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Figuur 30 Retentiegebied Wijchen 

3.2.2 Nevengeul bij de Benedenwaarden 

11 1 ,1. ILl • 7 

- 6-!dS . ... , 
- 5-S.! - •-• - •-• _ _ , z.1 , 2 - 0 

De experts stellen voor om een nevengeul bij de Benedenwaarden (niet aanwezig in de 
Blokkendoos) te maken en deze maatregel te combineren met het verwijderen van de veerstoepen 
(linker en rechter oever) bij Well. De nevengeul krijgt een inlaatdrempel op de Tl0 waterstand 

(NAP +3,7 m) en is orde 200m breed en orde 3m diep. In Figuur 31 is de aangepaste Baseline

schematisatie weergegeven waarmee de WAQUA berekeningen zijn uitgevoerd . 
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Figuur 31 Nevengeul Benedenwaarden van km 220,8 tot km 222,8 
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3.2.3 Zomerbedverdieping Bergsche Maas 

Net als bij de nevengeulen zijn de experts het erover eens dat zomerbedverdieping alleen werkt 

direct benedenstrooms van Crèvecoeur, over een zo lang mogelijke strekking om echt effect te 
hebben. In de Deltaprogramma Blokkendoos is de maatregel 'zomerbedverdieping Bergsche Maas' 

aanwezig. Hoewel RWS maatregelen in het zomerbed in principe niet toestaat, met name vanwege 

de scheepvaart, is het vanwege het verkennende karakter van dit project toch voorgesteld het 
effect van de zomerbedverdieping Bergsche Maas te onderzoeken en wel langs orde 10 km, 

gemeten vanaf Crèvecoeur en met 1 m verdieping (maatregel 4) . De vuistregel is dat het effect 1 
cm bedraagt per km maatregel, per meter verdieping . Dat betekent een verwachte 

waterstandsdaling van orde 10 cm. In Figuur 32 is weergegeven over welke lengte de 

zomerbedverdieping in Baseline is geschematiseerd. 

In (RWS, 2003] is reeds onderzocht wat het effect van zomerbedverdieping is op de waterstanden 

van de Bergsche Maas. Drie verdiepingen (0,5 m, 1 m en 2 m) zijn destijds onderzocht, over een 

lengte van 31 km. De gevonden waterstandsverlagingen bij Hedel waren 19 cm bij 0,5 m 

verlaging, 36 cm bij 1,0 m en 66 cm bij 2,0 m, hetgeen overeenkomt met genoemde vuistregel. 

,:J 

[ h holl.l 

I 
j__ 

.-\mmcuo dcn 

Figuur 32 Zomerbedverdieping, schernatisatie nieuwe maatregel 

-J Hedel 

De lengte van de zomerbedverdieping is bepalend voor de effectiviteit t.a.v. de stremmingsduur. 

3.2.4 Zomerbedverbreding Bergsche Maas 

Net als zomerbedverdieping is zomerbedverbreding een interessante maatregel, omdat deze juist 
ook bij de lagere afvoeren de waterstanden verlaagd en dus de stremmingsduur verkort. 

Afgesproken is een maatregel te construeren tussen rivierkilometer 221 en 226, wisselend langs de 

linker- en rechteroever. De verbreding is orde 25 m . Zie de impressie in Figuur 33 . In Figuur 34 

zijn de strekkingen weergegeven waar de bodemschematisatie daadwerkelijk is aangepast. In 
Figuur 35 tenslotte is voor rivierkilometer 225-226 een detai l te zien van de nieuwe maatregel, 
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zoals geschematiseerd in Baseline. Ook bij deze maatregel geldt : hoe langer en hoe breder, hoe 

hoger het effect. 

Figuur 33 Impressie zomerbedverbreding Bergsche Maas 

Figuur 34 schematische weer-gave maatregel zomerbedverbreding Bergsche Maas 

Figuur 35 Baseline schematisatie zomerbedverbreding km 225-226. 
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3. 2.5 Uiterwaardverlaging Bergsche Maas 

Uiterwaardverlaging is alleen effectief nabij Crèvecoeur. Binnen de PKB Ruimte voor de Rivier was 

uiterwaardvergraving langs de Bergsche Maas al in beeld. De experts stellen voor deze bestaande 
PKB maatregel als volgt aan te passen : 

• Vergraven van rivierkilometer 220,3 tot 225. 

• Verdieping orde 0,5 m, aflopend van 1 m verlaging bij de oever naar 0 m bij de dijk . 

Het resultaat van de Baseline-schematisatie is te zien in Figuur 36. Links de situatie zonder 

uiterwaardvergraving, rechts de situatie met. Het betreft een deel van de uiterwaard binnen de 

rode contour. 

Figuur 36 Uiterwaardverlaging Bergsche Maas. Zonder (links) en met (rechts) maatregel. 

3.2.6 Dijkverlegging Bokhoven 

De dijkverlegging Bokhoven (Bokhovense overlaat-Heusden, IVM) is een ingrijpende, maar 
potentieel effectieve maatregel. Het ontpolderen van dit gebied zorgt voor een aanzienlijke 

toename van zowel de bergende als stroomvoerende breedte van de Maas. De maatregel werkt 

zowel bij middelhoge als zeer hoge afvoeren en is daarom voor zowel de hoogwaterproblematiek 
rondom 's-Hertogenbosch als de hoogwaterproblematiek op de Maas zelf een interessante 

maatregel. In Figuur 37 zijn de Baseline-schematisaties weergegeven zonder (links) en met 

(rechts) deze maatregel. 

, ...... 
=·· 

- - Lll-11-

=.!IDOIII . : :~~ 
- •~ - l - H . ... .. -•-~ . ,., -~• ·• -

Figuur 37 Baseline schematisatie dijkverlegging Bokhoven 

Andere mogelijke dijkverleggingen met een potentieel significante invloed op de stremmingsduur 

bij Crèvecoeur zijn er niet. 
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3.2.7 Ruimte voor de Maas bij Oeffelt (Flessenhals Oeffelt) 

De maat regel 'Flessenhals Oeffelt', ofwel het verwijderen van het grondlichaam van de aanbruggen 

in de rivier, is al opgenomen in het HOB2020 model (maatregel ma_oefvar3_b1). Om het effect op 
de stremmingsduur bij Crèvecoeur in beeld te brengen zijn er berekeningen met het HOB2020 

model zónder en met de maatregel bij Oeffelt gemaakt. Deze berekeningen zijn uitgevoerd bij 

T120, voor zichtjaar 2050 en voor de 3 golfvormen . In Figuur 38 is variant 3 (VKA) van de 
maatregel weergegeven (Open St roomdal). In Figuur 39 is de Baseline schematisatie weergegeven, 

zonder en met maatregel. 

·~ ,1~~---
0-.. -

• :=::.:-= 

nuJ~ire~~i cso 
- -;r..~ 

Figuur 38 maatregel Oeffelt 

... -·· ... 
- ••l • •M 
• • '11-1 11' _. . .... ~,-

Figuur 39 Obstakel Oeffelt. Huidige situatie (links) en schematisatie maatregel (rechts) 
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3. 2.8 Overzicht doorgerekende rivierverruimende maatregelen Maas 

Nr. Maatregelen Beschrijving Code Code 
maatregelen maatregelen 
origineel aangepast 

1 Retentiegebied Wijchen Drempel rond km168 op ma_r24+_a1 ma_rwijche_a 1 

hoogte TSO waterstand 
(NAP +11.15m) 

2 Nevengeul bij nevengeul met drempel - ma_nvbenw_al 

Benedenwaarden in op T10 waterstand, 200 

combinatie met het m breedte en 3 m diepte . 

verwijderen van 

veerstoepen linker en 

rechteroever. 

3 Zomerbedverdieping 1 m verdieping, langs 10 M43 1 half ma_zbvdcre_a 1 - -

km vanaf Crèvecoeur 

4 Zomerbedverbreding combinatie linker- en ma_ZBV+ _t8_a1 ma_zbvbcre_a 1 

rechteroever, 25 m 
verbredinq, km 221-226. 

5 Weerdverlaging pakket alleen vanaf km221 tot md_wvpak4_a1 ma_wvpak4_a2 

4 km225 , 0,5 m verlaqinq. 

6 Dijkverlegging Dijkverlegging Bokhoven ma_d10_a1 ma_D10_3_a2 

Bokhoven: Bokhovense 
overlaat-Heusden 
(IVM). 

7 Oeffelt, obstakel (HOB2020) en HOB2020 -
zonder Oeffelt. T120, 

zichtjaar 2050 en 3 

golfvormen 
Tabel 7 Overzicht doorgerekende rivierverruimende maatregelen Maas 
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3.3 Resultaten doorgerekende maatregelen 

3. 3.1 Waterstandsverlag ing afvoerpiek 

De in paragraaf 3.2 beschreven maatregelen zijn met WAQUA doorgerekend voor de twee 

zichtjaren, de vier terugkeertijden en de drie verschillende golfvormen . Het effect in termen van 

waterstandsdaling langs de as van de rivier is ter illustratie voor zichtjaar 2050, TlOO en bij een 

gemiddelde golfvorm weergegeven in Figuur 40. Te zien is dat bij Crèvecoeur de 

piekwaterstandsdaling als gevolg van de verschillende maatregelen uiteenloopt van ongeveer 2 cm 

(variant 5, weerdverlaging ) tot ongeveer 14 cm (variant 3, zomerbedverdieping). 

Zomerbedverdieping en retentie zijn het meest effectief t .a.v . piekwaterstandsdaling. 

0.04 
Ê -
~ 0 

:E 
~ -0.04 
Q) 

> .,, 
-g -0.08 
n:I ..... .,, 
ai -0.12 ..... 
rg 

;: -0.16 

zichtjaar 2050; TlOO (Q=3553 m3/s); gemiddelde golfvorm 

232 230 228 226 224 222 220 218 216 214 212 210 
km Maas<--

- sluis Crèvecoeur --variant 1 (retentiegebied Wijchen) 

- variant 2 (nevengeul) --variant 3 (zomerbedverdieping) 
- variant 4 (zomerbedverbreding) --variant 5 (weerdverlaging) 
- variant 6 (d ijkverleging) --variant 7 (Oeffelt) 

Figuur 40 Effect van de verschil/ende maatregelen in de waterstanden in de rivieras : zichtjaar 2050, afvoer 
Tl 00, gemiddelde golfvorm 

Het verloop van de afvoergolf bij Crèvecoeur is bepalend voor de spuicapaciteit. In Figuur 41 en 

Figuur 42 is het verloop van de TlOO, gemiddelde, afvoergolven bij Crèvecoeur weergegeven, voor 

de diverse maatregelen in zichtjaa r 2050 . In Bijlage A zijn figuren opgenomen van alle berekende 

waterstandsverlopen voor elke combinatie van zichtjaar, golfvorm en terugkeertijd. 

De rivierverruimende maatregelen verlagen de topwaterstand die echter niet bepalend is voor de 

stremmingsduur. Het gaat immers om de tijd dat de Maaswaterstand onder het criterium van NAP 

+4,85m is en spuien mogelij k is. Bij rivierverruiming zoekt men naar maatregelen die 

piekwaterstanden verlagen . Voor het oplossen van de regionale hoogwaterproblematiek is juist 

een korte, gepiekte Maasgolf wenselijk. 

Gemiddelde golven 
De gemiddelde golven laten een significant hogere waterstand zien bij Crèvecoeur dan de spitse 

golven. Alle referentiegolven leiden tot stremmen . Er is ook geen maatregel die er voor zorgt dat 

de waterstand onder de NAP +4,85m blijft, zodat er altijd sprake is van stremming, bij elke 

terugkeertijd . De waterstanden bij Crèvecoeur liggen voor zichtjaar 2023 tussen de NAP +5,21m 

(TSO ) en NAP +5,59m (T120). Voor zichtjaar 2050 liggen ze tussen de NAP +5,55m (TSO) en NAP 
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+5,96m (T120) . Het waterstandsverlagende effect van de diverse maatregelen ligt tussen de Oen 

15cm. Ter illustratie Figuur 41 en Figuur 42, gemiddelde golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd 

TlOO. Figuren van alle combinaties in Bijlage A. 

Crevècoeur zichtjaar 20501/100 jaar 
Q = 3553 m3/s {gemiddelde golf) 

6.0 

~ 
c::i: 5.8 
z 
+ 
É.. 5.6 
"' l'Cl 
l'Cl 

2 5.4 
C 
<IJ 

"g 5.2 
l'Cl 

E 

----- max Crevècoeur 

-- variant 1 (retentiegebied Wijchen) 

--variant 2 (nevengeul) 

-- variant 3 (zomerbedverdieping) 

-- variant 4 (zomerbedverbreding) 

- - - Referent ie 

~ 5.0 

~ 
4.8 ~ . ----------------------------------------

4.6 

144 168 192 216 
tijd [uren] 

240 264 288 

Figuur 41 Verloop afvoergolven maatregelen 1 t/m 4, gemiddelde golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd Tl 00 

Crevècoeur zichtjaar 20501/100 jaar 
Q = 3553 m3/s (gemiddelde golf) 

6.0 

~ 
5.8 et z 

+ 
!. 5.6 
"' l'Cl 
l'Cl 

~ 5.4 
C 
<IJ 

"C 5.2 C 
l'Cl ... 
~ 
<IJ 5.0 .... 
l'Cl 

$ 
4.8 

4.6 

144 168 192 216 
tijd [uren] 

----- max Crevècoeur 

--variant 5 (weerdverlaging) 

-- variant 6 (dijkverleging) 

--variant 7 (Oeffelt} 

- - - Referentie 

240 264 288 

Figuur 42 Verloop afvoergolven maatregelen 5 t/m 7, gemiddelde golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd Tl00 

In Tabel 8 is het effect van de verschillende maatregelen op de maximale waterstanden bij 

Crèvecoeur weergegeven, voor de gemiddelde golfvorm. Tabel 9 bevat dezelfde informatie voor de 

Bovenlandse sluis. De tabellen met effecten van de maatregelen op de maximale waterstanden 

voor elke combinatie van golfvorm, zichtjaar en terugkeertijd zijn opgenomen In Bijlage B. 
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50 5 21 0 -4 -15 -6 -2 -4 1 
C"") 75 5,37 -2 -4 -15 -6 -2 -5 1 N 
0 
N 100 5 51 -4 -4 -15 -6 -2 -6 1 

120 5 59 -6 -4 -15 -6 -2 -6 1 

50 5 55 -5 -4 -14 -6 -2 -6 1 
0 75 5 73 -8 -3 -14 - 5 -1 -6 1 L/') 

0 
N 100 5 85 -11 -4 -14 -6 -1 -6 0 

120 5 96 -14 -4 -14 -6 -2 -7 0 
Tabel 8 Effect van de verschil/ende maatregelen in de waterstanden bij Crèvecoeur, gemiddelde golfvorm 

Referen- Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

1.. s tie { retent ie- (nevengeul) (zomerbed (zomer bed (weerdver la- (d ijkverleg- (flessen ha Is 
l'CI 1.. 

l'CI QI . ..., QI [m + gebied) verdiep ing} verbreding) ging} ging) Oeffe lt) .... ..ll: .r:. 
u 01 

N ::l NAP] 1.. 
QI 
1-

Waterstandsverschillen [cm] bij Crèvecoeur (km 221) t .o.v. referentie 

50 3 75 0 0 0 0 0 0 1 
C"") 75 3 88 -2 0 0 0 0 0 1 N 
0 
N 100 3 99 -4 0 0 0 0 0 0 

120 4 06 -5 0 0 0 0 0 1 

50 4 06 -4 0 0 0 0 0 0 
0 75 4 21 -6 0 1 0 0 0 0 L/') 

0 
N 100 4,32 -9 0 0 0 0 0 0 

120 4,41 -11 0 0 0 0 0 0 
Tabel 9 Effect van de verschillende maatregelen op de waterstanden bij de Bovenlandse sluis, gemiddelde 
golfvorm 

Spitse golven 
Uit de figuren in Bijlage A blijkt dat de (bij Borgharen) spitse Maasgolven aanzienlijk vervlakken, 

zodat er bij Crèvecoeur bij de lagere terugkeertijden TSO en T75 geen spuiprobleem is, wat ook bij 

het hoogwater van juli 2021 bleek . De waterstanden liggen voor zichtjaar 2023 tussen de NAP 

+4,58m (TSO) en NAP +4.99m (T120) . Voor zichtjaar 2050 l iggen ze tussen de NAP +4,99m (TSO) 

en NAP + 5,35 m (T120). Dat betekent dat in 2023 alle TSO en T75 afvoergolven onder de NAP 

4,85m blijven. Bij TlOO en T125 is er in 2023 wel sprake van stremming bij Crèvecoeur, tot een 

duur van ongeveer 24 uur, behalve bij de zomerbedverdieping. In 2050 leidt elke spitse golf tot 

stremmen. Zie Figuur 43 en Figuur 44 voor de resultaten van de spitse golven, TlOO, 2050 . De 

zomerbedverdieping heeft het grootste waterstandsverlagende effect en leidt ook tot grootste 

tijdswinst voor het spuien . Zie voor de stremmingsduren paragraaf 3.3.2. Het retentiegebied 

(var.1) stroomt zelfs bij TlOO en T120 niet of nauwelijks in, vanwege de topvervlakking van de 

spitse golf en dus te lage waterstanden bij de inlaatdrempel. De overige varianten laten 

waterstandsdalingen in de orde van enkele centimeters zien en niet of nauwelijks winst in spuitijd. 
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Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 
Q = 3553 m3/s (gepfekte golf) 

5.4 

'iî" 
5.2 oei: 

2 
+ 
E 5.0 .,, r ______________ <a 
<a 
~ 4.8 
C 
QJ 

-i:, 4.6 C 
~ 

--variant 1 (retentiegebied Wijchen) 
.,, .. 

4.4 QJ ... 
<a s 

4.2 

4.0 
144 168 

--variant 2 (nevengeul) 

--variant 3 (zomerbedverdieping) 

variant 4 (zomerbedverbreding) 

- - - Referentie 

192 216 240 264 288 
tijd [uren] 

Figuur 43 Effect maatregelen 1 t/m 4 bij spitse golf, T100, 2050. 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 
Q = 3553 m3/s (gepiekte golf) 

5.4 

'iî" 
~ 5.2 
+ 
E 5.0 .,, 
<a 
<a 
~ 4.8 

[ ______________ ~-------------------
C 
QJ 

-g 4.6 
<a .... 
~ 
ru 4.4 

~ 
4.2 

4.0 

144 168 192 216 
tijd [uren] 

---- - max Crevècoeur 

--variant 5 (weerdverlaging) 

--variant 6 (dijkverleging) 

--variant 7 (Oeffelt) 

- - - Referentie 

240 264 288 

Figuur 44 Effect maatregelen 5 t/m 7 bij spitse golf, T100, 2050. 

Brede golven 
De waterstanden bij Crèvecoeur liggen voor zichtjaar 2023 tussen de NAP +5,58m (TSO) en NAP 

+S,98m (T120). Voor zichtjaar 2050 liggen ze tussen de NAP +S .94m (TSO) en NAP +6,31m 

(T120). Het waterstandsverlagende effect van de diverse maatregelen ligt net als bij de spitse en 
de gemiddelde golf tussen de O en 15cm. 

Ter illustratie gemiddelde golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd TlOO . Figuren van alle 

combinaties in Bijlage A. 

PR4565 .10 • maart 2022 39 

0013 



300042 

-H::V-

Crevècoeur ziclltjaar 20501/100 jaar 
Q =3553 m3/s (brede golf) 

6.4 

'ii:" 6.2 
<t 
2 
+ 6.0 
E 

"' 5.8 l1l 
l'll 
2 5.6 
C 
QJ 

i::, 5.4 C 
l'll ... 

5.2 "' .. 
QJ ... 
l'll 5.0 3: 

4.8 

4.6 

----- max Crevècoeur 
--variant 1 (retentiegebied Wijchen) 
--variant 2 (nevengeul) 
--va riant 3 (zomerbedverdieping) 
--variant 4 (zomerbedverbreding) 

- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
tijd [uren] 

Figuur 45 Verloop afvoergolven maatregelen 5 t/m 7, brede golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd T100 

Crevècoeur ziclltjaar 20501/100 jaar 
Q =3553 m3/s (brede golf) 

6.4 r 
~ 6.2 
C[ 
2 
+ 6.0 
É.. 
~ 5.8 
l1l 

2 5.6 

4.8 

4.6 

--variant S (weerdverlagi ng) 

-- variant 6 (di jkverleging) 

--variant 7 (Oeffe lt} 

- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
tijd [uren] 

Figuur 46 Verloop afvoergolven maatregelen 5 t/m 7, brede golfvorm, zichtjaar 2050, terugkeertijd Tl00 

3.3.2 Stremmingsduren 

In paragraaf 2.1.6 zijn de conditionele kansen beschreven van de Maasgolfvorm. Elke Maasgolf 

heeft 17% kans spits te zijn, 17% breed en 66% gemiddeld . In Bijlage C zijn van elke berekening 

de stremmingsduren weergegeven. Door de berekende stremmingsduren van de spitse, 

gemiddelde en brede golven met deze kansen te vermenigvuldigen en vervolgens de drie 

berekende uren op te tellen, is een verwachtingswaarde van de stremmingsduur van Crèvecoeur te 

bepalen, net als de te verwachten winst in uren extra spuicapaciteit. Zie Tabel 10 en Tabel 11 . De 

brede golf heeft weliswaar een relatief kleine kans op voorkomen, maar leidt wel tot een zeer lange 

stremmingsduur en is daarom voor de problematiek rondom 's-Hertogenbosch relevant . 

Tegelijkertijd leiden de spitse golven nauwelijks tot problemen . 
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'C "O .--. O'I ,-., .... (l) Cl Ol C Cl ... .:; cu .-4 Zi N M C -:t' C 111 \0 C " .:; :, ïS.. ï5 Ol ,-., 
n:i ... ... (1J ... (l) ... ... ... ro ... ï:n .... ...., 
111 Qj C C CJ) C Ol C 

(1) 
C 

(l) 
C "C C: (l) C ~ ..... Qj cu ï5 '-.... .ll:: .. 111 (1J 111 C 111 111 ..c 111 Q) 111 -;;: 111 .c .! ·;: :;::; ·;: Q) ·;: '- ·;: '- ·;: > ·;: Q) ·;: Q) 

V Cl C > Q.I Q) u > 0 
N :::J Qj n:i QJ n:i Q) 111 > 111 > n:i '- 111 ..:,,: n:i .. ei: > ..... > z > .0 > .0 > Q) > . ......, > Qj Q.l Q) i:3 

1- 0:: N N $ -.._, ._, .__, 

50 86 86 82 70 80 84 83 86 

M 
N 

75 103 102 99 88 97 101 99 102 
0 
N 100 118 118 114 101 109 116 114 118 

120 125 125 121 107 118 123 121 125 

50 124 124 120 106 118 122 120 124 

0 
L!) 

75 141 140 137 126 134 139 137 141 
0 
N 100 151 151 147 137 145 149 148 151 

120 160 160 156 145 153 158 156 159 

Tabel 10 Stremmingsduur Crèvecoeur in uren, verwachtingswaarde (afgerond) 

,-., ,-., 
,-., 

'C 'C 
,-., Cl .--. .... Q.l Ol Ol C en ... .:; Qj 

.-4 Zi N :i M C v C 111 'öi \0 C 

" .:; ïS.. ï5 ,-., 
111 ... (1) Q) ro "én ...., 

Qj C ... .... .... ... Q) .... .... .... 111 C O'I C Ol C (1) C C '!: C QJ C & :.C' Qj Qj '-
.ll:: ,._ n:i Q.l n:i C 111 u 111 .0 n:i Q) 111 -;;: n:i .c Qj 'i: :;::; 'i: Q) ·: ,._ 

ï: '- 'i: > 'i: Q) 'i: Q) 
V Cl .... C > (1) Q) "O > 0 
N :::J Qj n:i (lJ 111 Q) 111 > 111 > 111 ..... RI ..:,,: RI ... ei: > ...., > z > .0 > .0 > Q) > . ......, > cu (lJ Q) i:3 N N $ 1- 0:: ._, __. ._, 

'-' 

50 86 0 -4 -16 -7 -2 -4 0 

M 
N 

75 103 0 -3 -14 -6 -2 -3 0 
0 
N 100 118 0 -4 -17 -9 -2 -4 0 

120 125 0 -4 -18 -7 -2 -4 0 

50 124 0 -4 -18 -7 -2 -4 0 

0 75 141 0 -4 -15 -6 -2 -3 0 
L!) 
0 
N 100 151 0 -3 -14 -6 -2 -3 0 

120 160 0 -4 -14 -6 -2 -3 0 

Tabel 11 Winst in uren Crèvecoeur, verwachtingswaarde (afgerond) 

Met name de zomerbedverdieping beperkt de stremmingsduur, met een maximum van ongeveer 

18 uur. Zomerbedverbreding leidt tot maximaal 9 uur winst. Retentie leidt in het geheel niet tot 

een beperking van de stremmingsduur. De piekwaterstand gaat weliswaar omlaag, maar de golf 

blijft precies even lang. Retentie vlakt de hoogwatergolf af, terwijl voor de problematiek rondom 's

Hertogenbosch juist versmallen (en verhogen) een oplossing zou zijn . Het oplossen van de 

flessenhals bij Oeffelt heeft zoals verwacht alleen lokaal en bovenstrooms effect . Het doet niets 

met de stremmingsduur van Crèvecoeur. De overige maatregelen laten elk een aantal uren winst 

zien, echter ten opzichte van de referentie is deze winst beperkt. 
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3.3.3 Gecombineerd pakket 

Na de referentiesituatie en de zeven varianten is besloten een pakket van drie voorgaande 

maatregelen aangevuld met een nevengeul bij Bokhoven door te rekenen om het netto effect op de 

stremmingsduur bij Crèvecoeur te bepalen. De volgende maatregelen zijn gecombineerd : 

• Variant 2: Nevengeul bij de Benedenwaarden (ca 200m breed, 3m diep) 

• Variant 3: Zomerbedverdieping Bergsche Maas (ca 10km, lm verdieping) 

• Variant 6: Dijkverlegging Bokhoven 

• Nevengeul Bokhoven (ca 200m breed, 3m diep) 

r .J NO.U 

§ 
t 

~.uJ.,.,.,,.,_ 

✓Hrd lkhuu.rn 

ttpt ,,~., 

~~.,."11'"' 

Figuur 47 Baseline schematisatie referentiesituatie r Ns,, 
j 

.. l-

li fil l.l hu•rt n 
et/ 

••r• ... ~• 

~•c•/"' 

Figuur 48 Baseline schematisatie maatregelenpakket 
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Met de schematisatie van het maatregelenpakket (werktitel 'pakket 2') zijn vier WAQUA 

berekeningen gemaakt en wel voor vier terugkeertijden in zichtjaar 2050, met een gemiddelde 

golfvorm. Het resultaat in termen van stremmingsduren bij Crèvecoeur is weergegeven in Tabel 

12. Bij de Bovenlandse Sluis leidt dit maatregelenpakket niet tot tijdwinst. 

Zichtjaar T [jaar] Afvoer Referentie Pakket Tijdswinst 

[m3/s] [uur] [uur] [uur] 

2050 50 96 71 -25 

75 109 85 -23 

100 118 95 -23 

120 125 103 -23 

Tabel 12 Stremmingsduren Crèvecoeur bij gemiddelde golfvorm (uur) 

Het effect van het maatregelenpakket is in Figuur 49 ook weergegeven in waterstandsdaling, ten 

opzichte van de referentie (zonder maatregelen). Te zien is dat bij Crèvecoeur bij alle 

terugkeertijden de daling orde 30 cm bedraagt. 

~ 0.02 

.S -0.02 
C: 

~ -0.06 
fj -0.1 
~ 
~ -0.14 
-g 0.18 

t: -0.22 
; -0. 26 
ra 
S: -0.3 

-0.34 

Pakket Z van maatregelen (zichtjaar Z0S0; gemiddelde golfvorm) 

2~ 2~ 2~ 2~ 2N 2n 2m 2IB 2~ 2~ 2U 2W 
km Maas<---

- slu is Crèvecoeur - TSO (Q=3267 m3 /s) - T75 (Q=3441 m'/ sl 

- Tl OO (Q=3553 m'/s ) - T120 (Q--3622 m'/s) 

Figuur 49 waterstandsdaling maatregelenpakket t .o. v. referentie 

In Figuur 50 is het waterstandsverloop bij Crèvecoeur gepresenteerd van de T120 gemiddelde 

afvoergolf, voor de drie losse maatregelen en het gecombineerde pakket (pakket 2, rode lijn). In 

paars is in het paars ook 'pakket 1' weergegeven. Dit betreft een niet geoptimaliseerde variant van 
pakket 2. 
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Crevècoeur zichtjaar 20501/120 jaar 
Q = 3622 mS/s !gemiddelde golf) 

6.D 

5.8 

:,:' 
<( 

5 .6 2 
+ 
..§. 
"' 5.4 
"' "' ~ 
C ., 5 .2 

"O 
C ; 5.D 
.; .., 
"' ~ 4 .8 

4,6 

144 168 192 216 

t ijd (uren) 

240 264 

----- max Crevècoeur 

--var iant 3 (zomerbedverdieping) 

-- pakket 1 

- - - Referent ie 

-- variant 2 (nevengeul) 

variant 6 (dîJkverleging) 

-- pakket 2 

288 

Figuur 50 waterstandsver/oop bij Crèvecoeur, gemiddelde golfvorm, 2050 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
voor Fase 2 

4.1 Conclusies 

Rivierverruimende maatregelen in de Maas hebben, op retentie na, alleen een positief effect op de 

piekwaterstand bij Crèvecoeur als ze direct benedenstrooms van Crèvecoeur worden toegepast. 
Voor de hoogwaterproblematiek rondom 's-Hertogenbosch is echter de duur van het hoogwater op 

de Maas van belang . Deze duur wordt bepaald door de hoogte van de afvoer en de vorm van de 
golf. Het blijkt dat spitse Maasgolven weinig bijdragen aan het probleem. Een gemiddelde Maasgolf 

(TSO, 2023) leidt -zonder maatregelen- echter al tot een stremmingsduur van bijna 3 dagen. Deze 

stremmingsduur neemt toe bij hogere terugkeertijden (TSO> T75> TlOO> T120), bij 
klimaatverandering (2023>2050) en bij een bredere golfvorm (spits>gemiddeld>breed). 

Het verschil in stremmingsduur als gevolg van klimaatverandering (2023>2050) is ongeveer even 

groot als het verschil tussen een TSO en een T120 golf. De golfvorm is zeer bepalend voor de 

sluitduur. Een brede TSO Maasgolf in zichtjaar 2023 leidt tot een stremmingsduur van 260 uur, 

terwijl een spitse T120 Maasgolf in zichtjaar 2050 leidt tot een stremmingsduur van 62 uur. 

Zomerbedmaatregelen en dan met name zomerbedverdieping zijn het meest effectief ten aanzien 

van het beperken van de stremmingsduur. Het is ook de meest robuuste maatregel, want het 

werkt bij alle afvoeren. Dat deze maatregelen vanuit rivierbeheer niet wenselijk zijn is bekend, de 

haalbaarheid van maatregelen is echter geen onderdeel van deze studie . Zo zullen ook andere 

aspecten zoals de kostenbatenverhouding een rol spelen bij de uiteindelijke keuze voor bepaalde 

maatregelen. 

Retentie leidt tot het afvlakken van de Maasgolf en dus lagere waterstanden. Retentie kan maar 
één keer worden ingezet; ofwel ter bescherming van 's -Hertogenbosch (T150), ofwel ter 

bescherming van alle benedenstrooms van het retentiegebied gelegen gebieden (T1000/T3000) . 

De nu doorgerekende maatregel (Wijchen) blijkt niet effectief, omdat het gebied pas instroomt als 

bij Crèvecoeur de 4,85m +NAP al is overschreden. Wil retentie effectief zijn voor 's-Hertogenbosch, 

dan zal het retentiegebied dus in moeten stromen vóórdat bij Crèvecoeur de 4,85m +NAP wordt 

overschreden, wat gegeven de hoogtel igging van het gebied rondom de inlaat niet goed mogelijk 
is . Alternatief zou zijn het retentiegebied in te zetten bij de al dalende Maasgolf, om de daling te 

versnellen en bij Crèvecoeur dus eerder onder de NAP 4,85m uit te komen . Los van de 

beleidsmatige haken en ogen lijkt dit technisch gezien ook geen sinecure. De overige maatregelen 

hebben geen of slechts een beperkt effect op de stremmingsduur. 

Het combineren van diverse maatregelen direct benedenstrooms van Crèvecoeur heeft het grootst 

effect op zowel de waterstandsdaling als de st remmingsduur. Het doorgerekende pakket van 
zomerbedverdieping, dijkverlegging én een meanderende nevengeul leidt tot ongeveer 24 uur 

langer spuien bij Crèvecoeur . 
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4.2 Aanbevelingen fase 2 

De zomerbedmaatregelen (variant 3 en 4) hebben het meeste effect op de sluitduur. Op 16 

december is in het projectteam besloten deze twee maatregelen in Fase 2 met het regionale 

Sobekmodel door te rekenen om te zien welke positieve effecten deze maatregelen hebben op het 

regionale watersysteem . Ook het effect van het in paragraaf 3.3.3 beschreven maatregelenpakket 

zal in fase 2 worden doorgerekend. Hoewel de flessenhals Oeffelt geen effect heeft op de 

stremmingsduur, zal deze maatregel in fase 2 wel worden doorgerekend aangezien hier eerder wél 

positieve effecten aan zijn toegekend . 
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A Verloop van de waterstanden bij 
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~ 5.6 
~ 

" 5.4 

i 
:l 5.2 
:!! 
E 5.0 
~ 

4.8 

4.6 

--variilnt l rre tent1egebied Wi1ct-,en} 
-- variant 2 (nevengeul) 
--variant 3 (10merbedverdleploe) 

variant 4 (zomerbedverbrediiig) 
- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 430 504 528 552 576 600 614 
tijd furen) 

PR4565.10 • maart 2022 

Crc!:\lècoeur zîchtjaar 202.3 1/120 jaar 

O. = 3321 m3/s (Bemiddelde goll) 

6.0 

Î 5.8 

l - 5.6 
~ 
~ 

~ 5.4 
C 

] 5.2 

~ 
i 5.0 

4.8 

4.6 

144 168 192 216 
tijd [uren] 

Crevècoeur zichtjaar 20231/120 jaar 
0. = 3321 ml/s (gepiekte golf) 

5.0 

144 168 192 216 
tijd (uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2023 1/120 jaar 
Q =3321 m'/s jbrede çolf} 

6.2 

î {j.Q 

.É. 5.8 

~ 5.6 ~ 

~ 

" 5.4 

~ 
:l 5.2 
:!! 
~ 5.0 
~ 

4.8 

4.6 

........ max Creve<:oeur 

--vammt S {wee rc:l verlagingl 

varrant 6(d•Jkverle111ng) 

--vatiant 7 (Oeffelt! 

- - - Referentie 

240 264 288 

.. ....... mak Crevècoeur 

--Yarlant 5 (weerdverlagine) 

--vorlont 6 (d,Jil;verlee•neJ 

--variarit 7 (Oeffelt) 

- - - Rl!!fl!!rentil!! 

240 264 288 

- - .. r,ant 5("""rdverlagin11! 

--variant 6(dijtve,legineJ 

--variant 7(0etfelt) 

- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 518 552 576 600 624 
tijd (uren] 
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Zichtjaar 2050; TSO 
Crevi!coeur zichtjaar 2.0501/SO jaar 

o. = a,67 m'/$ (gomidtlelde golff 

6.0 

ï. 
<t z 5.8 
+ 
.§. 

5.6 
~ 

i 
l 

5.4 

é 5.2 
~ 
E 
!:: 5.0 

4.8 

4.6 

- - --- milx Crevècoeur 

-- variant 1 [relentiegebl~d \Vijchen) 

-- v;m,mt 2 (nevengeul~ 

-- varianl 3 (rnmerbedverdieping) 

••riant 4 [zomerbedverbreding) 

144 168 192 216 240 264 288 
ti jd (ure nl 

Crevècoourzi<htjaar 20S0 1/SO jaa r 
Q. : 3267 m'f• (gopiolrte golf] 

- -- - - m.u Crevècoeur 

--variant l (retentiegebled w ;jchen) 

5.2 --vari.>nt 2(nevengeul) 

~ 5.0 z 

1 

- - van.-nt 3-(1.omerbedverd1epmgl 

-- VïJriant 4 (zomerbedverbr~mgl 

- - - Referentie 
~ 4.8 
i 
C 

" 4.6 "C 
C 
~ 

~ 
E 4.4 

~ 
4.2 

4.0 

144 168 192 216 240 264 288 
t ijd [uren) 

Crevècoeur zichtjaar 20501/50 jaar 
O = 3267 m'/s (brede golf) 

- -- ·- - ma)( Crevècoeur 

--variant 1 ( retentie.gebied Wijchen) 

6.0 

î 

"' l 5.8 

n1 5.6 ; 
C i 5.4 

i ~ 5.2 
~ 

5.0 

4.8 

, 
, 
' 

--variant 2 ( nevengeul) 

,, , -

.,. ., .. - - . --va ri ant 3 (zomerbedverdieping) 
variant 4 (zomerbedverbreding) 

- - - Referent~ 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 <ISO 504 528 552 576 600 624 
tij~ [uren) 

PR4565.10 • maart 2022 

Crevèc□eur ?Îchtja-ar 20501/50 jaar 

0. : aZ67 m'/s (gemiddelde &olO 

6.0 

Î 5.8 

1 5.6 

4.8 

4.6 

144 168 192 216 
tijd furenJ 

Crev<1coeur zichtjaar 2050 1/50 jaar 
O. = 3267 m'/• (gepl<!lrte golf) 

5.2 

î z 5.0 

1 
~ 

4.8 ~ 

~ 
G 
~ 4.6 
~ 

Ê 
~ 4.4 

~ 
4.2 

4 .0 

144 168 192 216 
t ij d turenl 

Crevècoeur zichtjaar 2DSO 1/50 jaar 
O = 3267 m'/s (brede golf) 

6.2 

f 6.0 

-
~E 5.8 

~ S.6 
C 
~ 5 .4 
l 
5 5.2 
1, 
:,: 5.0 

4 .8 

4.6 

---- - ma,c Crevêcoeur 

--variant 5 (weerdv~r'lagin!l) 

variant 6 (dij~rlegln1tl 

- -van;,nt 7 (Oeffelt) 

- - - Referentie 

240 264 288 

---- - max Crevèc.oeur 

--variant S. (w~rdvertaging) 

variant 6 (diJl<verleglngt 

--variant 7 (Oeffelll 

240 264 288 

- - - -- rna:ic Crevêcoeur 

- - variant 5 (weerd11erlag ng) 

--vanant 6(d11kverleging) 

- - variant 7 (Oeffelt! 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
tijd [urenJ 
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-H::V-

Zichtjaar 2050; T75 
Crcvbcocur ;,;ichtjaar 2050 1/75 j.aar 

Q = 34'1l m'/s [gemiddel~e golfl - ...... rna)( Ctevè(oeu( 

6.0 

"" 5.8 .. 
:e: 
+ .s 5.6 
~ 

"' "' :;;: 5.4 
C ., 
" 5.2 g 
t:? ., S.O 

I 
4.8 

4.6 

144 168 

-- variant 1 ( retentiegebied W ijchen) 

-- variant 2 1 rievengeu 1) 

--variant 3 (zomerbedverdiepingJ 

variant 4 (zomerbect.'erbredîngJ 

- - - Referentie 

192 116 240 264 188 
tijd (uren] 

Cravàcoaur iithtjaar 2050 1/75 j.aar 

Q = 3441 m'/s [gepiekte golf) 
---·-- ma>1 Crevecoeur 
--variant 1 (retentiegebied Wijchen) 

SA 

i s.2 + 
§ 

j 5.0 

C 

i 4.8 "' ~ ;; 

~ 4 .6 

4.4 

144 168 

--v;mant 2 (rievergeuO 
--variant 3 (zomerbe(t.er<lieplngl 

v;mant 4 (zomerbedverbredingl 

- - - Referentie 

192 216 240 264 288 
t ijd (uren] 

CrevocoQur ûchtj;iar l050 l/75 jaar 
Q = 3441 m'/s !brede golf) 

6.2 

iL' 60 i . 
.É. 5.8 

~ 5.6 
:;;: 

" 5.4 

i 
g 5.2 

J'J 5.0 
~ 

4.8 

4.6 

,-1,.,,-' 

t l -··•- ma, Crevècoeu, ~ 
- - variant 1 (retentieeebied Wijchen! 
--variant 2 (nevengeul) 
--va riant 3 {zomcrbedverdlepmgl _____ _ 

variant 4 (zomerbectveroredlngl 
- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
tijd furen] 

PR4565.10 • maart 2022 

Crc!:\lècoeur zîchtjaar 2050 1/75 jaar 

O. = ~l m3/s (Bemiddelde goll) 

6.0 

Î 5.8 
~ 
.S 5.6 

"' :1 5.4 
C 
Cl .,, 

5.2 C 

"' 'i! 

i 5.0 

4.8 

4.6 

144 168 192 216 
tijd [unen] 

Cr~vétOGUr iltlltjaar 2050 1/75 jaar 
Q = 344l m'/s (gepiekte golf) 

5.4 

.:-.. z 5.2 

1 
~ 

~ 5.0 

C 
~ 

~ 4.8 

Ë 
.'!i 
~ 4.6 

4.4 
144 16B 192 216 

tijd [uren) 

Crevocoeur iiditjaar 2050 1/75 jaar 
Q = 3441 m'/• fbrede golfl 

6.2 

î {j_Q 

.É. 5.8 

~ 
1t1 5.6 
:!: 
~ 5.4 

~ 5.2 

i 5.0 

4.8 

4.6 

•···· max Crevècoeur 

-- va:-iant S (weerdverlaEingJ 

~roant 6 ld1Jkverlee,ngt 

--variant 7 (OelMtt 

240 264 288 

--- - max Crevëcoeur 

--varianl 5 (weerdverlaein~) 

variant 6 (d/JkVerleglngl 

-- variant 7 (OcHel 1 

- - - Referent ie 

240 264 288 

- -- -· max Crevècoeur 

--varianl 5 (weerdverlae,n~) 

variant 6 (dljkveriegmg) 

-- variaot 7 (Oeffelt) 

- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
tijd [unen] 
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Zichtjaar 2050; T100 
Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 
Q = 3553 m'/s (gemiddelde golf} 

6.0 

ii' 
5.8 <t 

2 
+ .s 5.6 

~ :;: 5.4 

" ., 
~ 5.2 
"' E ., 5.0 
li, 
~ 

4,8 

4.6 

- -- - - max Crevècaeur 

-- varii!nt 1 (retentiegebied Wijchen) 

-- variant 2 (nevengeul) 

-- varl<mt 3 (zomerbedverdieping) 

-- variant 4 (2omerbedverbred ing) 

- - - Referent ie 

144 168 192 216 240 264 288 
t ijd (uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 

Q = 3553 m'/s (gepiekte golf] 

5.4 

ii' 
5.2 <t z 

+ .s 5.0 
~ 

"' i 4.8 

" " " 4.6 § 
~ 

" 4.4 

I 
4.2 

4.0 

----- max Crevècoeur 

--variant 1 (re tentîegebied Wijchen) 

--variant 2 (nevengeu l) 

-- variant 3 (zomerbedverdiepini;;:) 

variant 4 (zomerbedverbreding) 

- - - Referentie 

144 168 192 2 16 240 264 288 
tijd (ureo] 

Crevècoeur zkhtjaar 20501/100 jaar 

Q =3553 m'/s (brede golf) 

ii' 
<t 
2 
+ 
É 
XI .. 
:E 

" ~ 
~ 
~ 

i 

6.4 

6.2 

6.0 

5.8 

5.6 

5.4 

5.2 

5.0 

4.8 

4.6 

----· max Crevècoeur 
--variant 1 (retentiegebied Wijche n) 
--variant 2 (nevengeul) 
--va riant 3 (zomerbedverdieping) 

variant 4 (zomerbedverbredîni:) 
- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 
t ijd (ureo] 

PR4565. 10 • maart 2022 

Crevècoeur zichtjaar 20501/100 jaar 
Q = 3553 m3/ s (gemiddelde golf) 

6.0 

ii' 
5.8 <t z 

+ .s 5.6 
~ 

"' 
~ 5.4 

" ., 
~ 5.2 

'in 
ii 5.0 

~ 
4.8 

4.6 

144 168 192 216 
t ijd [uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 
Q = 3553 m'/s (gepiekte golf) 

5.4 

;;:: 
5.2 <t z 

i 5.0 

"' 
~ 4.8 

" ., 
~ 4.6 

~ 4.4 

i 
4.2 

4.0 

144 168 192 216 
t ijd [uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/100 jaar 

Q =3553 m'/s (brede golf) 

6.4 

i 6.2 

1 6.0 

ij 5.8 

:E 5.6 

" 
'C
" ~ 5.4 

Ë 5.2 

I 5.o 

--- - - rn.ax Crevècoeur 

--va ri~nt 5 (weerdverlaging) 

-- variant 6 (dijkverleging) 

- - variant 7 (Oeffel t ) 

- - - Referentie 

240 264 288 

----- max Crevècoeur 

-- variant 5 (weerdverlaging) 

-- va ri aot 6 (dijkverleging) 

--variant 7 (Oeffe lt) 

- - - Rêforêntie 

240 264 288 

--v.i riaint 5 (wee rdverlagingJ 

--v<1ri;;mt 6 (d ijkverleging) 

- - va riant 7 (Oeffelt ) 

- - - Referentie 
4.8 1 

4.6 ~---------------------
264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552 576 600 624 

tijd [uren] 
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-H::V-

Zichtjaar 2050; T120 
Crcvbcocur ;,;ichtjaar 2050 1/120 jaar 

Q = ~622 m'/s [gemiddelde golfl 

6.0 

~ 5.8 
:z 
+ .s 5 .6 
~ 

"' "' :;;: 5.4 
C .. 
-g 5.2 
~ 
1? 
E 5.0 

i 
4.8 

4 .6 

- ....... rna)( Ctevè(oeu( 

--variant l ( retcntlegebled 11/,jdlen] 

-- vr:iriant 2 (r.ever geuO 

--variant 3 (zomerbedverdieping) 

variant 4 (zomerbect.'erbredîngJ 

- - - Referentie 

144 168 192 116 140 264 188 
t ijd (uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/120 jaar 
Q = 3622 m3/s (gepiekte golf] 

5.6 

i 5.4 

+ 
5.2 § 

~ 5.0 
:i;: 
C 4.8 .. 
-g 
"' 4.6 
~ ;; 

~ 4.4 

4 .2 

4 .0 

--variant 1 (retentiegebied Wijchen! 

--wuit1nt 2 (nevengeulJ 

--variant 3 (zomerbedverd1ep rng) 

variant 4 (zomerbedverbred ng) 

- - - Referentie 

144 168 192 216 240 264 288 
tijd (uron) 

Crevècoeurzichtjaar 20501/120 jaar 
0. =3622 m'/s !brede golf) 

6.4 

,.. 6.2 

i 6.0 
.É. 

~ 5.8 

~ 5.6 

" i 5.4 

!! 
5.2 :!! 

E 
~ 5.0 

4.8 

4.6 

----- mdx (rl:'Vècoeu, 
--variilnt l rre tent1egebied Wi1ct-,en} 
-- variant 2 (nevengeul) 
--variant 3 (10merbedverdleploe) 

variant 4 (zomerbedverbrediiig) 
- - - Referentie 

264 288 312 336 360 384 408 432 456 430 504 528 552 576 600 614 
tijd furen) 

PR4565.10 • maart 2022 

Crc!:\lècoeur zîchtjaar 2050 1/120 jaar 

O. = 3621 m3/s (Bemiddelde goll) 

6.0 

î 5.8 
z 

1 5.6 
~ 
~ 

~ 5.4 
C 

] 5.2 

~ 
i 5.0 

4.8 

4 .6 

144 168 192 216 
t ijd [uren] 

Crevècoeur zichtjaar 20501/120 jaar 
0. = 3622 ml/s (gepiekte golfj 

5.6 

Î 5.4 
z 
+ _s 5.2 

~ 
~ 5.0 

" 4.8 
~ 

~ 

Ë 4.6 

.'!i 4 .4 
~ 

4.2 

4 .0 

144 168 192 216 
tijd (uren] 

Crevècoeur zichtjaar 2050 1/120 jaar 
0. =3622 m'/s jbrede çolf} 

6.4 

~ 5.8 
~ 

~ 5.6 

" ~ 5.4 

!! 
5.2 :!! 

~ 

~ s.o 

........ max Creve<:oeur 

--vammt S {wee rc:l verlagingl 

varrant 6(d•Jkverle111ng) 

--vatiant 7 (Oeffelt! 

- - - Referentie 

240 264 288 

--Yarlant 5 (weerdverlagine) 

--vorlont 6 (d,Jil;verlee•neJ 

--variarit 7 (Oeffelt) 

- - - Rl!!fl!!rentil!! 

240 264 288 

- - .. r,ant S("""rdverlagin11! 

--variant 6(dijtve,legineJ 

4.8 
, ••••••••••••••••••••••••••••••••• --variant 7(0etfelt} 

4.6 
- - - Referentie 

264 288 312 336 360 3B4 408 432 456 480 504 518 552 576 600 624 
tijd (uren] 
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B Effect van maatregelen op 

piekwaterstanden Crèvecoeur en 

Bovenlandse Sluis 

Referentie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 
"C (retentie· (nevenge ul (zomerbed (zo mer bed (weerdver la {dijkverleg-..... 

m + NAP E L. .:; 
gebied ) ) verd ieping) verbredi ng) -ging) ging) 111 L. 

L. 111 QJ 
0 ..... 111 
l .. .:,: .r. 
0 V Cl 

N ::i 
C} L. Piekwaterstanden [m +NAP] bij Crèvecoeur (km 221) QJ 

1-

50 5,21 5,20 5,17 5,06 5,15 5,19 5,16 
(V') 75 5,37 5,35 5,33 5,22 5,31 5,36 5,32 N 
0 

100 5,51 5,46 5,47 5,36 5,45 5,49 5,45 -0 N 
Q) 
-0 120 5,59 5,53 5,55 5,44 5,52 5,57 5,53 -0 

ï~ 50 5,55 5,50 5,51 5,40 5,49 5,53 5,49 
(1) 

(.:, 0 75 5,73 5,65 5,69 5,59 5,67 5,71 5,67 Lt) 

0 
100 5,85 5,74 5,81 5,71 5,79 5,84 5,79 N 

120 5,96 5,82 5,92 5,81 5,90 5,94 5,89 

(V') 

N 
0 
N 

U) 120 4,99 4,95 4,97 ..... ·a. 
50 4,99 4,99 4,96 4,93 4,98 4,96 (f) 

0 75 5,16 5,16 5,13 5,02 5,10 5,15 5,12 Lt) 
0 

100 5,26 5,24 5,22 5,11 5,19 5,24 5,21 N 

120 5,35 5,33 5,31 5,20 5,29 5,33 5,30 

50 5,58 5,53 5,54 5,43 5,52 5,56 5,52 
(V') 75 5,77 5,67 5,73 5,62 5,71 5,75 5,71 N 
0 

100 5,91 5,86 5,87 5,76 5,85 5,89 5,84 N 

-0 120 5,98 5,94 5,94 5,84 5,92 5,97 5,91 (1) 
(1) 
'- 50 5,94 5,89 5,90 5,79 5,88 5,92 5,87 co 

0 75 6,12 6,10 6,08 5,98 6,06 6,10 6,05 Lt) 

0 
100 6,23 6,21 6,19 6,09 6,17 6,21 6,15 N 

120 6,31 6,30 6,27 6,17 6,25 6,29 6,23 
Tabel 13 Piekwaterstanden [m + NAP] bij Crèvecoeur (km 221 ) 

In groen de combinaties waarbij het criterium van 4,85m +NAP niet wordt gehaald en er dus geen 

stremming optreedt, 
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Variant 7 

(flesse nha ls 
Oeffelt) 

5,20 

5,37 

5,50 

5,58 

5,54 

5,72 

5,85 

5,95 

4,99 

5,16 

5,25 

5,34 

5,58 

5,77 

5,91 

5,98 

5,94 

6,12 

6,22 

6,31 
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-H::V-

E 
1.. 

~ 
"ö 
1.7 

'Cl 
äi 
'Cl 
'Cl 

ï!~ 
<J) 

l9 

<Il 
"-' 
ïï 
(/) 

'Cl 
<J) 
<J) 
'-co 

1.. 
n, 
n, . .., 

1:: u 
N 

rri 
N 
0 
N 

0 
L1') 

0 
N 

rri 
N 
0 
N 

0 
L1') 

0 
N 

rri 
N 
0 
N 

0 
L1') 

0 
N 

~ 

;.& 
1.. 
111 
111 
~ 
Cl 
::J 
1.. 
111 
1-

50 

75 
100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 

Referentie Variant 1 

m+ NAP 
(retentie

gebied ) 

Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

(nevengeul (zomerbed (zomerbed (weerdver la (dijkverleg- (flessen hals 
) verdieping) verbreding) -ging) ging) Oeffelt ) 

Waterstandsverlaging [cm] bij Crèvecoeur (km 221), t .o.v. referentie [m 
+NAP] 

5,21 0 -4 -15 -6 -2 -4 -1 

5,37 -2 -4 -15 -6 -2 -5 -1 

5,51 -4 -4 -15 -6 -2 -6 -1 

5,59 -6 -4 -15 -6 -2 -6 -1 

5,55 -5 -4 -14 -6 -2 -6 -1 

5,73 -8 -3 -14 -5 -1 -6 -1 

5,85 -11 -4 -14 -6 -1 -6 0 

5,96 -14 -4 -14 -6 -2 -7 0 

4,58 0 -3 -15 -7 -1 -3 -1 

4,76 0 -3 -14 -6 -1 -3 -1 

4,91 0 -4 -16 -6 -2 -4 -1 

4,99 0 -4 -15 -6 -2 -4 -1 

4,99 0 -4 -15 -6 -1 -4 -1 

5,16 0 -4 -15 -6 -2 -4 -1 

5,26 -1 -4 -15 -6 -2 -5 -1 

5,35 -2 -4 -15 -6 -2 -5 -1 

5,58 -5 -4 -15 -6 -2 -6 0 

5,77 -10 -4 -15 -6 -2 -6 0 

5,91 -6 -4 -15 -6 -2 -7 0 

5,98 -4 -4 -14 -6 -2 -7 0 

5,94 -5 -4 -14 -6 -2 -7 0 

6,12 -2 -4 -14 -6 -2 -7 0 

6,23 -1 -4 -14 -6 -2 -8 0 

6,31 -1 -4 -14 -6 -2 -8 0 
Tabel 14 Waterstandsverlaging [cm] bij Crèvecoeur (km 221 ), t.o.v. referentie [m +NAP] 
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50 
M 75 4,13 N 
0 

1 0 4,33 ' 8 4, 3 4 ,3 ' 3 ,33 4,33 I 3 N 

"Cl 120 4,39 4,36 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 (!) 
(!) 
'- 50 4,39 4,35 4 ,39 4,38 4,39 4,39 4,39 4,38 co 

0 75 4,54 4,52 4 ,54 4 ,54 4,54 4,54 4,54 4,54 l.t'l 
0 

100 4,64 4,62 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,63 N 

120 4,71 4 ,70 4 ,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 
Figuur 51 Piekwaterstanden [m + NAP} bij Bovenlandse sluis (km 235,1) 

In groen de combinaties waarbij het criterium van 4,04m + NAP niet wordt gehaald en er dus geen 

remming van de afvoer optreedt, 

PR4565.10 • maart 2022 61 
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-H::V-

E .. 
0 
.2 
ö 
l!I 

"Cl 
ai 
"Cl 
"Cl .E 
(!) 

(.D 

V) ..... ·a.. 
fJl 

"Cl 
(!) 
(!) 
'-co 

.. 
111 
111 .,.., 
1 u 
N 

CV') 

N 
0 
N 

0 
L.I") 
0 
N 

CV') 

N 
0 
N 

0 
Ln 
0 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
L.I") 

0 
N 

:g, 
~ 
Q/ 
111 

..ll: 
Cl 

2 
111 
1-

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

1 0 

120 

50 

75 

100 

120 

Referentie Variant 1 

m + NAP 
(retentie· 

gebied ) 

Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

(nevengeul (zomerbed (zomerbed (weerdver la (dijkverleg- (flessenha ls 
) verd ieping) verbreding) -ging) ging) Oeffelt) 

Waterstandsverschillen [cm] bij Bovenlandse sluis (km 235,1) t,o,v, 
referentie [m +NAP] 

3,75 0 0 0 0 0 0 -1 

3,88 -2 0 0 0 0 0 -1 
3,99 -4 0 0 0 0 0 0 
4,06 -5 0 0 0 0 0 -1 

4,06 -4 0 0 0 0 0 0 
4,21 -6 0 1 0 0 0 0 
4,32 -9 0 0 0 0 0 0 
4,41 -11 0 0 0 0 0 0 
3,28 0 0 0 0 0 0 -1 
3,40 0 0 1 0 0 0 -1 
3,51 0 0 0 0 0 0 -1 
3,57 0 0 0 0 0 0 -1 
3,62 0 0 0 0 0 0 -1 
3,75 0 0 0 0 0 0 -1 
3,83 -1 0 0 0 0 0 -1 
3,91 -2 0 0 0 0 0 -1 
4,06 -4 0 0 0 0 0 0 
4,21 -8 0 0 0 0 0 0 
4,33 0 
4,39 -4 0 0 0 0 0 0 
4,39 -4 0 0 0 0 0 0 
4,54 -2 0 0 0 0 0 0 
4,64 -1 0 0 0 0 0 0 
4,71 - 1 0 0 0 0 0 0 

Tabel 15 Waterstandsverschil/en [cm] bij Bovenlandse sluis (km 235,1) t.o.v. referentie [m +NAP} 
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C Effect van maatregelen op 

stremmingsduur Crèvecoeur en 

Bovenlandse sluis 
Referentie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 

~ m+ NAP 
(retentie- (n evengeul (zomerbed (zomerbed (weerd ver la (dijkve r!eg-

E 
,_ 

gebied ) ) verdieping) verbreding ) -ging ) ging) f'il .. .. f'il Q/ 
0 ·.;;, Q/ 
> .:it. ... .c 
0 u Cl 

N :i (.? .. Stremmingsduur [u ren] bij Crèvecoeur (km 221) Q/ 
~ 

50 63 63 59 47 56 61 59 
M 75 79 79 76 65 73 78 76 N 
0 

100 91 91 88 78 86 90 88 -0 N w 
-0 1 0 96 9 95 94 
-0 

E 
(Il 

50 96 95 93 83 90 94 93 
l9 0 75 Ln 

109 108 106 97 104 107 106 
0 100 118 117 115 106 113 116 115 N 

120 125 125 122 114 120 124 122 

50 0 0 0 0 0 0 0 
M 75 0 0 0 0 0 0 0 
N 
0 100 20 20 13 0 0 17 13 N 

<Il 120 30 30 25 0 21 28 25 ..... 
"6.. 

50 31 31 27 0 23 29 27 l/) 

0 75 Ll1 
47 47 44 33 41 45 44 

0 100 54 54 52 42 49 53 52 N 

120 62 61 59 50 57 60 59 

50 260 260 253 231 248 256 253 
M 75 N 

294 294 287 266 282 291 288 
0 100 317 318 311 289 306 314 311 N 

-0 120 329 329 322 301 317 326 323 (Il 
(Il 

326 327 320 299 315 323 320 L.. 50 co 
0 75 355 356 349 329 344 352 349 
Ll1 
0 100 373 374 366 346 362 370 367 N 

120 388 388 381 360 376 384 381 
Tabel 16 Stremmingsduur [uren] bij Crèvecoeur (km 221) 
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Variant 7 

(flessen hals 
Oeffelt) 

63 

79 
91 
97 
96 

109 
118 
125 

0 
0 

19 
29 
30 
47 
54 
61 
260 
294 
318 
329 
327 
356 
373 
388 
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-H::V-

E ... 
0 .:: 
0 
Cl 

-0 
w 
-0 
-0 

E 
<J) 

~ 

<Il ..... 
"ö.. 
(/) 

-0 
<J) 
<J) 
L.. 

CD 

1.. 
lll 

~ 
..c 
0 

N 

M 
N 
0 
N 

0 
Lfl 
0 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
L/1 
0 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
L/1 
0 
N 

È .. 
~ 

..:a: 
Cl 
:i .. 
al 
1-

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

Referentie Variant 1 

uren 
(retentie

gebied ) 

Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 

(nevengeul (zomerbed (.:ornerbed (weerd ver la (dijkverleg -
) verdieping) v erbreding ) -ging) ging) 

Stremm ingsduur [uren] bij Bovenlandse slu is (km 235,1) 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

13 0 14 13 13 14 13 

16 0 17 16 16 17 16 

48 41 48 48 48 48 48 

61 55 61 61 61 61 61 

71 68 71 71 71 71 71 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

41 0 41 40 41 41 41 

134 128 133 133 134 133 134 

170 169 170 170 170 170 170 

185 184 185 185 186 185 186 

193 192 192 192 192 192 192 

224 223 224 224 224 224 224 

243 242 243 243 243 243 243 

258 256 258 258 258 258 258 
Tabel 17 Stremmingsduur [uren] bij Bovenlandse sluis (km 235,1) 
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Variant 7 

(flessen hals 
Oeffelt ) 

0 

0 

0 

11 

14 

48 

61 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40 

133 

170 

186 

193 

224 

243 

258 
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l!I 
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ai 
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"'Cl .E 
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V) ..... 
"6.. 
fJl 

"'Cl 
(!) 
(!) 
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.. 
111 
111 .,.., 
1 u 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
LI") 
0 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
L.l"l 
0 
N 

M 
N 
0 
N 

0 
LI") 

0 
N 

"tl .,.., 
:e 

111 

~ 
Cl 
2 
111 
~ 

50 

75 
100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

100 
120 
50 
75 

0 
120 
50 
75 

100 
120 

Referentie Variant 1 

uren 
(retentie· 

gebied ) 

Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

(nevengeul (zomer bed (zomerbed (weerdverla (d ijkverleg· (flessenha ls 
) verd ieping) verbreding) -ging) ging) Oeffelt) 

Minder stremming t.o.v . referentie [uren] bij Crèvecoeur (km 221) 

63 0 -4 -17 -7 -2 -4 0 

79 0 -3 -14 -6 -2 -3 0 
91 -1 -3 -13 -6 -2 -3 0 
96 -1 -3 -13 -5 -1 -3 0 
96 -1 -3 -12 -5 -2 -3 0 
109 -1 -3 -12 -5 -1 -3 0 
118 -1 -3 -12 -5 -1 -3 0 
125 0 -3 -12 -5 -2 -3 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 -7 -20 -20 -3 -7 -1 
30 0 -5 -30 -9 -2 -5 -1 
31 0 -4 -31 -8 -2 -4 -1 
47 0 -3 -14 -6 -2 -3 0 
54 0 -3 -12 -5 -1 -3 0 
62 0 -3 -12 -5 -1 -3 0 
260 0 -7 -28 -12 -3 -6 0 
294 0 -7 -28 -12 -3 -6 0 
317 1 -7 -28 -6 
329 0 -7 -28 -12 -3 -6 0 
326 0 -7 -28 -11 -3 -6 0 
355 0 -7 -27 -11 -3 -6 0 
373 1 -7 -27 -11 -4 -6 0 
388 0 -7 -28 -12 -4 -7 0 

Tabel 18 Minder stremming t,o, v, referentie [uren] bij Crèvecoeur (km 221) 
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0 
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0 
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Ln 
0 
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~ 
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120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

100 

120 

50 

75 

1 0 

120 

50 

75 

100 

120 

Referentie Variant 1 

uren 
(retentie· 

gebied ) 

Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7 

(nevengeul (zomerbed (zomerbed (weerdverla (dijkverleg- (flessenha ls 
) verd ieping) verbreding) -ging) ging) Oeffelt) 

Minder stremming t,o,v, referentie [uren] bij Bovenlandse sluis (km 
235,1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13 -13 0 0 0 0 0 -2 

16 -16 0 0 0 0 0 -2 

48 -8 0 0 0 0 0 -1 

61 -7 0 0 0 0 0 0 

71 -3 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

41 -41 1 0 0 0 0 -1 

134 -5 0 0 0 0 0 0 

170 0 0 

185 - 1 0 0 0 0 0 0 

193 -1 0 0 0 0 0 0 

224 -1 0 0 0 0 0 0 

243 -2 0 0 0 0 0 0 

258 -2 0 0 0 0 0 0 
Tabel 19 Minder stremming t,o, v, referentie [uren] bij Bovenlandse sluis (km 235,1) 
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,-----'---~~---'----i------"-"braban t.n l];~I ___ (S_)_(1_)(2_e_) --~@brabant.nl]; ~I ___ (5_)(_1 )_(2_e) __ ~ 
minienw.nl] 

(5)(1)(2e) .-------k-.-~ - ~ :..r:':::-:-;-;-:::--:...-..--1 aaenmaas.nl];~I __ (_S_)(1_)_(2_e) __ ~I aaenmaas.nl]; 1 

L.;;.:~ ~ff'-'-=~:-:'-~n-:1:::--(S~)(_,1 )'-'--(2_e
7
) P_ ra ant. nl] ~-----~ 

rom: 5)(1 )(2e) 
Sent: ed 2/2/2022 7:0 : 6 PM 
Subject On dertekende Samenwerkingsovereenkomst 
Received: Wed 2/2/2022 7:05:40 PM 
2022-02-02 Samenwerkingsovereenkomst IRM-pilot 's-Hertoqenbosch ONDERTEKEND-COMPLEET.pdf 

Best e Allemaa l, 

In de bijlage t reffen j ullie de volled ig ondertekende Samenwe rkingsovereenkomst van de IRM-p ilot. 
Op basis van dit document kunnen we als gezamen lijke partne rs mooi door met een goede uitwe rking van de vragen betreft de 

hoogwate rve il igheid oploss ingen voor 's-Hertogenbosch. 

Bedan kt voo r jullie medewerking. 

Met vr iende lijke groet , 

(5)(1)(2e) 

M 061 (5)(1 )(2e) 1 
W www.aaenmaas.n l/contact 

Waterschap 
Aa en Maas 

veilig voldoen de schocin wat,er 

300013 0014 



1/3 

Waterschap 
Aaen Maas 

Samenwerkingsovereenkomst 

IRM-pilot Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur 

Partijen 

1. Het Waterschap Aa en Maas, gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen: Aa en Maas. 

2. De Provincie Noord-Brabant, gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen: Provincie. 

3. De Minister van Infrastructuu r en Waterstaat, rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der 
Nederlanden, gezeteld te ' s-Gravenhage, tevens handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: 
het Rijk. 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: 'Partijen', 

overwegende dat: 

• Rond het Maastraject bij 's-Hertogenbosch bestaat een aantal opgaven. In dit gebied komen 

afvoeren vanu it bovenstroomse Maas, afvoeren vanuit de regionale systemen de Dommel en de Aa 

en peilverhoging in Getijden maas als gevolg van zeespiegelstijging samen. Daarnaast liggen er 

ontwikkelkansen voor natuur en cultuurhistorie; 

• Binnen de IRM-pilot 'Hoogwaterveiligheid ' s-Hertogenbosch, Crèvecoeur' onderzoeken Aa en Maas, 

provincie en het Rijk samen de haalbaarheid van een samenhangende gebiedsontwikkeling; 

• In deze IRM-pilot richten de Partijen zich op het uitwerken van kennisvragen gericht op de 

samenhang tussen hoogwater op de Maas en de afvoer van hoogwater uit het regionale systeem 

en de kanalen. Als hoogwatergolven samenvallen stopt de afvoermogelijkheid via de spuisluis bij 

Crèvecoeur en is waterberging nodig. Met het uitwerken van de kennisvragen wensen partijen 

oplossingen te vinden voor de wateroverlast vanuit het regionale systeem in samenhang met 

hoogwater op de Maas, en ontwikkelingen van natuur en cultuurhistorie; 

• In het BO M IRT van 25 en 26 november 2020 hebben Partijen afspraken gemaakt over de 

financiering van de pilot. 

Zijn overeengekomen als volgt: 

Begripsbepaling 

BO-MIRT Bestuurlijke Overleggen - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 

IRM Het programma Integraal Riv iermanagement van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat dat nu in voorbereiding is. 

== iiiiiiii 
!!!!!!!!! 
iiiiiiii 

== -
== iiiiiiii -iiiiiiii -

veilig voldoende schoon water 
Bezoekadres 
Pettelaarpark 70 

5216 PP 's-Hertogenbosch 

Postadres 
Pos tb US 5049 
5201 GA 's-Hertogenbosch 

T 088178 80 00 
info@aaenmaas.nl 

www.aaenm aas.nl 

iiiiiiii 
!!!!!!!!! 
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Artikel 1 Doel en resultaat 

Waterschap 
Aaen Maas 

1.1. Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van nadere afspraken over de organisatie en financiering 

van de IRM-pilot Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur. 

1.2. Resultaat van de samenwerking is inzicht in de haalbaarheid van een samenhangende 

gebiedsontwikkeling, wat mogelijk leidt tot een BO-MIRT voorstel voor een verkenning en 

kennisopbouw rondom de kansen en belemmeringen bij het verbinden van Maasopgaven aan opgaven 

vanuit het regionale watersysteem. 

Artikel 2 Organisatie en Governance 

2.1. Aa en Maas is penvoerder, opdrachtgever en aanbesteder en verzocht de externe communicatie voor 

de IRM-pilot. 

2.2. Partijen dragen bij aan de organisatie van het project en leveren hiervoor capaciteit (zie artikel 3) en 

middelen (zie artikel 4). 

Artikel 3 Capaciteit 

3.1. Partijen nemen elk deel aan de werkgroep van de IRM-pilot. 

3.2. Partijen nemen elk deel aan de werksessie(s} over de uitvraag en uitkomst van onderzoek voor de 

doelen genoemd in de overwegingen. 

Artikel4 Financiële bepalingen 

4.1. Volgend op het BO-MIRT van 25 en 26 november 2020 zijn voor de IRM-pilot de financiële afspraken 

gemaakt zoals opgenomen in artikel 4.2-4.5 . 

4.2. Aa en Maas draagt bij tot een maximum van € 125.000, incl. BTW. 

4.3. De Provincie draagt bij tot een maximum van€ 125.000, incl. BTW via de bijdrageregeling 

rivierverruimingsprojecten Maas(§ 4 Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur}. 

4.4. Het Rijk reserveert een bedrag van maximaal€ 250.000, incl. BTW ten behoeve van de bijdrage aan de 

IRM-pilot. Het Rijk spant zich in om de totale bijdrage in februari 2022 ter beschikking te stellen via een 

bijdrage medeoverheid die als incidentele subsidie wordt verstrekt. 

4.5. Partijen gebruiken de volgende verdeelsleutel om de kosten onderling te verdelen: Aa en Maas: 25 %, 

de Provincie: 25 % en het Rijk: 50 %. 

4.6. Aa en Maas factureert de kosten aan de Partijen. 

4. 7. Aa en Maas ziet als opdrachtgever (artikel 2.2) toe op het budgetbeheer en de naleving van afspraken 

uit deze overeenkomst. 

4.8. Indien er tijdens de IRM-pilot omstandigheden optreden, die tot een overschrijding van het 

taakstellend budget (€ 500.000) dreigen te leiden, treden Partijen in overleg. Aa en Maas zal als 

opdrachtgever dan voorstellen maken om de doelstellingen binnen het taakstellende budget te kunnen 

realiseren. 

4.9. Als kosten voor het onderzoek lager uitvallen dan het budget, dan worden de overblijvende financiële 

middelen verdeeld over de Partijen volgens eerder genoemde verdeelsleutel. 

Ons kenmerk: 925796 

veilig voldoende schoon water 
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Artikel 5 Duur en beëindiging 

Waterschap 
Aaen Maas 

5.1. Deze samenwerkingsovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2021 en wordt 

aangegaan voor de duur van 3 jaar {tot en met 31 december 2023). 

5.2. Een Partij kan deze overeenkomst niet eenzijdig opzeggen. 

5.3. Deze overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van alle Partijen worden verlengd of 

beëindigd. 

Artikel 6 Overige bepalingen 

6.1. Geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden in eerste instantie in onderling 

overleg tot een oplossing gebracht, waarbij Partijen niet tussentijds over het geschil met derden zullen 

communiceren. Een geschil is aanwezig indien één der Partijen dat stelt en dit schrifte lijk aan de andere 

Partijen heeft medegedeeld. 

6.2. Indien binnen 2 maanden na melding van een geschi l over de uitvoering van deze overeenkomst, zoals 

bedoeld in artikel 6.1, tussen Partijen geen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de Partijen 

vrij het geschil voor te leggen aan de rechtbank Den Haag. 

6.3. Binnen twintig werkdagen na laatste ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de 

inhoud van deze overeenkomst door het Rijk gepubliceerd in de Staatscourant. 

Ondertekening voor akkoord 

Aldus overeengekomen op d.d. 

Waterschap Aa en Maas Provincie Noord-Brabant Het Rijk 

(5)(1)(2e) 

1 

(5)(1)(2e) 

1 / 

(5)(1 )(2e) 

(5)( 1 )(2e) (5)(1 )(2 e) (5)( 1 )(2e) 

13-10-2021 ê.~ - , - ~2--2_ 23 -lt~)u 

Ons kenmerk: 925796 

veilig voldoende schoon water 

300034 0015 



Ha(~ ) 

Zou moo i zijn als jij hier ook bij kan aansluiten . We willen dan even met RWS bespreken welke (grotere?) rol zij de komende 
maanden even op zich kunnen nemen voor de projecten langs de Maas en ook even stilstaan bij 2 zaken die vandaag op popten 
(Alem en Crevecoeur). I k weet dat je voor Crevecoeur in ieder geva l niets voor ons kan doen gezien je rol bij Aa en Maas voor 
dit project. 

Groete1 (5)(1 )(2e) 1 

-----Oorspronke lij ke afsp raak-----

Van:I (5)(1)(2e) lm inienw.n l> 
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 18:22 
Aan:I (5)(1)(2e) IDGWB;~l --(5- )(-1)-(2_e_) _ __,_,,(l (5)(1)(2e) (5)(1)(2e) f DGWB 

Onderwerp: Bijpraten projecten DGWB-RWS ZN 

Tijd: donderdag 7 ap ril 2022 11:00- 12:00 (UTC+0 l :00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockho lm, Wenen. 

Locatie: 

Ho~~-(5_)(_1 _)(2_e_) _~ 

Zoa ls al in de ma il aangegeven leek he§en m ij een goed idee om even de projecten langs te lopen en of er bijzonderheden 

zijn. Zowe l de syst eemmaatr~ge len als IRM pilots. Speciale aanda~ht van ons ook even voo r Ale~/~int Andr ies (Sorry(~ dacht 
Crevecoeur, maa r dus toch die andere © ) omdat het waterschap ineens vraagt om een St artbes l1ss 1ng. 

Groet, 

(5)(1 )(2e) 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. -

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

5.1.21 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 
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Hebt u hulp nodig? Ga naar http ://help.webex.com 
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To: ~· ----~ ~---(5_)(_1_)(_2e_) _______ ~ Lm inienw.nl ] l (5)(1 )(2e) . ~ 
From: 
Sent: Mon 2/14/2022 6:06:31 PM 
Subject Re: IRM-pilot Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeu r 
Received: Man 2/14/2022 6:06:35 PM 

Hoi 
I nd""'"'",...,..,..-.-.--z.--zn-.. eindrapportage. 

Met vriendelijke groet, 

(5)(1 )(2e) 

M: 06 (5)(1 )(2e) 

E: (5)(1)(2e) aenmaas.nl 
W: www.aaenmaas.nl 

Op 14 feb. 2022 om 16:23 heeft! (5H1J(2e) ~inienw.nl> het 
v olgende geschrev en: ~-----------------------~ 

Dit hebben we vo lgens mij nog niet hee l conc reet afgesp roken. In welke vonm wordt er een product opge leve rd? Ik 
neem aan dat er wel een eind rapportage komt toch? 

G r (5) (1 )(2e) 

Van~ (5)(1 )(2e) f m inien w .n l> 

VerzÎnden: maandag 14 februa ri 2022 11:36 
Aan:_ (5)(1)(2e) pm inienw.n l> 

Onderwerp: IRM-pilot Hoogwat erveilighe id 's-Hertogenbosch, Crèvecoeu r 

Ho i (5)(1 )(2e) 

I k ben bezig met de afhandeling van bovengenoemde subs id ie. 

I k heb nog twee vrage n: 
• Wat wordt e r ge leve rd na afrond ing van de act ivite iten t .b.v. de verantwoord ing (bu iten de regu liere 

finan ciële verantw oo rd ing) : een rapportage of een act ivite it e nve rslag, 

• Moet er t ussent ijds nog een voo rtgangs rapportage wo rden ge leve rd , en zo ja per we lke datum? 

(5)(1 )(2e) 

Dil berich t kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dil bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzoch t dal aan de afzender Ie melden en hel bericht Ie verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt mei risico's verbonden aan hel elektronisch verzenden van beri chten. 

This message may contain information !hal is not inlended for you. lfyou are nol the addressee or if lhis message was sent to you bymistake, you are requested to inform 
the sender and delete the messa ge The State accepls no liabil~y for dam age of any kind resutting from the risks inherent in the e leclronic transm ission of 
messages. 
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IRM-pilot Hoogwaterbescherming 's-Hertogenbosch 

Inhoudsopgave 
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1. Inleiding 

1.1 Het perspectief van IRM 
De beleidsontw ikke ling voor de r iv ieren heef t met de start van het prog ramma Integraal 

Riv iermanagement (IRM) een belang rij ke impuls gekregen. De diverse funct ies en opgaven voo r de 

r iv ieren moeten o p systeem- en programma-n iveau meer in samenhang worden bezien. Binnen het 

program ma is het besef dat een iterat ief proces gewenst is en derh alve het programma-n iveau t e 

verbinden met ervaringen en noties op het projectniveau in de vorm van IRM-p ilot s. De afweg ingen 

en het door lopen proces van de totstand koming van de IRM-p ilots is vast gelegd in het eind rapport1
. 

Dit rappo rt vormde de basis voor de beslu iten die de regio en de m inister van lenW op 25 novembe r 

2020 in het BO-MIRT vastge legd hebben over de IRM-p ilot s voor de Maas (Zie Bijlage 1). 

Het Rij k st reeft samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maat schappelijke organ isat ies 

naar een veilig en aant rekkelijk rivierengebied. Zij geven samen invulling aan de ambit ie voo r een 

integrale aanpa k van de opgaven met het Programma IRM, wat zich richt op de opgaven en kansen 

in het rivie rengebied in de per iode tot 2050, met een doorkijk naa r 2100. Om doordachte keuzes te 

kunnen maken voo r maat regelen d ie in het riv ierengebied worden genomen, wordt een integrale 

vis ie op het rivie rengebied ontwikkeld. Hie rin worden de opgaven in samenhang bezien. 

1.2 Aanleiding {HoWaBo 2.0) 
De hoogwaterberging rondom 's- Hertogenbosch is sinds de overstromingen van 1995, toen de A2 

onder wate r stond , in gang gezet. Hieruit zijn meerdere bergingsgebieden gerea liseerd (Figuu r 1) 
zodat 's-Hertogen bosch het hoofd kan bieden aan grote hoeveelheden water . Maa r de hoogwater 

opgave staat niet st il. Het ve randerende klimaat zorgt ervoor dat er in de zomer langere per iodes 

van d roogte zijn . Ook is de neerslagint ensiteit in het gebied t oegenomen die kan zorgen voor een 

plotse ling grote waterafvoer . Daarnaast is er ook meer verstedelijking en een intensivering van het 

landbouwkund ig gebruik van de omgeving. Al deze verander ingen samen leiden tot een t oename 

van de bergingsopgave bij een samen komst van hoogwater op de Maas (boven 4.90 m ter plekke 

van Crèvecoeu r) met dat op de r ivieren de Dommel en de Aa. 

De komende ja ren gaan wat erschappen Aa en Maas en De Dommel samen met de partne rs uit het 

geb ied aan de slag om het hoogwatervraagstuk rondom 's-Hertogen bosch verder t e verkennen. Dit 

komt tot uit ing in de Hoogwater Aanpak 's-Hertogenbosch : HoWaBo 2.0. Hierin wordt ge keken naa r 

we lke op lossings richtingen kunnen worden uitgewerkt in samenhang met andere opgaven en 

ontwikkelingen in het st roomgebied van de Dommel en de Aa en rondom de stad. 

Normale omstandigheden Hoog water fase 2: waterberging 

Vlijmen 

~o,'IOl!/1 ~ -~ 

Figuur 1: Onder normale omstandigheden staat de spuisluis van Crèvecoeur open, zodat het water vanaf de Dieze de Maas 
in stroomt. Het inlaatkunstwerk zit dicht. Bij hoogwater op de Ma as, de Dommel en de Aa stroomt het Bossche Broek vol. 
Als de aanvoer van overtollig water vanaf Dommel en Aa blijft toenemen, wordt het inlaatkunstwerk bij het Drongelens 
Kanaal open gezet. 

1Te kst grote ndee ls ove rge nome n uit : 20201207 _Eind ra pport_lRM Pilots.pdf 
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1.3 lnvuffing IRM-pi/ot, /eervragen IRM 

Als aanvu lling op het HoWaBo 2.0 project gaan Rij k en regiona le pa rt ijen in deze IRM-pilot samen 

aan de slag met het uitwerken van kennisvragen ger icht op de samenhang van hoogwater op de 

Maas, de systeemwerking van de Maas (het verbete ren van de st roomvoerende en bergende 
functies), de aan- en afvoe r van wat er uit het regionale systeem en het kanalenstelsel. Betreffende 

de aan- en afvoe r van wate r v ia de kana len is er ook een verbinding met de afsp raken gemaakt in 

het WATAK (Wat erakkoord voor de M idden Limbu rgse en Noord-Brabantse kanalen) . Daarnaast 

wordt ook gekeken naa r de haalbaarhe id van een samenhangende gebiedsontw ikke ling op de lange 
te rmij n in het licht van het programma IRM. 

In het gebied rond het Maast raject bij 's-Hertogenbosch komen omvangr ij ke o pgaven samen. 

Waterveiligheid, wateroverlast, d roogt e en verd roging vo rmen een meervoudige opgave in d it 

geb ied. Hier komen afvoeren vanu it bovenstroomse Maas, af voer van uit de reg ionale systemen de 

Dommel en de Aa en peilverhoging in Getijden maas als gevo lg van zeespiegelst ijging samen. In 

d itze lfde gebied liggen ook ontwikkelkansen voor natuu r en cultuurhisto r ie. 

Het onderzoek wat we met de IRM-p ilot gaan uitvoeren ric ht zich op twee sporen. Deze sporen 
worden tegelij kt ijdig aangepakt in 2021 en 2022. Op de eerste plaats beheerst de IRM-Pilot een 

d ienende rol voor ke nnisvragen binnen het lopende HoWaBo 2.0 project die op korte termijn 

kunnen bijd ragen aan een op lossing. Daa rom is er een st ructu ree l overleg en inbedding van de 

projectgroep van de IRM-pi lot met het kernteam en de procesgroep van HoWaBo 2.0 . Derha lve 

levert de IRM-p ilot aanvullend onderzoek (spoor 1) betreffende de systeemwerking van de Maas en 

de invloed daarvan o p de duur en vo rm van de laag tot midden hoogwatergolf (tot eens in de 120 

jaar ). Aanvu ll end wordt bekeken hoe de laag tot midden hoogwate rgolf de duu r van sluiten van 

spuisluis Crèvecoeur beïnvloed en wat de kans is op overstromingen (inundat ie) vanuit het regionale 

syst eem. De uitkomsten van het onderzoek hebben invloed op de ruimte lij ke , technische en 

bestuu rlijke op lossingen en kunnen de opgave van HoWaBo 2.0 ve rgroten of ve rkleinen. 

Op de tweede plaats omvat de IRM-p ilot ook de leervragen van het programma IRM (spoor 2) . Het 

programma IRM bouwt de komende jaren een werkwijze op, gevoed uit de praktijk in de vorm van 

IRM-p ilots. Hie r in draagt het onderzoek bij aan de systeem benader ing van het geb ied , zoekende 

naar een op lossing voo r de samenhang tussen waterveiligheid, wate rove rlast en droogte in het licht 

van de lange termijn gebiedsont w ikke ling (2050 en ve rder) . Met een aanzet tot verschillende 

adaptat iepaden en bijbehorende kante lpunten w ill en we inspe len op de grote onzeke rheid 

bet reffende klimaat verandering, zeespiegelst ijging en toekomstige ruimte li jke ontwikkelingen. Het 

samenkomen van de afvoeren van de bovenstroomse Maas, met de stijging van de afvoe ren in het 

regionale systeem en de ve rhoogde wat erstand in de Getijden Maas als gevolg van zeesp iege lst ijging 

in de toekomst spe len hierin een belangrij ke rol. 

2. Probleemstelling 

2.1 Beschrijving van de huidige situatie 

De huid ige situat ie betreft de waterberging is weergeven in Figuu r 1. Normaal gesproken wordt het 

water van de Dommel en de Aa afgevoerd via de spuisluis bij Crèvecoeur en de Bovenlandse sluis. 

A ls er hoogwater op de Maas plaats v indt sluit de sluis bij Crèvecoeu r en wo rdt wat er alleen nog 

afgevoerd via het Drongelens kanaal langs de Bovenlandse sluis . De capac iteit is hiervan te klein om 

al het water af te voe ren, en d us worden de be rgingsgebieden ingezet (recht er f iguu r in Figuu r 1). 

Om de wat eroverlast van het ge bied rondom 's-Hert ogenbosch te waarborgen is de capacite it van 

het bergingssyst eem opnieuw getest in een hoogwatertoets. Uit die toets ing blijkt dat het r isico 
bestaat dat er va ker dan eens in de 150 jaar (het afgesp roken bescherm ingsn iveau van 's-
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Hert ogenbosch) een hoogwatersituatie kan leiden tot ongewenste overstroming vanu it de reg ionale 

watergangen de Dommel en de Aa. Dat was de aan leid ing voor het opstarten van het HoWaBo 2.0 
project. Uit de nieuwe berekeningen blijkt onder andere dat Crèvecoeur ee rder d ichtgaat en lange r 

d icht blijft . Dat betekent dat water voor langere t ijd wordt gest remd, en er niet kan wo rden 
afgevoerd naar de Maas bij Crèvecoeu r, maa r alleen afgevoerd kan wo rden via het Drongelens 

kanaal. Omdat het Drongelens kanaal maa r beperkte af voercapacite it biedt, is de aanvoer grote r 

dan de afvoer van water uit 's-Hertogen bosch. 

Met de IRM-pilot willen we juist onderzoeken hoe de sluitingstijd van be iden sluizen ve r laagd kan 

worden . Dit hangt erg samen met hoe groot de kans is op het samenvallen van de hoogwatergolf op 

de Maas met een norm-oversch rij dende afvoer van de wate rgangen de Dommel en de Aa. De 

afgesp roken norm voo r hoogwat erbesche rming voo r 's-Hertogen bosch is eens in de 150 jaar {T150). 

Deze T150 is gedefinieerd als een T120 hoogwat ergo lf op de Maas gecombineerd met een Tl00 
vanu it het regionaal systeem, waar in de kans van samenva llen wordt geschat op 80 %. Doordat de 

Maasgo lf een veel lange re duur heeft is de inschatt ing wel dat er eigenlijk alt ijd sprake is van 

coïncident ie van hoogwatergo lf op de Maas en de hoogwatergolf in het reg ionale systeem (z ie 

Bij lage 2). Derhalve kan het ve rkort en en ver lagen van een lage tot midden hoogwatergolf (tot T120) 
de wat erveiligheid rondom 's-Hertogenbosch zeer positief beïnvloeden . 

2. 2 Doe/stelling 
De doelstelling van het onderzoek binnen de IRM-pilot is om meer inzicht te krijgen in de relatie en 

de interact ie tussen afvoer van het regionale systeem bij 's-Hertogenbosch en de hoogwatergo lf op 

de Maas. Met name de t iming en de vorm van de hoogwatergolf op de Maas is be langr ijk, om zo 

meer inzicht te krijgen in hoe d it de duur van sluiten van de spuisluis bij Crèvecoeur beïnvloed. We 

willen bijd ragen aan het vinden van een oplossing o p de Maas {zie Tabel 1 in 2.4) die op ko rte 

te rmij n toe pasbaa r is binnen het HoWaBo 2.0 project (spoor 1). Hiervoo r moet ook goed in bee ld 

worden gebracht wat al eerde r onde rzocht is en waa r de hiaten liggen in het best aande onderzoek. 

Afbakening en scope van de studie is be langr ijk. Op de tweede plaats wordt door m idde l van de 

werkw ijze van adaptief de lt amanagement2 (spoor 2) de onzekerheid over toekomstige 

ontwikke lingen meegenomen in adaptatiepaden naa r een toekomst ige ruimtelijke ontwikke ling van 

het volledige st roomgeb ied van de Dommel de Aa. Hierin houden we het regiop roces Bedijkte Maas 
en IRM-afwegingen in het oog. De doelstellingen van de twee sporen binnen het onderzoek van de 

IRM-Pilot zij n: 

1) Aanvu llend onderzoek voor HoWaBo 2.0 : Inz icht krijgen in de t iming van de laag tot midden 

hoogwatergo lven (bet reffende golfvorm/duu r tot T120) op de Maas met de afvoe r van het 

regiona le systeem en aan- en afvoer van de kana len. Met name willen we bepa len wat het 

effect is van de systeemwerkingen in de Maas op de afvoe rgolf bij de laag tot m idden 

afvoerniveaus, die de duur van sluiten van de spu isluis bij Crèvecoeu r en de Bovenlandse 

sluis kunnen ver lagen, wat weer invloed heeft op de mate van overst romingen vanuit het 

regiona le systeem. 

2) Een integrale aanpak van de leervragen IRM : We willen een aanzet geven tot een lange 

te rmijn vis ie (voorbij 2050) met adapt atiepaden voor de regio 's-Hertogenbosch omw ille de 

onzekerhe id in de toekomst aan te pakken. De adaptat iepaden wo rden ont wikkeld in 

samenhang met verwacht e zeesp iege lst ijg ing en de invloed van klimaatverande r ing op 

afvoerregime van de Maas, het regionale systeem en de kana len. We w illen kant elpunten en 

de onzekerheid bepalen in samenhang met ve rdroging, waterveiligheid en ruimte lij ke 

ontwikke l ing . 

2 Zie: https ://st rate l lige nee. nl/methoden/adapt ief-de ltamanagement/ 
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2. 3 Projectresultaat 

Samenvattend w illen we een du ide lij ke, binnen het IRM passende invul li ng van onderzoek naar de 

samenhang tussen het regionale syst eem , kanalen en de rivie rafvoer op de Maas rondom 's

Hert ogenbosch. Het resu lt aat geeft moge lijk op lossingen d ie bijd ragende aan de besche rm ing tegen 

overst romingen van de regio en stad. In het ee rste spoor r ichten we ons op mogelijk oploss ingen 

bet reffende de systeemwerking van de Maas en de kanalen, terwijl w e in spoor 2 een verdere 

doorkijk willen doen en ons richten op de ruimte lij ke inr icht ing d ie samenhangt met 
klimaat ve rande ring en zeespiegelst ijging voorb ij 2050. 

2.3.1. Spoor 1: Aanvullend onderzoek voor HoWaBo 2 .0 

We willen inzicht verkrijgen in de volgende prob leemstelling, gelinkt aan de systeemwerking 

(ve rbeteren riv ierafvoer en waterberging) in de Maas: 

Welke systeem werkingsmaatregelen op de Maas betreffende de lage tot m idden 

hoogwate rgolf (t ot een terugkeert ij d van 1/ 120 per jaa r) zorgen voor een 

wate rst andsdaling en/of kortere golfd uur ter hoogte van Crèvecoeu r en de Bovenlandse 

sluis? 

Fase 1- Systeemverkenning en onderzoeksvraag 

In dit aanvullende modelonderzoek zij n de uitgangspunten voor de syst eemwerking van de Maas 

be langrijk. Op de eerste plaats wi llen we bekijken welke gebieden o p de Maas zorgen voor een 

waterstandsdaling en/ of verkort ing van de go lfduu r ter hoogte va n de spu isluis bij Crèvecoeur. In 

ande re woorden, wat zijn de draaiknoppen en welke consequenties en restrict ies (amplit ude) zijn 

hie r aan ve rbonden? In d it onderzoek w il len we juist inzicht kr ijgen in de duu r van slu iten van 

Crèvecoeu r t ijdens een afvoe r tot T120 omdat dan wat er moet worden geborgen of worden 

afgevoerd via het Drongelens kanaal naar de Bovenlandse sluis bij Waalwijk. Belangrijke 

uitgangs punten voor het onderzoek zij n: 

• De wat er afvoe r bij spuisluis Crèvecoeu r stopt vo lled ig b ij een wate rstand van de Maas bij 

4.90 meter of hoger; 

• Het Maaspeil bij de Bovenlandse sluis (u itgang Dronge lens kanaal) is ongeveer 1.20 meter 

lager dan bij Crèvecoeu r; 

• Afstem men van wat erafvoer via het Wilhe lm inakanaal, welke beneden st rooms water 

afvoe rt bij Dr immelen; 

• Klimaatverander ing heeft invloed op de hoogte en te rugkeertijd van de afvoergolven 3
; 

• De st ijging van de zeespiegel heeft benedenstrooms meer invloed op het wate rpeil in de 

M aas. 

Deze eerste stap in dit onde rzoek bestaat uit een goede inventa risat ie t e kr ijgen wat er al gedaan is 

aan onde rzoek als bas is voo r het fo rmuleren van een goed gericht e kennisvraag met betrekk ing tot 

we lke locat ies we dan gaan t oetsen. Ve rvolgens willen we bepa len wat de invloed is van de 

verschillende systeem maat regelen op de w aterstand bij beide sluizen, en dit ook ve rta len naa r 

concrete systeemmaat rege len . 

Concrete systeemmaatregelen 

Ve rvolgens toetsen we concret e maat regelen voo r de lage tot midden hoogwatergolf, met 

uitgangs punten uit de actuele HOB2020 als init iële condit ies voor de modelst udie. De volgende 

concrete systeemwerkingsmaat rege len w il len we t oetsen , zowel ind ividueel als in samenhang: 

3 Zie he t Delta res en KNMI rap po rt (se pte mber 2015 ): Wat beteke ne n de nie uwe kli maatscenari o's voo r de rivie rafvoere n 

va n Rijn e n Maas? 
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• Uit eerder onderzoek voor de Rivierve rruiming bij Oeffelt is al gebleken dat de 
hoogwatergo lf ee rder bij 's-Hertogenbosch aankomt4

• De exacte ver lenging van de duur van 
sluiten moet hier nog uit worden bepaa ld vo lgend uit de planu itwe rking {2e he lft 202 1); 

• De Riv ierverruim ing A lem is een recent gestarte IRM-p ilot d ie kan zo rgen voo r een 

verander ing in de systeemwerking van de Maas; 

• Wat is het effect van het doorstroom baa r maken van het landhoofd bij de A2 en de 

Maas bruggen bij Hedel op de T120 golf b ij 's-Hertogenbosch. Dit project is ook een IRM-p ilot 

gesta rt in 2021, een ee rste verkennend onderzoek is al gedaan met een 1:3000 en 1:30.000 
hoogwatergo lf op de Maas; 

• De Dijkver legg ing Bokhoven kan zorgen voor een loka le waterstandsda ling, maa r ge ldt d it 
ook voo r T120 Maasgo lf ? Op d it gebied zit een Barre- rese rve ring en is ook opgenomen in de 

AUM (Alternat ief 4 - Ru imte waar het kan); 

• Riv ierve rruiming in de Henriëttewaa rd bij Crèvecoeu r kan ook zorgen voor een loka le 

wate rstandsdaling, die d irect de afvoe r vanu it de spu isluis {posit ief) beïnvloedt. 

Gedu rende de duu r van d it project {2021 en 2022) kunnen de uitkomsten van d it ee rste spoor 

bijd ragen aan HoWaBo 2.0 bet reft een beter inz icht in de opgave. Be langrijk om niet te ve rgeten is 

dat de resu ltaten de opgave van HoWaBo 2.0 zowel kunnen vergroten als ve rkleinen, al is het doe l 

natuu rlij k het laatste. De resu ltaten zu llen ook bijd ragen aan spoor 2 betreft inr icht ing en het 

bepa len welke facto ren de kante lpunten bepa len in de adaptatiepaden . 

. 
# 
~ 

* Q. L ----~ --....... 
W.a.alwljt ~'\; .J ) 

~,\\,,~ . _,.. ! 
Waterproblematiek Den Bosch op lossen vanuit @ 
totale systeem. Mogelijk bovenstrooms water 

vasthouden en regionale berging , @ 
Figuur 2: Overzicht van de Bedijkte Maas uit het Beeld op de Rivieren van IRM (Concept 21 januari 2021). De vijf 
bovengenoemde systeemmaatregelen zijn weergegeven met rode rechthoeken. 

Fase 2 - Kans van ove rstrom ingen uit het reg iona le systeem 

Overstrom ingen vanu it het reg iona le systeem v inden alleen plaats als hoogwater in de regionale 

watergangen van de Dom mel en de Aa samenva llen met hoogwater op de Maas. We w illen bepa len 

vanaf w elke herha lingst ijd overstrom ingen bij ' s-Hertogenbosch en de omgeving gaat optreden 

vanuit de Dommel en de Aa, en ook waar, wanneer en hoevee l d it gebeurt. Ook w illen we bepa len 

wat is de kans van voo rkomen is, en hoe wo rdt de inundatie beïnvloed door de systeemmaatregelen 

onderzocht in fase 1, wanneer we uitgaan van het samenva llen van de golven {z ie Bij lage 2). 

Be langr ijke uitganspunten hier in zijn : 

• Beneden randvoorwaa rden voor het reg iona le systeem zijn de hoogwatergolven op de Maas 

vo lgend uit fase 1: de terugkeert ijd, hoogt een vo rm Maasgo lf voor Crèvecoeur en de 

Boven landse sluis; 

• De boven randvoorwaarden voor de Aa de Domme l worden aan deze herhalingst ijden 

gekoppe ld volgens de Tl 0, T25, TSO en Tl00 situat ies in het regiona le syst eem; 

• Met name door de duu r van de hoogwatergo lf op de Maas va lt het hoogwat er van de 

Dommel en de Aa samen met dat van de Maas. Verschu iving van de aan komstt ijd van de 

4 Lieve nse CSO : Oeffe lt T120 effe ct op De n Bosch {26 se pte m be r 2018), W. Va n Doornik. 
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golven is getest maar maakt wein ig ve rschil in uit eindelijke uitkomst, dit is wel mogel ijk om 

mee te nemen op bas is van Geert sema (2018). 

2.3.2. Spoor 2: Integrale aanpak van leervragen IRM 

Met het tweede spoo r willen we m iddels een integrale aanpak de leervragen van IRM 

beantwoorden. Met adaptief de ltamanagement 5 als we rkw ijze willen we onzekerheid ove r 

toekomst ige ontwikkelingen van klimaatverande r ing en zeespiegelst ij ging op t ransparante wijze 
meenemen . Daarnaast onde rzoeken we de samenhang t ussen wat erveiligheid , wat eroverlast en 

d roogte in het licht van de gebiedsontwikkeling tot aan 2050, waar in we inzicht willen kr ijgen in : 

Wat zi j n de oploss ingsr ichtingen (adaptatiepaden) en knikpunten voor de regio 

's-Hertogenbosch , in samenhang met zeespiegelst ijging, klimaatverander ing en 

ruimte lijke inrichting? 

In het werken met adaptat iepaden ligt onze focus o p de volgende punten : 

• Het verbinden van korte-termijn bes liss ingen over de ruimtelijke inr icht ing en het 

wate rsysteem met lange-te rmijn opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Er 

wordt daa rb ij reken ing gehouden met zowel discrete plausibe le t oekomsten, zoals de 
deltascena r io's, als met de bandbreedte van continue ver lopende va r iabelen zoals de 

zeesp iege lst ijging (z ie ook Figuur 3); 

• Het werken met beslisvolgordes/ontwikkelpaden in plaats van eind beelden 

('adaptat iepaden' of 'beslisvolgordes'). We willen bepalen wanneer bepaalde fact oren, zoa ls 

een concrete waarde van zeespiegelstijging of een toename in verwacht e neerslag, nod ig 

zij n voor een systeemaanpassing. Tim ing is hie rin cruciaal, we wil len derha lve tijdvenste rs in 
beeld brengen . Hierin moeten we een afweging maken van de risico's van t e laat ingr ij pen 

(onder investeren) tegenover maatregelen te vroeg nemen (over investe ren). 

• Aanpa kken van onzeke rheid in de toekomst . Niet alleen klimaatverandering en 

zeesp iege lst ijging kennen een toenemende mate van onzeke rhe id naa rmat e er ve rder wo rdt 

gekeken. Een int egrale aanpa k brengt ook st edelijke inricht ing, natuu rontwikkeling, en 

verwachte bevolk ingsgroei met zich mee. Met deze adapt ieve st rategie willen we juist die 

onzekerhe id aanpakken (Figuur 3). 

Be langr ijke aandachtspunten d ie we mee kunnen nemen in het ontwikke len van de adapt atie paden 

zijn : 

• De invloed van zeesp iege lsti jging op afvoer via het Drongelens Kanaal en Crèvecoeu r. Het 

Maas peil bij de sluis bij Drongelen is ongevee r 1.20 met er lager dan bij Crèvecoeu r . Echt er 

hoe ve rder benedenst rooms des te meer een verdere st ijging van de zeespiegel invloed 

heeft op het waterpeil in de Maas; 

• De kana len reageren anders dan de bekensysteem op een hoge aanvoer van (heme l)water. 

Een kanaal voert wate r sne l af. We w ill en die relat ie onderzoe ken , ook met de vraag of de 

kanalen kunnen bijd ragen bij afvoer van hoogwater op de Maas & regionaal systeem of 

zorgen voo r aanvoer bij d roogte; 

• Landelijke systeemmaat regelen nab ij de kust beïnvloeden indi rect de aanpassingen die 
nod ig zijn ter hoogte van 's-Hertogen bosch. De sluit ing van b.v. de Maeslant kering za l met 

een stijgende zeespiegel vaker plaat s gaan vinden. Dit verhoogt de kans op samenvallen van 

een hoogwatergo lf op de Maas met het niet kunnen afvoeren naar zee; 

5 Zi e : Hand re iking Adaptief Del tamanage me nt, Stra tellige nce Suppo rt (a ugustus 2012), Gigi van Rhee. 
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• De samenhang met Crèvecoeur als een belangr ij k cultuu rhistor is ch schakelstuk waa r ook 

kansen liggen voor een com binat ie met rivi erver ruim ing en natuu rontwikkeling in de 

omliggende uite rwaa rd; 

• Nat uurontwikke ling en zichtbaa r maken van lin ie 1629 in de Henr iettewaa rd die mee 

kunnen wegen in de toekomstige ruimte lij ke in r icht ing van het gebied. 

Doel is ook om bestuu rlijke belangen hierin te verwe rken, zoa ls welke act ies moeten wanneer 
genomen worden, tot wannee r kunnen andere opt ies worden o pgehouden . Belangr ijk is ook goed in 

kaart te brengen we lke maatrege len niet te rugged raa id kunnen worden. 

In dit spoor w illen we bijd ragen aan de aanpak bij verschillende afvoeren o p de Maas, bij laag water 

(d roogte r ivie r en omgeving), hoogwater tot ca. eens in de 200 jaa r (overstrom ingen uit het 

regionale systeem) en normgevende waterst anden van de dijk boven eens in de 3000 jaa r 

(hoogwaterveiligheid r ivie r). Dat willen we voo r de korte termijn en voor de lange term ijn. De 

uitkomst dient ook een t weedelig doe l, 1) als aanzet voor op lossingen voor de hoogwat er 

problematiek rondom 's-Hert ogenbosch met een doorkijk voorbij 2050 en 2) als input voo r het 

programma IRM ze lf. 

B 
Voldoende zeker 

• •• 

Verschillende 
discrete uitkomsten 

Een !continue) 
bandbreedte 

Focus adaptief delta management 

t 
Volledig 
onzeker 

Figuur 3: Illustratie van vormen van onzekerheid. De focus van adaptief deltamanagement richt zich op B) factoren die 
onzeker zijn maar waarbij een beperkt aantal uitkomsten mogelijk (b.v. dijkdoorbraak) is en op C) Factoren waarbij de 
onzekerheid binnen een bandbreedte blijft die over verloop van tijd toeneemt (b.v. zeespiegelstijging). Bron: Handreiking 
Adoptief Deltomonogement (Gigi van Rhee), 2012. 

2.4 Gerelateerde projecten en thema's 

Di rect gerelatee rde projecten 

Er zijn mogelijk een aanta l projecten waa rin kenn isvragen geste ld worden d ie van belang zijn voor 

de IRM-pilot en vice versa. Op de eerst plaats zijn dat het HoWaBo 2.0 project en het WATAK. Deze 

IRM-p ilot levert met name informat ie voor HoWaBo 2.0, wat de regionale wate ropgave onderzoekt, 

bet reft de midden afvoer op de Maas op zowel de korte als lange t ermij n. Het WATAK gaat over de 

aan- en afvoe r v ia de kana len waar wel moge lij k kansen liggen betreft ext ra wateraf voe r bij hoge 

neerslag (Tabel 1) . 
Tabel 1: Samenhang van deze IRM-pilot met HoWaBo 2.0 en WA TAK betreft de termijn en rivierafvoer (horizontaal) en de 
opgave en thematiek (verticaal) . 

Ko rte te rm ijn Lange termijn 

Maasafvoer laag Maasafvoer midde n {TS0-200) IRM-pi lot (spoor 2) 

Regiona le wateropgave HoWaBo 2.0 

Waterstand Maas b ij 1/ 120 IRM-pilot (spoor 1) 

Kanale n WATAK WATAK? 
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Andere projecten w aar kennis uit voort komen d ie van be lang is voo r deze IRM -pilot zijn het 

kennisp rogram ma zeesp iege lst ij ging en het KNMI klimaat signaa l 2021 w aa r in res pect ievelijk nieuw 

inzichten in zeesp iegelst ijging en klim aatscenario's worden geleverd de ko mende jare n. Daa rnaast 

leve ren w e uiteraa rd een bijd rage aan het IRM proces ze lf, waar in we bijd ragen aan de ontwikkeling 
va n de IRM-w erkwijze binnen het prakt ij kn etwerk (Zie ook 4.1). Ook wordt er sa men gewerkt met 

andere IRM -pilot s waar in vanuit beide kanten ke nnis kan w orden overged rage n. 

Voor gerichte uitw isse li ng van kenn is en kund e in het r ivierengebied kunnen we ook putten uit het 
IRM prakt ijknetwe rk. Daarnaast kunnen we op gezette momenten expe rts meenemen in de 

d ilem ma's d ie spelen en ze mee lat en denken in het oploss en hiervan. Dit ku nnen bet ro kkenen zijn 

binnen het Delt aprog ramma Maas, v ia bijvoorbee ld de Inhoudelijke Werkgroep M aas (IWM). Ook 

kan hier act ief een koppeling w o rden gemaakt met andere lopende programm a's , zoa ls het HWBP. 

Tabel 2: Lijst met projecten gerelateerd aan de IRM-pilot. 

Project Contactpersoon Organisati e 

Dire ct gerelat eerde proj ecten 1 

HoWaBo 2.0 Wat erschap Aa en M aas 

WATAK RWS-ZN 

Integraal Riviermanagement {IRM } M inisterie l&W 

Delta p rogramma Ma as (DPM) RWS/Deltaprogra mm a 

Hoogwat erbescherm ingsprogramma (HWBP ) M ogelij k ook via DPM 

Kenn isprogra mma zeespiegelstij gi ng RWS 

KNM I klimaatsignaal 2021 KNM I / Delta res 

AUM Bedijkt e Maas Regioproces Bedijkte M aa s 

Systeemmaatregelen 

Project flessenh a Is Oeffe lt Wat erschap Aa en M aas 

IRM -pilot Land hoofd Gelderse zijde A2 (5)( 1 )(2e) Wat erschap Aa en M aas 

IRM -pilot A lem Wat erschap Aa en M aas 

IRM -pilot M aasoevers {o.a.) Provincie Limburg 

M eekoppelkansen 

Dij kt raje ct Lith -Bokhoven Wat erschap Aa en M aas 

Groene Delt a Gemeente 's-Hertogenbosch 

Integraal wate rbeheer :i3emee nte 's-H ertogenbosch 

Natuurontwikke li ng Henriettewaa rd Gemeente 's-Hertogenbosch 

Slim Waterm anage me nt Waterschap Aa en M aas 

KRW ma at rege len Wat erschap Aa en M aas 

Pro ject en bet ref t syst eemmaat rege len 

Zoa ls genoemd in spoor 1 w il len w e ook concret e systeemm aat regelen be kijken (Figuu r 2 ), waarmee 

bijvoo rbee ld de project en bij Oeffelt, de A2-bru g, Alem een bijd rage ku nnen levere n. Andere IRM

pilot projecten o p de M aas, zoa ls bij M aast r icht en Venlo, behandelen ook syst eemmaat rege len 

waa rvan nog o nderzocht moet wo rden wat de mogelijke inv loed is op de w at ers t and bij de 's

Hert ogenbosch voor de laag t ot midden afvoe rgo lven. 

M eekoppe lkansen (technisch en ruimte li jk) 

M et name op de langere t ermijn en in het licht van int egraa l werken zij n er een aant al project en en 

programma's w aa rin meekoppelkansen kunnen worden gezocht (Tabel 2 ). 
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3. Organisatie 

3. 1 Sa menste lli ng projecttea m 

Naam Organisatie D-1 i .. -~+•- in n•-•-~• 

WAM - Waterve ilighe id 

WAM - Grondzak. & Inrichting 

WAM - Grondzak. & Inr ichting 
(5)(1 )(2e) 

WAM - Beleid & Advies 

WAM - Waterve ilighe id Bestuur li jke afsp raken, SD M, IRM 

Provincie Noord Brabant Waterveilighe id - eerste contactpersoon 

Provincie Noord Brabant IRM, bestuur lij k, SDM 

(5)(1 )(2e) Rij kswaterstaat - ZN IRM, kanal en RWS, WATAK 

Deltaprogramma Maas Inhoude lij k, ke nnisprogramma's, IR M 

Gemeente ' s-Hertogenbosch Bestuur li jke afsp raken en externe projecten 

Gemeente 's-Hertogenbosch (5)(1)(2e) 
1 

Provincie Noord Brabant Wate rover last 

Waterschap Lim burg Waterve ilighe id, IR M, agenda lid 

Waterschap Rivierenland Waterve ilighe id, agenda lid 

3.2 Organisatie in relatie tot Ho WaBo 2.0 

Figuur 4: Netwerk organisatie van project IRM-Pilot in relatie tot andere aspect betreft de hoogwaterberging van Den 
Bosch . Deze drie aspecten worden overzien in het kernteam, waarin wordt bijgedragen door de IRM-pilot. 

De IRM -pilot heeft ee n d irecte l ink met het kernt ea m van HoW aBo 2.0, w at is sam engevat in het 

d iagra m in Figuu r 5. Dit bevat naast de p ilot ook een proces r icht ing de ca lamite iten o rgan isat ie (het 

h ie r-en-nu) en de v ragen d ie w o rden aa nge pakt b innen HoWaB o 2.0 ze lf . De IRM -p il ot faciliteert d us 

de ken nisvrage n betreft de korte en lange term ij n samen, maa r ge r icht op de hoogwaterafvoer van 

de Maas. 
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3.3 Governance 

Met deze pilot wordt op meerdere niveaus samengewerkt. Op het bestuu r lijke niveau is er een 
d irecte link met de stuurgroep van HoWaBo 2.0. Op al deze drie niveaus komen de groepen te rug 

d ie be lang en verant woo rdelijkheid hebben, op de ee rste plaats zijn dit de dr ie organisat ies die 

bijd ragen aan de financie r ing van deze pil ot, namelij k: het min isterie l&W (of RWS), de Provincie 

Noord-B rabant en Wate rschap Aa en Maas. Voor de IRM-p ilot is het ee rst e aanspreekpunt: 

o WSAM: (5)(1 )(2e) IRM-p ilot), (5)( 1)(2e) HoWaBo 2.0) 

o Prov. N-B: (5)(1)(2e) -p ilot ), (5)(1)(2e) IRM, SDM) 

o Min l&W, RWS: (5H1l(2e) RM) en (5)( 1)(2e) (RWS-ZN) 

Opd rachtgeversniveau : di rectie mana ement; 

o WAM: ( o pdrachtgeve r) 

o Prov. N-B:r=======---1 
o Min. l&W ~-----~ 

Bestuu r lij k (St uu rgroep HoWaBo): 
o WAM : (5)(1)(2e) ok link naa r IRM/SDM nieuwe d ij kgraaf Ma rio Jacobs). 
o (5)(1 )(2e) 

0 (5)( 1 )(2e) RWS)? 

Binnen Wate rschap Aa en Maas hebben we een direct e link met het kernteam van HoWaBo 2.0 en 

ande re organisat ies d ie ook samenkomen in de procesg roep van HoWaBo {Figu ur 5). Ve rslaggeving 

op best uu rlij k niveau geschied via de HoWaBo stuu rgroep, IRM en het Deltaprogramma Maas. 

Uitkomsten van de IRM-p ilot die wat betekenen voor HoWaBo en/of IRM kunnen hierin besp roken 

worden, d it gebeu rt ook via SDM (vanu it de ABG) en SG- IRM. 

DB/AB van Dommel en 

AM 

Directeurenoverleg: 
Capac rte1t en midde len 

Figuur 5: Govemonce structuur 

GS/PS van PNB 

Bestuurlijk overleg 
Bestuurders van 

Ge mee nten, WA M, Do mme l, RWS, 
PN B 

Procesgroep 
Gem eenten, WAM, Dommel, RWS, 

PNB 
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4. Communicatieplan 

4.1 IRM praktijknetwerk6 

Binnen het programma IRM zijn er inm idde ls negen pilots aa ngewezen: drie langs de Rijn en zes 

langs de M aas. Voor het program ma vorm en ze de idea le plek voo r all e part ijen om te leren, en t e 

bouwen aan een netwerk w aa rin we elkaa r steeds beter weten te be reiken. 

Naast de pilot project en kunnen er langs de r iv ier ve le voorbee ldproject en gevonden worden d ie een 

integraa l ka rakter hebben (lopende projecten, afgeronde projecten en ook m islukte project en). Om 
de lessen en e rva ringen uit de verschill ende pilot projecten te halen en te groeien naar een IRM

werkw ijze wordt het prakt ij knetwerk IRM opgezet. St reven is om in het najaar van 2021 een eerste 

startbijeen komst te organiseren. 

In het netwerk wo rden d rie doelen nagestreefd : 

• Het mede ontw ikkelen van de IRM we rkw ijze (integrat ie, governance, financ ier ing en 

o rga nisat ie) vanu it de prakt ijk van geb iedsontwikkeling/ projecten. 

• De verb ind ing t ussen prog ramma en projecten ve rste rken. Op projectn iveau w illen we 

ontdekken wat de be lemmeringen zij n bij integraa l werken , en wat dat betekent voor o nze 

opgave op prog ramman iveau. Ook zorgt een korte re lij n met projecten dat we he n sne ller 

op vlieghoogte kunnen brengen over wat w e met IRM beogen. 

• De verb ind ing t ussen projecten onder li ng verste rken. Een inhoudelij k netwerk fac iliteren 

voor een IRM -gemeenschap, zodat men elkaa r steeds beter w eet te v inden op 

projectn iveau, kenn is kan wo rden ove rged ragen en , IRM steeds mee r gaat leven bij Rij k, 

prov inc ies, waterschap pen en gemeentes. Zo zorgen we dat IRM geen pap ieren t ij ger wordt, 

maa r dat men ook op de werkv loe r bij betro kke n part ij en klaa r is om aan IRM te gaan 

we rken 

De pilotprojecten profite ren via het netwerk van besch ikba re kenn is en ervar ing, krijgen meer 

inz icht in wat er van hen verwac ht wordt, en er kan mee r momentu m en aandacht voor hen 

gegenereerd worden. Het prog ramma profitee rt van de ge lee rde les sen en benut de pilot projecten 

als voed ingsbode m. 

Be langr ij ke kaders d ie zijn meegenomen is dat het netwerk niet bedoe ld is voor best uurders, maar 

voo r projectleiders, am btenaren en andere betrokkenen op "werkvloern iveau". Het netwerk moet 

goed aans luiten bij bestaande over legstructuren, zoa ls bestaand in het De ltaprogramma M aas , en 

flex ibel zijn n.a.v. wen sen van de bet rokkenen. 

4.2 Kenn isvragen in andere programma's 

Het is belangr ij k dat de kenn isvragen d ie in de IRM -Pilot gesteld worden ook sa menhangen met 

ande re kenn isopgaven binnen bijvoorbee ld het reg ioproces Bed ij kte M aas en de Inhoude lij ke 

W erkgroep Maas (onderdeel van De lt aprog ramma Maas). 

M iddels de Inhoudelij ke Werkgroep M aas (zie ook 2.4) w erken we aan een gedee ld kennisniveau en 

bewaken we met elkaar de uitgangspunten d ie we gebru iken bij onde rzoek, projecten en beheer en 

onderhoud langs de gehele Maas. Andere kennisprogramma's" 

5. Fasering en planning 
6 De tekst komt grotendeels uit de bij lage SDM 20.04.02d - Memo Prakt ijknetwerk IRM 
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Afspraken en fasering per 7 mei 

27 m ei 

8 j uni 

IWM special sessie klimaat , hoogwat ergolven en Grade 

we rkgroep overleg 

Nog toevoegen aan fi guur: co nnectie van spoor 1 naar spoor 2 (met nam e uitkom sten en kanalen) 

~ 

~ 

SPOOR 1 
, OND~RZOEX -, ,' - - ÜITl(<>MST-VOOR - - - - - - -

SYSTEEMWERl<ING 1 1 HoWaBo 2.0 
1 1 

: ( PLAN UITWERKING ' -···ç 1 1 
systll!t!mwerking MIIU 1 1 

ONDERZOEK 
SYSTEEMMAATREGElEN 

-··-·Ç 1 1 

op1oluizl!'n 1 1 

ONDERZOEK 
KANS WATEROVERLAST 

1 1 ~--~-op reglonal~ ~)'stci;:m 

ONDERZOEK 
KANAAL SYSTEEM --ç 1 1 ~-~--~-s.amenihang WATM 1 ' kanali!ti aan al'Yol!!!r 

BEPALEN 
----------- AANBEVELINGEN -----------

SPOOR2 
,---------------~ ,---------------, 

ONDERZOEK 1 1 UITKOMSTVOOR 
ADAPTATIEPAOEN PROGRAMMA IRM 

i [ 
1 1 

) PLAN UITWERKING 

··-····- Ç 1 1 

en cntek~flieid 1 1 

WERKSESSIES 

ç ONTWI KKE LPADEN 

Ëxp~r'~$i(!~ 
1 1 

AWpl6t/epaden 
ONDERZOEK 

ONTWIKKELPADEN 

1 1 

ONDERZOEK 
ADAPTATIE STRATEGIE 

1 1 
1 1 

BEPALEN ----------- AANBEVELI NGEN 

Figuur 6: Globale tijdlijn von het project met de wisselwerking van de twee sporen met HoWoBo 2.0 (spoor 1} en het 
programma IRM (spoor 2). 

2021 2022 

Algemeen K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

Werkgr oep elke 3 w eken 

Invulling Projectplan 

Stuurgr oep HoWa Bo 30 mr t 

ABG Delta Maas 23 feb 1 jun 14 sep 23 nov 

Stuurgroep Delta Maas 10 mrt 23iun 6 okt 15 dec 

SG-IRM 8 apr 1 ju l 

IWM 25 mrt 1 ju l 14 okt 

BO-M IRT ??-nov 

Spoor 1 - HoWaBo 2.0 

Opst ellen PvA, vragen 

Expert sessie systeemwerking 1 

Onderzoek syst eemw erking 

Onder2oek kans overstromin gen 1 

Onder2oek kanal en 1 1 

Bepalen aanbevelingen 1 

Spoor 2 - IRM leervragen 

Opst ellen PvA 

Werksessies knikpunt en & on 2eker 1 

Werksessie ontwikkelpaden 1 

Expertsessies adapt at ie paden 1 1 

Onderzoek on twikk el paden 1 1 

Onder2oek adapt at ie st rategie 1 1 

Bepalen aanbeveli ngen 1 

M eetmomenten / rapportage 

Invloed systeemwerking slui2en 1 

Invloed r egionale systeem 

~ Bepalen bijd rage kanalen afvoer 

Ui twerken invloed afvoer Maas 

Samenhang WATAK-HoW aBo-lRM 
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Plan ning bevat : 

• Tussen prod ucten, zoa ls, werkpakketen. W erksess ie, terugkoppe li ng 

bestu u r/ lRM/ omgevi ng. 

• Meetmomenten om tus senvragen en IRM leervragen te beantw oorden. 

• Act iv it eiten, werkoverleggen 

• Toelicht ing we rksess ies 
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6. Financiën 

Het van belang om de bet ro kken heid van het minister ie van l&W enRWS helde r te krij gen op alle 

d rie de niveaus . Ko rtom er is vooral orga nisat or isch nu het nod ige uit te lij ne n, zie H5.2. 

Uit de Bo-M IRT: 

Het Rijk en reg io d rage n 50/50 de kosten, eerste ind icat ie is€ 0, 5 miljoen in t ot aal. De bijdrage 

bestaat uit € 250.000 van het Rijk,€ 125.000 van uit W ate rschap Aa en M aas en€ 125. 000 vanuit 
provincie Noord-Brabant over de hele per iode van 2 jaa r. 

Middels brieven zijn verzonden na_a_r: ____ ~ 

• Provincie Noord Brabant (j (5)(1)(2e) lmet l (5)(1 )(2e) f in cc. 
;==-----'=====-----------------~ 

• DGW 5.1.2e -cont act vi a~l _________ (5_)(_1)_(2_e_) ________ ~ 
en (5)(1 )(2e) (RWS-ZN) . 
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Bij lage 1: IRM deel uit Kame rbrief afspraken lijst BO-mirt 25 en 26 november 2020 

Punt 26, pagina 29 van Bijlage kamerbrief afsprakenlijst BO-mirt 25 en 26 november 2020 

Hoogwate rveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur 

• Rijk en reg ionale part ij en onderzoeken samen de haa lbaa rheid van een samenhangende 

gebiedsontwikkeling; waterschap Aa en Maas is init iat ief nemende pa rtij. Als eerste st ap is het 

uitwerken van kennisvragen aan de o rde, hiervoor dragen Rij k en regio 50/50 de kosten, eerste 

indicatie is€ 0,5 miljoen voor 2021 en 2022. De regiona le bij d rage bestaat uit€ 125.000 vanuit 

Waterschap Aa en Maas en€ 125.000 vanuit provincie Noord-Brabant. 

• Leervraag IRM: Het verbinden van Maas-opgaven aan opgaven vanuit reg ionale watersystemen 

Aa en Dommel in samenhang met de ont wikkeling van natuur en cultuu rhistor ie. 
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Bij lage 2: Uit Hoogwatertoets Den Bosch methode en uitgangspunten (Vers ie 25-6-2019) 

Timing pieken in afvoergolven van de Maas, de Dommel en de Aa 
Voor de Hoogwatert oets Den Bosch is gekozen voo r het ge li jktijdig opt reden van de hoogwaters van 

de Maas en het regionale systeem (Dommel en Aa). 

Het gelijkt ijd ig opt reden is het gevolg van een neerslagfront in het Maasst roomgeb ied en dat maakt 

dat de beide gebeurtenissen niet onafhankeli jk zijn . In het ver leden is vee l aandacht geschonken aan 

het samenvallen van de pieken van de golven van de Maas en de golven van de Dommel en de Aa: 

de timing of coïnc identie. Lang is er van uitgegaan dat de kans op het samenvallen van de pieken 

ongeveer 0,8 is (CoBeMa 1996). 

Geertsema et al. (2018) hebben recent opn ieuw aangetoond dat de nee rslag in ooste lijk Noord

Brabant is gecorreleerd met de neerslag in het st roomgebied van de Maas. Ook hebben zij de 9 

hoogst e afvoe rgolven van de Maas tussen 1999 en 2015 geana lyseerd (tabe l 1) . Zij conc luderen dat 

de duu r va n de Maas hoogwatergolven (gemiddeld 9 dagen) zoveel groter is dan het verschil tussen 

optreden van de afvoe rpieken in de Dommel, Aa en de Maas (tabel 2) dat er altijd sp rake is van 

coïncident ie tij dens hoogwatersituaties. De kans op het samenvallen van de p ieken is dan 1. 

Het aant al besch ikbare en daardoor ook het door Geertsema et a l. (2018 ) gebruikte aantal 

waarnemingen is bepe rkt. Daarnaast zijn in de pe r iode waarvoor met ingen besch ikbaar zij n diverse 

verander ingen in de watersyste men gereal isee rd en is een klimaatt rend zicht baa r geworden. Dat 

maa kt het last ig u it spraken te doen voo r golven met grotere herhalingstijden en moet rekening 

worden gehouden met grote onzekerheden. 
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