwerk/object beschouwd. Uiteraard hangt de functie van objecten in sommige 
gevallen samen. Het kan voorkomen dat bij falen van een object A, een nabijgelegen 
object B de functie deels overneemt waardoor het falen van object A enige tijd of geheel 
wordt uitgesteld. We adviseren de samenhangende functie bij falen van een object in 
samenhang met omliggende objecten bij eventuele verfijning van de methodiek wel mee 
te nemen. 

 

C.2 NWM 

C.2.1 Verbetering Waterveiligheid 
In de evaluatie van de FL-methode zijn voor Waterveiligheid de volgende verbetering 
genoemd , zie HKV (2015): 
 
Voor de bovengenoemde kunstwerktypen worden de resultaten van het Deltamodel 
Waterveiligheid aan een kunstwerk (bijvoorbeeld afmeervoorzieningen) of aan een 
representatieve locatie gekoppeld (stuwen). De koppeling introduceert een 
onnauwkeurigheid. Deze onnauwkeurigheid stijgt naarmate de afstand tussen het kunstwerk 
(of de representatieve locatie) en de modeluitvoerlocatie groter wordt. De koppeling wordt in 
de Matlab scrips uitgevoerd op basis van ‘nearest neighbour’. Verbetering van dit onderdeel 
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kan gerealiseerd worden door de koppeling tussen de objectinformatie en het LSM-netwerk te 
verbeteren (activiteit 2) 
 
De resultaten van de HBN’s worden beïnvloed door aannamen ten aanzien van onder andere 
de dijkoriëntatie, het dijkprofiel, de bodemhoogte over de strijklengte, de strijklengte en het 
overslagdebiet. Het Deltamodel levert voor kunstwerken met een primaire waterkering geen 
voorspellingen van de benodigde waterkerende hoogte voor het faalmechanisme golfoverslag 
bij de vigerende normen. Daarom is voor het HBN gebruik gemaakt van Deltamodel-
informatie van de meest dicht bijgelegen dijk, waarvoor het Deltamodel wel informatie over de 
benodigde waterkerende hoogte voor het faalmechanisme golfoverslag levert. Door gebruik 
te maken van de golfoverslagtoeslag van de dichtstbij gelegen dijk wordt een fout gemaakt, 
namelijk de aangrenzende dijken hebben veelal een andere dijkoriëntatie (dijknormaal), 
andere strijklengten en bodemhoogten, ander dijkprofielen en andere kritieke 
overslagdebieten.  
 
De HBN’s worden berekend met HydraZoet. Deze applicatie is niet ontwikkeld voor het 
bepalen van HBN’s voor kunstwerken.   

C.2.2 Aanpassingen LSM-Light 
In LSM-light is een aantal deelgebieden niet opgenomen, zie Deltares (2014a). Met name de 
Zeeuwse wateren ontbreken. Daarnaast ontbreken op een aantal plekken informatie in de 
kunstwerken. Informatie in LSM-Light ontbreekt of is niet volledig op de locaties voor: 
 
• sifons, duikers en hevels 
• de spui- en uitwateringssluizen 
• waterreguleringswerken 
• afmeervoorzieningen 
• bruggen 
• schutsluizen 
 
Voor alle kunstwerken moet worden nagegaan of voor elk object een eenduidige 
representatieve koppeling te maken is met relevante rekenpunten of door toevoegen van 
kunstwerken in LSM-Light op basis van de informatie over deze kunstwerken uit de VIN-
applicatie en het DISK-systeem.  
 
De mogelijkheden om de karakteristieken van kunstwerken (afvoercapaciteiten en 
schematisatie van de afmetingen in het model) in een 1D-model weer te geven zijn beperkt. 
In overleg met het projectteam VONK (vraag) en modelontwikkelaars (aanbod) zullen de 
mogelijkheden op elkaar afgestemd moeten worden om de informatie op een voor VONK 
acceptabele nauwkeurigheid te kunnen reproduceren. Hier zal ook gekeken moeten worden 
naar het toepassingsbereik met het oog op het gebruik van LSM-light voor extrapolatie van 
waterstanden en debieten naar de toekomst (2050 en 2100). 
 
In Deltares (2014a) is een validatie gedaan van LSM. Hierbij lag de focus vooral op de vraag 
in hoeverre het model in staat is om gemeten waterstanden te reproduceren van 
laagwateromstandigheden in 2003 en hoogwateromstandigheden in 1998. Hieruit bleek dat 
het model niet nauwkeurig is in getijgedomineerde gebieden, op het IJsselmeer (ook 
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Markermeer en de Veluwe-Randmeren), op het Julianakanaal en op de Waal. Ook laat de 
validatie zien dat het model minder goed geschikt is voor het voorspellen van hoge 
waterstanden. Ter verbetering van de koppeling zijn minimaal de volgende stappen nodig: 
 
• uitbreiding netwerk voor ontbrekende riviertakken LSM-Light 
• koppeling VONK objectinformatie met relevante rekenpunten 
• uitbreiding rekenpunten en evt. toevoegen kunstwerken16 
• hercalibratie en validatie 
• Implementatie NWM 

C.2.3 Koppeling LSM-BIVAS 
In 2014 is vergelijking gedaan tussen de netwerken van LSM en BIVAS. Hieruit bleek dat de 
afstand tussen de rekenpunten in het LSM kleiner is dan de takken (arcs) in het BIVAS 
model. Slechts een deel van de LSM punten zal daardoor gekoppeld worden zijn aan een 
BIVAS-arc. Hierdoor is het mogelijk dat belangrijke locaties voor de scheepvaart (zoals 
ondieptes) niet worden meegenomen in de nearest neighbour koppeling. 
 
Conclusie op basis van deze analyse is dat een automatische koppeling op het merendeel 
van het vaarwegennetwerk goed werkt. Door de grotere taklengte in het BIVAS model 
kunnen niet alle punten uit het LSM worden meegenomen. Om de punten die belangrijk zijn 
voor de scheepvaart in de analyses met BIVAS wel mee te kunnen nemen, zal het LSM-
netwerk gekoppeld moeten worden op representiviteit. 
 
De koppeling van de BIVAS-arcs aan de LSM-rekenpunten is tweezijdig. Enerzijds moet per 
riviertak (bestaande uit meerdere arcs) de maatgevende ondiepte worden meegenomen 
zodat BIVAS kan bepalen voor welke klasse schepen de rivier bevaarbaar is. Anderzijds 
wordt per arc de stroomsnelheid en richting bepaald om de snelheid van de schepen mee te 
nemen.  
 
Als basis voor de koppeling kan de automatische koppeling blijven dienen zoals deze in het 
Deltamodel gehanteerd is. Deze zal voor het merendeel van de rekenpunten dienen voor de 
bepaling van de stroomsnelheid op de arc. Hierin zijn sterke lokale afwijkingen te verwachten 
en kan daardoor het automatisch gekoppelde punt gebruikt worden. Wel zal een controle op 
de stroomrichting nodig zijn.  
 
Voor de koppeling met de ondiepe locaties zullen aanpassingen gedaan moeten worden op 
plekken waar dit vaak voor komt. Het is hierbij van belang dat het maatgevende rekenpunt uit 
het LSM wordt gekozen in plaats van het meest naburige punt. Voor een overzicht van 
mogelijke locaties van de ondieptes is het idee om gebruik te maken van de locaties waar uit 
historische overzichten de MGD’s gemeten worden. 
 
Voor het vinden van dit maatgevende ondiepte punt is de dieptecorrectie nodig voor ieder 
LSM punt terwijl dit momenteel enkel bekend is voor de punten gekoppeld aan een BIVAS-
arc. Deze dieptecorrectie kan afgetrokken worden van de minimale waterstand in de LSM 
berekening voor het nog te bepalen karakteristieke extreem droog jaar in de beschikbare 
afvoerreeks, waarna het te koppelen punt gevonden kan worden. 
 
  

                                                  
16 uitbreiding van het aantal rekenpunten of extra kunstwerken heeft impact op de performance (langere rekentijd).  
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Ter verbetering van de koppeling zijn minimaal de volgende stappen nodig: 
 
• bepalen dieptecorrectie ondiepe rekenpunten. 
• bepalen meest ondiepe LSM-rekenpunt koppeling BIVAS.  
• correctie koppeling ondiepste punt 
• update koppeling LSM-Light BIVAS in NWM 
• rapportage gehanteerde uitgangspunten in memo. 

C.2.4 Aanpassingen BIVAS 
In de evaluatie van de FL-methode zijn voor het bepalen van de scheepvaart intensiteit de 
volgende beperkingen benoemd HKV (2015): 
 
• BIVAS is een macroscopisch/strategisch model, dat geschikt is voor analyses op 

grootschalig (nationaal) niveau. Het model is minder geschikt voor analyse op het 
niveau van individuele kunstwerken. 

• De invoer van BIVAS is gericht op de inwinning van verkeersgegevens bij sluizen, in 
gebieden met minder sluizen is dus de verkeersinvoer minder goed. 

• De gebruikte BIVAS resultaten houden geen rekening met een schaalvergroting. 
• Bruggen, die dichtbij elkaar liggen, zijn soms als één brug in het model beschouwd. 
• Er is gebruik gemaakt van BIVAS versie 2.7.5 waarin een aantal tekortkomingen zitten 

die inmiddels in nieuwe versie (deels) verbeterd zijn. Geadviseerd wordt gebruik te 
maken van de nieuwste versie van BIVAS (versie 4.0).  

• In het gebruikte BIVAS model is alleen binnenvaart meegenomen. Een deel van de 
bruggen en schutsluizen heeft ook te maken met passages van zeevaart en/of recreatie 
vaart (voor de recreatievaart is vooral de vaart met masten relevant).  

• De statistische analyse (bepalen van overschrijdingskansen) is niet goed toepasbaar 
indien de tijdreeksen (onterecht) weinig variatie vertonen.  De uitkomsten van de 30-
jarige reeks (één waarde per jaar) vertonen nauwelijks variaties tussen de 
opeenvolgende jaren. De oorzaak hiervan is de koppeling tussen LSM-light en BIVAS 
waardoor niet de analyses voor scheepvaart niet wordt gebaseerd op de meest 
beperkende dieptes, maar op basis van het principe nearest neighbour. De resultaten 
van BIVAS zijn hierdoor ongevoelig voor droge periodes.  

 
Los van de inhoudelijke verbeteringen is een belangrijk besluit op welke omgeving BIVAS zal 
moeten gaan draaien. Voor de ontwikkelfase is het voldoende om een pragmatische keuze te 
maken om dit op een stand-alone omgeving te doen.  
 
De volgende stappen zijn voorzien voor aanpassingen in BIVAS: 
 
• Aanpassing van het BIVAS netwerk voor de ontbrekende locaties (actie in samenhang 

met stap aanpassing LSM “uitbreiding rekenpunten en evt toevoegen kunstwerken” 
• Validatie BIVAS op basis van verbeterde koppeling minst gepeilde diepte en meest 

recente software.  
• Proefberekeningen met NWM op basis van verbeterde koppeling.  
 




