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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het eindrapport voor het Bachelor eindproject van Sjors de Rooij. Het onderwerp van dit eindproject
is ‘de Spieringsluis’. De keuze voor dit onderwerp komt voort uit interesse voor zowel de waterbouwkunde als
voor stromingen en getijen. In dit eindrapport staat een gebiedsanalyse over het gebied rond de Biesbosch.
Ook is er een vaargeul ontworpen met behulp van getijberekeningen en zijn er berekeningen gedaan aan een
brug die over de vaargeul zal moeten lopen.
Mijn dank gaat uit naar mijn begeleider, G.J. Schiereck, voor het leveren van het getijberekeningsmodel en de
hulp die hij mij heeft gegeven bij het tot stand komen van dit bachelor eindproject. Verder gaat mijn dank uit
naar H.J.W. Ruiter voor de begeleiding in het project. Ook de medewerkers van RWS hebben mij goed
geholpen bij mijn zoektocht naar informatie, dit zijn onder andere A. Broekhuizen, M. Buijze, H. Jacht en W. van
der Sluijs. Als laatste ben ik dank verschuldigd aan de watersportverenigingen die zijn aangesloten bij de
Biesboschfederatie voor het geven van hun meningen en alternatieven aangaande dit project.
Delft, 25 januari 2015,
Sjors de Rooij
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Samenvatting
De Spieringsluis is een sluis in de Biesbosch. Deze sluis verbindt de Nieuwe Merwede met de Biesbosch via het
Gat van Hardenhoek, en wordt voornamelijk gebruikt door recreatievaart. Het beheer van de Spieringsluis is in
handen van RWS. Deze partij is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud van de sluis. Door
bezuinigingen bij RWS is gekort op de bediening van de sluizen in de Biesbosch. Binnen het zomer seizoen zijn
de bedieningstijden krapper geworden en in de winter wordt er bovendien alleen nog maar geschut wanneer
dit 4 uur van te voren is aangevraagd. Als gevolg hiervan wordt de sluis ’s winters nauwelijks nog gebruikt. De
krappere bedieningstijden veroorzaken hinder voor de recreatievaart.
Het doel van dit Bachelor eindproject is het vinden van een oplossing om zowel de recreatievaart tegemoet te
komen als de kosten van RWS te drukken. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheid een bypass aan te
leggen met daaroverheen een brug.
Om de hoogte van de brug zo optimaal mogelijk te maken, is gebruikt gemaakt van de vlootgegevens in en
rond de Biesbosch. Op drukke zomerdagen wordt de sluis tot 60 keer per dag geschut. Naar schatting passeren
er dan per dag 400-500 boten. Ongeveer 90% van de vloot heeft een doorvaarhoogte van minder dan 5 meter.
De overige 10%, met een doorvaarhoogte van boven de 5 meter, bestaat voornamelijk uit zeiljachten.
Gebaseerd op deze gegevens is gekozen voor een brug met een doorvaarhoogte van minimaal 5 meter.
Daarnaast is op verzoek van RWS onderzocht of het een optie is om een beweegbare brug te bouwen, om alle
boten door te laten.
Voordat de maatgevende waterhoogte onder de brug is vastgesteld, zijn er aan de hand van verschillende
afvoeren en waterstanden getijberekeningen gedaan om de afmetingen van de bypass te bepalen.
Uit de berekeningen komt een vaargeul met een bodem van 40 meter breed bij een diepte van –5m NAP. De
totale breedte van de geul is 100 meter op +1m NAP . De lengte van de bypass is 600 meter. Voor de
maatgevende situaties is gekozen voor een scenario met een afvoer frequentie van één keer in de 2 jaar. De
waterstand bij deze afvoer is +1,5m NAP. De onderkant van de brug moet dus minimaal op een hoogte van
+6,5 m NAP komen te liggen. De stroomsnelheid in de geul is in deze situatie 0,8 m/s. Dat valt binnen de eisen
die RWS aan een recreatieve vaarweg stelt.
Na de getijberekeningen is verdergegaan met de keuze van het type brug. Omdat deze in de omgeving moet
passen, is gekozen voor een betonnen liggerbrug. Bij dit type steekt de brug niet boven het landschap uit. Ook
in de rest van de Biesbosch zijn voornamelijk betonnen bruggen gebruikt. Voor de beweegbare brug is gekozen
voor een bascule brug. De reden hiervoor is dat het hefmechanisme zich onder het brugdek bevindt.
De brug over de bypass is ontworpen over een lengte van 100 meter. In het midden van de brug zijn twee
doorgangen voor de scheepvaart gemaakt, met een breedte van ieder 15 meter. De helling van de brug is aan
beide zijden 35 meter lang. Voor het type brug is gekozen voor een betonnen ligger brug. De liggers zijn 1
meter hoog en 0,6 meter breed. Het wegdek samen met de liggers is in totaal 1,2 meter dik. De bovenkant van
het wegdek ligt op +7,7m NAP. De helling van de weg mag maximaal 6° zijn. Om deze eis niet te overschrijden,
is het landhoofd ter hoogte van de brug met 1 meter verhoogd ten opzichten van de Bandijk. In het ontwerp
wordt gebruik gemaakt van prefab betonnen liggers van 30 en 35 meter lang. Zowel de ligger in het midden
van de brug als die op de hellingen zijn gesteund op drie steunpunten. Voor de draagconstructie van de brug
zijn pijlers gebruikt. Deze zijn gefundeerd op heipalen die tot -15m NAP de grond in zijn geslagen.
Voor het project is een schatting gemaakt van de kosten. Hiervoor zijn alleen de kosten van de bouw van de
brug en het afgraven van de bypass berekend. De huidige bedienings- en onderhoudskosten voor de
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Spieringsluis zijn 79.000 euro per jaar. Het onderhoud van de vaste brug en de bypass wordt geschat op 10.000
euro per jaar. Per jaar kan er dus 69.000 euro bespaard worden door de uitvoer van dit project.
De bypass voldoet volgens de gekozen afmetingen aan de richtlijnen die RWS gesteld heeft aan vaarwegen.
Het project is dus geschikt om uitgevoerd te worden. De kosten die dit project met zich mee brengt zijn echter
erg hoog. Het is in dit geval aan RWS om de keuze te maken over het al dan niet uitvoeren van dit project.
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1

Inleiding

De Spieringsluis verbindt de Nieuwe Merwede met het Nationaal Park de Biesbosch. De Biesbosch is een
natuurgebied bij Dordrecht, op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Vanaf het eiland van Dordrecht
kan men via de Ottersluis op de Nieuwe Merwede komen en vervolgens naar de Spieringsluis oversteken.
Vanuit de Spieringsluis komt men uit in het Gat van Hardenhoek.
De Spieringsluis is oorspronkelijk aangelegd in 1862 om het waterhoogte verschil tussen de Nieuwe Merwede
en de Biesbosch te overbruggen. Mede door de uitvoering van de Deltawerken is het verschil in waterhoogte in
de loop der jaren kleiner geworden.
De sluis is eigendom van Rijkswaterstaat (RWS). RWS is verantwoordelijk voor het onderhoud en de bediening
van de sluis, die voornamelijk door recreatievaart gebruikt wordt. Door bezuinigingen bij RWS is gekort op de
bedieningstijden van de sluis. Buiten het hoofdseizoen wordt de sluis nu geschut wanneer dit vier uur van te
voren wordt aangemeld. Op zondag is de sluis bovendien geheel buiten werking. Dit is vervelend voor de
recreatievaart.
Het doel van dit rapport is het ontwerpen van een bypass met daaroverheen een brug, zodat de Spieringsluis
niet meer nodig is. Hiermee wordt de hinder voor de recreatievaart beperkt en heeft RWS geen
bedieningskosten meer.
In dit eindrapport wordt de huidige situatie geschetst en is een vaargeul en een brug ontworpen om de hoge
jaarlijkse kosten voor RWS en de hinder van het krimpende bedieningsregime tegen te gaan.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1.1

de Spieringsluis

De originele Spieringsluis dateert uit 1862. De sluis is aangelegd omdat er waterstandsverschillen ontstonden
tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch door het graven van de Nieuwe Merwede en de aanleg van de
1
Bandijk tussen 1861 en 1874.

Helsluis

Biesboschsluis
Ottersluis
Spieringsluis

Figuur 1 Locaties Ottersluis, Helsluis en Spieringsluis

In de winter van 1945 werd de Spieringsluis door de Duitse bezetters in zijn geheel vernield. Tussen 1952 en
1954 is op de locatie van de Spieringsluis een nieuwe schutsluis gebouwd.
De schutkolklengte van de Spieringsluis is 40 meter met een breedte van 6 meter en een drempeldiepte van
-3,3m NAP. De beheerder van de sluis is RWS. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de bediening.
Door bezuinigingen bij RWS zijn de bedieningstijden aangepast, de huidige bedieningstijden staan in bijlage A.
In het zomerseizoen, van april tot en met oktober, is er een sluiswachter bij de sluis aanwezig. In de
wintermaanden, van november tot en met maart, wordt de sluis alleen geschut op aanvraag. Deze aanvraag
moet minimaal vier uur voor het bedieningstijdstip worden doorgegeven. De recreatievaart ondervindt hier
2
hinder van. Het gevolg is dat de sluis van november tot en met maart nauwelijks nog gebruikt wordt.
In de meeste gevallen ligt een brug over een sluis buiten de sluisdeuren. Bij de Spieringsluis ligt de brug echter
tussen de sluisdeuren, over de schutkolk. De brug is de enige verbinding tussen het eiland ten zuiden van de
sluis en de rest van de Biesbosch. In het gebied ten zuiden van de Spieringsluis bevinden zich onder andere een
jachthaven, enkele woonhuizen, een restaurant en een parkeerplaats voor bezoekers. In dit gebied is ook
ruimte voor recreatie.

2.1.2

De Rivieren

De Brabantse Biesbosch wordt begrensd door twee rivieren: de Nieuwe Merwede en de Amer(zie figuur 2). De
Nieuwe Merwede loopt ten westen van de Biesbosch. Bovenstrooms aan de Nieuwe Merwede ligt de Boven
Merwede. Bij Werkendam splitst de Boven Merwede zich in de Beneden Merwede en de Nieuwe Merwede.
Het water dat de Boven Merwede afvoert komt van de Waal. De Waal is weer een aftakking van de Rijn, die in
het westen Nederland binnenstroomt.

1

Ree, G. van der. (2010). Spieringsluis. https://www.bhic.nl/spieringsluis. Geraadpleegd 13 november 2014

2

Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks. Spieringsluis. http://www.dajaks.nl/cgibin/dajaks.pl?command=pagina&hoofmenu_id=3&submenu=52. Geraadpleegd op 13 november 2014
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Ten zuiden van de Biesbosch loopt de Amer in westelijke richting. Deze is een voorzetting van de Bergsche
Maas, die tot de oostelijke grens van de Biesbosch loopt. Verder bovenstrooms aan de Bergsche Maas loopt
vanaf Heusden de Maas.
Beneden Merwede

Boven Merwede

Oude Maas

Nieuwe
Merwede

Dordtsche Kil

Amer
Hollands Diep

Bergsche Maas

Figuur 2 Rivieren rond de Biesbosch

In het zuidwesten van de Biesbosch komen de Nieuwe Merwede en de Amer samen in het Hollands Diep. Vanaf
het Hollands Diep loopt het water naar het Haringvliet. De monding van het Haringvliet in de Noordzee is
afgesloten met de Haringvlietsluizen. Deze sluizen staan open als het eb is om het water van het Haringvliet af
te voeren. In het Kierbesluit(2011) is besloten om de Haringvlietsluizen standaard op een kier te zetten, ook als
het water in het Haringvliet lager staat dan op zee. Hierdoor wordt niet alleen het water in het Haringvliet
zouter maar keert ook het getij terug in het gebied landinwaarts.
Het water van de Waal en de Maas dat niet via het Haringvliet de Noordzee in stroomt, loopt in noordelijke
richting en kan via de Nieuwe Waterweg, langs de Maeslandkering, in zee uitmonden (zie figuur 3).
Het hele systeem van rivieren en mondingen in Nederland heeft met elkaar te maken. De afvoer van de rivieren
is afhankelijk van het smeltwater en de regenval bovenstrooms; de afvoer is dus nooit constant en het systeem
past zich hier voortdurend op aan. Hoge afvoeren betekenen dan ook hogere waterstanden. Daarnaast heeft
het waterbeheer in Nederland grote invloed op de waterstanden. Door de aanleg van de Deltawerken, zoals de
Haringvlietsluizen, is in veel delen van Nederland het getij grotendeels verdwenen. Water stroomt minder
makkelijk vanaf de zee het land in, maar andersom is dit ook het geval. Er kan minder water worden afgevoerd.
Dit leidt bij hoge afvoeren voor meer ophoping van water, met als gevolg nog hogere waterstanden. Het
voordeel is wel dat de waterstanden minder extreem zijn geworden. Door het afsnijden van de vloedstroom
vanaf zee zijn de maximale waterstanden bij stormvloed sinds de aanleg van de Deltawerken sterk verminderd.
Als extra verdediging tegen het hoge water is de Maeslandkering gebouwd (aangegeven in figuur 3); deze kan
bij extreem hoge waterstanden door storm worden gesloten om de waterhoogte in het binnenland te verlagen
en daarmee overstromingen te voorkomen.
Alle bovenstaande beschreven aspecten hebben invloed op elkaar. Het voorspellen van waterhoogtes en
stromingen kan dan ook alleen maar met getijmodellen. Deze modellen zijn zeer gedetailleerd. In dit rapport
wordt gebruikt gemaakt van een vereenvoudigd model. Om de invloeden van de Deltawerken en de afvoeren
toch in het model te gebruiken, worden de waterstanden en afvoeren aan de randen van het systeem als
randvoorwaarden gebruikt.
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Noordzee
Nieuwe Waterweg
Maeslandkering

Haringvlietsluizen

Haringvliet
Biesbosch
Hollands Diep

Figuur 3 Het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg

2.1.3

3

De Biesbosch

De Biesbosch is een Nationaal park, ook wel Nationaal Park de Biesbosch genoemd. Het totale gebied heeft een
omvang van ongeveer 10 bij 10 km met een oppervlak van ca. 7000 ha. Het gebied wordt beheerd door
Staatsbosbeheer en is een beschermd natuurgebied. De Biesbosch ligt in de provincies Zuid-Holland en NoordBrabant. De grens tussen deze twee provincies wordt gevormd door de Nieuwe Merwede.
In Zuid-Holland ligt de Hollandse Biesbosch. De Hollandse Biesbosch behoort tot de gemeente Dordrecht en
bestaat uit twee delen, verbonden door een groene strook langs de Nieuwe Merwede. De Sliedrechtse
Biesbosch ligt in het noordoosten van het eiland van Dordrecht. De Dordtse Biesbosch ligt in het zuiden van het
eiland van Dordrecht.
In Noord-Brabant ligt de Brabantse Biesbosch. De Brabantse Biesbosch is verdeeld over twee gemeenten:
Werkendam en Drimmelen. De Spieringsluis en het eiland dat hier aan grenst , horen bij de gemeente
Werkendam.
Sliedrechtse Biesbosch
Sliedrechtse Biesbosch

Hollandse Biesbosch
Hollandse Biesbosch
Spieringsluis

Gemeente Werkendam

Spieringsluis

Dordte Biesbosch
Dordtse Biesbosch

Gemeente Werkendam

Brabantse Biesbosch
Brabantse Biesbosch
Gemeente Drimmelen
Gemeente Drimmelen

Figuur 4 Locaties Dordtse, Sliedrechtse en Brabantse Biesbosch en bijbehorende gemeenten

3

RWS. Hydro. http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/hydro. Geraadpleegd op 20 november 2014
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Later in dit rapport is de schematisatie van het netwerk van rivieren en geulen in en rond de Biesbosch
gebruikt. Deze schematisatie geeft de waterverbindingen duidelijker weer dan de landkaarten. De volledige
namen van de knooppunten en de verbindingen zijn toegevoegd in bijlage B.

Figuur 5 Knooppunten netwerk

Figuur 6 Namen rivieren en kreken model

2.2
2.2.1

Functieanalyse
Functie

De Spieringsluis is een verbinding tussen het Gat van Hardenhoek , in de Biesbosch, en de Nieuwe Merwede.
Vanaf de sluis kan men via het Gat van Hardenhoek naar het zuiden varen. Vanuit het Gat van Hardenhoek is
de rest van de Biesbosch te bereiken of kan men de Amer opvaren. Aan de andere kant van de sluis kan men
vanaf de Nieuwe Merwede via de Ottersluis op het eiland van Dordrecht komen of in noordelijke richting de
Boven Merwede opvaren.
De verbinding met het Gat van Hardenhoek wordt alleen gebruikt door de recreatievaart. Onder recreatievaart
vallen motorboten, zeilboten en kleine watersport. Onder kleine watersport vallen roeiboten, kano’s,
plankzeilers en vissers.

2.2.2

Nautische informatie

Bachelor eindrapport Sjors de Rooij

Pagina 5

De recreatieboten kunnen van verschillende locaties komen. Zo zijn er in en rond de Biesbosch verschillende
locaties met jachthavens(JH) en watersportverenigingen(WV). In onderstaand figuur 7 zijn de locaties van de
grotere havens aangegeven in combinatie met het geschatte aantal ligplaatsen.
Dordrecht
1500
Werkendam
500
Kop van ’t Land
50

Spieringsluis

JH Oversteek
150
Zuidhaven
60
JH Vissershang
200
Laga Zwaluwe
250

Drimmelen
1400

Aan de Donge
400

Figuur 7 Locaties jachthavens met schatting van het aantal ligplaatsen

Niet alle vaartuigen uit de havens in het gebied rond de Biesbosch zullen de Spieringsluis gebruiken. Een deel
van de schepen zal niet ver hoeven omvaren wanneer deze route niet meer geschikt is voor hun boottype. De
bootbezitters in de havens bij Dordrecht zullen echter wel moeten omvaren om de Biesbosch te bereiken. Ook
de boten in Jachthaven Oversteek aan de Biesbosch zijde bij de Spieringsluis zullen hinder ondervinden, willen
zij Dordrecht of Werkendam bereiken. De havens ten zuiden van de Biesbosch hebben wel geschikte
alternatieve routes en maken minder gebruik van de Spieringsluis. Havens ten zuidoosten van de Biesbosch
kunnen via de Biesboschsluis bij Werkendam naar het noorden varen en de havens bij Lage Zwaluwe kunnen
via de Nieuwe Merwede in noordelijke richting varen.

2.2.2.1

Sluispassages

Voor dit rapport is het van belang dat er een indicatie is van het aantal vaartuigen dat de Spieringsluis passeert
en wat de doorvaarhoogte van de passerende vaartuigen is.
De hoeveelheid schuttingen op jaarbasis van de verschillende sluizen in de Biesbosch is weergegeven in tabel 1.

Sluis\jaar
Biesbosch
Helsluis
Ottersluis
Spiering

2013
8100
3700
5100
4400

2014
8182
4000
5300
4200

Tabel 1 Passages sluizen 2013 en 2014
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Vervolgens is er gekeken naar de schuttingen per maand van de Spieringsluis. Vanaf november tot en met
maart wordt de sluis alleen op aanvraag bediend, van april tot en met oktober is er continu bediening
4
aanwezig. Dit is zichtbaar in de verdeling van de sluisschuttingen in tabel 2.

jaar\maand jan
feb
mrt
apr
mei
jun
2013
3
7
21
218
428
684
2014
4
5
24
294
582
695
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013
1180
1117
467
251
5
2
2014
931
784
596
297
4
3
Tabel 2 Verdeling schutting Spieringsluis per maand 2013 en 2014

In de zomermaanden vinden de meeste schuttingen plaats, op het hoogtepunt in juli en augustus wordt de
sluis 20 tot wel 60 keer per dag geschut. Op basis van de grootte van de sluis wordt aangenomen dat er
maximaal 10 boten tegelijk in de sluis passen. De gemiddelde hoeveelheid boten die zich per schutting in de
sluis bevinden, wordt geschat op 7. Dit betekent dat op de drukke dagen ongeveer 420 boten de sluis passeren.
Op basis van gegevens die zijn verkregen van de sluiswachter en de watersportverenigingen aangesloten bij de
Biesboschfederatie, is een indicatie gemaakt van de opbouw van de Biesboschvloot. Deze gegevens zijn
verwerkt in bijlage C. De conclusie die hieruit is gekomen, is dat 67% van de vloot een doorvaarhoogte heeft
van minder dan 2,5 meter (zie figuur 8). De overige 33% bestaat voor een groot deel uit motorboten, deze
hebben in de meeste gevallen een doorvaarhoogte tot 5 meter. Er wordt aangenomen dat ongeveer 90% van
de Biesboschvloot een lagere doorvaarhoogte heeft dan 5 meter. De overige 10% procent bestaat voornamelijk
uit zeiljachten. De hoogte van de zeiljachten loopt al snel op tot boven de 10 meter.

10.00%

Verdeling doorvaarhoogte
Biesboschvloot
<2,5
meter
<5
meter

23.00%

67.00%

>5
meter

Figuur 8 Cirkeldiagram doorvaarhoogte Biesboschvloot

Voor het ontwerp van de brug zal een doorvaarhoogte van minimaal 5 meter worden aangenomen. Dit
betekent dat 10% van de vloot alsnog om zal moeten varen. Daar staat tegenover dat de rest van de

4

RWS. Netwerk Informatie Systeem. https://nis.rijkswaterstaat.nl/SASLogon/. Geraadpleegd op 28 december
2014
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Biesboschvloot het gehele jaar de passage kan gebruiken. Dus ook in de winter, terwijl dat nu nauwelijks wordt
gedaan. Of deze oplossing toereikend is, moet door de watersporters zelf worden beslist.

2.3

Stakeholders Analyse

De stakeholders die bij dit project betrokken zijn, zijn hieronder kort beschreven. In bijlage D staat een
uitgebreide beschrijving van de taken, belangen en invloeden van de verschillende stakeholders.


RWS is de eigenaar van de Spieringsluis en verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud. Het
aanleggen van de bypass en de bijbehorende brug zal in opdracht van RWS moeten worden gedaan.



Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de overkoepelende organisatie van RWS. RWS zal zich
tegenover het ministerie moeten verantwoorden voor hun keuzes.



De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn van belang voor de besluitvorming rond het
goedkeuren van de mogelijke werkzaamheden in de Biesbosch.



In de gemeentes Werkendam, Drimmelen en Dordrecht bevindt zich de gehele Biesbosch. Zij zijn
betrokken bij de besluitvorming binnen hun gemeente. Ook hebben zowel de gemeentes als de
provincies economische belangen ten opzichte van de watersport.



Staatsbosbeheer is een organisatie die verantwoordelijk is voor verschillende natuurgebieden in
Nederland, zo ook de Biesbosch. Staatsbosbeheer streeft ernaar om de natuur zoveel mogelijk in
stand te houden en waar mogelijk de natuur te verbeteren.



De recreatievaart maakt gebruikt van de vaarwegen in en rond de Biesbosch. Grote veranderingen in
de situatie zullen voornamelijk de recreatievaart treffen.



De bedrijven, bewoners en bezoekers maken gebruik van de weg van en naar de Spieringpolder. Voor
hen is het van belang dat zij hun huizen en bedrijven te allen tijde kunnen bereiken.

3

Probleembeschrijving en oplossingsrichting

3.1

Probleem beschrijving

Het onderhoud en bediening van de Spieringsluis kost RWS geld. Door bezuinigingen is RWS niet meer in staat
de sluis het hele jaar door continu te bedienen. Men heeft de bedieningstijden ingekort en in de winter is de
bediening alleen op afroep beschikbaar. De recreatievaart ondervindt hier hinder van. Zij kunnen niet meer het
hele jaar door gebruik maken van de verbinding tussen de Biesbosch en de Nieuwe Merwede en moeten nu
omvaren via Hollands Diep of in de winter vier uur van te voren doorgeven dat ze door de sluis willen.

3.2

Oplossingsrichtingen

Het doel van dit project is het verminderen van de onderhouds- en bedieningskosten van de sluis voor RWS en
het verminderen van de hinder die de recreatievaart ondervindt door de aangepaste bedieningstijden.
In dit rapport wordt onderzocht of het mogelijk is een oplossing te realiseren door middel van een bypass met
5
een brug. Een oplossing met een bypass is in 2012 al onderzocht door Royal Haskoning op aanvraag van RWS .
In dit rapport zal de bypass nogmaals getoetst worden door middel van getijberekeningen, hieruit zullen de

5

Royal Haskoning. (2012). Onderzoek openingen bij Hel- en Spieringsluis. Zuid-Holland: RWS
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afmetingen van de geul komen. Vervolgens zal er een oplossing worden gegeven voor het behoud van de
wegverbinding, die zal bestaan uit een nieuwe brug over de bypass.

4

Programma van eisen

4.1

Randvoorwaarden


De Bandijk ligt op +3m NAP.



De maatgevende bootafmetingen voor recreatievaart zijn:
o Lengte 15 m
o Breedte 4,5 m
o Diepgang 2,1 m
o 90% van de Biesboschvloot heeft een doorvaarhoogte van minder dan 5 meter.



De Biesbosch is een natuurgebied; werkzaamheden in natuurgebieden worden niet gauw
goedgekeurd tenzij daar een gegronde reden voor is.

4.2

6

6

Eisen


De wegverbinding moet te allen tijde beschikbaar blijven voor de bewoners en bezoekers van de
Biesbosch.



Een vaarweg welke wordt gebruikt door recreatievaartuigen met minder dan 30.000 passages per jaar
moet volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2011 aan de volgende eisen voldoen.

RWS. (2011) Richtlijnen Vaarwegen 2011.
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o
o
o
o



De maximaal toegestane langs stroming is 0,5 m/s. Voor de recreatievaart is ter plaatse van
7
vernauwingen een stroomsnelheid van 0,8 m/s aanvaardbaar.



De bypass moet veilig zijn.



De natuur moet behouden blijven.

4.3

7

De kielspeling moet 1,2 keer de diepgang zijn. De diepte van de geul moet te allen tijde 2,5
meter zijn.
De breedte moet 6 maal de breedte van de boten zijn. Dat is in dit geval 25-27 meter.
De minimale boogstraal moet 6 maal de lengte van het maatgevende schip zijn.
De brughoogte moet minimaal 3,75 meter zijn. Er wordt hier gekozen voor een
doorvaarhoogte van 5 meter zodat het grootste deel van de Biesboschvloot de bypass kan
passeren.

Wensen


Vermindering van hinder voor de recreatievaart.



Verlaging van de jaarlijkse kosten voor RWS.

RWS. (2011) Richtlijnen Vaarwegen 2011.
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5

De Bypass

Voor de bypass zal de locatie worden aangenomen zoals die in het rapport van Haskoning ook is gebruikt; vanaf
het Gat Hardenhoek via de Beneden Spieringpolder naar de Nieuwe Merwede. De lengte van deze bypass is
600 meter. In het project ‘de Kleine Noordwaard’ is de Spieringpolder aan twee kanten verbonden met de
Nieuwe Merwede. Bij de aanleg van deze polder is er een geul gegraven vanaf de Nieuwe Merwede naar de
Bandijk. In figuur 8 is dit te zien aan het donkere deel van het water. Doordat de Spieringpolder aan twee
kanten met de Nieuwe Merwede is verbonden, ontstaat er een stroming haaks op de bypass. Hierdoor kan er
aanzanding optreden in de bypass, met als gevolg dat het talud van de geul kan worden verstoord. Het effect
van deze stroming wordt in dit rapport niet uitgewerkt, maar in een vervolgstudie moet hier wel naar worden
gekeken.
Er is gekozen om het einde van de bypass bij het Gat van Hardenhoek in een bocht aan te leggen, zoals is
weergegeven in figuur 8. De eilanden in het Gat van Hardenhoek hoeven zo niet te worden afgegraven.
Daarnaast kan de brug nu haaks over de bypass lopen. De overspanning hoeft dus niet langer te worden dan de
totale breedte van de bypass.

Nieuwe
Merwede

Spieringpolder

Bypass

Landhoofd

Aan te leggen brug

Landhoofd

Gat van
Hardenhoek
Figuur 9 Locatie Bypass

Naast het effect van de stroming, zijn andere problemen die kunnen ontstaan de verandering van de
bodemhoogte ligging in de omliggende wateren en de potentiële erosie van de oevers. Voor de bypass moet
ook rekening worden gehouden met de kosten die het onderhoud, zoals baggeren, aanvullen van breukstenen
en het herstellen van zetwerk, met zich mee brengt. In verband met de tijd zal dit niet worden uitgewerkt in dit
rapport maar ook dit zal in een vervolgstudie wel moeten worden meegenomen.
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5.1

Getijberekeningen

Voor de berekeningen van de waterstanden en stroomsnelheden wordt een bestaand model gebruikt, dat is
ingevoerd in het getijberekeningsprogramma TEXCEL. Dit is een Excel file dat gebruik maakt van macro´s. In
een invoersheet worden de knooppunten en verbindingen ingevoerd. Voor al deze knooppunten en
verbindingen zijn specifieke data nodig. Voorbeelden hiervan zijn de dieptes, breedtes en lengtes van de
verbindingen en het bergend oppervlak van de knooppunten.
Naast de data over de knooppunten en verbindingen zijn er randvoorwaarden nodig. Dit zijn de waterstanden
in de knooppunten en de afvoeren in de verbindingen. Aan de hand van deze gegevens berekent het model de
waterstanden, snelheden en afvoeren in de rest van het netwerk.
Voor het berekenen van de snelheden en afvoeren in de verbindingen is de bewegingsvergelijking gebruikt. De
waterstanden in de knooppunten zijn berekend aan de hand van de massabalans. In het model is zowel een
expliciete als een impliciete rekenmethode gebruikt. De werking van het model, met bijbehorende formules,
staat beschreven in bijlage F.

5.1.1

Netwerk

Voor de berekeningen rondom de Spieringsluis is het netwerk gebruikt dat is afgebeeld in de figuren 5 en 6 in
hoofdstuk 1.

5.1.2

Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden in het model zijn de waterstanden bij Moerdijk en Dordrecht. Daarnaast zijn de
afvoeren van de Waal bij Tiel en de Maas bij Megen gebruikt. Deze gegevens zijn ontleend aan
www.waterbase.nl en www.getij.nl, beiden zijn sites van RWS. Op ‘waterbase’ zijn alle gemeten waardes van
afvoeren en waterstanden uit het verleden beschikbaar. Op ´getij´ zijn de voorspellingen van het astronomisch
getij beschikbaar tot het eind van het volgende jaar. Naast de randvoorwaarden zijn uit deze bronnen ook de
waterstanden van Werkendam, Keizersveer, Vuren, Lith en Heesbeen gebruikt voor het controleren van het
model.

5.1.3

Scenario´s

Voor de getijberekeningen in dit rapport zijn verschillende scenario´s gebruikt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

3

Gemiddelde Rijnafvoer van 2.200 m /s, Waalafvoer van 1400 m /s, in maart 2013
3
3
Rijnafvoer een keer in de tien jaar van 9.670 m /s, Waalafvoer van 6000 m /s, in januari 2011
3
3
Rijnafvoer een keer in 2 jaar van 6.800 m /s, Waalafvoer van 4600 m /s, in januari 2004
3
3
Rijnafvoer een keer per jaar van 5.800 m /s, Waalafvoer van 3800 m /s, in maart 2010
Gemiddelde waterstanden, voorspelling voor maart 2015
Hoogwater door stormopzet, maart 2012
Toekomstige toestand
a. Noordwaard
b. Opening Haringvlietsluis

Voor de eerste vier scenario’s en de stormopzet zijn metingen uit het verleden gebruikt voor de
randvoorwaarden. Voor de eerste vier is er gekeken naar een periode waarin de Waalafvoer overeen kwam
met de afvoer met een bepaalde voorkomingsfrequentie. Voor het hoogwater door stormopzet is er gekeken
naar een periode met extreem hoogwater en zijn van die periode de afvoeren gevonden. Voor de berekening
van de gemiddelde waterstanden zijn getijvoorspellingen gebruikt, waarbij vervolgens is gekeken welke afvoer
hier bij zal horen. Voor de toekomstige toestanden zijn de gegevens van een gemiddelde afvoer gebruikt en is
gekeken naar de mogelijke positieve of negatieve effecten op de snelheden en waterstanden in de bypass. De
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maatgevende afvoeren en waterstanden zijn verkregen uit de ‘Referentiewaarden Afvoeren en waterstanden’
8
van RWS. In bijlage G zijn de scenario’s nog kort uitgewerkt.

5.1.4

Vergelijken modellen

In het aangeleverde TEXCEL model waren de knooppunten Maltha en Polder Jantjesplaat nog niet opgenomen.
Deze zijn aan het model toegevoegd. De resultaten die hier uitkwamen, zijn vervolgens vergeleken met de
resultaten uit het oorspronkelijke model. In het aangepaste model is het Gat van Kampen opgedeeld in twee
verbindingen: het Gat van Kampen en de Ruigt. Het nieuwe knooppunt in het midden is Maltha genoemd. Het
Gat van den Hil is opgedeeld in het Gat van den Hil en het Gat van Hardenhoek. Hierbij is het knooppunt
Polderjantjesplaat toegevoegd. Bij het toevoegen van de knooppunten moet de totale berging gelijk blijven.
Deze verdeling van de berging is te vinden in bijlage H. Na de aanpassingen zijn de waterhoogtes van de
knooppunten vergeleken met het oorspronkelijke model om de juistheid van de toevoegingen te controleren.
De verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie bij het Gat van Hil zijn geplot in onderstaande grafiek 1.
Deze de verschillen zijn maximaal 0,04 meter op een waterhoogte van 0,5 meter. De modellen komen dus goed
overeen. De grafieken met de waterstanden op de uiteinden van de verbindingen staan ook in bijlage H. In het
vervolg van dit rapport wordt verdergegaan met het model waaraan de knooppunten zijn toegevoegd.
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

Verschillen in waterhoogte Sprsls

-0,01

Verschil waterhoogte Petrus

-0,02
-0,03
-0,04
-0,05
-0,06
20-5

21-5

22-5

23-5

24-5

25-5

26-5

27-5

28-5

Grafiek 1 Verschillen gemeten en berekende waterstanden bij Spieringsluis en Petrus

5.1.5

IJken model

Voordat er is begonnen aan de berekeningen voor de bypass, zijn de waterstanden uit het model vergeleken
met de gemeten waterstanden bij Werkendam en Keizersveer. Deze vergelijkingen zijn gedaan om de juistheid
van het model te bepalen.
Eerst is gekeken naar de gemiddelde Rijnafvoer en de afvoer van de Rijn eens per 2 jaar. De waterstanden bij
Keizersveer waren hier niet helemaal accuraat. De ruwheden van de Maas zijn aangepast om dit te corrigeren.
Ruwheden zijn niet te meten en zijn voornamelijk schattingen of standaard waardes. Daarom worden alleen
deze waardes aangepast. Het verschil in de gemeten en berekende waardes is te zien in grafiek 2. De
waterstanden bij Werkendam vertoonden minder verschil tussen de metingen en de berekeningen. Voor deze
locatie is er dus niets veranderd in het model. De grafieken van de waterstanden op beide locaties en de
veranderingen in het model staan in bijlage I.

8

RWS. Referentiewaarden afvoeren en waterstanden. Geraadpleegd op 25 november 2014

Bachelor eindrapport Sjors de Rooij

Pagina 13

Verschil in gemeten en berekende waterhoogtes in
Keizersveer
bij een afvoer van 1 keer per 2 jaar
0,30
0,25
0,20
0,15

Oorspronkelijk model

0,10
Model waarin de ruwheden van
de Maas zijn aangepast

0,05
0,00
-0,05
-0,10
16-1

18-1

20-1

22-1

24-1

26-1

Grafiek 2 Verschil gemeten en berekende waterhoogtes in Keizersveer in het oorspronkelijke model en het model met de
aangepaste ruwheden van de Maas.

Daarnaast is gebruikt gemaakt van de voorspelde waterstanden bij Moerdijk en Dordrecht. Hierbij zijn de
gemiddelde jaarlijkse afvoeren van de Maas en de Waal gebruikt. Met deze voorspellingen zijn de
waterstanden bij Keizersveer en Werkendam berekend. Deze zijn in grafiek 3 vergeleken met de door RWS
voorspelde waterstanden voor deze locaties. De berekening voor Keizersveer was bijna gelijk aan de
voorspellingen. In Werkendam waren de verschillen groter.
Door in het model de afvoer van de Waal te verlagen, worden de verschillen voor Werkendam kleiner.
3
3
Uiteindelijk is gekozen voor een Waalafvoer van 1.400 m /s. Dit is 70 m /s minder dan de gemiddelde
Waalafvoer. Het verschil in afvoer komt mogelijk omdat de voorspellingen voor een periode van het jaar zijn
waarin de Waalafvoer niet gelijk is aan de gemiddelde Waalafvoer over het jaar heen.

Waterstand verschillen
bij getijvoorspelling met gemiddelde afvoer
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
Verschil Werkendam
0,00

Verschil Keizersveer

-0,02
-0,04
-0,06
21-5

22-5

23-5

24-5

25-5

26-5

Grafiek 3 Verschil in gemeten en berekende waterstanden bij een getijvoorspelling van Dordrecht en Moerdijk bij een
gemiddelde afvoer

Als laatste zijn de berekende waterstanden bij stormopzet vanuit zee vergeleken met de daadwerkelijk
gemeten waterstanden bij stormopzet. De maximale gemeten waterstanden bij Werkendam en Keizersveer zijn
respectievelijk 2,2 en 2,4 meter. In grafiek 4 zijn de verschillen aangegeven tussen de gemeten en berekende
waterstanden bij Keizersveer en Werkendam. Deze verschillen schommelen tussen bepaalde waardes. De
verschillen voor Werkendam en Keizersveer zijn hier echter gespiegeld, terwijl de periodes bij de andere
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scenario’s wel gelijk waren. De grafieken met waterstanden voor de getijvoorspellingen en de stormopzet
staan in bijlage J.

Waterstand verschillen stormopzet
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Keizersveer

-0,10

Werkendam

-0,20
-0,30

-0,40
-0,50
4-1

5-1

6-1

7-1

Grafiek 4 Verschil in gemeten en berekende waardes bij stormopzet

5.1.6

Bypass

Nadat het model geijkt was, is de bypass toegevoegd. Hierbij is gekozen voor verschillende afmetingen van de
geul. Deze zijn weergegeven in tabel 3.
Profiel

Bodembreedte

Bodemligging

Taludhelling 1: n

Oeverhoogte

Vrije ruimte

oever tot oever

1

25

-5

3

1

18

61

2

25

-4

3

1

15

55

3

25

-5

5

1

30

85

4

25

-4

5

1

25

75

5

40

-5

3

1

18

76

6

40

-4

3

1

15

70

7

40

-5

5

1

30

100

8

40

-4

5

1

25

90

9 Het gat van Hardenhoek direct doorgetrokken naar de Nieuwe Merwede.
Tabel 3 Profielen bypass varianten

Bij de profielkeuzes is gekeken naar de richtlijnen Vaarwegen van RWS, de afmetingen van de Nieuwe
Merwede en het Gat Hardenhoek, en de door Haskoning gekozen doorsneden. De richtlijnen stellen dat de
minimale bodembreedte van de vaargeul 25 meter moet zijn. In het rapport van Haskoning is, naast een
bodembreedte van 25 meter, ook gekozen voor een bodembreedte van 40 meter. Om de resultaten met dat
rapport te kunnen vergelijken, zijn ook hier beide bodembreedtes toegepast. Voor de bodemligging is gekeken
naar zowel de diepte van de Nieuwe Merwede als de diepte van het Gat van Hardenhoek. Als laatste variabele
is de taludhelling van de geul gekozen. Hiervoor is gekozen voor een talud van 1:3 of van 1:5. Uit deze
combinaties van variabelen zijn 8 profielen gekomen. Als laatste profiel is gekozen om de afmetingen van het
Gat van Hardenhoek direct door te trekken naar de Nieuwe Merwede.
Alle profielen zijn getoetst op de stroomsnelheden in de bypass bij een gemiddelde afvoer. De resultaten zijn
verwerkt in grafieken, deze staan in bijlage K.
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In de profielen 3,6,7 en 9 zijn de laagste snelheden berekend. Deze profielen zijn getoetst op de verschillende
scenario’s. De maximale snelheden in deze profielen staan in tabel 4.
Maximale snelheid
Profiel 3
Profiel 6
Profiel 7
Profiel 9

Snelheid (m/s)
Gemiddelde afvoer
0,55
0,6
0,45
0,49

Snelheid (m/s)
Afvoer 1 keer per 2 jaar
1
1
0,8
0,97

Snelheid (m/s)
Afvoer 1 keer 10 jaar
1,15
1,35
0.95
1.1

Tabel 4 Maximale snelheden profielen

5.1.6.1

Controleren resultaten

De resultaten in tabel 4 zijn vergeleken met het rapport van Haskoning. De stroomsnelheden waar Haskoning
3
op komt, zijn in de meest gunstige situatie 0,5 m/s. Dit is bij een Rijnafvoer van 6.000 m /s. Deze waarde ligt
tussen de frequentie van één keer per jaar en één keer per twee jaar in. De snelheden bij profiel 7 zijn het
meest gunstig, 0,8 m/s één keer per twee jaar en 0,7 m/s één keer per jaar. De snelheidsverschillen ten
opzichte van Haskoning zijn hier dus relatief groot.
Ook zit er een verschil in de maximale waterstanden. Voor de vergelijking zijn de waterstanden van profiel 7
genomen bij een Rijnafvoer van een keer per twee jaar. Deze waterstanden zijn weergegeven in tabel 6. Hier is
te zien dat er bij Haskoning een groter verschil zit tussen de waterstanden in de Nieuwe Merwede en het Gat
van Hardenhoek dan in dit rapport. De oorzaak van dit grote verschil is niet te verklaren. Wel is het vreemd dat
de eerder genoemde snelheden in het Haskoning rapport kleiner zijn.
Watergang
Nieuwe Merwede bij de
bypass
Gat van Hardenhoek

Variant Haskoning
m +NAP
1,658

Profiel 7
m +NAP
1,5

Verschil
m
0,158

1,0

1,45

0,45

Tabel 5 Waterstanden Haskoning en Texcel model

Om de berekende snelheden te controleren op de juistheid worden deze hier nogmaals met de hand
uitgerekend. De gebruikte formule is:
Hierin is C de Chezyconstante[-], h de waterhoogte[m] en i[m/m] het verhang. De berekeningen zijn gemaakt
aan de hand van de maximale verschillen in waterstanden aan weerszijden van de bypass bij een gemiddelde
afvoer.
Maximale snelheid
Profiel 3
Profiel 6
Profiel 7
Profiel 9

Berekende Snelheid (m/s)
Gemiddelde afvoer
0.59
0.62
0,47
0,51

Snelheden uit het model
0,55
0,6
0,45
0,49

Tabel 6 Snelheden in de profielen bij gemiddelde afvoer en controle berekening

5.2

Keuze bypass
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In profiel 7 zijn de laagste snelheden berekend. Daarom is gekozen om dit profiel verder uit te werken. Het
profiel heeft een totale vaargeulbreedte van 100 meter en een bodembreedte van 40 meter op een diepte van
–5m NAP.

5.2.1

Maatgevende situatie

Aan de hand van de gekozen geulafmetingen wordt het maatgevende scenario getoetst. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 8. De grafieken van de waterstanden en snelheden in de bypass voor elk scenario staan
in bijlage M.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gemiddelde Rijnafvoer
Rijnafvoer een keer per tien jaar
Rijnafvoer een keer per twee jaar
Rijnafvoer een keer per jaar
Gemiddelde waterstanden
Getijvoorspelling
Hoog water door stormopzet

Maximale
waterhoogte Kop
van ‘t Land
0.65
1.65
1.5
1.2
0.75

Maximale
waterhoogte
Spieringsluis
0.65
1.6
1.45
1.15
0.75

Maximale
snelheid door
de bypass
0.45
0.95
0.8
0.7
0.42

2.25

2.25

0.7

Tabel 7 Berekening maatgevende afvoersituatie

De situatie waarin de hoogste snelheid voorkomt, is bij een Rijnafvoer van één keer per tien jaar. Bij deze
afvoer is de snelheid in de bypass het hoogst. De bijbehorende waterhoogte is +1,65 m NAP.
De hoogste waterstanden komen voor tijdens stormopzet. Deze waterhoogte bedraagt +2,25m NAP. Opvallend
is dat bij deze waterhoogte de stroomsnelheid in de bypass rond de 0,5 m/s blijft. Pas nadat de maximale
waterhoogte voorbij is, wordt de stroomsnelheid weer hoger.
Omdat de eerstgenoemde situatie maar zelden voorkomt, zal deze waterhoogte in de verdere analyse niet
gebruikt worden. Ook de waterhoogte bij stormopzet wordt niet als maatgevend gekozen, omdat er bij storm
naar alle waarschijnlijkheid zeer weinig recreatievaart is. In plaats daarvan wordt gekeken naar de waterhoogte
met een frequentie van één keer per twee jaar. De maatgevende waterstand voor het bepalen van de
brughoogte komt dan te liggen op +1,5m NAP. Eerder in dit rapport is al gekozen voor een minimale
doorvaarthoogte van 5 meter. De onderkant van de brug moet daarom op minimaal +6,5m NAP komen te
liggen.

5.3

Uitvoering

Voor de kosten en de tijdsduur van de werkzaamheden is het van belang dat er een goede schatting wordt
gemaakt van de hoeveelheid grond die moet worden afgegraven om de bypass aan te leggen. Deze grond moet
ook worden afgevoerd en opgeslagen in een depot.
In het tracé van de bypass vanaf de Nieuwe Merwede naar de Bandijk is tijdens voorgaande werkzaamheden al
een geul gemaakt. De bodem van die geul is echter gegraven op -3m NAP. Deze zal volgens het ontwerp dus
verder moeten worden uitgebaggerd tot -5m NAP. Dit uit te diepen tracé is 500 meter lang en de
3
bodembreedte bedraagt 40 meter. Dit betekent dat er in dit deel van de bypass 40.000 m grond moet worden
uitgebaggerd. De breedte van het talud in de vaargeul is 30 meter. Volgens het ontwerp loopt deze met een
talud van 1:4 omhoog. Na 8 meter komt het talud op -3m NAP en hoeft er niet verder gebaggerd te worden.
De hoeveelheid grond die voor het talud van de vaargeul moet worden afgegraven is 8
. (figuur 11)
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Huidige Spieringpolder
-3m NAP

8 m2

8 m2

2

80 m

-5m NAP

Figuur 10 Grond die in de Spieringpolder moet worden uitgebaggerd

Vervolgens zal de Bandijk zelf moeten worden uitgegraven. De kruinhoogte van de dijk ligt op +3m NAP. De
breedte van de Bandijk is ongeveer 60 meter. In deze breedte zit ook het talud van de dijk. De gemiddelde
hoogte van de dijk, de kruin en het talud tezamen, wordt geschat op +2m NAP. Voor het uitgraven van de
3
Bandijk zal dus ongeveer
m grond verzet moeten worden. Voor de helling in de vaargeul bij de Bandijk
moet ongeveer
worden afgegraven.
3

In totaal moet dus ongeveer 80.000 m grond uitgegraven en verscheept worden.

5.3.1

Onderhoud

Nadat de bypass is voltooid, zal deze ook onderhouden moeten worden. De stroming in de bypass is niet
constant. Hierdoor zullen er zowel sedimenten in de vaargeul worden afgezet als meegenomen. Ter plaatse
van de brugpijlers kan de stroming het talud onstabiel maken en kan de grond rondom de palen uitgespoeld
worden. Dit heeft gevolgen voor de stabiliteit van de burg. Rondom de pijlers zal taludbescherming moeten
worden aangebracht om dit te voorkomen. Dit kan worden gedaan door het leggen van stortstenen of
9
breukstenen op het talud van de geul ter hoogte van de brugpijlers.

5.4
5.4.1

Veranderingen in huidige situatie
Ruimte voor de Rivieren

In het project ‘Ruimte voor de Rivieren’ zijn er de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen geweest. Zo is
in 2008 de Spieringpolder, ten noorden van de Spieringluis, verbonden met de Nieuwe Merwede. Vanuit de
Spieringpolder komt het water via een uitgraving van de Bandijk in de Kleine Noordwaard. Hiervandaan
stroomt het water weg via de Maltha Polder en het Gat van Lijnoorden naar het Gat van Kampen en het Gat
van Kleinen Hil. Naast deze verandering in het landschap is in 2011 het project ‘Ontpoldering Noordwaard’
begonnen, dit project wordt in 2015 voltooid. De ontpoldering van de grote Noordwaard is gestart om de
waterstand bij Gorinchem te verlagen.

9

Waterschap Rivierenland. http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/dam-met-duiker-in-b-water.html.
Taludbescherming tot op de bodem van het water. Geraadpleegd op 13 januari 2015
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Figuur 11 Kleine en grote Noordwaard

Door deze twee projecten loopt een deel van de afvoer van de Nieuwe Merwede door de Biesbosch. De
waterstanden binnen de Biesbosch zullen zich hierdoor sneller aanpassen aan de waterstanden in de
omliggende gebieden. Er kan dus verwacht worden dat het waterhoogteverschil tussen het Gat van
Hardenhoek en de Nieuwe Merwede kleiner zal worden. Dit betekent dat ook de snelheid in de bypass zal
afnemen. Om dit te onderzoeken zijn beide projecten gemodelleerd in het Texcel model. Hiervoor zijn
verschillende knooppunten en verbindingen toegevoegd aan het model om de stroming in de grote en de
kleine Noordwaard na te bootsen.
In onderstaande grafiek staan de snelheden in de bypass van een model waarin de Noordwaard is toegevoegd
en van een model waarin de Noordwaard nog niet zit. Hier is te zien dat de maximale snelheid niet afneemt,
maar dat de minimale snelheid wel 0,05 tot 0,1 m/s lager ligt. In bijlage N zijn de grafieken met de
stroomsnelheden in de bypass en het Gat van Harderhoek weergegeven, met daarbij beschreven welke
veranderingen er in het model zijn gedaan om de Noordwaard te modelleren.

Snelheden in de bypass
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

Zonder Noordwaard

0,20

Met Noordwaard

0,15
0,10
0,05
0,00
2-3

3-3

4-3

5-3

6-3

7-3

8-3

9-3

Grafiek 5 Snelheden in de bypass bij met en zonder toevoeging van de Noordwaard

Ondanks dat de nieuwe Noordwaard met weinig detail is gemodelleerd, geeft deze zoals verwacht lagere
snelheden door de bypass. Er wordt in het vervolg aangenomen dat de Noordwaard in ieder geval geen
negatieve invloed zal hebben op de snelheid in de bypass.
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5.4.2

Haringvlietsluizen

Door de aanleg van de Haringvlietsluizen in 1970 is het getij in het binnenland grotendeels verdwenen. In 2011
is het Kierbesluit genomen. Hierin is besloten dat de sluizen in 2018 op een kier worden gezet, waardoor er
zout water het Haringvliet in kan stromen. Hierdoor komt ook het getij terug in het gebied landinwaarts.
Doordat de sluizen slechts op een kier open blijven staan, zal de getijslag geen grote waardes aannemen. Maar
mochten de sluizen in de toekomst geheel worden geopend, dan wordt de getijslag in het achterliggende
gebied wel groter. De verwachting is dat het terugkeren van het getij in en rond de Biesbosch de
waterstandsverschillen tussen de Biesbosch en de Nieuwe Merwede zal vergroten. De stroomsnelheid zal
hierdoor waarschijnlijk toenemen. In verband met het ontbreken van de benodigde gegevens en de
beschikbare tijd voor dit rapport, zijn er geen berekeningen uitgevoerd naar de invloed van het terugkeren van
het getij op de snelheden in de bypass. Er moet wel rekening mee gehouden worden in een eventuele
vervolgstudie.
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6

Brug

De vaargeul van de bypass loopt dwars door de Bandijk. Een eis in het project is dat de wegverbinding die over
de Bandijk loopt, in stand moet blijven. Hiervoor moet er een brug worden gebouwd over de bypass. In dit
hoofdstuk wordt een ontwerp gemaakt van deze brug. Eerst zullen de benodigde hoofdafmetingen worden
bepaald. Dan wordt er een keuze gemaakt voor het type brug en vervolgens worden de afmetingen van de
brugonderdelen gedimensioneerd.

6.1

Bepaling hoofdafmetingen

De brug over de bypass vervangt de huidige weg over de Bandijk. De Bandijk is een gelijkvloerse, eenbaansweg
met een maximale snelheid van 60 km/u. Het is de enige toegangsweg naar het eiland ten zuiden van de
Spieringsluis. Gezien het lokale belang van de weg en een beperkte verkeersfunctie wordt er voor de Bandijk
een wegcategorie C VI gekozen. De helling van de weg mag in deze categorie maximaal 6° zijn. De minimale
lengte van de brug hangt af van de maximale helling.
De hoogte van de brug wordt bepaalt uit de minimale doorvaarhoogte in de doorgang. Uit het ontwerp van de
bypass kwam een maatgevende waterstand van +1,5m NAP. Daarnaast is gekozen voor een minimale
doorvaarhoogte van 5 meter. Met deze hoogte kan het grootste deel van de Biesboschvloot de brug passeren.
Uit deze waardes komt dat de onderkant van de brug op +6,5m NAP moet liggen. De hoogte van de Bandijk ligt
op +3m NAP. De minimale lengte van de brug wordt bepaald uit het hoogte verschil tussen het wegdek op het
hoogste gedeelte van de brug en de hoogte van de Bandijk. De helling van de weg mag hierbij zoals eerder
vermeld niet groter worden dan 6°.
De totale breedte van de bypass is 100 meter. Dit is tevens de gekozen lengte van de brug. Het tracé van de
brug is afgebeeld in figuur 12.. In dit figuur zijn ook de landhoofden aangegeven. De landhoofden zijn de
verbinding van de huidige Bandijk met de brug. De lengte van de landhoofden is 40 meter.

Nieuwe
Merwede

Bypass

Landhoofd

Aan te leggen brug

Landhoofd

Gat van
Hardenhoek
Figuur 12 tracé brug en landhoofden

Voor de brugopening is gekozen voor twee doorgangen om het waterverkeer te scheiden. De breedte van
beide doorgangen is gekozen op 15 meter. De maatgevende breedte van recreatievaart is, zoals in hoofdstuk 5
staat, 4,5 meter. Een doorgang van 15 meter is ongeveer 3 keer de maatgevende breedte. Voor deze breedte is
gekozen om de veiligheid te garanderen. Daarbij komt ook dat de brug in een bocht ligt waardoor de boten

Bachelor eindrapport Sjors de Rooij

Pagina 21

mogelijk niet haaks de brug passeren. Het langsprofiel is weergegeven in figuur 13. In dit figuur zijn alle
afmetingen aangegeven. Deze zijn in later in dit hoofdstuk bepaald.
Onderkant
Brugdek
+6,5m NAP

Bovenkant
brugdek op
+7,7m NAP

+4m NAP

17.5 meter

Brugdikte
1,2m

5 meter

15 meter

Landhoofd
+4m NAP

Hoogwater
+1,5m NAP

Grondlevel
+1m NAP

-5m NAP

-15m NAP

17.5

Tot Bandijk

17.5
30

50

15

15
100
40
100

17.5

17.5
30

Tot Bandijk

50

Figuur 13 Langsprofiel

Het dwarsprofiel van de brug is bepaald aan de hand van de NEN-EN 1991 norm. De breedte van een rijstrook
in wegcategorie C VI is 3 meter. De brug heeft twee rijrichtingen. De breedte van de rijbaan wordt dus 2x3
meter. De totale breedte van de weg is 6 meter. Gezien het lokale karakter van de weg wordt er geen apart
fietspad aangelegd.

6.2

Keuze type brug

Voor de keuze van het type brug is het van belang dat er rekening wordt gehouden met de hoogte van de
brugconstructie en met de omgeving van het gebied. De brug moet passen in de Biesbosch. Hoge constructies
die boven het landschap uitsteken vallen af. Tui-, boog en hangbruggen zijn dus niet geschikt voor dit project.
Er kan verder gekozen worden voor een liggerbrug en een vakwerkbrug, zoals aangegeven in figuur 14. Het
voordeel van een vakwerkbrug is dat het grootste deel van de draagconstructie zich boven het wegdek bevindt.
Bij een liggerbrug bevindt de draagconstructie zich onder het wegdek. Deze extra hoogte verkleint de
doorvaarhoogte. De vakwerkbrug heeft de voorkeur als er wordt gekeken naar de benodigde hoogte van het
wegdek. Een vakwerkbrug wordt echter in tegenstelling tot een liggerbrug veel minder toegepast. De bouw van
10
een vakwerkbrug is duur en het onderhouden kost veel tijd en geld. Een liggerbrug is daarentegen relatief
goedkoop om te bouwen, mede door zijn simpele ontwerp.
Verder is er in de Biesbosch voornamelijk gebruikt gemaakt van liggerbruggen. Om deze redenen wordt er in
dit rapport ook gekozen voor een ligger brug.

10

Health Research Funding. http://healthresearchfunding.org/truss-bridges-pros-cons/. Truss bridges pros and
cons. Geraadpleegd op 24 januari 2015.
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Figuur 14 Vakwerkbrug(links) en liggerbrug (rechts)

Voor het materiaal kan gekozen worden uit drie verschillende typen: hout, beton en staal. Tijdens het project
‘De Ontpoldering Noordwaard’ zijn er in het gebied verschillende nieuwe bruggen aan gelegd. De bruggen zijn
uitgevoerd in hout of beton. De houten bruggen zijn gebruikt bij kleine overspanningen voor fiets en wandel
paden. Om een verkeersbrug van 100 lang in hout uit te voeren zijn grote afmetingen vereist. Daarnaast is
hout gevoeliger voor de elementen. Een voordeel van betonnen en stalen bruggen is dat ze beiden een grote
belastingen kunnen dragen. Door het grote gewicht van staal zijn er echter wel enorme funderingen nodig.
Staal is hierdoor echter relatief duur ten opzichte van beton. Om deze reden is er in dit rapport gekozen om de
brug in beton uit te voeren.
De liggers zullen in beton worden uitgevoerd. Omdat de brug over het water loopt tijdens de bouw, is het hier
lastig om de liggers in het werk te storten. Er zullen daarom voor de brug prefab betonnen liggers worden
gebruikt. ‘
De breedte van de weg is 6 meter. Naast het wegdek moet er voor de veiligheid ook een schampkant en een
reling worden toegevoegd. Voor de schampkant is een breedte van 25 cm genomen, op deze schampkant ook
is de leuning bevestigt. Voor het dragen van de wegconstructie is gekozen om vier prefab liggers te gebruikten.
Deze liggers steunen op een steunpunt. De dwarsdoorsnede van de brug is in figuur 15 getekend. De
afmetingen van de steunligger, druklaag en de schampkant zijn aangenomen. De afmetingen van de liggers
worden in de volgende paragraaf bepaald.
Leuning

1000mm

Schampkant

Asfaltlaag 0,05m

200mm
200mm

Druklaag

1
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Ligger
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Steun ligger
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2,3m

2m

1,25m
2m
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Figuur 15 Dwarsdoorsnede brug
11

Prefab liggers kunnen worden uitgevoerd tot een lengte van ongeveer 65 meter. Bij deze lengte vormt het
vervoer echter al wel een probleem. In de bepaling van de hoofdafmeting is gekozen voor twee

11

Ir. H. Galjaard. (2013). Materiaal keuze bruggen en viaducten. Artikel in; Cement Thema.
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vaardoorgangen van ieder 15 meter breed. Dit deel van de brug loopt horizontaal. Dit deel kan in één ligger
worden uitgevoerd, met een totale lengte van de ligger van 30 meter. De totale lengte van de brug is 100
meter. De twee hellingen aan weerszijden van de brug zijn hier dus 35 meter lang. Aangezien deze lengte nog
binnen maximaal uit te voeren lengte van een prefab ligger vallen zullen de twee hellingen met een ligger van
35 meter worden uitgevoerd. De afstanden waarop de steunpunten moeten komen wordt bepaald bij de
dimensionering van de brugonderdelen.
Voor de oversteek van de Bandijk moet in totaal 200 meter worden overbrugd. De lengte van de brug is 100
meter. Aan beide kanten moet een landhoofd komen van 50 meter lang. Het landhoofd zal de zelfde dimensies
hebben als de huidige Bandijk; een kruinhoogte op +3m NAP en een aflopend talud van 1:4. Wanneer de
helling van de brug groter wordt dan 6° zullen de landhoofden moeten worden verhoogd. Dit wordt in de
volgende paragraaf behandeld.
Op de liggers komt de druklaag te liggen. Deze druklaag laag zal in het werk worden gestort. Hiervoor worden
breedplaatvloeren gebruikt, zoals is weergegeven in figuur 16 Als de druklaag is voltooid, kan de brug worden
afgewerkt met de schampkanten, leuningen en wegwijzering. Wanneer zowel de landhoofden als de brug is
voltooid, dan kan de weg worden geasfalteerd.

Figuur 16 Breedplaatvloeren voor het storten van de druklaag

6.3

12

Dimensionering brugonderdelen

Om alle maten van de brug en de aangrenzende landhoofden te bepalen, zijn eerst de afmetingen van de ligger
bepaald.

6.3.1

Afmetingen ligger

Om de ligger te toetsen is gekeken naar de permanente en variabele belastingen op de ligger. De permanente
belasting bestaat uit het eigen gewicht van de brug. De variabele door wind en sneeuw zijn bij bruggen te
verwaarlozen. Daarom is qua variabele belasting allen de verkeersbelasting gebruikt bij het toetsen van de
ligger. In de maatgevende belastingcombinatie is voor de permanente belasting een factor van 1,2 gebruikt en
voor de variabele belasting een factor van 1,35. Deze factoren zijn komen uit NEN 1991. Voor de
verkeersbelasting is een vrachtwagen gekozen die voornamelijk wordt gebruikt voor lokaal verkeer. In bijlage P
is de berekening weergegeven voor de toetsing van de ligger. Hiervoor is gebruik gemaakt van een
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NeBest adviesgroep, http://www.nebest.nl/news/detail//263.html. Geraadpleegd op 12 januari 2015.
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overspanning van maximaal 15 meter. De ligger heeft een hoogte van 1 meter en een breedte van 0,6 meter.
Naast de afmetingen van de ligger is in bijlage P ook de wapening in de ligger ontworpen.

6.3.2

Afmetingen brug

De hoogte van de ligger is ontworpen op 1 meter. De ligger en de druklaag zijn samen 1,2 meter hoog. De
minimale hoogte van de onderkant van de brug is bepaald op +6,5m NAP. Het hoogste deel van de weg bevindt
zich dus op +7,7m NAP. Vanaf +3m NAP moet de brug 4,7 meter omhoog lopen. De lengte van de helling is 35
meter. Bij dit hoogte verschil is het hellingspercentage van de weg 7,6°. Dit is meer dan de eis van maximaal 6°.
Om aan deze eis te voldoen, mag het hoogte verschil maximaal 3,7 meter zijn. Dit betekent dat de landhoofden
moeten worden verhoogt naar +4m NAP.
De afstand tussen de steunpunten in de doorgangen van de brug is hiervoor al bepaald. Voor de ligger op de
helling is dit echter nog niet gedaan. Om deze afstanden te bepalen is Matrixframe gebruikt. In Matrixframe is
een ligger van 35 meter lang gemodelleerd. Uit de berekening in bijlage P blijkt dat het ontwerp van de ligger
sterk genoeg is 3 steunpunten te gebruiken. De afstand tussen de steunpunten voor het brugdeel bij de helling
wordt 17,5 meter. Het langsprofiel van de brug is eerder in dit hoofdstuk weergegeven in figuur 12.

6.3.3

Fundering

Als laatste is gekeken naar de fundering van de steunpunten. In bijlage Q staan de boorgegeven van
verschillende locaties rondom de bypass. Uit deze gegevens komt dat zich op -11 meter een dikke zandlaag
bevindt. Om grote zettingen van de brug te voorkomen, is gekozen om de funderingspalen tot in deze zandlaag
te heien. In het eerste ontwerp is er van uitgegaan dat de steunligger van de brug op een rij van vier heipalen
zou worden bevestigd. Met de Methode van Koppejan is in bijlage Q de draagkracht berekend voor deze palen.
Hier was echter geen rekening gehouden met eventuele botsingen van vaartuigen met de heipalen. Daardoor
zijn de palen, met een diameter van 290mm, te slank ontworpen en zullen dus snel kapot gaan. Voor het
definitieve ontwerp is gekozen om gebruik te maken van brugpijlers, zoals ze in figuur 17 te zien zijn. Deze
pijlers kunnen de botsingen opvangen zonder dat deze zodanig beschadigd raken, dat de stabiliteit van de brug
in gevaar komt.

Figuur 17 Voorbeeld van de gebruikte brugpijlers
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6.4

Beweegbare brug

Op verzoek van RWS is er, naast een vaste brug, ook gekeken naar een beweegbare brug over de bypass. Met
een beweegbare brug wordt de bypass toegankelijk voor alle scheepvaart in de Biesbosch, aangezien er geen
maximale doorvaarhoogte zal zijn. In dit rapport is gekozen voor een bascule brug. Bij een bascule brug zit het
hefmechanisme in een bascule kelder. Doordat de kelder zich onder het brugdek bevindt, zal een bascule brug
niet boven het landschap uitsteken. Bij een ophaalburg is dit wel het geval. Een andere mogelijke optie is een
draaibrug. Hierbij is er direct een opening in twee richtingen. Omdat een draaibrug een zeer grote fundering
nodig heeft, wordt dit type brug voor lage hoogtes gebruikt. In dit project ligt het brugdek hoog boven het
water en een draaibrug is dus ongeschikt.
Het langsprofiel van de bascule brug samen met de kelder is weergegeven in figuur 18 . De rest van de brug zal
worden uitgevoerd als een betonnen liggerbrug zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven.
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Figuur 18 Langsprofiel bascule brug
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7

Planning

Omdat de aanleg van de bypass en de brug nauw met elkaar samen gaan, is het van belang om een goede
planning op te stellen. De huidige wegverbinding mag niet verwijderd worden voordat de nieuwe verbinding in
gebruikt is genomen. De brug zal dus voltooid moeten worden voordat de dijk kan worden uitgegraven.
Voordat er echter aan de bouw van de brug begonnen kan worden, moet de bypass ter hoogte van de brug
worden uitgegraven. Er wordt begonnen met het uitbaggeren van de bypass. Tijdens deze werkzaamheden kan
er al wel begonnen worden met het bouwen van de brug. Nadat de brug is voltooid, kan het verkeer van de
Bandijk over de brug worden omgeleid. dan kan ook begonnen worden aan het uitgraven van de Bandijk.
Wanneer ook de bypass is voltooid, kan deze in gebruik genomen worden. De Spieringsluis kan dan buiten werk
worden gesteld. Wat er met de Spieringsluis gebeurd is aan RWS om te bepalen.
In tabel 8 zijn de werkzaamheden per activiteit op een rijtje gezet. Hierin is ook aangegeven welke activiteit
moet zijn voltooid eer er aan een nieuwe activiteit kan worden begonnen. In figuur 19 is hier een blok schema
van gemaakt. Elke blokje in dit schema staat voor een week. De totale duur van het project is 30 weken, zoals
te zien is in het schema.
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Activiteit

Duur

Planning t.o.v. andere onderdelen

Werkzaamheden onderdeel en opmerkingen

1

Voorbelasten grond

6 maanden

Kan al vroeg mee worden begonnen

2

Inrichten bouwplaats

2 weken

Kan tijdens het voorbelasten

4

Maken bypass

4,5 maanden

Dit kan na het inrichten van de bouwplaats

3

Bouw brug

3 maanden

Dit kan nadat de landhoofden voldoende
zijn gezet.

5

Wegverbinding maken

2 weken

Nadat de constructie van de brug is voltooid

6

Bypass voltooien

2,5 maanden

Dit kan pas nadat de wegverbinding over de
brug is voltooid

Waar de ophoging en aardebaan moeten komen voor de
landhoofden moet er worden voorbelast om grote zettingen
na het aanleggen van de weg te voorkomen
Keten neerzetten voor besprekingen en pauze, locatie maken
waar de werknemers aan land kunnen komen vanaf de
pontons en schepen, gele ballen lijn bij de Nieuwe Merwede
weghalen om de weg vrij te maken voor de aanvoer van
materiaal en materieel.
De geul zal moeten worden gegraven van de Nieuwe
Merwede tot de Bandijk tijdens deze werkzaamheden
kunnen de oevers worden aangelegd waar nodig.
Deze activiteit bestaat uit het aanleggen van de aardebanen
voor de landhoofden. Het slaan van de palen voor de brug,
bevestigen van de tussensteunen, plaatsen van de liggers,
storten van de druklaag, en afwerken van de brug
Het asfalteren van de landhoofden en het klaar maken v voor
het verkeer van de weg waarna het verkeer gebruik kan
maken van de nieuwe wegverbinding.
Uitgraven van de dijk, en het aansluiten van de al gegraven
geul met het gat van Hardenhoek. Vervolgens met de
vaarweg klaar worden gemaakt voor gebruik, hiervoor
moeten remmingswerken, borden en seinen worden
geplaatst, bij een beweegbare brug zijn er ook
aanmeervoorziening voor de bedieningspaal nodig.

Tabel 8 Activiteiten en duur werkzaamheden

Bachelor eindrapport Sjors de Rooij
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Voorbelasten landhoofden
inrichten bouwplaats
maken bypass
uitgraven geul
oevers aanleggen
Bouw brug
Landhoofden
Palen slaan
tussensteunen bevestigen
liggers plaatsen
storten druklaag
afwerken burg
Wegverbinding maken
Asfalteren
afwerken weg omleggen verkeer
Geul verbinden met de Biesbosch
dijk uitgraven geulen aansluiten
oevers aanleggen
seien en borden plaatsen
remmingswerken plaatsen

maanden weken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6
24
0,5
2
4,5
18
3,5
14
1
4
3
12
2
8
0,5
2
0,25
1
0,25
1
0,5
2
0,25
1
0,5
2
0,25
1
0,5
2
2,25
9
1
4
0,5
2
0,25
1
0,5
2

Figuur 19 Blokplanning (elk blokje is 1 week)

Bachelor eindrapport Sjors de Rooij
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8

Kosten

8.1

Jaarlijkse kosten

Aan het uitvoeren van het project zijn kosten verbonden. Deze kosten worden afgewogen tegen de verwachte
kosten voor de bediening en het onderhoud van de Spieringsluis. Voor de jaarlijkse kosten van de Helsluis is
door M. Buijze (RWS) een raming gemaakt (zie tabel 9). Voor de Spieringsluis worden dezelfde kosten
verwacht.
Soort

Kosten (€)

Bediening(inhuur) beperkt bedienvenster

26.000, -

Vast onderhoud sluis

13.000, -

Variabel onderhoud sluis

40.000, Totaal

79.000, -

Tabel 9 Kostenopbouw Helsluis

Het behouden van de huidige situatie bij de Spieringsluis zal 79.000 euro per jaar gaan kosten. De kosten voor
het onderhoud aan de bypass en de brug wordt geschat op de 10.000 euro. Na de aanleg van de bypass kan er
69.000 euro per jaar worden bespaart.

8.2

Investeringskosten

Naast de jaarlijkse kosten zijn er investeringskosten voor het aanleggen van de bypass met de brug.
Voor deze kosten zijn de gegevens gebruikt van het Bouwkostenkompas. Dit is een initiatief van het
adviesbureau, IGG Boiton de Groot, die alle kengetallen van kosten voor bouwprojecten bij elkaar hebben
gebracht. Deze kengetallen geven een grove indicatie kosten van het project.

8.2.1

Kosten brug
2

De kosten voor een fly-over brug met 2 rijbanen liggen rond de 2.100 euro per BVO(bruto vloeroppervlak m ).
Omdat de brug boven water moet worden aangelegd, komen hier echter nog extra kosten bovenop. Per
22
m kost een fly-over over het water ongeveer 1.700 euro extra. De totale kosten per m zijn dus ongeveer
3.800 euro. Uit deze gegevens blijkt dat een brug met een lengte van 100 meter in totaal ongeveer 2.280.000
euro kost.

8.2.2

Kosten vaargeul
3

De kosten voor het ontgraven, laden en in depot zetten van droog ontgraven grond zijn 2 tot 10 euro/m . De
3 13
kosten van het baggeren zijn ongeveer 3 tot 10 euro/m . Aan de hand van deze gegevens wordt geschat dat
3
de totale kosten van het ontgraven, baggeren en afvoeren van de grond 6 euro/m zijn. Voor het uitgraven van
3
de bypass tot -5m NAP moet in totaal 75.800 m aan grond worden verzet. De totale kosten hiervoor zijn
ongeveer 454.800 euro.

8.3

Totale kosten

De jaarlijkse kosten voor het in stand houden van de huidige situatie worden geschat op 79.000 euro. De
kosten voor het onderhoud aan de brug en vaargeul worden geschat op 10.000 euro. De kosten die jaarlijks
door de uitvoer van het project worden bespaard, zijn 69.000 euro.

13

Ministerie VROM. http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemsaneringstechnieken. Geraadpleegd
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Totale
kosten

Variant

verschil
jaarlijkse
kosten

Terugverdientijd
(jaar)

2.734.000,
69.000
39
- euro
De terugverdientijd voor de bouw van de bypass en de brug is 39 jaar. Voor een instantie als RWS is dit erg
lang. RWS zal zelf de keuze moeten maken of dit rendabel is, aangezien het project wel in het belang is van de
recreatievaart.
Vaste brug

8.3.1

Alternatieven

De watersnelheden in de bypass komen in het rapport van Haskoning lager uit dan de getijberekeningen in dit
rapport. Er kan dus mogelijk gewerkt worden met een kleinere geulafmeting. Dit zal wel eerst verder
onderzocht moeten worden.
Als de resultaten uit het Haskoning rapport wel kloppen, dan kan er gekozen worden voor een breedte tussen
de 40 en 70 meter. De lengte van de brug kan hierdoor worden gehalveerd. De totale kosten voor het project
zullen met ongeveer de helft dalen. Dit betekent dat het project nog ongeveer 1,35 miljoen euro zal kosten. De
terugverdientijd is dan 20 jaar. Dit alternatief is voor RWS een stuk voordeliger.

8.4

Beweegbare brug

Op verzoek van RWS is er naast een vaste brug ook gekeken naar een variant met een beweegbare brug. Voor
deze brug is eerder in dit rapport gekozen voor een bascule brug. De kosten voor een bascule brug zijn
2
ongeveer 9.200 euro per m . Bij een overspanning van 15 meter van het beweegbare brugdeel kost een bascule
brug 967.000 euro. Deze kosten komen bij de kosten voor het vaste brugdeel. De totale kosten komen hierdoor
uit op ongeveer 3 miljoen euro. De kosten zijn een stuk hoger dan die van een vaste brug. Daarnaast komen er
14
extra jaarlijkse kosten bij voor de bediening en het onderhoud van de brug. Omdat de brug gebouwd is voor
een doorvaarhoogte van 5 meter hoeft de brug voor slecht 10% van de Biesboschvloot te worden geopend. De
keuze om ondanks de hogere kosten toch een beweegbare brug aan te leggen is aan RWS.

14

Gemeente den Haag. Afweging alternatieven verbinding havenmond Schevening haven. Brief 10-2-2013
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9

Conclusie

De Spieringsluis verbindt de Nieuwe Merwede met de Biesbosch. RWS is als beheerder verantwoordelijk voor
het onderhoud en de bediening van de sluis, dit brengt kosten met zich mee. Door bezuinigingen zijn de
bedieningstijden van de sluis krapper geworden, hier ondervindt de recreatievaart hinder van. In dit rapport is
een oplossing uitgewerkt om de hoge jaarlijkse kosten van RWS en de hinder voor de recreatievaart tegen te
gaan. De oplossing die hiervoor is gevonden, is het ontwerpen van een bypass met een brug. De sluis is dan
niet meer nodig.
Om de brug zo te ontwerpen dat de recreatievaart hier de minste hinder aan ondervindt, is gekeken naar wat
de beste brughoogte is. De brughoogte is afhankelijk van de benodigde doorvaarhoogte en de waterhoogte in
de bypass. Uit het nautische onderzoek naar de Biesboschvloot komt naar voren dat 90% van de schepen een
doorvaarhoogte van minder dan 5 meter heeft. Dit percentage wordt als aanvaardbaar beschouwd, verder in
het rapport is dus gewerkt met een doorvaarhoogte van 5 meter.
Vervolgens zijn getijberekeningen uitgevoerd. Hierin zijn de optimale afmetingen van de bypass berekend. De
ontworpen geul heeft een bodembreedte van 40 meter, een diepte van -5m NAP, een talud van 1:4 en een
totale breedte van 100 meter. De waterstanden in de bypass zijn vervolgens gebruikt om de hoogte van de
onderkant van de brug te bepalen. De waterstanden gemeten bij een afvoer van één keer in de twee jaar is
+1,5m NAP. Dit betekent dat de onderkant van de brug op minimaal +6,5m NAP moet liggen.
Voor het type brug is gekozen voor een betonnen liggerbrug. De totale lengte van de brug is 100 meter. Voor
de scheepvaart zijn er twee doorgangen gemaakt met ieder een breedte van 15 meter. De lengte van de
hellingen is 35 meter. Voor de overspanning van de twee doorgangen en de hellingen zijn drie liggers gebruikt
van 30 en 35 meter lang. De hoogte van de ligger is berekend op 1 meter. De totale hoogte van het wegdek,
ligger en deklaag samen ligt op +7,7m NAP. De helling van de weg mag maximaal 6° zijn. Om deze eis niet te
overschrijden, zijn de landhoofden ter hoogte van de brug met 1 meter verhoogd ten opzichten van de Bandijk.
De brug is op 5 punten gesteund op pijlers. Deze pijlers zijn gefundeerd op heipalen die tot -15m NAP in een
laag zand zijn geslagen.
Naast het ontwerp van een vaste brug, is er op verzoek van RWS is er ook gekeken naar een mogelijke
beweegbare brug. Hiervoor lijkt een bascule brug de beste keuze.
Voor de aanleg van de bypass en de brug is een planning gemaakt. De aanleg duurt in totaal ongeveer 30
weken. Hierbij is niet gekeken naar wat er met de huidige sluis moet gebeuren. De keuze om de Spieringsluis in
stand te houden of dicht te gooien, is aan RWS.
De totale kosten voor het baggeren van de bypass en het bouwen van de brug worden geschat op 2,7 miljoen
euro. De besparing in onderhouds- en bedieningskosten ten opzichte van de sluis is rond de 69.000 euro per
jaar. Dit komt neer op een terugverdientijd van 39 jaar. Voor een instantie als RWS is dit erg lang en dus niet
rendabel. Mogelijk zal RWS wel voor deze oplossing kiezen om de hinder van de recreatievaart tegen te gaan.
De oplossing met een beweegbare brug is ongeveer een miljoen euro duurder. Gezien de hoge kosten en het
feit dat slechts 10% van de boten extra profijt heeft van deze oplossing wordt het afgeraden om voor een
beweegbare brug te kiezen.
Uit de resultaten in dit rapport is gebleken dat het mogelijk is om de Spieringsluis te vervangen voor een bypass
met een brug. Van het uitvoeren van dit project heeft het grootste deel van de Biesboschvloot, 90%, veel
profijt. Daarnaast komt er uit de getijberekeningen dat er een veilig ontwerp van de vaargeul kan worden
gemaakt. Tot slot zijn in dit rapport de benodigde hoofdafmetingen bepaald voor de brug over de bypass. Voor
de brug is vervolgens ook een ontwerp gemaakt. Al met al is dit een haalbaar project waar zowel RWS als de
recreatievaart baat bij zullen hebben.
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