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MANAGEMENTSAMENVATTING
De Afsluitdijk is een icoon voor Nederland. Naast grote voordelen voor de veiligheid en economische ontwikkeling, heeft de dijk ook een grote negatieve ecologische impact gehad. De Zuiderzee werd afgesloten van
de Waddenzee en veranderde in een zoete binnenzee zonder getijdenwerking; het IJsselmeer. Vissen als
zalm, paling en spiering ondervinden hinder van deze ecologische barrière. Veel populaties trekvissen staan
dan ook onder grote druk. De “Vismigratierivier Afsluitdijk” (VMR), onderdeel van het programma “De Nieuwe
Afsluitdijk” (DNA), is een uniek project om deze barrière op te heffen. Het ontwerp van de VMR, gelegen net
ten westen van het spuicomplex Kornwerderzand, heeft als kerndoel het (opnieuw) mogelijk maken van vismigratie van de Waddenzee naar het IJsselmeer en vice versa. Deze nieuwe doorgang door de afsluitdijk zal
worden ingebed in een ontwerp dat zorgt voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water (en andersom) met een natuurlijke, zandige inrichting. Echter, zowel de primaire functies van de afsluitdijk en het
spuicomplex, als het zoetwater karakter van het IJsselmeer, mogen niet in het geding komen. Zo komt men
tot de volgende functie eisen voor het ontwerp van de VMR:
•

•

•
•
•

Vismigratie: Verbinden van de natuurgebieden Waddenzee en IJsselmeer en daarmee het bevorderen van de migratie van verschillende doelsoorten. De VMR dient hiervoor zoveel mogelijk “open”
(passeerbaar) te zijn, een zo groot mogelijk getijprisma te kennen, een geleidelijke transitiezone te
hebben wat betreft zout-zoet en migratie mogelijk te maken voor zowel sterke als zwakke zwemmers.
Waterveiligheid: De waterveiligheid mag niet in het geding komen en het ontwerp van de VMR mag
geen meetbare negatieve invloed hebben op de spuicapaciteit van het nabijgelegen spuicomplex
Kornwerderzand.
Zoutintrusie: Er mag geen verhoging van de zoutlast op het IJsselmeer optreden.
Onderhoudsarm: Het ontwerp dient onderhoudsarm te zijn. Het is daarmee van groot belang dat de
zandige delen van de VMR morfologisch stabiel zijn.
Klimaatbestendig: Het ontwerp dient voorbereid te zijn op de verandering in randvoorwaarden gerelateerd aan klimaatverandering.

Deze functie eisen hebben geresulteerd in het huidig ontwerp van de VMR in combinatie met een aantal sturende elementen welke zijn opgenomen in het systeem (DO 6.0). Als de VMR van de Waddenzee naar het
IJsselmeer wordt doorlopen, komt men achtereenvolgens verschillende elementen tegen die verschillende
functies vervullen. De toegang tot de VMR wordt gevormd door een tweetal inzwemopening door de westelijke strekdam van de spuikom te Kornwerderzand. Hieraan grenzend bevindt zich het zandige estuariene
deel Waddenzee met centraal daarin gelegen een vogeleiland. Middels een doorlaatmiddel door de Afsluitdijk wordt toegang verkregen tot het deel van de VMR ten zuiden van de Afsluitdijk. Dit doorlaatmiddel
bestaat uit een breder deel voor de getijdenwerking in de VMR en een smaller deel met een vistrap voor de
vismigratie. Met dit doorlaatmiddel kan de VMR deels gestuurd worden. Direct ten zuiden hiervan bevindt
zich het zandige estuariene deel IJsselmeer. Vervolgens komt men in het rivierdeel IJsselmeer. Dit deel bestaat uit 8 bochtstukken en evenzoveel rechte stukken met een meanderend karakter. Ook dit deel is
voornamelijk zandig uitgevoerd. In het begin van het rivierdeel bevindt zich een test- en observatiemiddel.
Het rivierdeel is goed voor 2750 m van de totale lengte van 4000 m. Tot slot bevindt zich aan het einde van
het rivierdeel een afsluitmiddel dat toegang verleend tot het IJsselmeer. Ook het afsluitmiddel is uitgerust
met sturende elementen, bestaande uit dubbele puntdeuren welke sluiten op het getij en afzonderlijk sluitbare vispassages aan beide zijden.
Vismigratie. De vispassages parallel aan de sturende elementen in de VMR zijn in principe altijd open. Alleen in het geval van een hoge waterstand op de Waddenzee (bijv. stormvloed) sluit de kering in het
doorlaatmiddel. Het afsluitmiddel sluit enkel volledig in het geval dat het zout tot het afsluitmiddel dreigt op te
rukken. Simulaties tonen aan dat deze situaties slechts enkele malen per jaar voorkomen. De rest van het
jaar is de VMR open voor vismigratie. De vloed wordt dan maximaal binnengelaten in de VMR; de vloed waterstand in het estuariene deel IJsselmeer volgt de vloed waterstand op de Waddenzee tot op enkele
centimeters. Dit resulteert in een zo groot mogelijk instroom van vissen tijdens vloed. Door het veelal natuurlijke karakter van de VMR, is er genoeg mogelijkheid tot schuilen tijdens eb(stroming) in de VMR. Numerieke
simulaties tonen aan dat de overgang van zout naar zoet zeer geleidelijk verloopt over de lengte van de
VMR. Afhankelijk van de omstandigheden verschuift deze zout-zoet overgang geleidelijk door de VMR.
Een separate vis-ecologische toetsing toont aan dat de VMR migratie mogelijk maakt voor alle doelsoorten.
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Hierbij is gekeken naar in- en uitstromende volumes tijdens het getij, duur en maxima van stroomsnelheden,
de zout-zoet overgang, turbulentie en sedimentatie potentieel.
Waterveiligheid. De primaire waterkerende functie van de Afsluitdijk is geborgd door middel van een schuif
ter hoogte van het noordelijke uiteinde van het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk. Deze schuif wordt beheerd
door Rijkswaterstaat en opereert separaat van de andere sturende elementen van de VMR. Bij het sluiten
van dit kerende element wordt het gehele doorlaatmiddel afgesloten.
Aan de hand van een hydrodynamisch model is aangetoond dat het ontwerp van de VMR geen meetbaar
negatief effect heeft op de spuicapaciteit van het spuicomplex Kornwerderzand.
Zoutintrusie. De gemiddelde waterstand op de Waddenzee ligt enkele tientallen centimeters hoger dan het
gemiddelde peil van het IJsselmeer. Sturing van het getij is daarom nodig om zoutintrusie op het IJsselmeer
te kunnen voorkomen. Simulaties laten zien dat er minstens anderhalf keer zoveel water uit moet stromen
tijdens eb als dat er binnenkomt tijdens vloed. Doordat tijdens vloed de puntdeuren in het afsluitmiddel sluiten wordt de VMR als het ware enkel gevuld. Tijdens eb in de VMR openen de puntdeuren en wordt het zout
doorlopend en vrijwel volledig teruggedrongen met zoet water vanuit het IJsselmeer. Bij de juiste sturing is
het mogelijk in vrijwel elke situatie de eerdergenoemde factor anderhalf te halen. In de gevallen dat deze
factor niet behaald kan worden door een te laag (eb)verval over de VMR, vervult het rivierdeel door zijn
lengte een bufferwerking. Pas als deze situatie enkele getijden aanhoudt, zal het afsluitmiddel inclusief vispassages geheel gesloten moeten worden om zoutintrusie te voorkomen. Een dergelijke situatie doet zich
slechts zelden voor.
Onderhoudsarm. Deze functie eis resulteert in een criterium voor de maximale stroomsnelheid in de zandige delen van de VMR. Sturende elementen worden hard uitgevoerd met bodembescherming in beide
aanstroomrichtingen. Sturende elementen kunnen effectief worden ingezet om, indien nodig, de eb en/of
vloed debieten in het systeem te knijpen en daarmee de stroomsnelheid te reduceren. Op basis van de
maximaal waargenomen stroomsnelheden en turbulentie in de uitgevoerde simulaties, kan worden aangenomen dat het in zand uitgevoerde deel van de VMR een morfologische inspeelperiode zal ondergaan, waarna
het morfologisch stabiel zal zijn.
Klimaatbestendig. De KNMI klimaatscenario’s betreffen veranderingen in meerdere randvoorwaarden voor
de VMR. Met name de stijgende zeespiegel is hierbij van belang. Effectief zorgt dit op langere termijn voor
een afname in de capaciteit tot schoonspoelen van zout in de VMR, maar tevens ook een verhoging van de
instroom tijdens vloed en daarmee de instroom van vis. Onder de streep levert dit een verbetering op voor
de vismigratie.
Een andere factor die meespeelt is het stijgende IJsselmeerpeil. In de nabije toekomst zal, met name in het
voorjaar, een verhoging van het streefpeil van het IJsselmeer plaatsvinden. Dit resulteert in een verhoging
van de capaciteit tot schoonspoelen van zout van de VMR en daarmee een verhoging van de jaargemiddelde functionaliteit van de VMR.
De conclusie is dat het VMR ontwerp daarmee voldoende robuust is voor een levensduur van 25 jaar. De
verwachting is dat, na deze periode, de levensduur relatief eenvoudig verlengt kan worden met nogmaals 25
jaar door middel van adaptief onderhoud.
Eindconclusie: Zoals aangetoond vervult het ontwerp haar ecologische rol door vismigratie mogelijk te maken voor alle beoogde doelsoorten. Het systeem is goed beheersbaar door het gebruik van meerdere
sturende elementen. Daarmee is de waterveiligheid gewaarborgd en is het mogelijk zoutintrusie op het IJsselmeer uit te sluiten. Het ontwerp heeft geen meetbare negatieve invloed op de spuicapaciteit van het
nabijgelegen spuicomplex Kornwerderzand. Tot slot is aangetoond dat de VMR een robuust systeem is en
daarmee klimaatbestendig voor de komende 25 jaar. Na deze periode is de verwachting dat de levensduur
van de VMR door middel van adaptief onderhoud relatief eenvoudig met nogmaals 25 jaar te verlengen is.
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DEEL I: WAT IS DE VRAAG?
1

INLEIDING

1.1

Achtergrond

De Afsluitdijk is een icoon voor Nederland. Naast grote voordelen voor de veiligheid en economische ontwikkeling van Noord-Nederland, heeft de dijk ook een grote negatieve ecologische impact gehad. De open
zeearm de Zuiderzee werd een zoete binnenzee zonder getijdenwerking. Twee van de grootste natuurgebieden van Nederland, de Waddenzee en het IJsselmeer, werden van elkaar gescheiden. Vissen als zalm,
paling en spiering hebben grote moeite met de ecologische barrière die de Afsluitdijk vormt. Veel populaties
trekvissen staan dan ook onder grote druk.
De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om de barrière voor trekvissen op te heffen. De deelnemende partijen willen de vissen weer de ruimte geven om hun paai-, leef- en opgroeigebieden te bereiken.
De kern van het project is de aanleg van een nieuwe doorgang door de Afsluitdijk, ingebed in een ontwerp
dat zorgt voor een geleidelijke overgang van zout naar zoet water (en andersom) met een natuurlijke inrichting.
Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en aan het vergroten van de afvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Bij de dijkversterking hebben de regionale (overheids)partijen een aantal
ambities centraal gesteld, gericht op de verduurzaming van de Afsluitdijk. Eén van de regionale initiatieven is
de aanleg van deze Vismigratierivier (VMR) door en nabij de Afsluitdijk, bij het spuicomplex van Kornwerderzand.
De VMR is een initiatief van de Waddenvereniging, Stichting Het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en de
Vereniging Vaste Vistuigen Noord. In samenwerking met It Fryske Gea en Rijkswaterstaat wordt het project
onder regie van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) uitgewerkt. In opdracht van DNA heeft het ‘Programma “Naar een Rijke Waddenzee” een onderzoek uitgevoerd naar de (technische) haalbaarheid van de
VMR. De resultaten zijn in januari 2013 gepubliceerd in het rapport “Vismigratierivier Afsluitdijk, Haalbaarheid en Projectplan” van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW, 2013).

1.2

Studie

Dit rapport beschrijft de hydraulische en ecologische toetsing van het definitieve ontwerp van de Vismigratierivier, die Arcadis in opdracht van de Provincie Fryslân heeft uitgevoerd. Het werk is uitgevoerd ter
ondersteuning van het definitieve ontwerp versie D6.0 (Sweco, 2018) van de Vismigratierivier, dat door
Sweco (voorheen Grontmij) is gemaakt. De ecologische toetsing bouwt voort op een eerdere ecologische
toetsing en is met ondersteuning van Arcadis door OAK consultants B.V. uitgevoerd (Hoofdstukken 5 en
7.2).
De simulaties bouwen voort op een eerdere functionele toetsing van het voorlopige ontwerp (VO), zoals dat
begin 2015 en in 2016 is uitgevoerd. Dat werk is vastgelegd in een drietal rapporten:
•
•
•

Toets hydraulisch functioneren Vismigratierivier, Arcadis, april 2015 (Arcadis, 2015a)
Ecologische beoordeling hydraulische evaluatie Vismigratierivier, Arcadis, april 2015 (Arcadis, 2015b)
Vismigratierivier Afsluitdijk, Hydraulische en ecologische toetsing van het ontwerp, Arcadis, juni 2016
(Arcadis, 2016a).

Naar aanleiding van deze eerdere toetsen is het ontwerp geoptimaliseerd. Delen van deze rapporten zijn in
dit rapport overgenomen. De finale hydrodynamische toetsing heeft plaatsgevonden eind 2017 en begin
2018.
Tot slot heeft naar aanleiding van inzichten op basis van een visexpert sessie eind maart 2018 een aanvullende toetsing plaatsgevonden. Deze toetsing betrof het verplaatsen van de hydraulische weerstanden in het
rivierdeel van de VMR uit de bochtstukken naar de rechte stukken. Dit om de vismigratie te bevorderen.
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1.3

Opgave (toetsing)

De opgave van dit rapport is de ondersteuning van het Definitief Ontwerp van de VMR. Dit omvat de toetsing
van het DO aan de hand van hydrodynamische simulaties van de VMR.
Toetsing vindt plaats op basis van de twee functie-eisen die overgenomen zijn uit de Ontwerpnota Vismigratierivier:
•
•

Functie 1: Faciliteren vismigratie.
Functie 3: Scheiden van zoet en zout water.

De toets criteria die volgen uit deze functie-eisen zijn in meer detail beschouwd in paragraaf 2.2.

1.4

Naamgeving, sturing

1.4.1

Naamgeving, schematisatie en bodemligging

Om misverstanden over de naamgeving van onderdelen te voorkomen is in Figuur 1.1 een overzicht gegeven van de naamgeving, zoals in dit rapport en in het definitieve ontwerp van Sweco gebuikt:

Figuur 1.1

•

•

Naamgeving Vismigratierivier.

Spuikom.
De Spuikom is het komvormig waterbassin dat zich aan de Waddenzeezijde van de Lorentz spuisluizen
bevindt. De spuikom is ~465 m breed en ~760 m lang. De diepte in de spuikom loopt tot ongeveer 30 m.
Deze grote diepte is een gevolg van het geweld waarmee soms gespuid wordt. Het volume van de spuikom wordt geschat op 2,75 miljoen m 3. Dat geeft een gemiddelde diepte van ~8 m.
Lorentz Spuisluizen
De Lorentz spuisluizen vormen het noordoostelijke spuimiddel voor de afvoer van water van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Er zijn twee groepen spuisluizen, elk met 5 kokers van elk 12 meter breed en
4 meter hoog. In extreme gevallen kan er momentaan tot meer dan 3.000 m 3/s gespuid worden. Jaargemiddeld wordt er ongeveer 205 m 3/s door de spuisluizen geloosd.
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•
•

Binnen-spuikanaal.
Het binnen-spuikanaal is het toeleiding kanaal naar de Lorentz spuisluizen aan de IJsselmeerzijde van de
Afsluitdijk.
De Vismigratierivier (VMR)
De VMR bestaat uit:
• Twee Inzwem openingen in de Strekdam Waddenzee Oost die de spuikom deels omvat (zie Figuur
1.2);
• Het Estuariene deel Noord Waddenzee, bestaande uit twee geulen van de inzwemopeningen naar het
doorlaatmiddel en het Vogeleiland (zie Figuur 1.3);

Figuur 1.2

Schematisatie en bodemligging noordelijke inzwemopening

Het rooster is hier weggelaten omdat de
hoge resolutie anders alles wit zou maken, de rode lijn is een schematische
palenrij, die de doorstroom bemoeilijkt.

Figuur 1.3

Schematisatie en bodemligging estuariene deel noord Waddenzee en Vogeleiland
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De rode lijnen geven de positie van geleide
muren en vertical slots weer.

Figuur 1.4

•

•
•
•
•

•

Schematisatie en bodemligging Doorlaatmiddel Afsluitdijk, eerder ook Coupure genoemd

Het Doorlaatmiddel Afsluitdijk bestaat uit een breder deel van minstens 7 meter breed, opgedeeld in
verschillende doorlaatsecties en een daarvan geheel gescheiden smaller deel van 3 meter breed, uitgerust met vertical slots, beiden hebben een bodemligging van NAP -4 m. Zie Figuur 1.4. Het
Doorlaatmiddel is in eerdere ontwerpen ook wel Coupure genoemd;
Het Estuariene deel IJsselmeer is net ten zuiden van het doorlaatmiddel Afsluitdijk gelegen. Dit deel
bestaat opnieuw uit twee geulen en een centraal gelegen ondiepte. Zie Figuur 1.6;
De Meetlocatie, die zich tussen het estuariene deel IJsselmeer en het rivierdeel IJsselmeer bevindt
(zie Figuur 1.5);
Het Rivierdeel IJsselmeer (meanderende riviergedeelte) aan de IJsselmeer zijde van de Afsluitdijk,
tussen de meetlocatie en het afsluitmiddel. Zie Figuur 1.7;
Het Afsluitmiddel aan de IJsselmeerzijde van het rivierdeel IJsselmeer (zie Figuur 1.8).
Het Afsluitmiddel bestaat uit twee brede doorgangskanalen van elk 6 m breed met aan weerszijden
een vertical slot passage, voorzien van schuiven die dicht kunnen. De twee brede doorgangskanalen
zijn elk voorzien van een viertal puntdeuren. Twee gericht in de richting van de VMR, die automatisch
sluiten en openen op basis van de waterstandsverschillen over de deur. En twee gericht in de richting
van het IJsselmeer, die bedoeld zijn om handmatig te kunnen sluiten om een en ander droog te zetten. De automatische deuren (twee stuks per kanaal) zijn elk voorzien van twee rinketten, op
verschillende hoogten (een hoog en een laag in de verticaal). De afmeting van elke rinketschuif meet
0,4 bij 0,4 m. De rinketten worden gestuurd op basis van de zoutgehalten in de VMR en gaan helemaal dicht als het zout te dicht bij het Afsluitmiddel komt. De andere twee deuren hebben slechts een
rinketschuif, die bedoeld is om te nivelleren en handmatig sluiten mogelijk te maken.
Van de twee vertical slot passages staat de zuidelijke zo veel mogelijk open. De noordelijke staat
proefondervindelijk open, maar nooit tegelijk met de rinketten. Dus of de rinketten, of de noordelijke
vertical slot passage. Ook de vertical slot passages kunnen gesloten worden als het zout te dicht bij
het Afsluitmiddel komt.
De Klepduikers, die in deze modellering en rapportage slechts kort aan de orde komen (zie paragraaf
4.5.8).
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Figuur 1.5

Schematisatie en bodemligging meetlocatie, ook wel observatie locatie genoemd.

Het rooster is hier weggelaten omdat de
hoge resolutie anders alles wit zou maken.
De rode lijnen geven de positie van geleide
muren en strekdammen aan.

Figuur 1.6

Schematisatie en bodemligging estuariene deel IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk
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Het rooster is hier weggelaten omdat de hoge resolutie anders alles wit zou maken. De
rode lijnen geven de positie van geleide muren en strekdammen aan. De strekdammen dienen voor extra hydraulische weerstand in het systeem. Deze zijn beschouwd bij plaatsing in
de bochten als wel in de rechte stukken.
Figuur 1.7

Schematisatie en bodemligging rivierdeel IJsselmeer, ook wel technisch gedeelte VMR genoemd.

Figuur 1.8

Schematisatie en bodemligging afsluitmiddel

1.4.2

Sturing

1.4.2.1

Algemeen

Om het hydraulisch functioneren van de Vismigratierivier goed te kunnen sturen en de zoutindringing in alle
gevallen te voorkomen, zijn een aantal regelwerken voorzien in het ontwerp. Sturing vindt plaats door middel
van deze regelwerken, op basis van metingen van zout en waterstanden. Hieronder wordt voor elk van de
regelwerken uitgelegd waarvoor ze bedoeld zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden om de Vismigratierivier
optimaal te laten functioneren.
1. Het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk.
Dit doorlaatmiddel is opgesplitst in twee delen, gescheiden door een verticale wand: een smal deel van
3 m breed aan de oostzijde en een breed deel van 7 m breed aan de westzijde. Zie ook Figuur 1.4 en
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Figuur 1.9. In geval van stormvloeden wordt het gehele doorlaatmiddel volledig afgesloten om Delta veiligheid te kunnen garanderen.
In het smalle deel zijn 7 verticale schotten aanwezig, zogenaamde “vertical slots”. Deze schotten sluiten
driekwart van de doorsnede over de gehele hoogte af. Het smalle deel staat in principe altijd open, behalve in geval van stormvloed, zoals hierboven omschreven. De schotten zijn bedoeld om de stroming te
remmen en de vissen luwte te bieden.
In het brede deel zijn meerdere deelopeningen ontworpen met verschillende afmetingen die separaat te
sluiten zijn. Aan de westzijde een opening van 3 m. In het midden een opening van 2,5 m en aan de oostzijde een opening van 1,5 m. Dit maakt meerdere doorstroomconfiguraties mogelijk (zie Figuur 1.9).
Afhankelijk van de omstandigheden staat één of meerdere van de drie openingen tijdens de instroming
(vloed) open. Tijdens de uitstroming (eb) staat in principe alles open. Echter, indien de snelheden in het
technisch deel van de VMR te groot worden, kunnen één of meerdere openingen ook tijdens de eb gesloten worden. Een nadere uitleg wordt op de volgende bladzijde gegeven.

Figuur 1.9

Configuratie van de schuiven in het doorlaatmiddel in de Afsluitdijk

2. Het afsluitmiddel IJsselmeer.
Dit afsluitmiddel bestaat uit een viertal door wanden gescheiden kanaalsectiesmet diepte op NAP – 4,4
m, zie Figuur 1.8.
a. De middelste twee kanalen zijn elk 6 m breed en voorzien van puntdeuren met rinketschuiven. Deze
kanalen staan in beginsel alleen tijdens de uitstroming (eb) open en zijn bedoeld om de Vismigratierivier schoon te spoelen van zoutresten. De puntdeuren sluiten automatisch op de stroming. Bij vloed
dicht, bij eb open. Naast deze puntdeuren, zijn er nog twee wachtdeuren aanwezig, die bedoeld zijn
om de VMR geheel dicht te zetten. In de automatisch sluitende puntdeuren bevinden zich in elke deur
twee rinketschuiven van elk 0,4 bij 0,4 m. Eentje wat hoger in de verticaal, eentje wat lager in de verticaal.
b. Aan beide buitenzijden van deze middelste kanalen bevindt zich een kanaal van 2,5 m breed. In elk
van deze kanalen bevinden zich negen vertical slots (8 compartimenten). Deze verticale schotten, laten een opening over van 0,5 m voor de doorstroming. Afhankelijk van de omstandigheden staat het
zuidelijke smalle kanaal altijd open. Het noordelijke smalle kanaal staat gewoonlijk dicht, maar kan
ook open gezet worden in plaats van de rinketten in de deuren. Het is of het noordelijke smalle kanaal
of de rinketten, die open staan. Ervaring in het gebruik moet leren wat het beste is.
In geval van nood kan alles dichtgezet worden om zoutintrusie in het IJsselmeer te voorkomen. Beide
kanalen en de rinketten zijn daarom afsluitbaar (zie ook Figuur 1.8). De sturing vindt plaats op basis
van metingen.
3. De meetlocatie.
Deze observatie of monitoringlocatie is bedoeld voor (wetenschappelijk) onderzoek en bestaat uit drie
gescheiden kanaal secties zie Figuur 1.5.
a. De middelste kanaalsectie ziet eruit als een soort sluiskolk en is bedoeld om wetenschappelijke experimenten uit te voeren en kan worden afgesloten met twee puntdeuren. Deze sectie is 6 m breed.
b. Aan weerszijden van de middelste kanaalsectie bevindt zich een 14,5 m breed kanaal. De meetlocatie heeft een horizontaal bodemverloop op NAP –4 m. Het bodem verloop naar de meetlocatie heeft
aan weerszijden een talud van 1 op 8. Beide kanaaldelen zijn waterdoorlatend afsluitbaar met doek.
De Vismigratierivier wordt door de twee eerst genoemde regelwerken gestuurd. De sturing in het doorlaatmiddel is actief en de sturing in het afsluitmiddel vindt passief plaats.
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1.4.2.2

Actieve sturing in het doorlaatmiddel

De te meten gegevens die een rol spelen bij de actieve sturing in het doorlaatmiddel zijn:
1. De waterstand op het IJsselmeer. Hoe hoger de waterstand op het IJsselmeer, hoe groter de capaciteit
om de Vismigratierivier tijdens uitstroming door te spoelen met zoet IJsselmeer water. Er mag dan relatief
meer zout water tijdens instroming toegelaten worden. Echter ook dient rekening te worden gehouden
met de snelheid tijdens uitstroming in het technisch deel van de VMR gedurende de eb. Afhankelijk van
het waterstandsverschil, kunnen dan een of meerdere openingen in het doorlaatmiddel dicht gezet worden. Dat dient twee doelen:
a. Voorkomen dat de kleilaag in de VMR opbarst door een te groot waterstandsverschil tussen IJsselmeer en VMR;
b. Voorkomen dat de ebstroomsnelheid in de VMR te hoog wordt, waardoor het zand op de rechte stukken van het rivierdeel IJsselmeer uitgespoeld kan worden.
2. Het zoutgehalte in de spuikom. Hoe zouter de spuikom, hoe minder water er toegelaten zal worden tijdens instroming.
Als er net gespuid is, zal het water in de spuikom zoeter zijn en zal er dus gemakkelijker meer water toegelaten worden. Is er in een droge periode weinig gespuid, dan zal er minder water toegelaten kunnen
worden.
3. Het getijde aan de buitenzijde. Hoe hoger het hoogwater aan de Waddenzeezijde, hoe meer de instroom
van water beperkt zal worden. En omgekeerd, hoe lager het laag water, hoe meer er water uitgelaten kan
worden. Bij springtij is het hoog water hoger en het laag water lager. Echter, gezien het knijpen van de
instroom, zal er bij eb weer meer naar buiten kunnen stromen. Het is in dit geval noodzakelijk te knijpen
tijdens vloed, omdat er ook geknepen zal moeten worden tijdens de eb, vanwege de stroomsnelheid in
het technisch deel. In dit geval is niet de zoutintrusie, maar de stroomsnelheid limiterend.
Deze parameters zijn niet onafhankelijk van elkaar, immers bij een IJsselmeerwaterstand boven het streefpeil, zal men geneigd zijn te spuien en zal het zoutgehalte in de spuikom zeer snel zoeter worden.
Problematisch wordt het na een lange droge periode. Dan zal de spuikom inmiddels redelijk zout zijn en zal
er weinig of niet gespuid worden. Tevens is er dan sprake van een relatief laag verval naar de Waddenzee
tijdens eb vanwege de lage waterstand op het IJsselmeer. Dan mag er daardoor ook maar weinig zout worden toegelaten in de Vismigratierivier.
In de dagelijkse praktijk, zal de beslissing over de sturing worden genomen door de VMR beheerder op basis van verwachtingen van zoutgehalten en waterstanden. In het begin zal dit nog experimenteel van aard
zijn. Vooral voorzichtig beginnen en geleidelijk ervaring opdoen. Daarna kan een strikter en misschien ruimer
protocol worden opgesteld. Het is evident dat er enkele permanente waterstand en zoutmeters dienen te
worden opgesteld nabij de inlaat van de VMR aan de Waddenzee zijde en aan beide zijden van het sluitmiddel van de VMR aan de IJsselmeerzijde, tevens nog een keer halverwege de rivier. Voor de monitoring
campagne verwijzen we naar het rapport daarover van het NIOZ (Gerkema, Wagemaakers, & Veer, 2017).
De waterstandsstations Kornwerderzand binnen en buiten zijn hier niet voor geschikt omdat ze relatief ver
van de Vismigratierivier liggen.
Het zal nodig zijn een beslissing ondersteunend systeem te maken, dat de beheerder helpt de juiste keuzes
te maken. Een dergelijk gekalibreerd en gevalideerd operationeel model systeem (bijvoorbeeld het hier gebruikte model met uitbreidingen) zal dan voorspellingen maken voor de komende dagen en laten zien wat er
mogelijk zal gaan gebeuren. Een dergelijke systeem dient tevens gebaseerd te zijn op de beschikbare metingen en de weersverwachting.
Er is één noodgeval voor de sturing van het doorlaatmiddel, namelijk als er een stormvloed staat op de Waddenzee. In dat geval wordt het gehele doorlaatmiddel dichtgezet ten behoeve van de veiligheid tegen
overstroming.

1.4.2.3

Passieve automatische sturing bij het Afsluitmiddel

De sturing bij het Afsluitmiddel gebeurt automatisch op basis van metingen van zout en waterstanden.
Bij vloed staan de puntdeuren in de kanalen dicht, bij eb staan de deuren open. Bij vloed kunnen de rinketten gesloten worden op basis van de zoutmetingen in het rivierdeel.
Het is of de rinketten open, of de Noordelijke vertical slot open. Nooit beiden.
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Ook hier is er weer één noodgeval voor de sturing van het Afsluitmiddel:
Er dreigt zoutindringing op het IJsselmeer. In dat geval wordt het gehele afsluitmiddel dicht gezet.

1.4.3

Zoete lokstroom

Er is nog een aspect dat een rol speelt bij de Vismigratierivier en dat betreft de zoete lokstroom in de spuikom. Het is de bedoeling dat de vis door de zoete lokstroom aangetrokken wordt naar de twee
inzwemopeningen in de strekdam Waddenzee oost. De noordelijke inzwemopening, komt uit in het relatief
luwe gebied in de noordwestelijke hoek van de spuikom. De zuidelijke inzwemopening sluit direct aan op de
diepten in de spuikom direct na de spuisluis. Omdat hier sprake is van turbulenter water, zou het de voorkeur verdienen de uitstroom van water uit de VMR gelijkelijk over beide inzwemopening te verdelen. Dat zou
kunnen worden bereikt, door de zuidelijke punt van het Vogeleiland, recht tegenover de uitgang van het
doorlaatmiddel, iets asymmetrisch te maken en hard te verdedigen, waardoor het uitstromende water in een
gelijke verhouding naar de beide inzwemopening kan worden geleid (ongeveer 50% zuid en 50% noord).
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2

EISEN EN RANDVOORWAARDEN

2.1

Systems Engineering (SE)

Het project Vismigratierivier Afsluitdijk is doorlopen volgens de methodiek van Systems Engineering (SE).
Systems Engineering is een gestructureerde manier van ontwerpen, waarbij alles voortdurend wordt bekeken vanuit het perspectief van het totale systeem van de Vismigratierivier. Het doel van het toepassen van
Systems Engineering is dat gedurende het project de VMR aan alle eisen voldoet waarbij continu verantwoording kan worden afgelegd waarom en wanneer en door wie tijdens het ontwerpproces bepaalde
beslissingen zijn genomen.
Voor de hydraulische toetsing betekent dit dat regelmatig principes zijn getest en dat bepaalde ontwerp onderdelen zijn aangepast en opnieuw getoetst.
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden heeft er intensief overleg plaatsgevonden, zowel met de Provincie Fryslân als met Sweco.
Steeds heeft er een eerste hydraulische toetsing plaatsgevonden van het ontwerp. Daarbij zijn een aantal
aanbevelingen gedaan ten aanzien van bepaalde aspecten van het ontwerp. Deze aspecten hebben geleid
tot optimalisaties van het ontwerp en vervolgens is het verbeterde ontwerp opnieuw doorgerekend. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het voorliggende definitieve ontwerp (DO versie D6.0), zie rapport Sweco (Sweco,
2018). Dat DO wordt in dit rapport opnieuw getoetst.
Het voorliggend rapport beschrijft tevens het resultaat van deze toetsing. De toetsing van de ecologie zal later volgen.

2.2

Klanteisen

De klanteisen zijn de belangrijkste eisen zoals benoemd door de opdrachtgever Provincie Fryslân. Deze eisen zijn in de loop van het proces verzameld en toegespitst. Zij zijn te onderscheiden in vijf functiegroepen:
•

Functie 1.1:
Ecologisch(e) versterking en herstel IJsselmeer en Waddenzee
• Functie 1.11
Visintrek naar IJsselmeer mogelijk maken
• Functie 1.111
Water keren mogelijk maken
• Functie 1.112
Scheiden zoet-zout water mogelijk maken
• Functie 1.113
Water stroming mogelijk maken
• Functie 1.12
Vestiging van vogels mogelijk maken
• Functie 1.121
Broeden van vogels mogelijk maken
• Functie 1.122 Rusten van vogels mogelijk maken
• Functie 1.13
Recreatie mogelijk maken
• Functie 1.14
Beheer en onderhoud mogelijk maken

Daarnaast zijn er vier groepen met aspecteisen:
•
•
•
•

Duurzaamheid;
Levensduur;
Onderhoud;
Vormgeving.

De dikgedrukte en onderstreepte functie-eisen zijn van belang voor de hydraulische en de ecologische toetsing en opgenomen in dit rapport. Ze zijn verder uitgewerkt in de volgende paragraaf.

2.2.1

Functie-eisen

Op de hierboven dikgedrukte en onderstreepte functie-eisen wordt in deze paragraaf een toelichting gegeven, ze zijn grotendeels overgenomen uit de Ontwerpnota (Grontmij, 2016). Alleen de voor het hydraulisch
en ecologisch functioneren van belang zijnde eisen worden hier vermeld en soms in relevante praktische
waarden omgezet, omdat het van belang is voor de toetsing.
Eisen voor vismigratie – Doelsoorten
Eisen voor de vismigratie zijn direct herleidbaar naar het gedrag van de doelsoorten. De eisen die zij stellen
aan hun omgeving en de periode waarin zij migreren moeten het uitgangspunt zijn voor het ontwerp. Op basis van migratiegedrag wordt onderscheid gemaakt in drie hoofgroepen van soorten:
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1. Diadrome soorten, waaronder:
•
•
•

getijdenmigranten
zwakke zwemmers (waaronder semi-getijdenmigranten
sterke zwemmers

2. Estuariene soorten (residente soorten)
3. Zoetwatersoorten
De volgende eisen gelden hieruit volgend voor de vismigratie:
•
•
•
•

De VMR dient dag en nacht, nagenoeg jaarrond migratiemogelijkheid te bieden aan de beoogde doelsoorten (diadrome soorten, estuariene soorten, zoetwatersoorten). Hierbij gelden de volgende eisen:
Voldoende luwten en schuilgelegenheden ter voorkomen van predatie;
Gelegenheid tot zowel diep als ondiep wegzwemmen, aanwezigheid van schuilplekken en voorkomen
van doorstroming van de vissen naar de spuikom bij het verlaten van de VMR aan de IJsselmeerzijde;
De VMR dient te werken volgens het principe van een getijdenrivier; de invloed van het tij binnen de rivier
zorgt voor afwisselende stroom richting de Waddenzee, dan wel richting het IJsselmeer. Hiervoor wordt
een deel van de VMR ingericht als estuarium dat bestaat uit zacht materiaal als zand, passend bij de
geulen in de Waddenzee en het IJsselmeer. Vanwege het zachte karakter van sommige delen van de
VMR, dient het ontwerp morfologisch stabiel te zijn en mag er geen sedimentatie plaatsvinden rond het
doorlaatmiddel en het afsluitmiddel.

Daarnaast geldt dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van de migratieperiode in:
• soorten die in het voorjaar het IJsselmeer in migreren;
• soorten die dit juist gedurende het najaar en de winter doen (Grontmij, 2016).
Eisen voor vismigratie – Zoete lokstroom
De entree van de VMR aan de Waddenzee zijde van het spuicomplex Kornwerderzand. De VMR dient een
zoete lokstroom te genereren in de spuikom van het spuicomplex Kornwerderzand. Hierbij gelden de volgende eisen:
•
•
•
•

De zoete lokstroom is minimaal 3% van de hoofdstroom uit de spuisluizen;
De VMR dient 24/7 en jaarrond zoveel mogelijk open te zijn voor vismigratie;
Om de vispassage effectief te laten werken, mogen de stroomsnelheden en de mate van turbulentie niet
te hoog zijn en dient zo goed mogelijk te worden aangesloten bij de migratievereisten en het migratiegedrag van de vis;
De gestelde maximumstroomsnelheid tijdens eb die over grotere afstanden mag voorkomen is vastgesteld op 0,5 m/s. Bij opkomend water zijn grotere stroomsnelheden toegestaan, in de deze situatie laat de
vis zich namelijk met het zoute water de VMR binnenstromen. Echter, om morfologische stabiliteit te kunnen garanderen, mag ter hoogte van de zandige delen van de VMR een stroomsnelheid van 0,3 m/s aan
de bodem niet worden overschreden.

Eisen voor scheiden van zoet en zout water
•
•
•

Er mag geen zoutindringing via de VMR in het IJsselmeer plaatsvinden;
De lengte van de rivier moet voldoende zijn om zoutindringing te voorkomen;
Bij elke getijdencyclus moet voldoende zoet water de VMR verlaten om het systeem door te spoelen. Als
richtlijn wordt gesteld dat er ruwweg anderhalf keer zoveel zoet water naar de Waddenzee moet worden
gevoerd, als dat er zouter water vanuit de Waddenzee de VMR in wordt gevoerd.

2.2.2

Aspecteisen

Naast de functie-eisen zijn de volgende aspecteisen gedefinieerd:
•
•
•
•

Ruimtelijke kwaliteit;
Duurzaamheid;
Levensduur;
Onderhoud.
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Deze aspecteisen zijn minder van belang voor de hydraulische en ecologische toetsing.

2.3

Uitgangspunten VMR voor deze studie

Hieronder zijn puntsgewijs de praktische uitgangspunten voor deze studie weergegeven. Als gevolg van het
voorkomen van hoge en lage waterstanden op het IJsselmeer (zomer en winterpeil en/of op- en afwaaiing)
en hoge (stormvloed en opwaaiing) en lage (afwaaiing) getijdenwaterstanden op de Waddenzee, moet de
VMR functioneren onder een enorm bereik aan waterstanden. Hierop wordt in Hoofdstuk 3.5.4 teruggekomen.
•
•

•
•

•

Voor het testen van de zoutindringing wordt uitgegaan van een extreme situatie waarbij de waterstand op
het IJsselmeer op NAP –0,40 m (winterpeil) wordt gehandhaafd (Rijkswaterstaat, 2015). Dit is een situatie waarbij er maximale instroming plaatsvindt en de uitstroming meestal slechts korte tijd mogelijk is.
Er wordt uitgegaan van twee parallelle doorlaatmiddelen in het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk:
• Het oostelijke nauwere kanaal (3 m) met verticale obstructies (z.g. “vertical slots”), dat bedoeld is om
maximaal orde 10 m3/s zout water in te laten bij een hoge waterstand buiten. Dit kanaal staat vrijwel
altijd open. Alleen bij stormvloed staat ook dit kanaal dicht. Het is de bedoeling de doorstroming te beperken tot maximaal rond die 10 m 3/s.
• Het westelijk daarvan gelegen ruimere kanaal (7 m) dat water afvoert als de waterstand op het IJsselmeer hoger is dan aan de Waddenzee zijde. Dit kanaal kan in delen of geheel geleidelijk worden
gesloten zodra de waterstroom omkeert van zeewaarts gericht (richting Waddenzee) naar landwaarts
gericht (richting IJsselmeer). De doorstroming kan hoge snelheden geven en is onder andere evenredig met de wortel uit het waterstandsverschil over dit kunstwerk √2𝑔∆ℎ. Indien de snelheid in het
technisch deel van de VMR te groot dreigt te worden, kan met het doorlaatmiddel ook de uitstroom
tijdens de eb worden beperkt.
Naast de afsluitbare schuiven in het doorlaatmiddel kan de gehele doorlaatmiddel (ook het nauwere kanaal) worden gesloten in geval van stormvloed, om de veiligheid van het land te waarborgen.
De puntdeuren in het afsluitmiddel aan de IJsselmeerzijde van de VMR worden gebruikt om te voorkomen dat er zoutwaterindringing plaatsvindt op het IJsselmeer. Het afsluitmiddel wordt in zijn geheel
afgesloten indien zoutindringing dreigt. Er blijft dan zouter water in de VMR staan. In het bijzonder wanneer een relatief hoog laagwater, spuien gedurende het volgende laag water onmogelijk maakt. In dat
geval zou er mogelijk stratificatie in de VMR kunnen ontstaan en kan er pas geopend worden nadat er
enig waterstandsverschil over dit sluitmiddel staat.
Het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk heeft altijd een vrije waterspiegel.

2.4

Simulaties

Voor de simulaties van het IJsselmeer en de toestroom naar de Lorentz spuisluizen is gebruik gemaakt van
Delft3D (versie Delft3D_OS_4168).
Voor de simulaties van de wind invloed op het IJsselmeer is gebruik gemaakt van de 2D versie van DFlow
FM (versie Delft3D FM Suite 2017 HMWQ 1.3.2.37884).
De 2D en 3D simulaties voor de Waddenzee en de spuikom zijn uitgevoerd met Delft3D (versie
Delft3D_OS_4168).
De 2D en 3D simulaties voor de Vismigratierivier zijn uitgevoerd met DFlow FM (versie Delft3D FM Suite
2017 HMWQ 1.3.2.37884). Voor de 3D simulaties is gebruik gemaakt van een Z-lagen aanpak in tegenstelling tot de meer gebruikelijke sigma lagen aanpak. De reden hiervoor is dat Z-lagen inherent beter zijn voor
de simulatie van (gelaagde) zout zoet interacties. Bij Z-lagen is er immers geen sprake van verschijnselen
als “artificial creep”.
De sturing van het 3D model gebeurt met Remote Time Control (RTC) met opgelegde tijdseries (eenzijdige
RTC sturing) die voortkomen uit de 2D simulaties waarbij wel gebruik is gemaakt van gekoppelde RTC sturing.
De reden om voor de VMR gebruik te maken van DFlow-FM is de bijna oneindige flexibiliteit in de schematisering en tevens de mogelijke sturing met triggers (RTC sturing). Een dergelijke aansturing is in Delft3D niet
mogelijk.
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Figuur 2.1

Impressie rooster rond het doorlaatmiddel in de Afsluitdijk.

Er is gebruik gemaakt van een zogenaamde “Brute Force” (brute kracht) aanpak, waarbij de gehele Vismigratierivier is belegd met een ongestructureerd, maar grotendeels kromlijnig rooster met een resolutie van 2
m en waar noodzakelijk minder. In het doorlaatmiddel is het rooster evenwijdig gelegd met de wanden van
het doorlaatmiddel. Een impressie van het rooster wordt gegeven in Figuur 2.1. Voor het zuidelijke deel is
het rooster evenwijdig gelegd met de hoofdrichting van het technisch deel. Zie ook eerdere figuren.
Er zijn 2D simulaties gemaakt als test voor kleine wijzigingen in het ontwerp en voor een aantal scenario’s
zijn (langlopende) 3D simulaties gemaakt. In eerste instantie zijn de tests steeds uitgevoerd voor een geschematiseerd getij lopende van -0,85 tot+ 0,85 meter. Vervolgens zijn verschillende hydrodynamische
randvoorwaarden doorgerekend. Deze zijn gepresenteerd in paragraaf 4.5.4.
Tot slot is er uiteindelijk een analytisch emulatiemodel (Matlab) gebouwd van de VMR, waarmee de gehele
periode 2008 en 2009 is doorgerekend. Dit is gedaan om meer inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van
de VMR. Een en ander is uitgewerkt in Hoofdstuk 6.
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3

DATA ANALYSE

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk is grotendeels een kopie van het voorgaande rapport (Arcadis, 2016a). Uitgezonderd Hoofdstuk 3.5.4, waar veel uitgebreider wordt stil gestaan bij de voorkomende situaties voor de VMR.
Voor de data analyse is gebruik gemaakt van gedetailleerde spuistaten zoals die door RWS zijn toegeleverd
voor de jaren 2008 en 2009. Deze worden als representatief gesteld voor het gebruik van de VMR. Daarnaast is gebruik gemaakt van waterbase1.
Verder is er gebruik gemaakt van eerdere analyses uit een tweetal Deltares rapporten (Deltares, 2014a) en
(Deltares, 2014b) en verschillende Alkyon rapporten, (Alkyon, 2001a), (Alkyon, 2001b), (Alkyon, 2002a) en
(Alkyon, 2002b).

3.2

Gegevens

Voor het ontwerp van de Vismigratierivier is gebruik gemaakt van het Definitief Ontwerp (DO versie D6.0)
zoals dat door Sweco is toegeleverd. Hier is er sprake van een interactie met Sweco. De simulaties zijn leidend geweest voor de finale aanpassingen van het ontwerp.

3.3

Figuur 3.1

Bestaande metingen bij Kornwerderzand

Ligging waterstandsmeetpunten Kornwerderzand

De metingen bij Kornwerderzand zijn onderdeel van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des
Lands (MWTL meetprogramma). De metingen zijn gevalideerd. Het betreft daarnaast spuistaten voor de jaren 2008 en 2009, die separaat door Rijkwaterstaat zijn toegeleverd. Echter, de metingen vinden plaats bij
de Schutsluizen die een flink eind verwijderd zijn van zowel de VMR, als de Spuisluizen, althans over het
water gemeten. De ligging van de meetpunten is weergegeven in Figuur 3.1. In paragraaf 3.4 is gekeken

1

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving/watergegevens/index.aspx.
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naar de invloed van de afstand tussen de meetlocatie van de representatieve waterstanden en de werkelijke
ligging van de systeemranden van de VMR.

3.4

Validatie representatieve waterstanden

De gehele benadering van de VMR is gebaseerd op de metingen bij Kornwerderzand. Die metingen vinden
plaats nabij de schutsluizen (Figuur 3.1). De in en uitgang van de VMR bevinden zich op significante afstand
van deze meetpunten. Het effect daarvan op de buitenzijde wordt als gering ingeschat omdat de ingang van
de VMR redelijk beschut in de spuikom ligt en daarom qua beschutting vergelijkbaar zal zijn met de locatie
van de metingen bij de schutsluis. Aan de zuidzijde is dat echter niet het geval. Het effect hiervan op de waterstanden nabij de ingang van de VMR is daarom aanvullend onderzocht.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een modelstudie waarin de effecten van wind met verschillende
sterkten en richtingen op de waterstanden in het IJsselmeer wordt onderzocht. Het volledige IJsselmeer is
gevat in een 2D model. Het rekenrooster is weergegeven in Figuur 3.2 tot en met Figuur 3.4. Het grootste
deel van het IJsselmeer is opgenomen met roostercellen van circa 250 bij 150 m. Richting de VMR en
Kornwerderzand is het rooster in een aantal slagen verdicht tot een detail van 8 bij 8 m. Dit om de lokale geometrie en bodemligging voldoende gedetailleerd te kunnen weergeven.

Figuur 3.2

Rekenrooster windmodel

Het windspectrum is vervolgens opgedeeld in een reeks combinaties van windsnelheid en windrichting. Te
weten:
•
•

De windsnelheid is geclassificeerd in klassen tot 2, 4, 6, 8, 10, 14 en 21 m/s.
De windrichting is geclassificeerd in richting sectoren van elk 15 graden; een totaal van 12 sectoren.

De grens van 21 m/s komt overeen met windkracht 9 op de schaal van Beaufort en de veronderstelling is dat
bij een dergelijke storm de VMR sowieso dicht gaat. Tot slot zijn deze windcondities opgelegd voor de waterstanden NAP -0,6 m, NAP -0,2 m en NAP +0,2 m. Deze 252 condities dekken vrijwel het gehele spectrum
van hydrodynamische randvoorwaarden. Door middel van de analyse van de (interpolatie van) de
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hydrodynamische condities ten gevolge van elke windconditie en waterstand, kan de windopzet op het IJsselmeer, meer specifiek rond de VMR, worden afgeleid.

Figuur 3.3

Verfijning richting Kornwerderzand

Figuur 3.4

Extra verfijning rond VMR en sluizencomplex en relevante locaties

Ter validatie is voor een periode in 2008 de gemeten windopzet bij Kornwerderzand Binnen afgezet tegen de
modelmatig gegenereerde windopzet op deze locatie. Er is gebruik gemaakt van een periode waarin sprake
was van zowel opwaaiing (zuidwestelijke wind) als afwaaiing (noordoostelijke wind) in combinatie met bovengemiddelde windsnelheden van 10 à 15 m/s. Eén en ander is weergegeven in Figuur 3.5. De lokale
windsnelheid en windrichting zijn weergegeven in de middelste en onderste grafiek, respectievelijk. De bovenste grafieken geven de gemeten (blauw) en de modelmatig gereproduceerde (oranje) windopzet weer in
meter.
De gereproduceerde waarden volgen over het algemeen de gemeten waarden goed. Met name de opwaaiing, die vooral van belang is in verband met het veelvuldig voorkomen van zuidwestelijke wind in Nederland
en leidt tot een positieve opzet, wordt goed voorspeld. De afwaaiing, een negatieve opzet, wordt tot op zekere hoogte ook voorspeld, enkel de korte piek in waterstandsdaling wordt onderschat (- 0,13 m ten opzichte
van - 0,21 m).
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Figuur 3.5
Validatie windmodel. Boven: gemeten en modelmatig gereproduceerde windopzet in m bij Kornwerderzand Binnen. Midden: windsnelheid (m/s). Onder: windrichting (graden Noord).

In Figuur 3.6 is voor dezelfde tijdsperiode zowel de modelmatig gereproduceerde windopzet bij Kornwerderzand Binnen als wel bij de VMR ter hoogte van het afsluitmiddel gepresenteerd. Wat opvalt, is dat zowel de
opzet bij opwaaiing als de waterstandsdaling bij afwaaiing minder zijn bij de VMR dan bij het representatieve
punt Kornwerderzand Binnen. Dit is te verklaren door het feit dat Kornwerderzand Binnen relatief meer in de
noordwestelijke uithoek van het IJsselmeer is gelegen. Zowel opwaaiing als afwaaiing hebben hier een groter effect. Het effect is echter beperkt omdat beide punten relatief diep zijn gelegen (> 4 m).

Figuur 3.6
periode.

Vergelijking gereproduceerde windopzet Kornwerderzand binnen (blauw) en VMR (oranje) voor dezelfde

Tot slot is het verschil in windopzet voor elke windconditie (combinatie van windsnelheid en windrichting)
weergegeven in Tabel 3.1. In dit verschil is een factor 1,5 opgenomen om te compenseren voor het verschil
dat werd waargenomen bij de modelvalidatie en enige modelonzekerheid.
Een positief verschil (een hogere waterstand bij het representatieve VMR punt dan bij Kornwerderzand Binnen) wordt waargenomen bij windrichtingen tussen 330 en 120 ºN, met de piek rond 15 - 30 ºN. Bij deze
windrichting is er sprake van lokale afwaaiing met een waterstandverlaging tot gevolg. De modelresultaten
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laten zien dat deze waterstandsverlaging kleiner is bij de VMR (positief verschil). Bij een gemiddelde windsnelheid is dit verschil maximaal circa 5 mm. Pas bij forsere windsnelheden van 14 à 21 m/s loopt het
verschil op naar 30 à 90 mm, respectievelijk.
Een negatief verschil (een lagere waterstand bij het representatieve VMR punt dan bij Kornwerderzand Binnen) wordt waargenomen bij windrichtingen tussen 150 en 300 ºN, met de piek rond 225 - 240 ºN. Bij deze
windrichting is er sprake van lokale opwaaiing met een waterstandverhoging tot gevolg. De modelresultaten
laten zien dat deze waterstandsverhoging kleiner is bij de VMR (negatief verschil). Bij een gemiddelde windsnelheid is dit verschil maximaal circa 4 mm. Pas bij forsere windsnelheden van 14 à 21 m/s loopt het
verschil op naar 25 à 70 mm, respectievelijk.
Uit de resultaten kunnen we concluderen dat windeffecten een kleinere rol spelen dan men op basis van de
analyse bij gebruik van data ter hoogte van Kornwerderzand Binnen zou vermoeden.
•
•

De afwaaiing is relatief kleiner, wat betekent dat er bij deze windconditie (noordoostelijk) relatief langer
sprake is van een positief verval naar buiten tijdens eb.
De opwaaiing is relatief kleiner, wat betekent dat er bij deze windconditie (zuidwestelijk) relatief minder
snel sprake is van een verval tijdens eb waarbij geremd moet worden om morfologische stabiliteit te kunnen waarborgen.

Tabel 3.1

Verschil in windopzet Kornwerderzand Binnen en VMR (in mm).
Windsnelheid [m/s]

Windrichting [graden noord]

Verschil [mm]
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360

2
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

4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
1
1

3.5

Statistiek

3.5.1

Langjarige statistiek

6
2
3
3
3
3
3
2
2
1
0
-1
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-1
0
1
2
2

8
4
6
7
7
7
6
4
3
1
0
-2
-3
-4
-5
-6
-6
-6
-6
-5
-4
-2
-1
1
3
4

10
7
11
12
12
11
10
7
5
3
0
-3
-5
-7
-9
-10
-11
-11
-10
-8
-7
-4
-1
3
6
7

14
17
26
28
28
26
23
18
12
6
0
-6
-12
-16
-21
-24
-25
-25
-23
-20
-16
-9
-1
7
15
17

21
56
90
90
89
80
67
51
36
19
1
-15
-29
-43
-55
-64
-69
-69
-65
-60
-47
-27
-2
25
51
56

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in gemiddelde debieten. De debieten zijn gegeven in daggemiddelde waarden in m3/s. De werkelijk optredende debieten zijn afhankelijk van het getij en het al of niet open
staan van de sluizen. In Figuur 3.7 is daar een beeld van gegeven.
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Figuur 3.7

Werkelijk spuidebiet spuicomplex Kornwerderzand 1 januari tot 1 februari 2008 (spuistaten RWS).

Langjarige statistiek is bedreven voor de afvoeren bij Kornwerderzand en Den Oever. Dat is gebeurd over
een periode van 38 jaar van 1976 tot en met 2013. Langjarig gezien bedraagt de jaargemiddelde afvoer door
de spuisluizen bij Kornwerderzand en Den Oever in totaal 504 m 3/s (gemiddeld over 38 jaren). Daarvan gaat
langjarig gemiddeld 295 m 3/s bij Den Oever naar buiten en 209 m3/s bij Kornwerderzand. Er bestaat een
zeer licht stijgende trend voor de afvoer bij Kornwerderzand (orde 1 m 3/s per jaar).

Figuur 3.8

Cumulatieve kans van voorkomen daggemiddelde debiet door de spuisluizen bij Kornwerderzand.

Kijken we naar de langjarige verdeling van de debieten bij Kornwerderzand, (zie Figuur 3.8, de rode lijn), dan
zien we dat in 95 % van de gevallen het daggemiddelde debiet kleiner is dan 600 m 3/s en in 50 % van de
gevallen zelfs kleiner dan 180 m 3/s. De knik in de blauwe lijn laat zien dat er soms met 6 en soms met alle
10 de kokers wordt gespuid. Het spuien met 10 kokers geeft meer capaciteit, maar is niet altijd nodig.
Beperken we ons tot de periode dat de meeste vis intrekt, namelijk van 1 maart tot en met 20 september,
dan zien de resultaten er nog geprononceerder uit. Dan is in 95 % van de gevallen het debiet kleiner dan
500 m3/s en in 50 % van de gevallen zelfs kleiner dan 100 m 3/s. Voor een verdere uitwerking van de getallen
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per maand wordt verwezen naar Hoofdstuk 0. Daar wordt voor de jaren 2008 en 2009 een verdeling van de
debieten per maand gegeven.
Vergelijken we deze afvoergetallen met de te verwachten netto afvoer door de Vismigratierivier, dan stroomt
bij de VMR netto orde 177.000 m3 water per getij naar de Waddenzee, zie Tabel 6.8. Dat komt overeen met
een gemiddelde van ongeveer 4 m3/s, in de veronderstelling dat de VMR altijd open staat. De VMR zorgt dus
voor een geringe extra afvoer van water vanaf het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Het spuibeleid is over het algemeen anticiperend op de afvoer van de Rijn. Verwacht men veel afvoer van de
Rijn, dan begint men alvast met extra te spuien, om zodoende meer bergingsruimte op het IJsselmeer te
creëren.

3.5.2

Waterstanden op het IJsselmeer

Volgens het vigerende peilbesluit IJsselmeer (Rijkswaterstaat, 2015) is het streefpeil voor de winter
NAP – 0,40 m (tussen 10 oktober en 20 maart). Het streefpeil voor de zomer is NAP – 0,20 m. (tussen 10
april en 20 september). In beide transitieperiodes (20 maart – 10 april en 20 september – 10 oktober) wordt
er geleidelijk overgegaan van het ene naar het andere streefpeil. Het gemiddelde van de waterstanden op
het IJsselmeer voor de periode van 1 maart tot 20 september was voor 2008 NAP – 0,19 m en voor 2009
NAP – 0,22 m. Rijkswaterstaat overweegt het peilbesluit aan te passen en te flexibiliseren. Daarvoor is een
Milieu Effect Rapportage (MER) noodzakelijk. Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is in september
2015 ingediend (Commissie m.e.r., 2015). Als het verschil tussen de gemiddelde binnenwaterstand en de
laagste buitenwaterstand daarmee toeneemt, dan neemt het debiet door de spuisluizen ook iets toe.

Figuur 3.9

Waterstanden op het IJsselmeer bij Kornwerderzand

Voor de hier uitgevoerde simulaties is steeds uitgegaan van de relevante periode van 1 maart tot en met 20
september. In die periode zouden de meeste vissen moeten binnenkomen. Voor de volledigheid is hier ook
de gehele jaarperiode weergegeven. Te zien is dat met name de lagere waterstanden in de zomerperiode
minder voorkomen. Een logisch gevolg van het vigerende peilbesluit.
Voor deze periode is in alle simulaties een waterstand op het IJsselmeer aangenomen van NAP - 0,20 m.
Voor het toetsen van de extremen is uitgegaan van een peil op het IJsselmeer van NAP - 0,40 m. In werkelijkheid zal de waterstand op het IJsselmeer wat variëren. Een indruk van de variaties voor de jaren 2008 en
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2009 in de periode van 1 maart tot en met 20 september is gegeven in Figuur 3.9. Ook de wind speelt hierin
een rol.
Overigens doet een gemiddelde volle spui met 10 kokers (19,4 miljoen m 3) bij Kornwerderzand gedurende 1
getijperiode van 12 uur en 25 minuten het waterpeil op het gehele IJsselmeer (~1181 km 2) 16,4 mm dalen.
De Vismigratierivier zal ook netto water naar de Waddenzee afvoeren. Dat zal over een volle getijperiode het
waterpeil op het IJsselmeer verder doen zakken, uitgaande van een netto spui van gemiddeld 177.000 m3
per getij, met minder dan 0,15 mm. Overigens zal de afvoer door de VMR zorgen voor marginaal minder spui
door het spuimiddel, dat weer geheel gecompenseerd wordt door de afvoer door de VMR.
Conclusie: Het debiet door de VMR heeft netto een verwaarloosbare invloed op de spuicapaciteit van
het spuimiddel te Kornwerderzand (Lorentzsluizen) en heeft eveneens een verwaarloosbare invloed
op de waterstand op het IJsselmeer.
De begrenzingsdam van de VMR aan de IJsselmeerzijde heeft wel invloed op de spuicapaciteit van de Lorentz spuisluizen. Naar verwachting wordt de aanstroom van het spuimiddel gunstiger (meer symmetrisch)
waardoor de spuicapaciteit zal toenemen. Dat is eerder onderzocht in (Arcadis, 2015a) en komt in paragraaf 4.4 opnieuw aan de orde.

3.5.3

Waterstanden op de Waddenzee bij Kornwerderzand

De waterstanden op de Waddenzee bij Kornwerderzand kunnen op twee manieren worden beschouwd.
Enerzijds kan gekeken worden naar alle waterstanden en daarop kan statistiek worden losgelaten, anderzijds kan gekeken worden naar de statistiek van de voorkomende laagwaters bij Kornwerderzand.
1. In het eerste geval kan gekeken worden hoe vaak de VMR operationeel is op basis van de momentaan
optredende waterstanden en vervallen. In dit geval met een interval tijd van 5 minuten, zijnde de meetfrequentie van de waterstanden binnen en buiten.
2. In het tweede geval kan eveneens gekeken worden hoe vaak de VMR operationeel is, maar nu op basis
van de getijden die uitvallen omdat het verloop van de waterstanden dat hele getijde uitsluit. In feite wordt
het gehele getijde uitgesloten omdat er enkele momenten of perioden uitvallen. Dat maakt het uitval percentage in de tijd gemeten aanzienlijk groter.
We volgen hier beide aanpakken, maar geven wel aan waar welke aanpak gevolgd wordt.
Het getij in Kornwerderzand wordt gekenmerkt door twee in waterstand verschillende hoog- en laagwaters
per dag. De gemiddelde dagelijkse ongelijkheid voor het hoogwater ligt in de orde van 25 cm en voor het
laagwater orde 8 cm. De kentallen voor springtij, doodtij en gemiddeld tij (slotgemiddelde 2011) staan in Tabel 3.2. In de praktijk heeft de wind veel invloed op de ondiepe Waddenzee en is de waterstand frequent
hoger of lager.
Tabel 3.2

Kentallen station Kornwerderzand Buiten
Kentallen station Kornwerderzand buiten2
Hoogwater t.o.v. NAP
[m]

Laagwater t.o.v. NAP
[m]

Springtij

0,97

-0,96

Gemiddeld tij

0,88

-0,90

Doodtij

0,72

-0,86

Getij

Gemiddelde waterstand

0,07

Deze kentallen zijn geldig voor 2015. Echter daarnaast hebben we te maken met zeespiegelstijging. De
trend voor de gemiddelde waterstand is voor de jaren tussen 1989 en 2014 (25 jaar) uitgezet in Figuur 3.10.
De trend laat een gemiddelde zeespiegelstijging zien van 2,5 mm per jaar dus in 4 jaar 1 cm. Voor de tijd dat
de VMR moet werken (25 jaar) is dat 6 cm toename van de gemiddelde buitenwaterstand. Deze middenstand ligt voor 2015 al op 7 cm boven NAP. Volgens de trendlijn zou dat al NAP +0,09 m moeten zijn.

2

Getijtabellen Rijkswaterstaat 2015
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Figuur 3.10

Effecten van zeespiegelstijging op de gemiddelde waterstand in Kornwerderzand

In Hoofdstuk 3.5.7 komen we terug op de toekomstbestendigheid van de Vismigratierivier, rekening houdend
met zeespiegelstijging, klimaatscenario’s van het KNMI en mogelijke wijzigingen.
Net als voor de waterstanden op het IJsselmeer, kunnen we kijken naar de statistiek van het laagwater aan
de Waddenzee zijde van de VMR. We hebben dat gedaan voor de periode van 1 maart tot en met 20 september 2008 en 2009. Het gemiddelde van alle 788 laagwaterstanden in deze periode is NAP –0,93 m. De
mediaan ligt op NAP –0,96 m.

Figuur 3.11

Laagwaterstanden op de Waddenzee bij Kornwerderzand
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Uit de resultaten blijkt dat er grote variaties optreden. Enerzijds het gevolg van het getij anderzijds beïnvloedt
door de windopzet en het spuien zelf. De maximale waarde voor het laag water bedraagt 96 cm boven NAP.
Kennelijk een storm. Als we er vanuit gaan dat er over het algemeen (behoudens hoge waterstanden op het
IJsselmeer) pas gespuid kan worden als het laagwater lager is dan NAP – 0,40 m, dan kan er in ongeveer
5 % van de optredende laagwaterstanden in de periode van 1 maart tot 20 september niet worden gespuid.
De resultaten zijn weergegeven in Figuur 3.11.

3.5.4

Verval bij Kornwerderzand

3.5.4.1

Periode 1 maart – 20 september

Als we de buitenwaterstanden en de binnenwaterstanden hebben, is het interessant te kijken naar het verhang bij Kornwerderzand, dat wil zeggen het verschil tussen de waterstand op het IJsselmeer en de
laagwaterstand op de Waddenzee. Dit geeft een indicatie van de frequentie dat de VMR in principe kan worden opengezet. Opnieuw hebben we dit bestudeerd voor de periode van 1 maart tot en met 20 september
voor de jaren 2008 en 2009. Een en ander is weergegeven in Figuur 3.12 voor de periode van 1 maart tot en
met 20 september voor de jaren 2008 en 2009. Ook de resultaten voor het gehele jaar zijn geplot. Let op het
enorme bereik van het verval tijdens laagwater. Er zijn zowel situaties waarin zelfs het laagwater buiten hoger is dan de waterstand op het IJsselmeer, er kan dan in het geheel geen water worden ingelaten, want er
is geen mogelijkheid om water uit te laten tijdens de eb. Het verhang is dan kleiner dan nul. En er zijn situaties dat de laagwaterstand buiten zo laag (of de binnenwaterstand zo hoog) is, dat er nauwelijks zout water
naar binnen komt, omdat er of vol gespuid wordt (hoge waterstand op het IJsselmeer en er wordt dus vol gespuid), of de hoogwaterstand buiten laat maar heel kort water toe en de eb overstemt de vloed geheel en
volledig (de eb moet geremd worden omdat het verval over de VMR te groot wordt). Daar tegenover staat
dat het binnenkomende water ook vrijwel of helemaal zoet is.

Figuur 3.12

Verhang over de Vismigratierivier

Indien we uitgaan van een minimaal benodigd verval van 20 cm dan is te zien dat de VMR in deze periode
slechts in 4 % van de laagwaterstanden niet open kan. Dat zijn 32 van de 788 laagwaterstanden in 2008 en
2009 in de periode van 1 maart tot 20 september.
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Het gemiddelde verval bij laagwater bedraagt 73 cm en de mediaan ligt op 76 cm, maar ook flink hogere
waarden komen voor. Het is daarom van belang bij het ontwerp van de VMR rekening te houden met mogelijkheden om het debiet bij eb te knijpen.

3.5.4.2

Hele jaar

We kunnen ook kijken naar het verhang over het gehele jaar 2008 en 2009. Dat wordt weergegeven in zowel
Figuur 3.12 als Figuur 3.13.

Figuur 3.13

Het functioneren van de VMR (de grenzen tussen de vakken zijn niet strikt).

In Figuur 3.13 wordt een overzicht gegeven van het functioneren van de VMR. Figuur 3.13 laat het verhang
naar buiten zien tijdens laag water buiten op de Waddenzee. Het gaat hier om het relatieve verhang tussen
het IJsselmeer en de Waddenzee. Hierin is de peilfluctuatie op het IJsselmeer verwerkt. We behandelen de
verschillende gebieden één voor één.
Het rode gebied:
Het rode gebied is gebied waarbij de veiligheidskering in de Afsluitdijk dicht gaat ten gevolge van een stormvloed. De VMR is hiermee automatisch ook gesloten. In dit geval blijft het zout wat op dat moment aanwezig
is in de VMR achter in het systeem. Al naar gelang het zout uitzakt richting het afsluitmiddel, kunnen de vispassages aldaar nog (tijdelijk) open blijven. Komt het zout te dicht bij het afsluitmiddel, dan moeten ook deze
afgesloten worden tot de eerstvolgende significante eb.
Het rode gebied is ook het gebied waarbij er ook bij laag water een verhang naar binnen staat. Dat betekent
dat zelfs de laagwaterstand buiten hoger is dan de IJsselmeerwaterstand en de VMR dus in het geheel niet
open kan. Er zou alleen maar water naar binnen stromen en nooit naar buiten.
Deze twee situaties treden tezamen orde 3 a 4 % van de getijden per jaar op.
Het oranje gebied:
Het oranje gebied is het gebied waarbij er wel sprake is van een verhang naar buiten tijdens eb, maar onvoldoende om het zoute water dat tijdens de vloed naar binnen is gekomen, er bij eb weer uit te drijven. De
verhouding tussen vloed en eb in de VMR is zodanig scheef (hele korte eb en hele lange vloed), dat ondanks de beperkingen van de instroom tijdens vloed (met behulp van het doorlaatmiddel) er onvoldoende
water terugkomt tijdens de eb om alle zout weg te krijgen. Dit gebied beslaat naar verwachting orde 8% van
de getijden per jaar in dat geval is het brede deel van het doorlaatmiddel geheel dicht en is alleen de vispassage met vertical slots open. Bij eb gaat wel alles open. Ook hier geldt weer, als deze situatie lang aanhoudt,
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zal ook het afsluitmiddel volledig gesloten moeten worden tot de eerstvolgende significante eb. Dit om zoutindringing op het IJsselmeer te voorkomen.
Het groene gebied:
In het groene gebied functioneert de VMR normaal en zal de eb de vloed in de VMR zodanig domineren dat
het zout gemakkelijk naar buiten wordt gespoeld. De openingen in het doorlaatmiddel moeten afhankelijk
van zoutgehalte en waterstand buiten minder of meer gelimiteerd worden tijdens vloed. Tijdens eb kan het
gehele doorlaatmiddel open blijven. De verhouding vloed eb is zodanig dat het zout gemakkelijk wordt weggespoeld. Dit is naar verwachting orde 48% van de getijden per jaar het geval.
Het gele gebied:
In het gele gebied is het noodzakelijk om de stroomsnelheid in het bochtige deel van de VMR te limiteren
tijdens eb, om te voorkomen dat het zand door te hoge stroomsnelheden wordt weggespoeld. Het limiteren
van het eb debiet kan, net zoals tijdens vloed, plaatsvinden in het doorlaatmiddel. Het eb debiet kan gereduceerd worden door één of meerdere schuiven in het doorlaatmiddel te sluiten tijdens eb. Noodzakelijkerwijs
wordt hiermee ook het terugdringen van het zout gereduceerd. Het is daarmee aan te raden om, als sturing
tijdens eb verwacht wordt, minimaal dezelfde mate van sturing toe te passen tijdens vloed. Zo kan tijdens eb
het zout toch voldoende worden uitgespoeld. Het gele gebied beslaat naar verwachting 40% van de getijden
per jaar. Vanwege het reeds opgebouwde verval over de VMR voordat het afsluitmiddel überhaupt geopend
zou worden, komt het er effectief op neer dat deze maatregelen de gehele eb moeten worden doorgevoerd
om te hoge stroomsnelheden te voorkomen.
Overigens zijn dit de gevallen waarin er meestal een hoge waterstand op het IJsselmeer voorkomt. En dat
betekent meestal dat er vol of bijna vol gespuid wordt en de spuikom dus vrijwel zoet is. Er kan veel water
worden toegelaten, maar zowel voor de vloed als voor de eb moet de snelheid gereguleerd worden. De actieve sturing vindt plaats in het doorlaatmiddel. Ook de zuidelijke vertical slot en de rinketten in het
afsluitmiddel kunnen desgewenst dicht gezet worden. Het dichtzetten van de zuidelijke vertical slot of de rinketten in het afsluitmiddel tijdens vloed, resulteert doorgaans al in een significante reductie van de inname
van water in de VMR tijdens vloed.

3.5.4.3

Figuur 3.14

Langjarig verval

Overschrijdingskansen van het verhang tussen IJsselmeer en Waddenzee.

Naast de data voor 2008 en 2009, hebben we 26 jaar geverifieerde waterstanden binnen en buiten (elke 10
minuten). Kijken we naar de overschrijdingskans van het verhang als functie van de tijd, dan zien we dat in
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de loop van de tijd de overschrijdingskans van de eb fase (verhang van IJsselmeer naar Waddenzee) afneemt. Dat is goed te zien in Figuur 3.14.
Gemiddeld staat het verval nu (2014) slechts 37 % van de tijd naar buiten. Houden we rekening met een minimaal waterstandsverschil van 5 á 10 cm (ook vanwege de verschillen in chloridegehalten tussen buiten en
binnen) alvorens de schuiven open kunnen, dan komen we op 32 á 27 %. Rekening houdend met zeespiegelstijging neemt de periode dat het eb is elk jaar gemiddeld met 0,125 % af, terwijl tegelijkertijd de vloed
met 0,125 % toeneemt. De verhouding tussen de vloedduur en de eb duur is nu ongeveer 2 op 1 (63/32),
maar zal over 25 jaar 2,5 op 1 bedragen. Dat is nog afgezien van het grote verschil tussen het gemiddelde
verhang tijdens vloed en tijdens eb. Nu orde 70 cm tijdens vloed en orde 40 cm tijdens de eb. Daarbij geldt
dat de debieten kwadratisch toenemen met het verhang.
Het zal duidelijk zijn, dat het limiteren van de instroom van de VMR tijdens de vloed, met de tijd steeds noodzakelijker wordt.

3.5.5

Lorentz spuisluizen

In 2008 en 2009 ging er jaargemiddeld ongeveer 217 en 171 m 3/s bij Kornwerderzand door de spuisluizen
naar de Waddenzee (langjarig gemiddeld 209 m 3/s). 2008 is daarmee iets boven gemiddeld en 2009 onder
gemiddeld. De maximale daggemiddelde waarde voor Kornwerderzand is 1470 m 3/s. Een dergelijk extreme
situatie kan bijvoorbeeld betekenen dat er door het hoogwater heen gespuid kan worden omdat de waterstand op het IJsselmeer extreem hoog is en/of het hoogwater buiten laag. Bijvoorbeeld als gevolg van sterke
zuidoostelijke wind. In het algemeen zal bij de in Nederland overheersende zuidwestelijke wind de zuidkant
gevoeliger zijn voor opzet (meer afgesloten) en de noordkant gevoeliger voor set down (meer open).
Voor 2008 en 2009 zijn meer gedetailleerde analyses uitgevoerd op basis van de toegeleverde spuistaten
informatie. Specifiek is gekeken naar de periode van 1 maart tot en met 20 september, een periode van 204
dagen. In die periode moeten de meeste vissen binnenkomen.
In 2008 en in 2009 zijn er in de periode tussen 1 maart en 20 september (204 dagen) 394 laagwaterstanden
voor elk jaar. Gemiddeld over deze twee jaren stonden de spuisluizen bij Kornwerderzand in deze periode
479 (61 %) keer dicht, 160 keer (20 %) werd er met 6 kokers gespuid (drie kokers per groep) en 148 keer
(19 %) werd er vol gespuid met alle 10 de kokers. Eenmaal werd er in 2008 met 5 kokers gespuid en eenmaal werd er in 2009 met 4 kokers gespuid.
Gemiddeld werd er per spui met 6 kokers gedurende 4 uur en 20 minuten gespuid en werd er in deze periode gemiddeld 815 m3/s uitgelaten. Bij vol spuien met 10 kokers werd er gemiddeld 4 uur en 23 minuten
gespuid en werd er in deze periode 1227 m 3/s uitgelaten.
De laatste jaren wordt er zoveel als mogelijk, als er niet of slechts met 6 kokers gespuid wordt, de overige 4
kokers op een kier stand gezet ten behoeve van vispassage. Dat gebeurt per groep alleen met de buitenste
2 kokers.
Als we kijken naar de perioden dat er niet gespuid werd, dan werd in deze twee jaar in 70 % van deze gevallen met 4 kokers op de kierstand gewerkt. Dat gebeurde (gemiddeld per getij) in de periode van 1 maart tot
en met 20 september gedurende 3 uur en 20 minuten. Er werd tijdens deze “vispassage stand” gemiddeld
77 m3/s uitgelaten. Deze hoeveelheden zijn klein ten opzichte van het spuien, maar wel weer vergelijkbaar
(zelfs groter) dan de afvoer door de VMR.
Tabel 3.3

Spuiverdeling door de Lorentzsluizen voor de jaren 2008 en 2009, periode 1 maart t/m 20 september
aantal laagwaters

aantal kokers
#
0

[#]

[%]

tot. debiet

spuiduur

gem. debiet

[106 m3]

[minuten]

[m3/s]

479

60,8

0,93

200

77

2

0,3

9,50

265

598

6

160

20,3

12,74

261

815

10

148

18,8

19,42

264

1227

4 en 5

Onbekend is of met deze kierstanden in de toekomst wordt doorgegaan. Een en ander is nog eens samengevat in onderstaande Tabel 3.3.
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3.5.6

Verdeling van het spuien gedurende het jaar

De hieronder gepresenteerde analyse is afkomstig uit een memo van Deltares van 30 april 2015, met als onderwerp Analyse wateraanvoer/afvoer IJsselmeer (Deltares, 2015c). Het betreft onder andere een analyse
van de afvoer van water door de Lorentzspuisluizen bij Kornwerderzand over de periode 1976 – 2010.
Gebaseerd op deze 35 jaar is de verdeling van de debieten over het jaar als getekend in Figuur 3.15.

Figuur 3.15 Maandgemiddeld debiet door de Lorentzsluizen

De hoogste afvoeren zijn in de winter, de laagste in de zomer.
Als er vol wordt gespuid (10 kokers), dan zal de lokstroom van de Vismigratierivier minder goed merkbaar
zijn in het geweld van de spui. Daarom is het van belang beter inzicht te krijgen in de verdeling van het
spuien over het jaar. Dat is verder uitgewerkt voor de jaren 2008 en 2009 in Figuur 3.16 en Figuur 3.17.

Figuur 3.16 Verdeling van de spuien over de maanden van het jaar 2008

De kleuren zijn bewust gekozen, rood er wordt ook vol gespuid, oranje er wordt half gespuid en lichtgroen er
wordt gekierd. Bij kieren is de VMR lokstroom zeer goed herkenbaar. De som van alle percentages geven
het percentage van de tijd dat er tegelijkertijd wordt gespuid en afgevoerd door de VMR. De overblijvende
tijd is de tijd dat de VMR wel aan het afvoeren is, maar er in het geheel niet gespuid wordt.
Opmerkelijk is dat er in de maanden januari tot en met half april en in de maanden oktober tot en met december vooral vol gespuid wordt met 10 kokers. In de maanden tussen half april en eind september wordt er
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nauwelijks vol gespuid en juist vooral met 6 kokers. Deze grafieken moeten dan worden vergeleken met de
visintrek maanden.

Figuur 3.17 Verdeling van de spuien over de maanden van het jaar 2009

Overigens wordt er zoals later op basis van de berekeningen zal blijken gemiddeld 55% van de totale tijd
door de VMR afgevoerd (eb) en van deze tijd is er jaargemiddeld over 2008 en 2009 slechts ongeveer 18%
van de tijd tegelijkertijd sprake van een hele of halve spui en afvoer door de VMR. De overige tijd (55 – 18 =)
37% van de totale tijd is er voornamelijk afvoer door de VMR en is de lokstroom daaruit volledig dominant.
Deze getallen zijn tot stand gekomen op basis van de in Hoofdstuk 4 uitgevoerde simulaties.

3.5.7

Toekomstbestendigheid van de Vismigratierivier

De KNMI klimaatscenario’s betreffen veranderingen in meerdere hydrologische en hydrodynamische randvoorwaarden voor de VMR. Met name de stijgende zeespiegel is hierbij van belang. Volgens de KNMI
klimaatscenario’s van 2014, gelden voor verschillende uitgangspunten stijgingen van 15 tot 40 cm voor de
periode van 2016 t/m 2045. De VMR zal naar verwachting in 2022 operationeel moeten zijn en dan voor een
periode van 25 jaar. In dat geval zal de gemiddelde buitenwaterstand zijn toegenomen tot NAP +0,17 m. Afhankelijk van de toekomst kan dat meer of minder zijn.
Voor de huidige condities is aangetoond dat de gebruikscurve aan beide kanten wordt begrensd (zie Figuur
3.13):
1. Aan de linkerkant van de grafiek bevindt zich de begrenzing door het kleine eb-verval (kleine getijslag
en/of stormopzet) waarbij het verval bij eb te klein is om het zout uit te spoelen. Als dit een aantal getijden
aanhoudt, sluit het gehele afsluitmiddel, inclusief vispassages, omdat het zout bij het afsluitmiddel komt.
2. Aan de rechterkant van de grafiek bevindt zich de begrenzing door het grote eb-verval (grote getijslag
en/of afwaaiing) waarbij het verval bij eb relatief groot is en (een deel van) het doorlaatmiddel gesloten
moet worden om uitspoelen van zand en/of het opbarsten van de bekleding van de dam te voorkomen.
De vispassage parallel aan het doorlaatmiddel blijft hierbij gewoon open, dus in tegenstelling tot het scenario met een (te) klein eb-verval blijft de VMR hier gewoon open voor vismigratie.
Bij een stijgende zeespiegel zal het eerste scenario vaker voorkomen; door een hogere middenstand komt
het relatief vaker (en langer) voor dat het verval bij eb te klein is om de VMR schoon te spoelen. Jaargemiddeld doet dit afbreuk aan de functionaliteit. Anderzijds wordt de inname van de hoeveelheid vis en de
vismigratie van de ‘zwakke zwemmers’ verbeterd doordat het volume binnenkomen water tijdens vloed vergroot wordt bij een stijgende zeespiegel. Effectief betekent dit dat het afsluitmiddel in de VMR een aantal
keer vaker gesloten zal zijn vanwege zoutindringing, maar dat de inname van vis en mogelijkheid tot
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vismigratie verbeterd in de overige situaties. Hoe deze aspecten zich verhouden ten opzichte van elkaar, is
op voorhand lastig te kwantificeren. De verwachting is dat, onder de streep, de verbeterde vismigratie een
groter positief effect geeft, dan het negatieve effect van het grotere aantal sluitingen van het afsluitmiddel.
Een andere belangrijke parameter voor klimaatbestendigheid van de VMR moet gezocht worden in de situatie dat het IJsselmeerpeil net zo hard of harder stijgt dan de zeespiegel. Dan blijft de gebruikscurve en
daarmee de functionaliteit van de VMR, in stand. Door flexibilisering van het IJsselmeer peil, zal de VMR in
grotere mate klimaatbestendig zijn. De overheid streeft naar een flexibilisering van het IJsselmeerpeil. Daarbij wordt het NAP - 0,40 m streefpeil in de winter iets meer losgelaten. Dat is gunstig voor het opereren van
de VMR, want dat betekent dat er vaker een hogere waterstand op het IJsselmeer is, wat de mogelijkheden
voor het binnenlaten van zout water in de VMR verruimd.
Laatste Informatie van 15 juni 2018:
Inmiddels is het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat getekend. De consequentie hiervan is dat met name in het voorjaar het gemiddelde waterpeil van het
IJsselmeer wat hoger zal zijn. Juist in het voorjaar trekt de meeste vis de Vismigratierivier in.

3.6

Keuze simulaties

Vol spuien (10 kokers) gebeurt over het algemeen in blokken (dat wil zeggen elk laagwater) bij hogere waterstanden op het IJsselmeer. Er is dan veel rivierafvoer en er kan ook wat langer gespuid worden (meer
verhang). Die blokken worden dan wel weer onderbroken bij hogere waterstanden buiten (windopzet), omdat
er dan niet gespuid kan worden. Dat komt maar beperkt voor omdat de overheersende windrichting zuidwest
is en Kornwerderzand vlak bij een buitenbocht in de Afsluitdijk ligt. Bij zuidwestelijke wind vindt op de Waddenzee vaak afwaaiing plaats (zie ook de opening van de spuikom in het Noordoosten). Aan de zuidzijde op
het IJsselmeer is er juist sprake van opstuwing door diezelfde wind en de strekdam oostelijk van het binnen
spuikanaal. Dat is echter aan de gemeten waterstanden niet af te lezen omdat die bij de schutsluizen gemeten worden. Zie Figuur 3.1.
Voor gemiddeld getij geldt een hoogwater aan de Waddenzeekant van de spuisluizen van NAP + 0,88 m en
een laagwater van NAP – 0,90 m (zie ook Tabel 3.2). Zoals uit de statistiek te zien is, is de buitenwaterstand
in 50 % van de gevallen lager dan NAP – 0,96 m
Voor de 2DH simulaties van de Vismigratierivier zijn verschillende buitenwaterstanden gekozen. Voor de
2DH extremen is enerzijds gerekend met een getij lopend van NAP +0,95 m tot NAP -0,95 m (een gemiddeld
springtij). Anderzijds is gerekend met een getij lopend van NAP +0,70 m tot NAP -0,70 m (een gemiddeld
doodtij). Een tussenliggend getij (gelijk aan een gemiddeld tij), is ook beschouwd. Voor de 3D simulaties is
enerzijds gekeken naar een kritische situatie voor de zoutintrusie, namelijk doodtij in combinatie met een
laag IJsselmeerpeil. Anderzijds is gekeken naar een kritische situatie voor de morfologische stabiliteit ten
gevolge van een groot eb debiet, namelijk springtij in combinatie met een hoog IJsselmeerpeil.

3.7

Conclusies

Op basis van deze data analyse over een periode van twee jaar (2008 en 2009) en voor de debieten over
een periode van 38 jaar en voor de maandgemiddelden over een periode van 35 jaar, kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
•
•
•
•
•
•

Het debiet door de Lorentz spuisluizen wordt enerzijds in belangrijke mate bepaald door de afvoer van de
Rijn en anderzijds door de laagwaterstanden aan de Waddenzee zijde van het spuimiddel.
Het debiet door de Lorentz Spuisluizen wordt niet beïnvloed door de VMR. De VMR zal mogelijk leiden
tot een iets gewijzigd spuibeheer, omdat de netto afwatering van het IJsselmeer naar de Waddenzee gelijk moet blijven.
De lay-out van de VMR heeft een positief effect op de afvoer van de Lorentz sluizen, door een meer symmetrische aanstroom van de sluizen.
De flexibilisering van het IJsselmeerpeil zal de afvoermogelijkheden door de VMR rivier doen toenemen.
Zeespiegelstijging en de klimaatscenario’s van het IPCC, zullen er op termijn voor zorgen dat de tijd dat
het in de VMR eb is, afneemt.
In het algemeen geldt dat de lokstroom vanuit de VMR alleen bij volle spui minder traceerbaar is. Dat is
slechts in orde 13 % van de getijden het geval (2008 en 2009).
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•

Het gebruik van de representatieve waterstanden bij Kornwerderzand Binnen en Kornwerderzand Buiten
voor de statistiek, leidt niet tot een overschatting van het functioneren van de VMR, eerder een (zeer geringe) onderschatting.
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DEEL II: WERKWIJZE
4

HYDRAULISCHE TOETS

4.1

Inleiding

Voor de hydraulische toetsing is er gebruik gemaakt van een zogenaamde “Brute Force” (brute kracht) aanpak, waarbij de gehele Vismigratierivier is belegd met een kromlijnig flexibel rooster met een resolutie van 1
m en minder. In het doorlaatmiddel is het rooster evenwijdig gelegd met de wanden van het doorlaatmiddel.
Voor het zuidelijke deel is het rooster evenwijdig gelegd met de hoofdrichting van het meanderende technisch deel.
Er zijn 2D simulaties gemaakt als test voor kleine wijzigingen in het ontwerp en voor een aantal scenario’s
zijn (langlopende) 3D simulaties gemaakt. In eerste instantie zijn de tests steeds uitgevoerd voor een geschematiseerd getij lopende van -0,85 tot +0,85 meter. Vervolgens zijn verschillende hydrodynamische
randvoorwaarden doorgerekend. Deze zijn gepresenteerd in paragraaf 4.5.4.
Voor het functioneren van de zij-inlaten met klepduikers zijn aanvullende simulaties uitgevoerd. Deze simulaties hebben uiteindelijk geleid tot de beslissing om geen klepduikers in het DO op te nemen.
Naast deze simulaties voor de Vismigratierivier zijn er simulaties uitgevoerd voor de spuikom met behulp van
een 3D model van de Waddenzee rondom de spuikom. Deze problematiek wordt behandeld in Hoofdstuk
4.3.
Ook zijn er simulaties uitgevoerd voor de bepaling van het effect van de VMR op de afvoer door het spuimiddel. Voor deze simulaties wordt verwezen naar Hoofdstuk 4.4.

4.2

Algemeen

Het uitgangspunt voor alle simulaties zijn de ontwerpen van Sweco. Wel hebben er als gevolg van de simulaties vele aanpassingen aan het ontwerp plaatsgevonden. Er wordt bij het bespreken van de resultaten van
de simulaties veelvuldig gebruik gemaakt van de termen vloed en eb. Juist om daarover geen misverstanden
te laten ontstaan worden ze hier nog een keer scherp gedefinieerd voor de VMR:
•
•

Vloed is gedefinieerd als de periode, waarbij de stromingsrichting in de VMR, naar het IJsselmeer gericht
is (instroom VMR). In de praktijk is dat voor de VMR het geval als de waterstand aan de Waddenzeezijde
hoger is dan de waterstand in de VMR.
Eb is gedefinieerd als de periode, waarbij de stromingsrichting in de VMR, naar de Waddenzee gericht is
(uitstroom VMR). In de praktijk is dat voor de VMR het geval als de waterstand aan de Waddenzeezijde
lager is dan in de VMR.

Nota Bene:
Voor de meeste locaties op aarde geldt dat de faseverschuiving tussen horizontaal getij (de stromingen)
en verticaal getij (de waterstanden) ongeveer 3 à 4 uur bedraagt. In dat geval valt de vloed grofweg samen met rijzend tij en de eb grofweg met vallend tij. Maximale eb en vloed stroomsnelheden treden dan
op rond gemiddelde waterstand. Instroom bij rijzende waterstand en uitstroom bij dalende waterstand (bijvoorbeeld de Waddenzee).
Bij de VMR is in afwijking daarvan de faseverschuiving vrijwel afwezig. Dat betekent dat de vloed samenvalt met Waddenzeewaterstanden hoger dan de waterstanden in de VMR en de eb met
Waddenzeewaterstanden lager dan de waterstanden in de VMR. Maximale vloedsnelheden treden dan
juist op rond hoogwater buiten en maximale eb snelheden rond laagwater buiten. Het maximale verhang
over de Vismigratierivier treedt dan immers op bij hoogwater bij Kornwerderzand op de Waddenzee en de
“vaste” gemiddelde waterstand op het IJsselmeer aan de andere kant.
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In het DO van Sweco speelt ook de komberging in de VMR een belangrijke rol. Het debiet door de VMR
wordt hier geregeld met behulp van het afsluitmiddel aan de IJsselmeer zijde van de VMR. Juist daardoor is
er in het riviergedeelte voor ongeveer twee derde van de tijd eb en slechts een derde van de tijd vloed.

4.3

De lokstroom in de spuikom

4.3.1

Ontwerpaspecten VMR Waddenzeezijde

Voor de uitgang van de VMR in de spuikom zijn de volgende vragen aan de orde:
a. Wat is het effect van de lokstroom vanuit de VMR op het stromingspatroon in de spuikom in de verschillende fasen van de getijdencyclus en is het effect voldoende, zowel in de diepe als ondiepe delen van de
spuikom?
b. Wat is de optimale breedte van beide inzwemopeningen? In het VO was de beoogde breedte van beide
openingen 13 m, in het DO is gekozen voor een breedte van 15 m met verticale wanden.
c. In hoeverre heeft het beïnvloeden van de richting van de lokstroom door middel van technische constructies of positionering van de inzwemopeningen meerwaarde voor de aanlokkende werking voor
trekvissen?
d. Hoe kan het ontwerp van de VMR Waddenzeezijde worden geoptimaliseerd, zodat instandhouding van
het tweegeulenpatroon met minimale beheers-inspanning gewaarborgd is? In hoeverre kunnen afsluit- of
waterregelwerken in de inzwemopeningen hierbij een rol spelen?
e. Tot slot is er gekeken naar de verdeling van de uitstroom over de beide inzwemopeningen van de Vismigratierivier.
Nadere uitwerking:
ad a

ad b

ad c

ad d

ad e

Voor het bepalen van de lokstroom in de buitenspuikom, is gebruik gemaakt van het 3D model van
de buitenspuikom dat door Deltares is opgezet (Deltares, 2014a). Daaraan is de uitvoer van de VMR
middels een debiet en zout randvoorwaarde toegevoegd. Het debiet heeft een tracer meegekregen.
Vervolgens is bepaald wat de reikwijdte is van de tracer (lokstroom). Er zijn slechts twee simulaties
uitgevoerd. Het duidelijke voordeel van het gebruik van een tracer voor de lokstroom is dat op die
wijze bepaald kan worden waar het water vanuit de VMR heengaat en hoe het zich verspreidt. De
VMR randvoorwaarden voor deze 3D simulatie zijn uit de 3D simulatie voor de Vismigratierivier afgeleid en hier als tijdserie opgedrukt. Afhankelijk van de uit te voeren simulatie is het totale debiet voor
de gemiddeld getij simulatie over een of beide doorlaten in de strekdam verdeeld. Voor het spuien
door de spuimiddelen is een gemiddelde waarde gekozen.
Op basis van de 2DH simulaties is gekeken naar de breedte van beide inzwemopeningen en op basis van de 3D simulatie naar de verspreiding van de lokstroom. Er zal onvermijdelijk entrainment en
dus turbulentie plaatsvinden. Hoe geleidelijk wijder de inzwemopeningen zijn, hoe minder de turbulentie, maar ook hoe kleiner het effect van de lokstroom. Het nearfield (dit is het gebied waar de
uitstroom niet hydrostatische kenmerken vertoont) van de spui via de VMR bedraagt slechts enkele
meters. De turbulente kinetische energie is eveneens uitgevoerd.
Gezien de impuls van de uitstroom bestaat de verwachting dat de richting van de uitstroom er niet
toe doet. Maar ook dit is goed te beoordelen op basis van de animaties van de tracer simulaties uit
onderdeel a.
Deze optimalisatie heeft op basis van de uitgevoerde simulaties middels expert judgement plaatsgevonden. Gezien de kosten van dergelijke afsluiters bestaat de verwachting dat het beter is een en
ander via het doorlaatmiddel in de Afsluitdijk te sturen.
Er is gekeken naar de mogelijkheid om de uitstroom van de Vismigratierivier in de spuikom uit te balanceren, door de punt van het eiland recht tegenover de uitstroom uit het doorlaatmiddel iets te
verleggen. Daardoor vindt er een wijziging plaats in de verdeling van het debiet over beide uitgangen. Dit is geïllustreerd in Figuur 4.1. 2DH simulaties hebben aangetoond dat hiermee een 50 % - 50
% debiet verdeling mogelijk is over de zuidelijke en noordelijk inlaat tijdens eb. Indien deze punt niet
wordt aangelegd, is de verhouding bij uitstroom 60/40 in het voordeel van de noordelijke inzwemopening. De instroom tijdens vloed is wel gelijk.
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Figuur 4.1

4.3.2

Aanpassing ter herverdeling van het eb debiet over de inzwemopeningen.

Schematisatie

Voor het spuikom model is gebruik gemaakt van het model dat door Deltares hiervoor is gebouwd.

Figuur 4.2

Rekenrooster spuikom en omgeving (Deltares model)
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Voor de afvoer door het spuimiddel is een representatieve waarde gekozen van gemiddeld 815 m 3/s voor de
periodes dat er gespuid wordt. Deze hoeveelheid wordt door 6 kokers geleid. De drie middelste kokers van
beide groepen. Zoals we bij de data analyse zagen is dit een situatie die, gebaseerd op de jaren 2008 en
2009, ongeveer 20% van de tijd voorkomt. 60% van de tijd wordt er niet gespuid, behoudens een vismigratiestand van de buitenste kokers per groep. Ongeveer 20% van de tijd wordt er veel meer gespuid. Er zijn
twee simulaties uitgevoerd. Doel is een indruk te krijgen van de verspreiding van de zoete lokstroom in de
zoute spuikom. In geval er niet gespuid wordt (of vismigratiestand van de Lorentz spuisluizen), zal de lokstroom sowieso wel te vinden zijn (aldus de Visexperts) en speelt het probleem niet. In geval er vol gespuid
wordt, zal de VMR mogelijk wat moeilijker te vinden zijn. Daarvoor zijn geen simulaties uitgevoerd.

Figuur 4.3

Detail rekenrooster spuikom model en aansluiting VMR

Het Deltares model (referentie) gebruikt 10 sigma
stuk van het gebied eromheen.

lagen in de verticaal en omvat de spuikom en een flink

Een indruk van de omvang van het model en van zijn mate van detail wordt gegeven in Figuur 4.2. De maaswijdte van de rekencellen varieert tussen de 11 bij 11 en 22 bij 22 meter.
Een detail van het rekenrooster in de spuikom wordt gegeven in Figuur 4.3. In de spuikom bedraagt de
maaswijdte van het rekenrooster 11 bij 11 m.

Figuur 4.4

Diepteligging spuikom in Deltares model (kopie uit Deltares rapport)
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De diepteligging van de spuikom wordt gegeven in Figuur 4.4. De zuidelijke opening sluit aan op de noordwestkant van de diepe put in de spuikom. De noordelijke opening sluit meer aan op het ondiepere stuk juist
ten noorden daarvan.
Er zijn twee simulaties uitgevoerd elk voor een periode van 6 getijden:
•
•

In de eerste simulatie is er elk getij geloosd door de spuisluizen. Er wordt geloosd door beide openingen
van de VMR (gebaseerd op de resultaten van een 3D simulatie van de VMR voor het Voorlopig Ontwerp,
opgeschaald naar een maximum van 40 m 3/s) door beide openingen (zie Figuur 4.3).
In de tweede simulatie wordt slechts de eerste drie getijden geloosd door de spuisluizen. De afvoer van
de VMR wordt dan door de noordelijke opening geloosd. In de volgende 3 getijden wordt er niet geloosd
door de spuisluizen, maar wel door de VMR, maar dan door de zuidelijke opening.

Bij de simulaties dienen enige kanttekeningen te worden geplaatst. De simulaties geven slechts een eerste
indruk. De getijden van het spuikom model behoren niet bij de getijden zoals opgelegd in de VMR. Ook het
spuiregime behoort niet bij dit getij. Bovendien is er sprake van een sigma lagen model dat juist hier grote
gradiënten vertoond.

4.3.3

Simulaties

Simulatie 1
Waterstanden

Figuur 4.5

Waterstanden in de spuikom

Het verloop van de waterstanden in de spuikom wordt gegeven in Figuur 4.5. Het gaat om een werkelijk opgetreden getij. De simulatie periode beslaat iets meer dan 3 dagen (6 getijden). Uiteraard wordt de
waterstand niet beïnvloed door de VMR, want de debieten door de VMR zijn gering. Uitgaande van een volume dat de VMR netto uitgaat van orde 250.000 m3. Het oppervlak van alleen de spuikom is 350.000 m2 dat
betekent weliswaar een laag van 70 cm, maar dat gebeurt allemaal zeer geleidelijk.
Debieten
De debieten als functie van de tijd worden weergegeven in Figuur 4.6. Te zien is dat het debiet door de VMR
in het niet valt bij het debiet door de spuisluizen. Echter dat gebeurt maar 40% van de tijd. In 60% van de
gevallen is de lozing door de spuisluizen nul of vergelijkbaar met wat er door de VMR komt (in het laatste
geval staan de spuisluizen op vismigratiestand).
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Figuur 4.6

Verloop debieten door de VMR (blauw) en 10% van het debiet door de spuisluizen (zwart).

Figuur 4.7

Tracer verspreiding vlak voordat nieuwe lozing door de VMR start. Debiet spuisluizen = 0

Tracer
De resultaten van de simulatie laten zien dat de tracer uit de VMR netjes verspreidt over de spuikom, maar
ook daarbuiten. Onderstaand zijn voor drie momenten een beeld van de tracer gegeven.
•

Het eerste moment is juist voordat de VMR begint te lozen. Het beeld is te zien in Figuur 4.7. Linksboven
staan de waterstanden, daarnaast de debieten. Linksonder de tracer aan het oppervlak, rechtsonder de
tracer dieptegemiddeld. Let op de schaal van de tracer, die maar tot 20% gaat. In de toplaag is de tracer
nog voor 3% terug te zien, dieptegemiddeld alleen nog 3% in de noordwesthoek van de spuikom.
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Figuur 4.8

•

Het tweede moment Figuur 4.8 is een moment waarop de lozing vanuit de VMR al even op gang is en de
spui nog niet is gestart. Je ziet een paar kleine vlekjes bij de openingen, maar de verdunning is enorm.
Maximaal 8% van de tracer. Ook is het water wat nu uit de VMR komt net zo zout als de spuikom, want
dat is het water dat even tevoren uit die spuikom is ingenomen en het eerste dat er na kentering bij eb
weer uitkomt.

Figuur 4.9

•

Tracer verspreiding waarbij de VMR al loost en de spuisluizen nog juist niet

Tracer verspreiding tijdens spuien en na stoppen VMR lozing

Het derde moment Figuur 4.9 wordt er vol gespuid en is de lozing door de VMR afgelopen (eb). 6% van
de tracer is nog aanwezig, er is sprake van een mooie spreiding en er is toch nog iets te zien na het geweld uit de spuisluizen. NB: 6% komt overeen met de verhouding tussen het spuidebiet door de VMR en
door de spuisluizen en is dus een te verwachten gemiddelde verdunning.
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Saliniteit.
Soortgelijke beelden voor de saliniteit op dezelfde 3 momenten worden gegeven in Figuur 4.10 tot en met
Figuur 4.12. In de eerste figuur vinden we een saliniteit van rond de 10 ppt zowel aan het oppervlak als
diepte gemiddeld. Het oppervlak is iets zoeter dan diepte gemiddeld.
In de tweede figuur is de invloed van de VMR niet te traceren. Een gevolg van het feit dat het water wat eruit
komt net zo zout is als de spuikom (last in first out). Maar wel van belang omdat dit aangeeft dat het effect
van de VMR pas traceerbaar is als er zoet water uit de VMR komt.
In de derde figuur heeft het geweld van het spuien de gehele spuikom helemaal zoet gemaakt en is opnieuw
de VMR niet te traceren.

Figuur 4.10

Saliniteit vlak voordat nieuwe lozing door de VMR start. Debiet spuisluizen = 0

Figuur 4.11

Saliniteit waarbij de VMR al loost en de spuisluizen nog juist niet
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Figuur 4.12

Saliniteit tijdens spuien en na stoppen VMR lozing

Simulatie 2
Waterstanden
Het verloop van de waterstanden in de spuikom is identiek aan simulatie 1 en wordt gegeven in Figuur 4.5.
Debieten
De debieten als functie van de tijd worden weergegeven in Figuur 4.13. Te zien is dat er de eerste drie getijden gespuid wordt en de laatste drie getijden niet. Als er gespuid wordt, wordt het gehele VMR debiet door
de noordelijke ingang geloosd. En als er niet gespuid wordt door de zuidelijke ingang. De debieten door de
VMR zijn opgeschaald. Dergelijk grote debieten zullen in werkelijkheid nooit optreden, maar werden als testcase gemodelleerd.

Figuur 4.13

Verloop debieten door de VMR (blauw) en 10% van het debiet door de spuisluizen (zwart)

Het debiet door de VMR valt in het niet bij het debiet door de spuisluizen. Echter dat gebeurt maar 40% van
de tijd. In 60% van de gevallen is de lozing door de spuisluizen nul of vergelijkbaar met wat er door de VMR
komt (in het laatste geval staan de spuisluizen op vismigratiestand).
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Tracer
De resultaten van de simulatie laten zien dat de tracer uit de VMR netjes verspreidt over de spuikom, maar
ook daarbuiten. Voor de situatie met spui door de Lorentzsluizen (eerste drie getijden) zijn de resultaten vergelijkbaar met simulatie 1. Onderstaand zijn voor drie momenten een beeld van de tracer gegeven als er niet
gespuid wordt. De tracer is nu in alle gevallen meer dominant aanwezig omdat er niet door de spuisluizen
gespuid wordt.

Figuur 4.14

•

Tracer verspreiding vlak voordat nieuwe lozing door de VMR start. Debiet spuisluizen = 0

Het eerste moment is juist voordat de VMR begint te lozen. Het beeld is te zien in Figuur 4.14. Let op de
schaal van de tracer, die maar tot 20% gaat. In de toplaag is de tracer nog voor meer dan 20% aanwezig
en dieptegemiddeld nog steeds tussen de 10 en 20%. De vloed is net afgelopen en het water is opgestuwd door het stijgende tij in de spuikom.

Figuur 4.15

Tracer verspreiding waarbij de VMR loost. Debiet spuisluizen = 0
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•

Het tweede moment is een moment waarop de lozing vanuit de VMR al even op gang is. In Figuur 4.15
zie je dat de tracer concentratie gering is afgenomen. Een gevolg van de uitstroom, de tracer wordt door
het afgaande tij uit de spuikom getrokken.

Figuur 4.16

•

Tracer verspreiding tijdens begin instroom naar de VMR. Debiet spuisluizen = 0

Het derde moment is de lozing door de VMR afgelopen (eb) en wordt er door de VMR water ingenomen.
Figuur 4.16 laat zien dat de tracer dan nog nadrukkelijk in de spuikom aanwezig is.

Saliniteit.

Figuur 4.17

Saliniteit vlak voordat nieuwe lozing door de VMR start. Debiet spuisluizen = 0

Soortgelijke beelden voor de saliniteit op dezelfde 3 momenten worden gegeven in Figuur 4.17 tot en met
Figuur 4.19. In de eerste figuur vinden we een saliniteit van rond de 14 ppt aan het oppervlak en dieptegemiddeld rond de 16 a 17 ppt. Het oppervlak is zoeter, de bodem zouter dan dieptegemiddeld.
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In Figuur 4.18 zien we de spuikom niet zoeter worden. Dat komt enerzijds door de eb en anderzijds doordat
het geloosde water hetzelfde zoutgehalte heeft als de spuikom. In Figuur 4.19 is te zien dat het water na het
lozen door de VMR gering in saliniteitsniveau gedaald is tot waarden van 12 en 13 ppt.

Figuur 4.18

Saliniteit waarbij de VMR loost. Debiet spuisluizen = 0

Figuur 4.19

Saliniteit tijdens spuien en na stoppen VMR lozing

4.3.4

Conclusies en aanbevelingen

De simulaties met opgeschaalde debieten laten het volgende beeld zien:
•
•

De effecten van de VMR op de saliniteit in de spuikom zijn in alle gevallen beperkt.
Indien er met 10 kokers gespuid wordt door de spuisluizen is de invloed van de lozing door de VMR marginaal. Vrijwel onmiddellijk na het openen van de spuisluizen is de gehele spuikom zoet. Dan is de
lokstroom ook nauwelijks meer traceerbaar. De invloed van de VMR op de waterstanden, de stroomsnelheden en het zoutgehalte is te verwaarlozen in het geweld van de spui.
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•
•
•
•
•

•

Als er niet geloosd wordt is het water in de spuikom zouter, maar blijft de invloed van de VMR marginaal.
De tracer laat zien dat de stroom uit de VMR mooi spreidt over de spuikom en daarbuiten. Alhoewel de
percentages klein zijn.
Het heeft geen zin sturing toe te passen op de uitstroom van de VMR. De debieten blijven gering en de
verdunning gaat zeer snel. Na enkele cellen is het effect al lager dan 10 %.
Ook sturing op de verdeling over de noordelijke en de zuidelijke opening heeft geen meerwaarde voor de
verspreiding van de lokstroom in de spuikom.
Het is van belang beter zicht te krijgen op de statistische verdeling van de zoutgehalten in de spuikom
over het jaar. Beter zou zijn 10 jaar te simuleren. Nu is voor de VMR steeds uitgegaan van een zoutwaarde van 20 ppt in de spuikom, dat is mogelijk een te conservatieve benadering die maar weinig
voorkomt.
In aanvulling op voorgaande punt is het van belang te constateren dat het zoutgehalte in de spuikom, vrijwel direct na de start van het vol spuien met de Lorentz spuisluizen (dus met 10 kokers), geheel zoet
wordt. Het opnieuw zout worden van de spuikom neemt een flink aantal dagen zonder spuien in beslag.
Wordt er weer gespuid dan wordt het weer snel zoet (met 6 kokers duurt het orde 30 minuten). Als gevolg
van het feit dat de Lorentz spuisluizen zich bijna aan het einde van het Waddenzee estuarium bevinden,
geldt dat de spuikom regelmatig erg zoet is en slechts zelden erg zout. Het mantra is in een aantal minuten is de spuikom zoet en pas na enkele dagen wordt het geleidelijk weer wat zouter.

4.4

De effecten van de VMR op het spuimiddel

4.4.1

Ontwerpaspecten VMR omgeving

Vragen:
a. Wat is het effect van de VMR op de spuicapaciteit van de Lorentzsluizen?
b. Wat is het effect van de VMR op erosie- en sedimentatieprocessen in de spuikom en rond de monding
van de VMR aan de IJsselmeerzijde?
Nadere uitwerking:
ad a

ad b

4.4.2

De effecten van de ligging van de VMR op de spuicapaciteit van de Lorentzsluizen is op een pragmatische manier afgehandeld. Er is gebruik gemaakt van een bestaand IJsselmeer model. Daarin
zijn de contouren van de VMR aangebracht. Een 2DH simulatie met en zonder schematische van de
VMR laat zien of de VMR invloed heeft op de spuicapaciteit van het spuimiddel.
De effecten van de VMR op erosie- en sedimentatieprocessen in de spuikom worden aan de Waddenzee zijde van de VMR verwaarloosbaar geacht. De effecten zullen worden afgeschat op basis
van de 3D simulaties van de spuikom.

Schematisatie

Voor deze simulaties is een hoog resolutie model van de Noordoostzijde van het IJsselmeer opgezet. Daarin
zijn twee schematisaties gemaakt, één met de contouren van de VMR erin en één zonder de VMR, dat laatste komt overeen met de bestaande situatie.
Door hetzelfde maximale debiet door de Lorentz spuisluizen op te leggen voor beide simulaties, kan uit de
verschilplaatjes het netto effect van de VMR op het snelheidsveld voor de spuisluizen worden zichtbaar gemaakt.
Er is bewust gekozen voor een extreem debiet, omdat daar enerzijds de grootste effecten mee worden aangetoond en anderzijds, de aanstroom goed kan worden vergeleken.
Het model is weergegeven in Figuur 4.20 en omvat een gebied van 4 bij 5,5 km. De maaswijdten zijn 12 bij
12 m.
Voor het debiet door de spuisluizen is een maximum debiet van ongeveer 2000 m 3/s aangehouden. Dat is
ongeveer het maximum debiet dat op deze plaats optreedt en slechts zeer beperkt (minder dan 2% van de
tijd) voorkomt.
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Figuur 4.20

Rekenrooster en schematisatie IJsselmeermodel (wit) en VMR model (blauw)

Voor de IJsselmeer randvoorwaarde is de vaste waterstand van NAP – 0,20 m aangehouden. Dat is een
conservatieve schatting omdat er bij een dergelijke spui (springtij hoge rivierafvoer), meestal een hogere waterstand op het IJsselmeer staat, waardoor het verhang groter is en de aanstroomsnelheden iets kleiner.

Figuur 4.21

Rekenrooster en bodemligging IJsselmeer model. De stippellijn geeft de VMR contour
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De rooster cellen zijn 12 bij 12 m en zijn precies gefit op de spuiopeningen (elke spuikoker valt binnen één
roostercel). Een detail van het rooster en de bodem rond de spuisluizen is te zien in Figuur 4.21. Opvallend
is de diepe geul die vanaf het binnen-spuikanaal naar het westen gaat, een aansluiting op de overblijfselen
van de diepe geul die daar voor de aanleg van de Afsluitdijk lag. De gestippelde lijn geeft de contouren van
de VMR aan (hier helemaal dicht verondersteld), de doorgetrokken lijnen geven de bestaande dammen aan.

4.4.3

Simulaties

Met deze instellingen zijn simulaties gemaakt en zijn tracers en snelheidsvelden uitgelezen voor deze tweedimensionale horizontale simulaties met en zonder VMR.

Figuur 4.22

Snelheidsvelden met en zonder VMR en verschil. Bij spuidebiet op rode stip na 200 minuten

De snelheidsvelden zijn voor hetzelfde tijdstip (maximum debiet) naast elkaar gezet en ook het verschil is
geplot in dezelfde figuur. Zie Figuur 4.22. Meest opvallende resultaat is de aanstroom van het spuimiddel.
In de figuur zonder VMR linksboven is te zien dat het spuimiddel, door de ligging van de geul, asymmetrisch
wordt aangestroomd. In de figuur met VMR rechtsboven is de aanstroom juist symmetrisch. Datzelfde beeld
is te zien in het verschilplaatje. Er is toename van de snelheid in het rode deel en afname in het blauwe deel.
Of de VMR werkelijk leidt tot een toename van de capaciteit van het spuimiddel, kan alleen met een model
van beide zijden van het spuimiddel worden onderzocht. Vast staat dat de aanstroom van het spuimiddel
met VMR meer symmetrisch plaatsvindt en dat het alleen al daarom aannemelijk is dat de spuicapaciteit van
de Lorentz spuisluizen zal toenemen.
Een soortgelijk beeld is te zien in het tracer gedrag zoals weergegeven in Figuur 4.23 voor een tijdstip 110
minuten na de start van de simulatie. Ook hier hetzelfde beeld.
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Figuur 4.23

4.4.4

Tracer gedrag voor de situatie met en zonder VMR

Conclusies

Naar verwachting zal de aanleg van de VMR de capaciteit van het spuimiddel doen toenemen. Er zal mogelijk een morfologische herverdeling in het binnenspuikanaal plaatsvinden. De diepe geul rond de leidam aan
de westzijde zal worden aangevuld. Tegelijkertijd zal de ondiepte aan de westzijde iets eroderen. De capaciteit van het spuimiddel is verder te vergroten door enig baggerwerk te verrichten in de aanstroom naar het
spuimiddel. Mogelijk kan hier ook een iets diepere put worden gecreëerd, die helpt om het zout dat via de
schutsluizen naar binnen komt te verzamelen en vervolgens door het spuigeweld weer naar buiten te laten
spuien.

4.5

Het functioneren van de VMR

4.5.1

Roosters en bodemligging

Figuur 4.24 Bovenaanzicht VMR schematisatie (links: kribben op rechte stukken, rechts: kribben in bochtstukken)
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Figuur 4.25

Rooster van de Vismigratierivier

De hier uitgevoerde simulaties zijn gebaseerd op meerdere verschillende ontwerpen, te weten DO 5.0, DO
6.0 en één enkele simulatie voor een aangepast DO 6.0. Het gebied dat belegd is door het rekenrooster
wordt met blauw getoond in Figuur 4.25. Herkenbaar zijn de regelwerken en de meetlocatie. Deze zijn hard
opgenomen in het rekenrooster.
Ook zijn er aanpassingen geweest aan de wijze waarop de VMR wordt aangestuurd en de verschillende
openingen bij het doorlaatmiddel in de Afsluitdijk en bij het afsluitmiddel bij het IJsselmeer. De lay-out van de
doorgerekende versie van het DO is gegeven in Figuur 4.26.
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Figuur 4.26

Bodem van het DO van de Vismigratierivier

Aangemerkt dient te worden dat het gemodelleerde ontwerp op vier punten afwijkt van het werkelijke ontwerp:
•

•

•
•

Het afsluitmiddel is in het technisch ontwerp ca. 100 m westelijker gelegen dan in de modelversie. Dit
houdt effectief in dat de VMR in het werkelijke ontwerp 100 m langer is dan in de modelversie. Een verlenging heeft een gunstig effect op het weghouden van het zout bij het afsluitmiddel. Er is daardoor een
toename van de zoutbuffer.
De bocht ten oosten van het observatiepunt wordt in het technisch ontwerp beter aangesneden en heeft
een meer natuurlijke ronde vorm dan in de modelversie. De betere aansnijding van de bocht heeft tot gevolg dat ook hier de stroomsnelheden beperkt blijven en een morfologisch stabiel ontwerp verkregen
wordt. De reductie in hydraulische weerstand ten gevolge van de optimalisatie van het bochtprofiel wordt
opgevangen door een lichte vernauwing van het doorstroomprofiel ter hoogte van de meetlocatie. De vermindering van de hydraulische weerstand van de VMR als geheel kan daarmee als verwaarloosbaar
worden gezien.
De zuidelijke inzwemopening Waddenzeezijde komt 15 m noordwaarts te liggen. Dit heeft geen directe
effecten op het hydrodynamisch functioneren van de VMR.
Het gemodelleerde ontwerp beschikt over ronde bochtontwerpen voor alle bochtprofielen in het rivierdeel
van het VMR. In DO versie D6.0 (Sweco, 2018) is er sprake van ronde bochtprofielen aan de westelijke
zijde van de VMR en hoekige bochtprofielen aan de oostelijke zijde van de VMR. Dit verschil wordt separaat beschouwd in paragraaf 4.5.9.
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4.5.2

Sturing van het doorlaatmiddel in de Afsluitdijk

Het westelijke deel van het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk heeft een maximale breedte van 9 m en een
minimale breedte van 7 m. De vispassage, het oostelijke deel van het doorlaatmiddel, heeft een breedte van
3 m. In het zuidelijke deel van het doorlaatmiddel zijn 7 schotten aanwezig die, wisselend van zijde, 3/4e van
de breedte blokkeren. Hiermee worden zogenoemde ‘vertical slots’ gecreëerd.
Midden in de noordelijke helft van het stroom voerend deel van het doorlaatmiddel is een stromingsregelwerk opgenomen. Hier wordt lokaal de breedte opgedeeld door middel van drie separate doorlaten. Van
west naar oost beschikken deze over een breedte van respectievelijk 3,0 m, 2,5 m en 1,5 m (de som hiervan
is 7 m, dit houdt in dat er nog 2 m beschikbaar is voor de scheidingswanden tussen de doorlaten). Dit biedt
de mogelijkheid om, afhankelijk van de getijslag, het zoutgehalte en het IJsselmeerpeil, de vloedstroming,
maar ook de eb stroming op verschillende manieren te knijpen (Figuur 4.27). Normaliter (bij gemiddeld tij) is
alleen de middelste doorlaat (2,5 m) geopend tijdens vloed en zijn alle drie de doorlaten geopend tijdens eb
om het aanwezige zout weg te spoelen. Daarvoor is immers een zo groot mogelijke ebstroom nodig. Tijdens
eb mag het verval over het rivierdeel in het IJsselmeer niet groter zijn dan 0,6 m. Dit in verband met zowel de
morfologische stabiliteit als het opbarsten van de kleilaag op de binnenkant van de dammen rondom de
VMR. Bij een verval tijdens eb groter dan deze grenswaarde, kan een deel van het verval weggenomen worden door één of meerdere openingen in het doorlaatmiddel te sluiten.

Figuur 4.27

Ontwerp van het stromingsregelwerk in het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk (ontwerp Sweco (ACAD-XC3D-Model zandeiland IJsselmeer-Model_20171024.dwg))

Het gebruik van de overige configuraties is gepresenteerd in paragraaf 4.5.4.1. Het modelleren van een
doorlaat met een breedte van 2,5 m (en 1,5 m) op een 1 x 1 m rooster is mogelijk gemaakt door het rooster
lokale verder te verdichten.
Eventueel kan bij een relatief kleine getijslag (doodtij) de 3 m doorlaat worden gebruikt en voor een relatief
grote getijslag (springtij) de 1,5 m doorlaat. Een willekeurige combinatie van 2 of meer is ook mogelijk. Eén
en ander hangt ook samen met het momentane peil op het IJsselmeer. Doel blijft een cumulatieve ebstroom
te realiseren die minimaal anderhalf maal zo groot is als de cumulatieve vloedstroom, om het zout terug te
kunnen dringen.
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4.5.3

Het afsluitmiddel

Ook het andere regelwerk, het afsluitmiddel aan de IJsselmeerzijde, gelegen aan het zuidelijke uiteinde van
het rivierdeel IJsselmeer, is opnieuw ontworpen ten opzichte van de voorgaande versies (Figuur 4.28, zie
ook Figuur 1.8 voor de model schematisatie).
Dit afsluitmiddel bestaat uit een viertal door wanden gescheiden kanaalsecties.
a. De middelste twee kanalen zijn elk 6 m breed en voorzien van puntdeuren met rinketschuiven. Elke deur
heeft twee rinketschuiven van elk 0,4 bij 0,4 m. Een wat hoger in de verticaal en een wat lager in de verticaal. Deze kanalen staan in beginsel alleen tijdens de uitstroming (eb) open en zijn bedoeld om de
Vismigratierivier schoon te spoelen van zoutresten. N.B. de geschetste breedte in de figuur is 5,0 m.
Deze afmeting is geüpdatet naar 6,0 m in DO 4.0 om de stroomsnelheid door het afsluitmiddel tijdens eb
te reduceren en daarmee de vismigratie te bevorderen. Ze functioneren automatisch op het getij, bij vloed
dicht, bij eb open. De deuren die richting IJsselmeer wijzen, zijn wachtdeuren en alleen bedoeld om dicht
te zetten in geval van onderhoud. Ze staan normaal altijd open. Elke deur heeft hier slechts één rinket
schuif, die bedoeld is om te nivelleren bij sluiting.
b. Aan beide buitenzijden van deze middelste kanalen bevindt zich een kanaal van 2,5 m breed. In elk van
deze kanalen bevinden zich zeven vertical slots. Deze verticale schotten laten een opening over van
0,5 m voor de doorstroming. Gewoonlijk staat de noordelijke vertical slot passage altijd dicht. Afhankelijk
van de omstandigheden staan de zuidelijke vertical slot passage en de rinketten altijd open. In geval van
nood kan alles dichtgezet worden om zoutintrusie in het IJsselmeer te voorkomen. De sturing van de
doorstroming vindt plaats met behulp van schuiven in elk kanaal. De schuiven worden gestuurd met behulp van zoutmetingen in de VMR nabij het afsluitmiddel. Als de zoutwaarde een kritische grens bereikt,
worden de schuiven gesloten.
Voor de noordelijke vertical slot passage geldt dat deze nooit tegelijk met de rinketten open zal staan. De
praktijk zal moeten leren of het voor de vismigratie verstandiger is de Noordelijke passage, dan wel de
rinketten te gebruiken.

Figuur 4.28

4.5.4

Ontwerp van het sluitmiddel (Functioneel Ontwerp Vismigratierivier, Sweco)

Simulaties

Ten behoeve van de hydrodynamische toetsing van het Definitieve Ontwerp, is een reeks scenario’s doorgerekend. De scenario’s bestaan uit de combinaties van een (synthetisch) getij op de Waddenzee en een
bepaald vast peil op het IJsselmeer. Een synthetisch getij houdt in dat hoewel er meerdere getijcycli van
circa 12,5 uur worden doorgerekend, de getij amplitude gelijk blijft. Dit ter vereenvoudiging van de toetsing.
De laatste scenario variabele is de opgelegde saliniteit op de Waddenzee rand. De saliniteit op de IJsselmeer rand is constant voor alle scenario’s: 0,4 PSU. De randvoorwaarden per scenario zijn hieronder in
meer detail gepresenteerd.
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Een overzicht van de doorgerekende scenario’s is weergegeven in Tabel 4.1. Indien de zoutintrusie is gesimuleerd, is gerekend in 3D. Wanneer enkel de debieten en systeemvolumes benodigd waren, is het
scenario gemodelleerd in 2DH, teneinde de benodigde rekeninspanning te reduceren.
Scenario’s 1 t/m 6 zijn verkennende scenario’s hoe de systeemvolumes zich verhouden bij de representatieve waterstanden op het IJsselmeer in combinatie met de verschillende getijslagen op de Waddenzee.
Scenario’s 1 en 2 zijn hierbij maatgevend voor de zoutindringing en zijn daarom ook gesimuleerd in 3D.
Scenario’s 7 t/m 9 zijn verkennende scenario’s om inzicht te krijgen in de reductie van het eb debiet.
De scenario’s 10 en 11 zijn verkennende scenario’s om inzicht te krijgen in de verbetering van de ratio tussen cumulatief eb- en vloeddebiet tijdens relatief laag verval. Dit in relatie tot de capaciteit van de VMR om
het zout terug te dringen.
Ook is gekeken naar een scenario waarbij er gedurende een langere periode geen sprake is van een (groot
genoeg) verval naar buiten tijdens eb. Enkel de vispassages in de VMR staan open. Dit is scenario 12.
Naar aanleiding van inzichten op basis van een visexpert sessie eind maart 2018 heeft een aanvullende
toetsing plaatsgevonden. Deze toetsing betrof het verplaatsen van de hydraulische weerstanden in het rivierdeel van de VMR uit de bochtstukken naar de rechte stukken. Dit om de vismigratie te bevorderen. De
toetsing vond plaats met behulp van scenario 13. Hierin zijn de kribben verplaatst naar de rechte stukken. Er
is gerekend met een combinatie van gemiddeld tij op de Waddenzee en een waterstand van NAP-0,2 m op
het IJsselmeer. In dit scenario wordt het debiet nog niet geknepen tijdens eb en is dus maatgevend qua ebdebiet. Scenario 13 is vervolgens ook in 3D doorgerekend teneinde de zoutintrusie te kunnen beoordelen.
Tenslotte is er onderzoek gedaan naar de stroming door de rinketten. Dit is onderzocht en beschreven in
Tabel 4.1

Overzicht rekenscenario's

Nr.

Getij

1

Doodtij

-0,4

Met en zonder kribben in bochten in VMR

2

Gem. tij

-0,4

Met en zonder kribben in bochten in VMR

3

Springtij

-0,4

-

4

Doodtij

-0,2

-

5

Gem. tij

-0,2

-

6

Springtij

-0,2

-

7

Springtij

-0,2

2,5 doorlaatmiddel deel gesloten tijdens eb

8

Springtij

0

Enkel 1,5 m doorlaatmiddel deel open tijdens eb

9

Springtij

+0,2

Enkel 1,5 m doorlaatmiddel deel open tijdens eb

10

Doodtij

-0,4

Gebruik van 1,5 m opening in doorlaatmiddel tijdens vloed (i.p.v.
3 m)

11

Doodtij

-0,4

Noordelijk vertical slot gesloten in het afsluitmiddel tijdens vloed

12

Doodtij +
0,4 m
windopzet

-0,4

Enkel de vispassage in de doorlaatmiddel en de vispassages in
het afsluitmiddel zijn geopend in dit scenario

13

Gem. tij

-0,2

Verplaatsing kribben van de bochtstukken naar de rechte
stukken van het rivierdeel

4.5.4.1

IJsselmeer peil [m NAP]

2DH

3D

Opmerking

Getij op de Waddenzee

Het getij dat bij de simulaties aan de noordkant (Waddenzee zijde) wordt opgelegd, varieert per scenario.
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de verschillen in zoutintrusie ten gevolge van de getijslag op
de Waddenzee, is gerekend met drie verschillende getijslagen. De getijcycli hebben elk een tijdsduur van 12
uur en 25 minuten, oftewel 745 minuten.

67

VISMIGRATIERIVIER AFSLUITDIJK

Tabel 4.2

Opgelegde getijslagen per synthetisch getij
Getij amplitude
[m]

Getijslag
[m]

Doorlaatmiddel opening tijdens vloed
[m]

Doodtij

0,70

1,40

3,0

Gemiddeld tij

0,85

1,70

2,5

Springtij

0,95

1,90

1,5

Synthetisch getij

De verschillende getijslagen zijn synthetisch in die zin dat ze constant in de tijd worden opgelegd. Hoewel
genaamd doodtij, gemiddeld tij en springtij, zijn de opgelegde getijslagen niet één op één overeenkomstig
met deze getijden zoals opgenomen in het gele boekje. Wel zijn de opgelegde getijdeslagen omhullend; het
effect van verschillende getijden kan daarmee op basis van interpolatie van de resultaten worden verkregen.
De getijdeslagen per synthetisch getij zijn weergegeven in Tabel 4.2. Ter indicatie: een gemiddeld getij bij
Kornwerderzand overeenkomstig het gele boekje bestaat uit een hoogwaterstand van NAP+0,90 en een
laagwaterstand van NAP-0,88 m. Dit getij zit tussen de gemiddeld en springtij scenario’s in. In de realiteit
van elke dag zijn zelfs de getijden op een dag totaal verschillend.

4.5.4.2

IJsselmeer peil

Het is van belang te constateren, dat de gemiddelde waterstand op het IJsselmeer in de periode van 1 maart
tot 20 september NAP -0,20 m bedraagt. In de winter wordt weliswaar een streefpeil van NAP -0,40 m gebruikt, maar juist bij hoge afvoeren als er vol gespuid moet worden is de waterstand op het IJsselmeer in de
winter vaak hoger dan het winter streefpeil van NAP -0,40 m. Desalniettemin wordt bij de zoutintrusie scenario’s gerekend met een IJsselmeer peil van NAP -0,40. Dit levert de meest conservatieve resultaten. Het
verval naar de Waddenzee is dan immers gemiddeld genomen relatief kleiner dan bij een IJsselmeer peil
van NAP -0,20 m. De capaciteit om de Vismigratierivier ‘schoon te spoelen’ qua zout is daarmee ook kleiner.

4.5.4.3

Saliniteit spuikom

De saliniteit binnen de spuikom hangt af van meerdere randvoorwaarden en is zeer variabel in de tijd, maar
ook in de diepte. De saliniteit hangt af van enerzijds de toevoer van relatief zout water vanuit de Waddenzee
tijdens vloed en de toevoer van zoet water vanuit het spuimiddel bij Kornwerderzand. De toevoer van zout
water neemt toe naarmate de getijslag toeneemt. De toevoer van zoet water neemt af naarmate er minder
gespuid wordt. Over het algemeen is er ook sprake van stratificatie in de spuikom. Dit houdt in dat de saliniteit op de bodem significant hoger is dan aan het oppervlak. Een overzicht van de saliniteit per combinatie
van getij en spuidebiet is gepresenteerd in Tabel 4.3 (Alkyon, 2002b).
Tabel 4.3

Overzicht saliniteit spuikom per combinatie van het getij en het spuidebiet (Alkyon, 2002b)

Getij

Spuidebiet

Oppervlak (min)
[PSU]

Oppervlak (max)
[PSU]

Bodem (min)
[PSU]

Bodem (max)
[PSU]

10,7

5,2

12,7

Doodtij

Laag

0,0

Doodtij

Hoog

0,0

8,8

0,0

15,1

Gemiddeld tij

Laag

0,0

10,4

0,6

12,8

Gemiddeld tij

Hoog

0,2

0,9

0,3

2,6

Springtij

Laag

0,0

23,2

6,5

24,8

Springtij

Hoog

0,3

0,3

0,3

0,3

Uit de tabel is af te leiden dat er zelfs binnen de verschillende combinaties van getij en spuidebiet sprake is
van een forse dynamiek; het verschil tussen de minimale en maximale waarden is significant. Om enigszins
conservatief te werken is gekozen voor een saliniteit die vrij dicht bij de maximale waarde zit. Instroom in de
Vismigratierivier vindt immers plaats tijdens vloed, wanneer er ook sprake is van toevoer van zout water door
het getij. Aan de andere kant is de diepte van (de ingang van) de Vismigratierivier relatief klein in verhouding
met de diepte van de spuikom (4 m ten opzichte van >20 m). Er is daarom een bewuste keuze gemaakt om
te werken met de oppervlakwaarden van de saliniteit in de spuikom. Zo is gekomen tot een representatieve
zoutwaarde voor de saliniteit in de spuikom, de noordelijke modelrandvoorwaarde. Deze bedraagt 10 PSU.
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4.5.5

Hydrodynamiek

In deze paragraaf worden de modelresultaten van de doorgerekende scenario’s beschouwd op hydrodynamisch vlak. De waterstanden en de debieten in de Vismigratierivier zijn gepresenteerd per scenario. Op
basis hiervan zijn de systeemvolumes berekend; de hoeveelheid water die per getij de Vismigratie rivier instroomt tijdens vloed, uitstroomt tijdens eb en tijdens het getij tijdelijk wordt opgeslagen in het vrije oppervlak
(het zogenaamde getijprisma).
Aan de hand van de simulatie van doodtij in combinatie met een IJsselmeer peil van zowel NAP - 0,4 m
(scenario 1) en NAP - 0,2 m (scenario 4) is uiteengezet hoe men de systeemvolumes kan berekenen. Vervolgens zijn deze systeemvolumes berekend voor elk scenario met unieke hydrodynamische
randvoorwaarden (scenario 1 t/m 6 in Tabel 4.1).

4.5.5.1

Scenario 1

Het gemiddelde waterstandsverschil tussen de Noordzee en het IJsselmeer bedraagt bij deze simulatie 0,47
m (NAP + 0,07 m ten opzichte van NAP - 0,40 m). Op basis hiervan zou men zeggen dat het 510/745 minuten vloed is en eb tijdens de overige 235 minuten. Dan is de waterstand buiten namelijk hoger dan binnen.
Echter, dit gaat niet op binnen de Vismigratierivier aan de zuidkant van de Afsluitdijk. De waterstand ten
noorden van het doorlaatmiddel (doorgetrokken paarse lijn in Figuur 4.29) is circa 305 van de 745 minuten
hoger dan de waterstand ten zuiden van het doorlaatmiddel (doorgetrokken rode lijn). Dit houdt in dat het
water door het doorlaatmiddel gedurende 305 minuten instroomt en tijdens de overige 440 minuten uitstroomt (rode lijn in Figuur 4.30). Deze omslag in de verhouding tussen eb en vloed volgt uit de gecreëerde
weerstand binnen het systeem door de twee regelwerken. Het water dat binnenkomt tijdens vloed wordt als
het ware deels in het vrije oppervlak geborgen (getijprisma) ten zuiden van de Afsluitdijk en begint daarom
eerder terug te drukken bij dalend water aan de noordzijde. De effectieve vloedduur in het systeem wordt
daardoor significant gereduceerd. Dit is een redelijk gevoelig systeem en luistert vrij nauw naar de wijze
waarop met de middelen gestuurd wordt.
Het is hierdoor ook eenvoudiger om een cumulatief eb debiet te behalen dat minstens anderhalf maal zo
groot is als het cumulatieve vloed debiet. Figuur 4.30 toont een gemiddeld vloed debiet van 19,5 m3/s en een
gemiddelde eb debiet van 15,6 m3/s, met een maximum debiet van 22 m3/s. Vermenigvuldigd met de lengte
van de periode van in- en uitstroming geeft dit een cumulatief instroomdebiet van 340 * 103 m3/cyclus en een
uitstroomdebiet van 411 * 103 m3/cyclus. Ondanks het relatief grote verschil in gemiddelde waterstand ten
noorden en ten zuiden van de VMR, is het toch mogelijk voldoende eb debiet te generen om het zoute water
terug te dringen.

Figuur 4.29

Kenmerkende waterstanden gedurende één getijcyclus; IJsselmeerpeil NAP -0,4 m.

De eerder gevonden 510 minuten vloed ten opzichte van 235 minuten eb is wel terug te zien bij het sluitmiddel. Hier stroomt het richting het IJsselmeer gedurende ruim 510 minuten en richting de Noordzee
gedurende de overige tijd (Figuur 4.29). Hiermee wordt ook het belang van het knijpen tijdens vloed aangetoond.
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Voor de volledigheid zijn de bovengenoemde kentallen samengevat in onderstaande tabel. De factor tussen
cumulatief debiet is ruim 1,2 in het voordeel van het eb debiet.
Tabel 4.4

Kentallen VMR bij IJsselmeerpeil van NAP -0,4 m.

Getij

Buiten VMR
[min]

Binnen VMR
[min]

Cumulatief debiet
[103 m3/cyclus]

Gemiddeld debiet
[m3/s]

Vloed

510

290

340

19,5

Eb

305

440

411

15,6

Figuur 4.30

Kenmerkende systeemdebieten gedurende één getijcyclus; IJsselmeerpeil NAP -0,4 m.

De hydrodynamiek van het gehele systeem is weergegeven in Figuur 4.31. De bovenste frames tonen de
waterstand en belangrijke debieten binnen één getijdecyclus, respectievelijk. De onderste frames laten respectievelijk de waterstand, de zoutintrusie en de stroomsnelheden binnen de VMR zien.

Figuur 4.31

Hydrodynamiek VMR (Scenario 1).
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4.5.5.2

Scenario 4

Bij een verhoging van het IJsselmeerpeil naar NAP - 0,2 m is de verhouding tussen eb en vloed relatief meer
in evenwicht. Dit werkt door binnen het systeem. Op eenzelfde wijze als getoond in voorgaand geval bij
NAP – 0,4 m is de verhouding eb en vloed bepaald en zijn de systeemdebieten berekend.

Figuur 4.32

Kenmerkende waterstanden gedurende één getijcyclus; IJsselmeerpeil NAP -0,2 m.

Ter ondersteuning is gebruik gemaakt van de waterstanden (Figuur 4.32) en de systeemdebieten (Figuur
4.33). De kentallen zijn verzameld in onderstaande Tabel 4.5. De factor tussen cumulatief debiet is nu ruim
1,9 in het voordeel van het eb debiet.

Tabel 4.5

Kentallen VMR bij IJsselmeerpeil van NAP -0,2 m.

Getij

Buiten VMR
[min]

Binnen VMR
[min]

Cumulatief debiet
[103 m3/cyclus]

Gemiddeld debiet
[m3/s]

Vloed

445

275

281

17,0

Eb

300

470

552

19.6

Het maximum debiet door het doorlaat middel bedraagt nu 30 m3/s (zie Figuur 4.33).

Figuur 4.33

Kenmerkende systeemdebieten gedurende één getijcyclus; IJsselmeerpeil NAP -0,2 m.
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De hydrodynamiek van het gehele systeem is weergegeven in Figuur 4.34. De bovenste frames tonen de
waterstand en belangrijke debieten binnen één getijdecyclus, respectievelijk. De onderste frames laten respectievelijk de waterstand, de zoutintrusie en de stroomsnelheden binnen de VMR zien.

Figuur 4.34

4.5.5.3

Hydrodynamiek VMR (Scenario 4).

Overige scenario’s

Middels eenzelfde methode zijn voor de overige scenario’s ook de systeemvolumes berekend. Deze zijn getoond in Tabel 4.6. Voor de volledigheid zijn de resultaten van scenario’s 1 en 4 opnieuw getoond. Zie voor
een overzicht van de eigenschappen van de scenario’s Tabel 4.1.
Tabel 4.6

Systeemvolumes per scenario.
Cumulatief debiet in (vloed)
[103 m3/cyclus]

Cumulatief debiet uit (eb)
[103 m3/cyclus]

Ratio [-]

1

340

411

1,21

2

375

525

1,40

3

375

584

1,56

4

281

552

1,96

5

317

655

2,07

6

324

704

2,19

7

327

673

2,06

8

270

544

2,01

9

216

606

2,81

10

317

400

1,26

11

276

411

1,49

12

158

67

0,42

13

313

582

1,86

Scenario

Uit de tabel is af te leiden dat bij een IJsselmeerpeil van NAP-0,4 m in combinatie met een gemiddelde getijslag of kleiner, niet kan worden voldaan aan het criterium dat de cumulatieve uitstroom tijdens eb minstens
1,5 keer zo groot moet zijn als de cumulatieve instroom tijdens vloed. Dit om de VMR voldoende schoon te
kunnen spoelen wat betreft het zout. Of deze scenario’s daadwerkelijke problematisch zijn voor zoutintrusie,
is beschouwd in paragraaf 4.5.6.
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Aan de andere kant van het spectrum; een relatief groot (eb)debiet kan problematisch zijn voor de stabiliteit
van het zandig ontwerp van de VMR. Een groot (eb)debiet gaat gepaard met een relatief hoge stroomsnelheid in het zandig deel van de VMR. Dit aspect is beschouwd in paragraaf 4.5.7.

Conclusie: Bij een IJsselmeerpeil van NAP-0,4 m in combinatie met een eb waterstand van NAP - 0,9 m of
hoger (een eb verval kleiner dan 0,5 m), wordt niet voldaan aan het gestelde criterium dat de cumulatieve
ebstroom minimaal anderhalf maal zo groot moet zijn als de cumulatieve vloedstroom over een getijcyclus
ten behoeve van het terugdringen van het zout.
Een oplossing kan gevonden worden in (een combinatie van) de volgende regelmogelijkheden:
1. Gebruik bij een IJsselmeer peil van NAP -0,4 m ook bij doodtij de 2,5 of 1,5 m opening in de doorlaatmiddel tijdens vloed. Gebruik enkel de 3,0 m opening tijdens doodtij bij een IJsselmeerpeil van NAP -0,2 m.
Het gebruik van de 1,5 m doorlaatmiddel resulteert in een toename van de ratio tot 1,26, een toename
van 4 % (scenario 10).
2. Sluit de zuidelijke vertical slot passage dan wel de rinketten in het afsluitmiddel, eventueel beiden. Dit reduceert de zoutintrek tijdens vloed. Er is dan relatief minder eb volume nodig om het systeem schoon te
spoelen. Sluiting van de zuidelijke vertical slot resulteert al in een toename van de ratio tot 1,49, een toename van 23 % (scenario 11).

4.5.6

Zoutintrusie

Het is van belang dat de indringing van het zout in de VMR te reguleren is en dat het onder geen beding tot
het regelwerk aan de IJsselmeerzijde doordringt. Hierbij is het van belang dat de netto zoutintrusie bij een
systeem in evenwicht niet positief is. De netto zoutintrusie bestaat uit de intrusie tijdens vloed minus het terugdrukken van het zout tijdens eb.

Figuur 4.35

Impressie zoutindringing tijdens conservatieve randvoorwaarden

Een impressie van het zoutgedrag wordt getoond in Figuur 4.35. De figuur beschrijft de maximale zoutindringing aan de hand van de 0,4 PSU grenswaarde, na de conservatieve situatie waarbij de getijde amplitude
meerdere malen achter elkaar 0,7 m bedroeg en het peil op het IJsselmeer constant is op NAP-0,4 m (scenario 1). De afstand op de x-as correspondeert met de lengte langs de as van de Vismigratierivier van inlaat
bij de spuikom tot afsluitmiddel bij het IJsselmeer. De grenswaarde bereikt een punt circa 300 m voor het
afsluitmiddel en wordt daarna niet meer overschreden 3. Ook kan afgeleid worden uit de figuur dat de

3

In werkelijkheid is de afstand tussen het sluitmiddel en de grenswaarde circa 100 meter groter. Het afsluitmiddel ligt in het finale ontwerp namelijk circa 100 meter verder westwaarts (zie ook paragraaf 4.5.1).
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stratificatie minimaal is; de gradiënt van de 0,4 PSU waarde beslaat een lengte van slechts 250 m. Dit komt
door de relatief kleine diepte in de Vismigratierivier en de hoge verversingsgraad in het systeem.
De hierbij gebruikte doorlaat tijdens vloed is 3,0 m. Eventueel kan de zoutindringing nog verder gereduceerd
worden door bij een aanhoudende lage waterstand op het IJsselmeer gebruik te maken van de 2,5 of zelfs
1,5 m opening. De getijslag aan de zuidzijde van de Afsluitdijk neemt hierdoor wel significant af. Een ander
alternatief is het sluiten van één of beide vertical slots in het sluitmiddel. De getijslag aan de zuidzijde van de
Afsluitdijk blijft hiermee in stand.
In Figuur 4.36 is de zoutintrusie langs de lengte van de VMR uitgezet tegen de tijd voor een tweetal maatgevende scenario’s:
•
•

Gemiddeld tij in combinatie met een IJsselmeerpeil van NAP-0,4 m (scenario 2); dit scenario moet een
equilibrium zoutevenwicht hebben waarbij de maximale intrusie tijdens vloed binnen de VMR valt. Dergelijke hydrodynamische condities kunnen immers over een langere periode aanhouden.
Doodtij in combinatie met een IJsselmeerpeil van NAP-0,4 m (scenario 1); dit scenario moet een aantal
keer in successie op kunnen treden zonder dat de zoutintrusie tijdens vloed het afsluitmiddel bereikt. Dergelijke hydrodynamische condities doen zich immers slechts enkele getijcycli in successie voor.

Voor beide scenario’s is de intrusie getoond met en zonder kribben in de bochten van de VMR. Hoewel deze
kribben dienen ter reductie van de ebstroom ten behoeve van de morfologische stabiliteit van de VMR, is het
ook van belang de invloed ervan op de zoutintrusie te beschouwen. In paragraaf 4.5.9 is er aanvullend gekeken naar de zoutintrusie indien de kribben verplaatst worden naar de rechte stukken van het rivierdeel en
vindt een vergelijking plaats.

Figuur 4.36 Zoutintrusie maatgevende scenario's

Uit de figuur is af te leiden dat de maximale zoutintrusie tijdens gemiddeld tij in combinatie met een IJsselmeerpeil van NAP - 0,4 m net voorbij bocht 7 ligt, op circa 3.400 m. Een afstand van circa 500 m tot het
afsluitmiddel resteert.
Neemt de getijslag verder af naar doodtij, dan kan ook een toename in zoutintrusie worden geobserveerd.
Echter deze toename is relatief klein en bedraagt 200 m na 3 successievelijke doodtij getijcycli. Op dat moment ligt de zoutgrens tijdens vloed op 3.600 m, circa 300 m verwijderd van het afsluitmiddel. Hoewel de
intrusie op dat moment nog toeneemt per extra getijslag, zal deze hydrodynamische conditie zich in werkelijkheid maar een keer voordoen, alvorens de getijslag, en daarmee het spoelvermogen binnen de VMR,
weer toeneemt. Een zoutintrusie tot 3.600 m kan daarom gezien worden als maximum. Een en ander nog
afgezien van de dagelijkse ongelijkheid.
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De kribben in de bochten hebben slechts een relatief klein effect op de maximale zoutintrusie. Deze neemt
met circa 400 m toe. Het gevolg op de ligging van de teruggedrongen zoutgrens tijdens eb is groter. Deze
bedraagt circa 1.000 m, maar heeft geen verdere gevolgen voor de te toetsen functie-eisen van de VMR.
Tot slot scenario 12. Bij dit scenario is uitgegaan van een doodtij met een amplitude van 0,7 m in combinatie
met een windopzet op de Waddenzee van +0,4 m en een IJsselmeerpeil van NAP -0,4 m. Dit resulteert in
een eb waterstand van NAP -0,3 m en daarmee geen uitstroom tijdens eb. Enkel de vispassages in het
doorlaatmiddel en afsluitmiddel staan open. Er wordt vanuit gegaan dat deze situatie een aantal getijden
lang aanhoudt. Middels een 3D simulatie is gekeken hoe lang het duurt voordat het zout het afsluitmiddel
bereikt en deze vervolgens volledig gesloten moet worden om zoutintrusie op het IJsselmeer te voorkomen.
Ook is aangenomen dat het zoutfront zich aan het begin van dit scenario rond bocht 2 bevindt, een enigszins
conservatieve aanname.
Figuur 4.37 toont aan dat het zoutfront in circa 24 uur oprukt van de beginsituatie (bocht 2, circa 1500 m)
naar het afsluitmiddel op circa 4000 m. Dit betekent dat indien het brede deel van het doorlaatmiddel gesloten moet blijven ten gevolge van een stormvloed en/of een negatief of te klein verval naar buiten tijdens eb,
de vispassages nog circa 1 dag open kunnen blijven. Daarna zullen de vispassages in het afsluitmiddel gesloten moeten worden om zoutintrusie op het IJsselmeer te voorkomen. Eventueel zou al bij aanvang van dit
scenario besloten kunnen worden om één van de twee vispassages in het afsluitmiddel te sluiten. Dit scenario is niet gesimuleerd maar de verwachting is dat het zout het afsluitmiddel dan 6 à 12 uur later bereikt.

Figuur 4.37 Zoutintrusie bij langdurig sluiten van het brede deel van het doorlaatmiddel, maar open houden van de
vispassages.

Conclusie: het Definitief Ontwerp voldoet aan Functie-eis 3. De scheiding van zout/zoet water blijft gehandhaafd bij correcte sturing van de regelwerken in de VMR. De ligging van de 0,4 PSU contour alterneert
binnen de VMR als functie van het getij, met bocht 8 als maximale intrusielimiet bij meermaals doodtij. De
stratificatie in de VMR is gering.
In het geval van een stormvloed en/of negatief of te klein verval tijdens eb, kunnen de vispassages nog circa
1 dag open blijven. Het functioneren van de VMR gedurende een heel jaar kan hiermee worden vergroot.

4.5.7

Morfologische stabiliteit en turbulentie

Deel-eis van Functie-eis 1 is de morfologische stabiliteit van het in zand uitgevoerde deel van het technisch
deel. Gerelateerd hieraan is ook de turbulentie in de VMR beschouwd aan de hand van de modelresultaten.
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Om morfologische stabiliteit te kunnen garanderen, dient de maximale stroomsnelheid ter hoogte van het in
zand uitgevoerde deel van het technische deel niet hoger te zijn dan 0,3 m/s gedurende de gehele getijdecyclus (Sweco, 2018). Aangetoond werd dat vooral de aansnijdende binnenbochten en de uitstromende
buitenbochten in het technisch deel kritieke punten zijn ten aanzien van de morfologische stabiliteit, mede
door de lokale turbulentie. Logischerwijs wisselt de locatie van deze kritieke punten met de kentering van het
tij. Echter, het uitstroom debiet tijdens eb is hoger dan het instroom debiet en logischerwijs treden de maximale stroomsnelheden in de Vismigratierivier op tijdens eb.
Uit de analyse van de hydrodynamica (paragraaf 4.5.5) blijkt dat de waterstand aan de binnenzijde van het
afsluitmiddel het IJsselmeerpeil volgt. Anderzijds volgt de waterstand net ten zuiden van de Afsluitdijk vrij
nauwkeurig het peil op de Waddenzee; een volledig geopend doorlaatmiddel levert maar een kleine reductie
van het verval tijdens eb. Dit betekent dat in dat geval een significant aandeel van het verval ten gevolge van
het getij over de VMR staat. De lengte van dit deel van de VMR bedraagt circa 3.000 m (observatiepunt tot
afsluitmiddel). Een bovengemiddeld getij resulteert al snel in een verval van 0,5 m of meer over deze lengte.
Om de stroomsnelheid te reduceren zijn kribben geïntroduceerd van in het rivierdeel van de VMR DO versie
D6.0 (Sweco, 2018). Deze kribben bieden hydraulische weerstand op twee manieren:
•
•

Een reductie in het doorstroomoppervlak;
De introductie van neren in de kribben die leiden tot energieverlies. De kracht van de neren neemt toe bij
een toename in (eb)debiet, waardoor er sprake is van een groter absoluut energieverlies bij een groter
debiet. In scenario’s waar het verval klein is en het debiet juist benodigd is teneinde het zout terug te dringen, is de energiereductie slechts beperkt. Overigens bieden de neren een uitstekende rustplaats voor de
vissen.

De lokale weerstanden hebben tot gevolg dat lokaal de snelheid en turbulentie toeneemt. Dit betekent dat er
bodembescherming benodigd is tussen deze kribben en tot op enige afstand voor en na de kribben. Afhankelijk van waar de kribben worden aangebracht, verandert het stromings- en turbulentiebeeld langs de VMR.
Indien de weerstand aangebracht wordt in de bochtstukken, zullen deze in het geheel hard moeten worden
uitgevoerd. Er is dan sprake van een sprong in het verval over de bochten. Dit resulteert in een kleiner resterend verval over de rechte stukken van de VMR, welke dan wel zandig worden uitgevoerd, alwaar een
kleinere stroomsnelheid op zal treden.
In contrast, als de kribben in de rechte stukken van het rivierdeel worden geplaatst, neemt de snelheid in de
bochten af. De stroming in de bochten wordt hiermee vrijwel uniform en vertoond slechts een minimale versnelling en turbulentie. Echter, een deel van de rechte stukken zal moeten worden uitgerust met
bodembescherming omdat hier lokaal de stroomsnelheid zal oplopen.
In onderstaande figuren worden de verschillen getoond.

Figuur 4.38

Maximale stroomsnelheid langs de VMR tijdens eb (kribben in de bochtstukken)
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Figuur 4.39 Maximale stroomsnelheid langs de VMR tijdens eb (kribben op de rechte stukken)

Figuur 4.38 en Figuur 4.39 illustreren het bovenstaande. De maximale stroomsnelheid over de diepte tijdens
eb langs de VMR is getoond. Het verval neemt trapsgewijs af over de VMR met ter hoogte van de kribben
een kleine sprong in de waterstand. Hier is de stroomsnelheid lokaal dan ook hoog; 0,7 tot 1,0 m/s aan het
oppervlak en 0,5 - 0,7 m/s aan de bodem. Buiten de kribben neemt de stroomsnelheid snel af, met name nabij de bodem.
In het geval van kribben in de bochten, is de snelheid op de rechte stukken zeer uniform en relatief laag, met
name centraal op de rechte stukken en aan de bodem.
Wanneer de kribben op de rechte stukken worden geplaatst, is de stroomsnelheid in de bochten aan de bodem 0,1 - 0,2 m/s. Met name in de diepere bochten is de stroomsnelheid zeer laag. Bocht 1 tot en met 3 zou
preventief verdiept kunnen worden om de stroomsnelheid daar nog verder te reduceren en gelijk te trekken
met de andere bochten.

Figuur 4.40

Maximale stroomsnelheden op kenmerkende locaties in de VMR (kribben in de bochtstukken).
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Figuur 4.41

Maximale stroomsnelheden op kenmerkende locaties in de VMR (kribben op de rechte stukken).

Figuur 4.40 en Figuur 4.41 tonen de maximale dieptegemiddelde stroomsnelheden op kenmerkende locaties
in de VMR. Dit moment treedt op tijdens springeb aan de noordzijde van de VMR en een IJsselmeerpeil van
NAP-0,2 m, opnieuw de conservatieve situatie. De linker panelen beschrijven de stroming bij de uitstroom in
de spuikom van de Lorentzspuisluizen (boven) en het afsluitmiddel aan de IJsselmeerzijde (onder). Het middenpaneel toont de stroomsnelheid in het doorlaatmiddel door de Afsluitdijk en tenslotte het rechterpaneel
toont dit in een haarspeldbocht van het technisch deel.
Als de extra weerstand is gecreëerd in de bochtstukken, zijn met name hier de hogere snelheden waar te
nemen. Ook ontstaan er neren in de kribben in de bochten.
Als de extra weerstand wordt gecreëerd in de rechte stukken, blijft de stroomsnelheid in de bochten beperkt
en vrijwel uniform. Uit de kleurenschaal kan afgeleid worden dat zelfs bij dit scenario de maximale stroomsnelheid niet boven de 0,3 m/s uitkomt. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er minimaal
zandtransport zal optreden en dat zich een nieuw evenwichtsprofiel zal instellen. Na deze instelperiode zal
het in het zand uitgevoerde bochtprofiel morfologisch stabiel zijn.

Figuur 4.42

Maximale stroomsnelheden op de rechte stukken in het rivierdeel.

78

VISMIGRATIERIVIER AFSLUITDIJK

In Figuur 4.42 is ingezoomd op de stroomsnelheden bij kribben in de rechte stukken van het rivierdeel tijdens maximaal ebdebiet. Met name de stroomversnelling in de kribben is van belang. In het centrale deel
van het rivierdeel tussen de kribben varieert de snelheid tussen de 0,7 en 1,0 m/s. Net uit het midden blijft de
stroomsnelheid onder de 0,3 m/s. In de stroomrichting houdt de stroomversnelling na de kribben nog enkele
tientallen meters aan. Na ca. 30 m is de stroomsnelheid gedaald tot onder de 0,5 m/s. Na ca. 80 m is dit verder afgenomen tot onder de 0,3 m/s. Doordat het vloeddebiet kleiner is, zal de bodembescherming in de
andere richting minder ver doorgetrokken moeten worden (ca. 50 m).
Op basis hiervan is af te leiden dat vanaf een (eb)verval groter dan 0,5 m geknepen zal moeten worden ter
hoogte van het doorlaatmiddel tijdens eb. De configuratie in het doorlaatmiddel als functie van het (verwachte) eb verval teneinde morfologische stabiliteit te waarborgen is weergegeven in Tabel 4.7. Ondanks
het knijpen ter hoogte van het doorlaatmiddel, is de ratio tussen cumulatief eb- en vloeddebiet nog altijd fors
in het voordeel van het uitgaande debiet (zie ook Tabel 4.6). 3D simulaties tonen aan dat zoutintrusie inderdaad geen probleem is bij het aanhouden van onderstaande configuraties.
Tabel 4.7

Verschillende doorlaatmiddel configuraties tijdens eb ten behoeve van morfologische stabiliteit

Verval tijdens eb [m]
<0,5 m

Configuratie doorlaatmiddel (eb)
Volledig open

0,5 – 0,6 m

Enkel 3,0 m open

0,6 – 0,7 m

Enkel 2,5 open

>0,7 m

Figuur 4.43

Enkel 1,5 m open

Turbulentie langs een doorsnede door de VMR (kribben in de bochtstukken).
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Figuur 4.44

Turbulentie langs een doorsnede door de VMR (kribben op de rechte stukken).

Ook de maximaal optredende turbulentie is beschouwd. Deze wordt getoond in Figuur 4.43 en Figuur 4.44.
De afstand op de x-as correspondeert opnieuw met de lengte langs de as van de Vismigratierivier van inzwemopening bij de spuikom tot afsluitmiddel bij het IJsselmeer. Turbulentie is maximaal in de regelpunten
(inlaat, doorlaatmiddel, afsluitmiddelmiddel en in mindere mate het observatiepunt). De turbulentie in het
technisch deel bereikt het maximum binnen de kribben. Hierdoor blijft de turbulentie buiten de kribben relatief beperkt. De maximale turbulentie bedraagt 4,0 * 10-3 m2/s2. Dit maximum bevindt zich langs de bodem en
neemt af tot vrijwel 0 m 2/s2 aan het oppervlak.

Conclusie: op basis van de maximaal waargenomen stroomsnelheid bij een conservatieve situatie wordt verondersteld dat het in zand uitgevoerde deel van de VMR een morfologische instelperiode zal ondergaan,
waarna het morfologisch stabiel zal zijn. De maximale turbulentie in het migratie deel van de VMR bedraagt
circa 4,0 * 10-3 m2/s2

4.5.8

Functioneren zij-inlaat (klepduikers)

Tijdens het ontwerp proces is overwogen klepduikers toe te voegen, die een directe verbinding vormen tussen het Binnenspuikanaal en het estuariene deel IJsselmeer. Dat is nader onderzocht.
Een nadeel aan het systematisch beperken van de maximale stroomsnelheid in de VMR, is dat er locaties
kunnen zijn waar de stroomsnelheid dermate laag zal zijn dat slib neer gaat slaan. In het rivierdeel IJsselmeer zal dit niet gebeuren; de VMR is ontworpen zodanig dat het zand hier juist blijft liggen, slib zal nog altijd
kunnen worden uitgespoeld. In de relatief bredere estuariene delen ten noorden en zuiden van de Afsluitdijk
is dit wellicht niet het geval.
Het idee bestaat dat dit zeer fijne sediment door het juiste gebruik van zij-inlaten mogelijk kan worden verwijderd. Dat is onderzocht middels een 2D simulatie. Met behulp van deze simulatie is de te verwachten
optredende stroomsnelheden in de gevallen met en zonder zij-inlaten bepaald. Op basis van deze stroomsnelheden kan vervolgens de capaciteit tot schoonspoelen van de estuariene delen worden vastgesteld.
Er is uitgegaan van een tweetal klepduikers met een binnendiameter van 1,7 m en een instroomhoogte van
NAP -2,2 m (zodanig dat de duiker vrijwel altijd onder water staat). De duikers verbinden het binnen spuikanaal met het estuariene deel IJsselmeer.
Er is gerekend met een springtij in combinatie met een IJsselmeerpeil van NAP -0,2 m. De optimale situatie
voor het verkrijgen van verval over de zij-inlaten. Figuur 4.45 toon het debiet door het doorlaatmiddel met en
zonder zij-inlaten. De oranje en blauwe grafiek, respectievelijk. Bij dit scenario wordt het piek debiet tijden eb
verhoogd van circa 35 m 3/s naar 42 m3/s. Een toename van 20 %. Een soortgelijke configuratie bij doodtij in
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combinatie met een IJsselmeerpeil van NAP-0,4 m leidt tot een toename van 10 %. De gemiddelde bijdrage
aan het eb debiet zit daartussen en bedraagt 16 % (een hoger IJsselmeerpeil komt relatief vaker voor).

Figuur 4.45

Debiet door doorlaatmiddel met (oranje) en zonder (blauw) zij-inlaten

Figuur 4.46 geeft weer hoe dit eb debiet door het doorlaatmiddel zich verspreidt over het estuariene deel
Waddenzee. Tot slot toont Figuur 4.47 het verschil in stroomsnelheid door het gebruik van zij-inlaten.
Het algemene beeld is dat stroming net ten noorden van het doorlaatmiddel relatief hoog (circa 1 m/s) en
entrained is en pas echt diffundeert na spreiding van het debiet in de noordelijke en zuidelijke geul. Hierna is
de stroming vrij uniform met een snelheid van circa 0,2 m/s.
De zij-inlaten leiden inderdaad tot een toename van de stroomsnelheid in het estuariene deel. Echter, er is
alleen sprake van een toename waar de stroming initieel ook al hoog lag. De zij-inlaten resulteren daarmee
niet in een significante meerwaarde.
Echter, eventueel uitzakken van het slib tijdens een periode waarin de VMR gesloten is, is niet beschouwd.

Figuur 4.46

Stroomsnelheid tijdens piek eb debiet zonder (links) en met (rechts) zij-inlaten
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Wat betreft de capaciteit tot het uitspoelen van het slib, op basis van deze stroombeelden en de stroombeelden van andere scenario’s, kan men concluderen dat de stroming in de VMR relatief hoog ligt met relatief
veel turbulentie in vergelijking met de Waddenzee. Ook is het stromingsbeeld zeer wisselend per getij. De
VMR heeft daarmee een relatief hoge capaciteit tot het uitspoelen van slib ten gevolge van het feit dat slib
moeilijk neerslaat in de VMR. Enkel de beperkte plekken waar de stroomsnelheid structureel laag is in de
VMR (bijvoorbeeld de verbinding van de geulen net achter de inzwemopeningen en tussen begroeiing) kan
accumulatie van slib optreden.

Figuur 4.47

Verschil in stroomsnelheid door het gebruik van zij-inlaten

Voor het slib geldt daarnaast in het algemeen het volgende:
Het IJsselmeer kent in het algemeen een zeer laag slibgehalte. De kans dat het zeer weinige slib dat zich in
de verticaal bevindt tijdens de doorstroming van de VMR alsnog bezinkt wordt minimaal geacht. De stroomsnelheden zijn immers significant.
Voor het slib van de Waddenzee geldt het volgende:
1.
2.
3.
4.

De spuikom is bijzonder goed afgeschermd van golfwerking door de omhullende dam.
De spuikom is erg diep vergeleken met de omgeving.
De VMR krijgt bij instroming zijn water vanaf de bovenlaag van het water in de spuikom.
Het debiet tijdens de uitstroming van de VMR is aanzienlijk groter dan het debiet tijdens de vloed.

Dit alles zorgt ervoor dat de kans dat slib neerslaat in de VMR zeer gering wordt geacht.

4.5.9

Analyse kribben ontwerp VMR

Het rivierdeel van de VMR in het huidig ontwerp (DO versie 6.0) bestaat uit een achttal bochtstukken verbonden door rechte stukken. Het rivierdeel van de VMR beslaat ca. 2750 m van de totale lengte van 4000 m van
de VMR en levert daarmee het grootste aandeel in lengte, maar ook in komberging tijdens het getij. In deze
paragraaf wordt het hydraulisch functioneren van de drie verschillende type kribbe ontwerpen beschouwd.
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4.5.9.1

Model ontwerp (DO 5.0, kribben in ‘kromme’ bochten)

De bochtstukken in het model ontwerp (gebaseerd op DO 5.0) bestaan uit een verruimde aansnijding vanuit
de lengteas, waardoor het zwaartepunt van het bochtprofiel wat meer in de buitenbocht komt te liggen. Dit
om de massatraagheid van het water tegemoet te komen en zo een zo natuurlijk mogelijke doorstroming te
creëren. Vanwege de relatief kleine hydraulische weerstand die gegeneerd wordt door een dergelijk ontwerp, zijn een achttal palenrijen per bocht aangebracht. Drie palenrijen in de binnenbocht en vijf in de
buitenbocht, in een dusdanige formatie dat kribben ontstaan (Figuur 4.48). Tot slot is het bochtprofiel enigszins verondiept naar NAP -4,5 m en is de bodem hard uitgevoerd om erosie door de lokaal hogere
stroomsnelheid en turbulentie tegen te gaan.

Figuur 4.48

Bochtstuk rivierdeel VMR in modelontwerp (DO 5.0).

Figuur 4.49

Stroombeeld VMR bij maximaal eb debiet. Stroombeeld ‘kromme’ bochtprofiel VMR rechtsonder.
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De modelresultaten van de hydraulische toetsing van dit ontwerp zijn getoond in Figuur 4.49. Dit figuur toont
het stroombeeld ter hoogte van een aantal interessepunten binnen de VMR tijdens maximaal eb debiet. Het
stroombeeld van het bochtprofiel is getoond in het frame rechtsonder.
Op basis van de modelresultaten zijn de volgende conclusies te trekken:
•

•

•

•
•

De hydraulische weerstand wordt op een natuurlijke manier gegeneerd door neervorming in de kribben.
Het doorstroomoppervlak hoeft hierdoor minder ver teruggedrongen te worden om éénzelfde representatieve weerstand te verkrijgen. Het doorstroomoppervlak in het hart van de bocht is minimaal 48 m2 (12 x 4
m);
De hydraulische weerstand neemt toe naarmate het debiet door de VMR toeneemt; de neervorming
groeit bij een toename van het debiet. Dit betekent dat er een relatief grote weerstand is bij een relatief
groot eb verval (behoedt de VMR tegen erosie), maar dat de weerstand relatief klein is bij een relatief
klein eb verval (behoudt van capaciteit VMR tot schoonspoelen zout);
De kribben resulteren in een weerstand binnen het bochtprofiel. De lokale verhoging van de stroomsnelheid en turbulentie vallen binnen het verharde bochtenprofiel. De kribben aan het begin en einde van het
bochtprofiel zorgen ervoor dat het debiet centraal in het profiel uitstroomt waardoor de zanddammen
grenzend aan het bochtprofiel ontzien worden.
Het grootste deel van het doorstromend debiet volgt het bochtprofiel, de neren zitten aan de zijkant van
het doorstroomprofiel. Dit zorgt voor een natuurlijke doorstroom langs de lengte as van het rivierdeel van
de VMR.
Alle hydraulische weerstand van het rivierdeel zit in de bochtstukken. Dit houdt in dat hier de turbulentie
ook relatief hoog is. Vismigratie technisch zijn bochten hinderlijke stukken in een vistrap. Migratie moet
hier zo min mogelijk nog verder worden gehinderd. Additionele weerstand in de vorm van kribben komen
daarom de vismigratie niet ten goede.

4.5.9.2

Ontwerp kribben in ‘hoekige bochten’ (DO 6.0)

Het ontwerp conform DO 6.0 bevat zogenaamde ‘hoekige’ bochten. De 4 bochtstukken aan de oostelijke
zijde van het rivierdeel van de VMR liggen tegen de bestaande strekdam die het Binnenspuikanaal van het
spuimiddel Kornwerderzand aan de westzijde begrensd. Ze zijn nog niet in detail uitgewerkt. Een ontwerp
met hoekige bochten zou daarom beter aansluiten op deze dam. Door de centrale langsdam in de binnenbocht verder door te trekken en zo het doorstroomoppervlak te verkleinen, vervalt de noodzaak van het
grootste deel van de palenrijen. Het verticale talud van zowel de opsluitdam als de langsdam is gelijk gebleven ten opzichte van het huidig ontwerp (1:4). De langsdam in de binnenbocht wordt verlengd totdat beide
taludlijnen elkaar snijden op een diepte van NAP -4,5 m. Een verdere reductie van het doorstroomoppervlak
kan verkregen worden door een palenrij vanuit de binnen- en buitenbocht in de aslijn van de centrale langsdam toe te voegen (Figuur 4.50). Dit ontwerp moet daarmee eenzelfde hydraulische weerstand krijgen als
het bochtontwerp in het huidige ontwerp.
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Figuur 4.50

Bochtstuk rivierdeel VMR in huidig ontwerp (DO 6.0).

De modelresultaten van de hydraulische toetsing van dit ontwerp zijn getoond in Figuur 4.51. Deze figuur
toont het stroombeeld ter hoogte van een aantal interessepunten binnen de VMR tijdens maximaal eb debiet. Het stroombeeld van het bochtprofiel is getoond in het frame rechtsonder.

Figuur 4.51

Stroombeeld VMR bij maximaal eb debiet. Stroombeeld ‘hoekige’ bochtprofiel VMR rechtsonder.

Op basis van de modelresultaten zijn de volgende conclusies te trekken:
•

De hydraulische weerstand wordt op één punt binnen het bochtprofiel gegenereerd. Vooral bij grotere eb
debieten kan dit leiden tot zeer hoge stroomsnelheden (‘jet’-vorming). Dit komt mede door het feit dat om
éénzelfde representatieve hydraulische weerstand als bij het huidige bochtontwerp te verkrijgen, het
doorstroomoppervlak verder beperkt moet worden tot 34 m 2 (8 x 4,25 m);
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•

•

•
•

De hydraulische weerstand is vrijwel constant bij een variërend eb- en vloeddebiet door de VMR. Dit betekent dat er sprake is van een grote weerstand bij een relatief groot eb verval (behoedt de VMR tegen
erosie), maar ook een aanzienlijke weerstand bij een relatief klein eb verval (reductie van capaciteit VMR
tot schoonspoelen zout);
De kribben resulteren in een zeer lokale weerstand. De lokale verhoging van de stroomsnelheid en turbulentie vallen binnen het verharde bochtenprofiel. Echter, de verhoging van de stroomsnelheid is zo groot
dat deze niet afdoende is uitgedempt aan het einde van het bochtprofiel. Hier worden nog steeds snelheden van >0,5 m/s waargenomen. Ook bevinden deze snelheden zich tegen de zanddam aan in de
buitenbocht. Dit zal zonder verdere maatregelen resulteren in erosie.
Doordat de weerstand zeer lokaal geforceerd wordt, is de toename in stroomsnelheid relatief groot. Vervolgens zorgt de massatraagheid ervoor dat het debiet in de buitenbocht gedrukt wordt en voornamelijk
langs de zanddam uitstroomt. Het stroombeeld is hiermee minder natuurlijk dan bij het huidig ontwerp.
Alle hydraulische weerstand van het rivierdeel zit in de bochtstukken. Dit houdt in dat hier de turbulentie
ook relatief hoog is. Vismigratie technisch zijn bochten hinderlijke stukken in een vistrap. Migratie moet
hier zo min mogelijk nog verder worden gehinderd. Additionele weerstand in de vorm van kribben komen
daarom de vismigratie niet ten goede.

4.5.9.3

Ontwerp kribben in rechte stukken rivierdeel (DO 6.0, nieuw)

De nieuwe variant van het DO 6.0 plaatst de kribben (en daarmee de extra weerstand) in de 8 rechte stukken van het rivierdeel. De gedachte hierachter is dat daarmee de bochten vrij worden gehouden van
stroomversnellingen en (extra) turbulentie. Dit is positief voor de vismigratie en betekent dat de bochten zandig uitgevoerd kunnen worden. Wel is er bodembescherming nodig ter hoogte van de kribben en tot opeen
zekere afstand van de kribben in beide richtingen. De kribben zijn zo ontworpen dat ze een vergelijkbare
weerstand genereren als het kribben ontwerp in de bochtprofielen. Het ontwerp moet daarmee eenzelfde
hydraulische weerstand krijgen als het bochtontwerp in het huidige ontwerp. Hiervoor zijn in totaal 2 kribben
nodig (3 palenrijen aan beide zeiden), met een openingsbreedte van 10 m, zie ook Figuur 4.52.

Figuur 4.52

Rechte stuk rivierdeel VMR in nieuw huidig ontwerp (DO 6.0 nieuw).

De modelresultaten van de hydraulische toetsing van dit ontwerp zijn getoond in Figuur 4.53. Deze figuur
toont het stroombeeld ter hoogte van een aantal rechte stukken in het rivierdeel tijdens maximaal eb debiet.
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Figuur 4.53

Stroombeeld VMR bij maximaal eb debiet.

Op basis van de modelresultaten zijn de volgende conclusies te trekken:
•

•

•

•

De hydraulische weerstand wordt over een lengte van 80 m (2 kribben) op alle 8 rechte stukken in het
rivierdeel gegenereerd. Hier wordt de doorstroombreedte driemaal tot 10 m gereduceerd. Het doorstroomoppervlak wordt hiermee tot 45 à 55 m 2 gereduceerd, afhankelijk van de diepte. Dit heeft lokaal
een stroomversnelling tot gevolg.
De hydraulische weerstand neemt toe naarmate het debiet door de VMR toeneemt; de neervorming
groeit bij een toename van het debiet. Dit betekent dat er een relatief grote weerstand is bij een relatief
groot eb verval (behoedt de VMR tegen erosie), maar dat de weerstand relatief klein is bij een relatief
klein eb verval (behoudt van capaciteit VMR tot schoonspoelen zout);
De kribben resulteren in een weerstand binnen het bochtprofiel. De lokale verhoging van de stroomsnelheid en turbulentie vallen binnen het centrale deel van de rechte stukken. Hier is bodembescherming
nodig over een lengte van circa 200 m, met name in het diepere gedeelte. De bochten worden vrij gehouden van een stroomversnelling en wordt daar een uniforme stroming waargenomen met weinig
turbulentie.
Er is sprake van een relatief grotere reductie in doorstroomoppervlak dan bij de eerste variant, ook vindt
dit vaker plaats (driemaal per recht stuk = 24 maal). Dit zou kunnen leiden tot een reductie in capaciteit
tot schoonspoelen. Aan de hand van een 3D simulatie (scenario 13) is dit onderzocht. Figuur 4.54 toont
deze vergelijking. Hoewel de intrusie inderdaad enigszins groter is bij kribben op de rechte stukken, is dit
niet significant (~75 m) en het functioneren van de VMR wat betreft zoutintrusie komt hiermee niet in het
geding.
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Figuur 4.54

4.5.9.4

Vergelijking zoutintrusie met kribben in de bochten (blauw) en kribben in de rechte stukken (oranje).

Conclusie

Op basis van bovenstaande conclusies, is besloten de weerstand door middel van kribben aan te brengen
op de rechte stukken. Hiermee wordt het volgende bereikt:
•
•
•
•
•

De hydraulische weerstand wordt opnieuw gegenereerd over het gehele bochtprofiel. Het doorstroomoppervlak in de as van de bocht kan teruggebracht worden naar minimaal 45 m2.
De hydraulische weerstand neemt toe bij een toenemend debiet, met alle genoemde voordelen van dien
(relatief grote weerstand bij piekdebiet en behoud van capaciteit tot schoonspoelen van zout).
Snelheidsverhogingen en extra turbulentie vallen buiten het bochtprofiel.
De bochtstukken blijven op die manier vrij van snelheidsverhogingen en hier wordt dan ook een relatief
lage en vrij uniforme stroming waargenomen. Ook de turbulentie is hier beperkt. Niet alleen kunnen de
bochten zandig worden uitgevoerd, dit is ook positief voor de vismigratie.
De VMR voldoet nog altijd qua zoutintrusie.

In principe hoeven de palenrijen niet altijd boven water uit te steken, ze zijn vooral benodigd als het waterpeil
in de VMR lager is dan het IJsselmeerpeil. Een topniveau op NAP + 0,0 m. lijkt dan voldoende. Ze hoeven in
ieder geval niet zo hoog als de zanddam (NAP + 0,9 m.) of de strekdam (NAP + 1,5 m.). Als ze maar voldoende weerstand genereren. Bij een IJsselmeerpeil rond NAP – 0,4 m, blijf je ze rond laag water even zien.
Het gedetailleerde ontwerp van de kribben is nog niet verder in detail uitgewerkt in DO 6.0.

4.5.10

Het functioneren van de rinketten

Het functioneren van de rinketten in het Afsluitmiddel is zowel analytisch als modelmatig onderzocht. Voor
de modelmatige benadering is gebruik gemaakt van een Delft3D model van enkel de zuidelijke helft van het
afsluitmiddel plus één enkele vertical slot passage. De cel afmetingen van het rooster voor dit model bedragen 0,1 x 0,1 m en 10 lagen in de verticaal. In de deur zijn 2 rinketten geplaatst, één op 1 m onder het
laagste wateroppervlak, op NAP-1,4 m en één op 1 m boven de bodem, op NAP-3,4 m. Het verval over de
rinketten is vervolgens opgevoerd van 1 tot 60 cm.
Allereerst is de gemodelleerde stroomsnelheid vergeleken met de analytische benadering (de formule van
Torricelli, zie Figuur 4.55). Er is overigens, zoals te verwachten was gezien de hydrostatische drukverdeling,
geen verschil in stroomsnelheid tussen de rinketten volgens Delft3D.
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Figuur 4.55

Stroomsnelheid door de rinketten

Vervolgens is het stromingsveld geanimeerd op NAP-1,4 m (in deze laag zit de zuidelijke rinket, zie Figuur
4.56), op NAP-2,4 m (op deze hoogte zit geen rinket, ter vergelijking, zie Figuur 4.57) en op NAP-3,4 (op
deze hoogte zit de noordelijke rinket, zie Figuur 4.58). Opnieuw is het stromingsbeeld ten gevolge van een
oplopend verval van 1 tot 60 cm weergegeven. N.B. de snelheidsvectoren in de animaties zijn een factor 2 in
beide richtingen uitgedund ten behoeve van de duidelijkheid. Het werkelijke detail van het model ligt dus een
factor 4 hoger dan getoond in de animaties.

Figuur 4.56

Stroomveld rond Afsluitmiddel en door rinket op NAP - 1,4 m.
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Figuur 4.57

Figuur 4.58

Stroomveld rond Afsluitmiddel en door rinket op NAP - 2,4 m.

Stroomveld rond Afsluitmiddel en door rinket op NAP - 3,4 m.

De resultaten spreken verder voor zich, de piek stroomsnelheid door de rinketten loopt op van:
•
•
•
•

ca. 1 m/s bij een verval van 0,1 m;
ca. 1,5 m/s bij een verval van 0,2 m;
ca. 2,5 m/s bij een verval van 0,4 m;
tot ca. 3 m/s bij een verval van 0,6 m.

Over het algemeen is de stroomsnelheid tot 50 % van de pieksnelheid gereduceerd op 2 m achter de rinketten.
Deze snelheden zijn licht conservatief doordat wandwrijving wordt verwaarloosd in het model. De werkelijke
snelheden zullen een fractie lager uitvallen.
De maximale te bereiken snelheid bij nog veel meer verval (bijvoorbeeld 2 m en meer) zal naar verwachting
rond de 5 a 6 m/s liggen.
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5

ECOLOGISCHE TOETS

5.1

Vraagstelling

In 2014 is er een indicatieve ecologische toets uitgevoerd van een eerdere versie van hydraulische simulaties van de VMR. Hierbij zijn een aantal voor de visecologie relevante parameters getoetst aan
literatuurwaarden, zoals bijvoorbeeld stroomsnelheid en turbulentie. Voor de ecologisch relevante parameters waarvoor wijzigingen zijn opgetreden t.o.v. de toets in 2014 is onderstaand een update gemaakt van
deze indicatieve ecologische toets.

De uitkomsten van de hydraulische simulaties (Hoofdstuk 4) worden gebruikt om de ecologisch relevante
parameters te beoordelen. Eerste stap in de beoordeling is het vaststellen van de soorten vis waarvoor de
werking van de vispassage wordt beoordeeld. Hierbij worden de doelsoorten in ogenschouw genomen maar
wordt ook naar andere soorten gekeken die mogelijk de vispassage zouden kunnen gebruiken.
Voor de geselecteerde soorten wordt indicatief onderzocht of de vispassage:
•
•
•
•
•
•

Voldoende lokstroom geeft;
Niet te snel stroomt tijdens de ebstroom, kan de vis fysiek passeren op de kritieke punten (toegang, doorlaatmiddel, sluitmiddel, technische gedeelte)?;
Geen obstakels of verstoring vertoond die de passage zouden kunnen belemmeren (kunstwerken, turbulentie, stromingspatroon);
Een geleidelijke zout-zoet overgang heeft om te kunnen acclimatiseren, de overgangen mogen niet te
scherp zijn;
Geen temperatuur problemen geeft tijdens de doortrektijd (opwarming, scherpe overgangen);
Er voor de betreffende soort voldoende rustplaatsen zijn.

5.2

Doelsoorten

5.2.1

Diadrome vissen

De volgende diadrome vissen behoren tot de doelsoorten:
Passieve migratie (selectief getijdentransport):
• Paling (juveniel: glasaal)
• Bot (juveniel)
Semi passieve migratie:
• Driedoornige stekelbaars
•

Spiering

Actieve migratie:
• Atlantische zalm
• Zeeforel
• Noordzeehouting
• Fint
• Elft
• Zeeprik
• Rivierprik
91

VISMIGRATIERIVIER AFSLUITDIJK

5.2.2

Estuarien residente soorten

De volgende estuarien residente soorten kunnen in de vismigratierivier verwacht worden, de dikgedrukte
soorten worden het meeste verwacht (Winter, Griffioen, & Keeken, 2014):
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Brakwatergrondel
Dikkopje
Puitaal
Harnasmannetje
Zandspiering
Glasgrondel

5.2.3

Slakdolf
Zeedonderpad
Botervis
Grote zeenaald
Kleine zeenaald

Marien juveniele soorten en mariene seizoensgasten

De volgende marien juvenielen en mariene seizoensgasten kunnen in de vismigratierivier verwacht worden,
de dikgedrukte soorten worden het meeste verwacht (Winter, Griffioen, & Keeken, 2014):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Haring
Sprot
Zeebaars
Diklipharder
Schol
Kabeljauw
Schar
Wijting

5.2.4

Tarbot
Griet
Tong
Rode poon
Geep
Pijlstaartrog
Snotolf
Ansjovis

Zoetwatersoorten

De vismigratierivier biedt zoetwatervissen die tijdens het spuien naar buiten worden gespuid, de mogelijkheid terug te keren naar het IJsselmeer. De randvoorwaarden zijn:
•
•
•
•

De tijd in de spuikom moet overleefbaar zijn, belangrijk hierbij is dat de saliniteit niet te hoog wordt voor
de zoetwatervissen.
De stroomsnelheden moet zo laag zijn dat de vissen ook bij afgaand water (ebstroom in de VMR maximaal) richting IJsselmeer kunnen zwemmen.
De ingang van de vismigratierivier moet gevonden kunnen worden.
Wanneer de abiotische randvoorwaarden in orde zijn, moeten de zoetwatervissen ook nog gemotiveerd
zijn om te migreren.

De eerste twee randvoorwaarden worden hier bekeken. De laatste randvoorwaarde t.a.v. migratiemotivatie
kan geen invloed op worden uitgeoefend. De vindbaarheid van de ingang is op ingespeeld door twee ingangen te bieden, één die aansluit op het diepe deel van de spuikom en één die aansluit op de ondiepte in de
noordwestelijke hoek.
De volgende soorten zijn in het onderzoek in de spuikom door IMARES (Winter, Griffioen, & Keeken, 2014)
in de grootste getalen aangetroffen:
Tabel 5.1
soort

Meest voorkomende soorten in de spuikom
Klein (<10cm)

Groot (>10 cm)

totaal

Pos

233.524

4.367.609

4.601.133

Baars

980.366

49.100

1.029.466

Snoekbaars

352.667

1.032

353.699

Blankvoorn

195.250

4.617

199.876

50.480

745

51.234

Brasem

5.3

Aanpak

Ten behoeve van de ecologische toetsing van de VMR zijn een aantal aspecten in beeld gebracht. Het betreft het eerdere Definitieve Ontwerp (DO versie 2.0 tot DO 5.0) zoals dat wordt behandeld in de
Hoofdstukken 5.4.3, 5.5.2 en 5.9.1 en het Definitieve Ontwerp VMR (DO Versie 6.0) zoals dat wordt behandeld in de Hoofdstukken 5.4.4, 5.5.3 en 5.9.2. Een aantal aspecten zijn voor beide ontwerpen gelijk en
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worden behandeld in de overige hoofdstukken van deze ecologische toetsing. Tabel 5.2 geeft een overzicht
van de in beschouwing genomen aspecten.
Tabel 5.2

Beschouwde abiotische aspecten

Aspect

Criterium/criteria
Voor het bepalen van passeerbaarheid is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘maximum sustained speed’, vaak weergegeven als Ucrit van de doelsoorten. Dit is de
snelheid die langere tijd (plusminus 20 minuten) kan worden volgehouden, de maximale kruissnelheid op aeroob energieverbruik (Winter et al. 2014). Met deze snelheid
kunnen grotere afstanden worden afgelegd en bijvoorbeeld het doorlaatmiddel of andere stukken met snelle stromingen worden gepasseerd.

Stroomsnelheid (passeerbaarheid)
Voor het bepalen van de passeerbaarheid is de stroomsnelheid op drie dieptes tijdens
het uur met de grootste ebstroom gebruikt. Dit geeft een spatieel beeld van de worst
case situatie, de hoogste stroomsnelheden tijdens de ebperiode. Aan de hand van de
gevonden Ucrit’s is gekeken welke delen te passeren zijn voor een vissoort, en welke
niet. Eveneens zijn de eb- en vloeddebieten en de systeemvolumes kwantitatief onderzocht ten opzichte van het vorig ontwerp.
Turbulentie (passeerbaarheid)

Een waarde > 0.05 m2/s2 wordt als onwenselijk beoordeeld. De maximaal optredende
turbulentie binnen het gehele getij is gebruikt.

Saliniteit (acclimatisatie)

Kwalitatieve evaluatie.

Zoete lokstroom (vindbaarheid)

Kwantitatieve beoordeling ten opzichte van vorig ontwerp.

Doorzicht (habitat)

Kwalitatieve evaluatie.

Sedimentatie (habitat)

Voor de grens sedimentatie/erosie is een stroomsnelheid van 0,35 m/s gebruikt.

5.4

Stroomsnelheid

5.4.1

Kritische stroomsnelheden per vissoort

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de kritische stroomsnelheden voor de semi passieve en de actieve migranten per vissoort.
Tabel 5.3

Kritische stroomsnelheden voor semi passieve en actieve migranten per vissoort

Soort

Kritische stroomsnelheid [m/s]

Bron

Opmerking

Driedoornige Stekelbaars

0,20

(Peake, 2008)

Spiering

0,40

(Peake, 2008)

Zalm

0,95

(Peake, 2008)

Houting

0,55

(Peake, 2008)

Zeeforel

0,70

(Peake, 2008)

Fint

0,50

(Peake, 2008)

Voor een andere ‘shad’ soort, (Quak, 2012)
neemt dezelfde waarde aan

Elft

0,50

(Peake, 2008)

Voor een andere ‘shad’ soort, (Quak, 2012)
neemt dezelfde waarde aan

0,75

(Peake, 2008)

onbekend

-

Zeeprik
Rivierprik

Peake voor de ‘rainbow smelt’; (Quak, 2012)
neemt dezelfde waarde aan voor spiering

De gevonden waarden voor kritische stroomsnelheden van zoetwatersoorten zijn weergegeven in Tabel 5.4.
De blankvoorn lijkt van de te verwachten zoetwatersoorten de enige soort te zijn die een uitgesproken migratiegedrag vertoont. Deze soort wordt derhalve als indicatieve soort genomen voor de groep zoetwatervissen.
De kritische stroomsnelheid voor juveniel blankvoorn is 30 cm/s Deze waarde is gebruikt om een kaart te
creëren voor deze soort met de mogelijkheden om tijdens eb richting IJsselmeer (terug) te kunnen zwemmen.
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Tabel 5.4

Kritische stroomsnelheden zoetwatersoorten

Soort

Levensfase

Kritische stroomsnelheid

Bron

Pos

adult

Stilstaand of langzaam stromend water

(Emmerik, Kennisdocument pos
(Gymnocephalus cernuus).
Kennisdocument 5, 2004)

Baars

juveniel

Max 50 cm/s voor volwassenen, neemt toe
met lengte

(Voorhamm & Emmerik, 2011)

Snoekbaars

juveniel

Voorkeur voor stilstaand water

(Aarts, 2007)

Blankvoorn*

juveniel

30 cm/s

(Laak, 2010)

(Emmerik, 2008)
Brasem
juveniel
Juveniel voorkeur voor 3 cm/s
*De overige zoetwatersoorten zijn geen uitgesproken migrerende soorten, hiervan is minder bekend voor wat betreft kritische stroomsnelheden. De blankvoorn legt in het voorjaar grote afstanden af naar paaigebieden, van deze soort is de kritische stroomsnelheid wel
bekend in literatuur. Deze soort wordt derhalve als indicatieve soort genomen voor de groep zoetwatervissen.

5.4.2

Benadering

Uit de resultaten van de simulaties zijn de uurgemiddelde waarden rond maximale stroomsnelheid tijdens
afgaand water (eb) gehaald. Aan de bodem, halverwege de waterkolom en aan het oppervlak. Dit geeft een
ruimtelijk beeld van de worst case situatie, de hoogste stroomsnelheden die optreden tijdens de eb periode.
Aan de hand van de kritische stroomsnelheden per vissoort (Ucrit) is gekeken welke delen te passeren zijn. In
de groene oppervlaktes ligt de stroomsnelheid onder de Ucrit en in de gele gebieden erboven.
Dat is achtereenvolgens gedaan voor de semi-passieve migranten, de actieve migranten en tenslotte voor
de zoetwatersoort blankvoorn.

5.4.3

Stroomsnelheden voor de ontwerpen DO 2.0 tot en met DO 5.0

Semi-passieve migranten

aan de bodem

Figuur 5.1

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Stekelbaars: 0,2 m/s
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aan de bodem

Figuur 5.2

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Spiering: 0,4 m/s

Actieve migranten

aan de bodem

Figuur 5.3

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zalm: 0,95 m/s

aan de bodem

Figuur 5.4

halverwege de diepte

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Houting: 0,55 m/s

95

VISMIGRATIERIVIER AFSLUITDIJK

aan de bodem

Figuur 5.5

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Fint: 0,5 m/s

aan de bodem

Figuur 5.7

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zeeforel: 0,7 m/s

aan de bodem

Figuur 5.6

halverwege de diepte

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Elft: 0,5 m/s
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aan de bodem

Figuur 5.8

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zeeprik: 0,75 m/s

Zoetwatersoorten

aan de bodem

Figuur 5.9

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR voor de Blankvoorn: 0,3 m/s

Conclusie stroomsnelheden
Concluderend kan worden gesteld dat tijdens de maximaal optredende stroomsnelheden (ebstroom) er op
iedere locatie in de VMR in het natte profiel (dwarsdoorsnede) voor nagenoeg alle doelsoort groene zones
aanwezig zijn. Met andere woorden, zelfs tijdens de maximaal optredende stroomsnelheden is er een migratiecorridor aanwezig nagenoeg voor alle doelsoorten. Voor soorten als zalm en zeeforel zijn de
stroomsnelheden in bijna de gehele VMR lager dan de Ucrit, voor zwakkere zwemmers zijn er zones langs de
oevers waar de stroomsnelheid lager is dan de Ucrit. In de ‘bottlenecks’, het afsluitmiddel en de doorgang in
de afsluitdijk, zijn vertical slot passages aangebracht die voor alle soorten passeerbaar blijven. Alleen voor
de passieve migranten zijn de stroomsnelheden in de beide ingangen van de VMR in de spuikom te hoog
tijdens de maximaal optredende stroomsnelheden gedurende de ebstroom.

Ook voor de zoetwatersoort blankvoorn is het passeren van de ingangen problematisch tijdens de maximaal
optredende stroomsnelheden gedurende de ebstroom en daarmee waarschijnlijk voor alle zoetwatervissen
(zie Tabel 5.4 met Ucrit zoetwatersoorten). Dit betekent dat er voor zoetwatervissen die uitspoelen tijdens het
spui een periode is dat ze niet terug kunnen keren via de VMR, tijdens de maximaal optredende stroomsnelheden gedurende de ebstroom.
Ten slotte dient vermeld te worden dat deze stroomsnelheden slechts een korte periode van het getij optreden, in het overgrote deel van het getij zijn de stroomsnelheden lager of is de stroomrichting zelfs
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omgedraaid. Daarnaast zijn er in estuaria onder natuurlijke omstandigheden ook momenten dat er hoge
stroomsnelheden optreden tijdens de ebstroom, waarbij verschillende vissoorten zich tijdelijk ophouden in de
zones met lagere stroomsnelheden.

Debieten en volumes
De gemiddelde eb- en vloed debieten voor de ontwerpen (DO 2.0 t/m DO 4.0) zijn weergegeven in Tabel
5.5. En voor de ontwerpen DO 5.0 en DO 6.0 in Tabel 5.6. De eb debieten liggen een fractie hoger bij het
huidige ontwerp. Door de keuze zo veel mogelijk getij binnen te laten in de VMR (meer knijpen in het afsluitmiddel, minder in het doorlaatmiddel), ligt het gemiddelde vloed debiet hoger. De systeemvolumes (Tabel
5.7 en Tabel 5.8) reflecteren dit beeld. Het volume dat uitstroomt tijdens eb is een fractie hoger geworden.
Tijdens vloed komt er fors meer volume binnen. De eb/vloed ratio zakt daarmee van ruim 2 naar ca. 1,6. Zowel voor het creëren van een zo groot mogelijke lokstroom als het naar binnenlaten van passieve migranten
middels selectief getijde transport is het een doelstelling de volumes en debieten zo groot mogelijk te krijgen
binnen de gestelde randvoorwaarden. De toegenomen debieten en systeemvolumes t.o.v. het eerdere ontwerp worden vanuit de ecologie dus als positief beoordeeld.

Tabel 5.5
Fase

Tij gemiddelde debieten ontwerpen DO 2.0 t/m DO 4.0 VMR
2008

2009

Eb

17,7 m3/s

17,2 m3/s

Vloed

11,2 m3/s

11,1 m3/s

Tabel 5.6
Fase

Tij gemiddelde debieten ontwerpen DO 5.0 en DO 6.0 VMR
2008

2009

Eb

17,8 m3/s

17,4 m3/s

Vloed

15,1 m3/s

15,2 m3/s

Tabel 5.7
Fase

Systeemvolumes ontwerpen DO 2.0 t/m DO 4.0 VMR
Gemiddeld volume per getij (2008 en 2009)

Eb

432.000 m3

Vloed

197.000 m3

Netto

235.000 m3

Tabel 5.8
Fase

Systeemvolumes ontwerp DO 5.0 en DO 6.0 VMR
Gemiddeld volume per getij (2008 en 2009)

Eb

455.000 m3

Vloed

278.000 m3

Netto

177.000 m3

Een animatie van de snelheden in de verticaal gedurende het getij langs de gehele lengte as van de VMR is
opgenomen in paragraaf 4.5.7 (Figuur 4.39).

5.4.4

Stroomsnelheden voor DO 6.0

Semi-passieve migranten
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aan de bodem

Figuur 5.10

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Stekelbaars: 0,2 m/s

aan de bodem

Figuur 5.11

halverwege de diepte

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Spiering: 0,4 m/s

Actieve migranten

aan de bodem

Figuur 5.12

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zalm: 0,95 m/s
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aan de bodem

Figuur 5.13

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zeeforel: 0,7 m/s

aan de bodem

Figuur 5.15

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Houting: 0,55 m/s

aan de bodem

Figuur 5.14

halverwege de diepte

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Fint: 0,5 m/s
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aan de bodem

Figuur 5.16

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Elft: 0,5 m/s

aan de bodem

Figuur 5.17

halverwege de diepte

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR tijdens de ebstroom voor de Zeeprik: 0,75 m/s

Zoetwatersoorten

aan de bodem

Figuur 5.18

halverwege de diepte

aan het oppervlak

Kritische snelheden in de VMR voor de Blankvoorn: 0,3 m/s
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Conclusie stroomsnelheden
Ten opzichte van de figuren in 5.4.3 (ontwerp DO 5.0) zijn in het technische deel de locaties waar de maximale stroomsnelheden optreden verschoven van de bochten naar de rechte stukken (ontwerp DO 6.0). In de
overige delen zoals de coupure en ingangen verandert er niets omdat de totale systeemvolumes en -debieten niet wijzigen, daar is ontwerp DO 6.0 op ontworpen. Derhalve verandert er niets aan de eerder getrokken
conclusies ten aanzien van maximaal optredende stroomsnelheden in paragraaf 5.4.3.
Wel dient opgemerkt te worden dat de locatie waar nu de maximaal optredende stroomsnelheden plaatsvinden in het technische deel gunstiger is in ontwerp DO 6.0 dan in ontwerp DO 5.0. In ontwerp DO 5.0 traden
de maximale stroomsnelheden op in de bochten. Bochten in vispassages zijn lastige punten omdat in de
bochten het stromingspatroon complex is en vissen daardoor bij veel opeenvolgende bochten gedesoriënteerd kunnen raken. Zeker als er door kribben neervorming ontstaat. Door de kribben nu in de rechte delen
te plaatsen is het stromingspatroon en de stroomsnelheid in bochten uniformer waarmee het risico op desoriëntatie van vissen in de bochten kleiner wordt.
Netto verandert er tussen ontwerp DO 5.0 en DO 6.0 niets aan de conclusies ten aanzien van de maximale
stroomsnelheden, wel zijn de locaties waar deze optreden en het stromingspatroon gunstiger in het nieuwste
ontwerp.
Debieten en volumes
Omdat het nieuwe ontwerp DO 6.0 is ontworpen om een gelijke totale weerstand in het systeem te hebben
als in ontwerp DO 5.0. veranderd er niets aan de systeemvolumes en -debieten zoals in 5.4.3. vermeld.

5.5

Turbulentie

5.5.1

Algemeen

Alle vissen die de vismigratierivier willen passeren krijgen te maken met turbulentie in het systeem. Turbulentie K wordt uitgedrukt in m 2/s2. In vispassages wordt een K hoger dan 0.05 wordt als hoog beschouwd
voor vissen, een K lager dan 0.05 als laag (Marriner, et al., 2014). Uiteraard is de mate waarin een vis last
kan ondervinden van turbulentie afhankelijk van meer factoren zoals de soort specifieke zwemcapaciteiten
en het formaat van de vis (juveniel of adult). In de literatuur is er echter relatief weinig bekend over het effect
van turbulentie op het migratiegedrag van vissen. Daarom wordt in deze ecologische toetsing de turbulentie
in de vismigratierivier zoals bepaald met de modelstudie getoetst aan de eerder genoemde indicatieve
waarde van 0.05 m2/s2, waarbij de maximale gradiënt gedurende eb is gebruikt.

5.5.2

Voor DO 2.0 tot en met DO 5.0

De maximale turbulentie binnen het getij is weergegeven in Figuur 5.20. Rood geeft een overschrijding weer
van de kritische kinetische turbulente energie in m 2/s2. De grenswaarde wordt enkel overschreden op een
aantal plekken in het doorlaatmiddel (maar niet in de vispassage) en zeer lokaal rondom de kribben in de
bochten in het rivierdeel van de VMR.
De turbulentie komt in het estuarium deel IJsselmeer en in het technische deel niet boven de 0.003 m2/s2 uit.
In het doorlaatmiddel is de turbulentie hoger, waarbij de allerhoogste gevonden turbulentie 0.04 m2/s2 bedraagt. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de turbulentie de vismigratie niet zal hinderen, uitgaande van
de indicatieve grenswaarde van 0.05 m2/s2.
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Figuur 5.19

Binaire contourplot van de turbulente kinetische energie

Een animatie van de kinetische turbulente energie in de verticaal gedurende het getij langs de gehele lengte
as van de VMR opgenomen in paragraaf 4.5.7 (Figuur 4.44).

5.5.3

Voor DO 6.0

De maximale turbulentie binnen het getij is weergegeven in Figuur 5.20. Rood geeft een overschrijding weer
van de kritische kinetische turbulente energie in m 2/s2. De grenswaarde wordt enkel overschreden op een
aantal plekken in het doorlaatmiddel (maar niet in de vispassage) en zeer lokaal rondom de kribben in de
bochten in het rivierdeel van de VMR.
De turbulentie komt in het estuarium deel IJsselmeer en in het technische deel niet boven de 0.003 m 2/s2 uit.
In het doorlaatmiddel is de turbulentie hoger, waarbij de allerhoogste gevonden turbulentie 0.04 m 2/s2 bedraagt. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de turbulentie de vismigratie niet zal hinderen, uitgaande van
de indicatieve grenswaarde van 0.05 m 2/s2. De conclusies ten aanzien van turbulentie veranderen daarmee
niet ten opzichte van ontwerp DO 5.0.
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Figuur 5.20

Binaire contourplot van de turbulente kinetische energie

Een animatie van de kinetische turbulente energie in de verticaal gedurende het getij langs de gehele lengte
as van de VMR opgenomen in paragraaf 4.5.7 (Figuur 4.44).

5.6

Saliniteit

De zoutindringing zal als gevolg van het aangepaste Definitieve Ontwerp niet veranderen. Daarom is dit stuk
voor alle ontwerpen geldig.
Veel van de diadrome vissen kunnen goed tegen zout-zoet overgangen en hebben geen moeite met een
steile saliniteitsgradiënt. Tabel 5.9 geeft weer wat de huidige kennis zegt over het belang van acclimatisatie.
Uit de tabel blijkt dat bot, spiering, elft en fint waarschijnlijk enige mate van acclimatisatie aan de zout-zoet
overgang nodig hebben. In welke mate, over welke gradiënt en over welke tijdspanne is niet bekend.

Tabel 5.9

Acclimatisatie noodzaak van de doelsoorten aan saliniteit

Soort

Belang acclimatisatie en gradiënt

Referentie

Europese aal

Acclimatisatie niet van heel groot belang

(Wilson, Antunes, Bouça, &
Coimbra, 2004)

Bot

Stress (huidzweren) bij grote saliniteitsverschillen

(Vethaak, 2013)

Stekelbaars

Acclimatisatie niet van heel groot belang

(Griffioen & Winter, 2014)

Spiering

Mogelijk van belang

(Witteveen + Bos, 2009)

Atlantische zalm

Acclimatisatie niet van heel groot belang

(Potter, 1988)

Houting

Onbekend, waarschijnlijk niet van groot belang

(Griffioen & Winter, 2014)

Zeeforel

Onbekend, waarschijnlijk niet van groot belang

(Griffioen & Winter, 2014)

Elft

Acclimatisatie noodzakelijk

(Griffioen & Winter, 2014)

Fint

Acclimatisatie noodzakelijk

(Griffioen & Winter, 2014)

Rivierprik

Onbekend, waarschijnlijk niet van groot belang

(Winter, Griffioen, Keeken, &
Schollema, 2013)

Zeeprik

Onbekend, waarschijnlijk niet van groot belang

(Griffioen & Winter, 2014)
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Over het algemeen heeft de vismigratie daarom baat bij een zo klein mogelijke saliniteitsgradiënt. Dat wil
zeggen dat men streeft naar een ontwerp waarbij het saliniteitsverschil tussen de spuikom en het IJsselmeer
zo geleidelijk mogelijk wordt verdeeld over de lengte as van de VMR. Zo is acclimatisatie mogelijk voor de
doelsoorten die hier behoefte aan hebben.
Gemiddeld genomen bevindt de positie van het zoutfront zich tussen het observatie punt (eb, Figuur 5.21)
en bocht 6 van de VMR (vloed, Figuur 5.22), een afstand van bijna 2500 m. Deze lengte is toegenomen ten
opzichte van het vorige VMR ontwerp. Dit komt doordat tijdens vloed meer water wordt binnengelaten waardoor ook het zout verder binnendringt. De terugdringing tijdens eb is vergelijkbaar bij beide ontwerpen. Over
de lengte as van de VMR bedraagt de zoutgradiënt over deze afstand max. 10 PSU. Meestal is de spuikom
zoeter (vooral in de winter en bij hoge afvoer van de Rijn) en is deze gradiënt (nog) kleiner. Over de verticaal
is geen sprake van een significante gradiënt (geen stratificatie). Het volume wordt ieder getij volledig ververst.
Omdat de simulatie is gedaan om de maximale indringing van zout in het systeem te bestuderen, betreft het
hier een worst-case situatie voor zoutindringing. Aangetoond wordt dat de saliniteitsgradiënt wordt verdeeld
over vrijwel de gehele lengte van de VMR en daarmee zo bevorderlijk als mogelijk is voor de vismigratie. Er
zijn echter niet voldoende kwantitatieve gegevens van de doelsoorten voorhanden om de werkelijke impact
op de vismigratie van de saliniteitsgradiënt die zich zal voordoen in de VMR te kwantificeren.

Figuur 5.21

Positie zoutfront tijdens eb
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Figuur 5.22

Positie zoutfront tijdens vloed

Tot slot is een animatie van de saliniteit in de verticaal gedurende het getij langs de gehele lengte as van de
VMR opgenomen in paragraaf 4.5.6 (Figuur 4.35).

5.7

Zoete lokstroom

Door de ingang van de vismigratierivier ontstaat door de afvoer van zoet water een lokstroom. De ingang
wordt tevens gebruikt om de vismigratierivier in te zwemmen. Deze ingang is de meest kritische component
in het ontwerp van het bovenstroomse passage systeem. Door deze op de juiste plek te leggen zal de vismigratierivier een goede route bieden.
De belangrijkste aspecten van het ontwerp van een vispassage ingang, en daarmee ook de vismigratierivier
ingang, zijn
•
•
•
•

Locatie van de ingang;
Hoeveelheid lokstroom afkomstig van de ingang (debiet t.o.v. hoofdstroom);
Toegang tot gebied onmiddellijk stroomafwaarts van de ingang;
Flexibiliteit bij het bedienen van de ingang stroom om variaties in verval en stroomomstandigheden te
kunnen reguleren.

De lokstroom is belangrijk om een optimale vindbaarheid te bewerkstelligen. Zonder voldoende lokstroom
zullen stroomopwaarts migrerende vissen niet naar de vismigratierivier worden gelokt en in plaats daarvan
mogelijk worden aangetrokken door andere meer dominante stromen van de spuisluizen die de toegang van
de vismigratierivier dan maskeren.
In principe is de stroomimpuls (d.w.z. het product van het debiet en de snelheid) de essentiële ‘lokparameter’. Over het algemeen kan gesteld worden: hoe hoger het percentage van het totale debiet dat kan worden
gebruikt voor de lokstroom, des te effectiever de faciliteit is.
Met betrekking tot de lokstroom is de vismigratierivier op de volgende aspecten beoordeeld: stroom, duur
van de stroom, stroomsnelheid, en volumes.
Spuistatistiek
De zoete lokstroom is beschouwd als percentage van het debiet van het spuimiddel Kornwerderzand. Hiervoor is bij spuien onderscheid gemaakt tussen niet spuien, kieren (vispassage stand, die waarschijnlijk in de
toekomst niet meer voorkomt), half spuien (met 3 kokers in elke groep), vol spuien (alles staat open). Deze
kansen zijn verdeeld over de tijden dat de VMR operationeel is.
106

VISMIGRATIERIVIER AFSLUITDIJK

Het eb debiet uit de VMR is gemiddeld ca. 17,5 m 3/s.
De debietverdeling van het spuimiddel KWZ is samengevat in Tabel 5.10 (spuistatistiek op basis van spuistaten 2008 en 2009). Tijdens half en heel spuien (totaal gemiddeld 19 % van de eb tijd) wordt het aandeel
van 5 % niet gehaald. Het aandeel is dan circa 2-3 %. Tijdens niet spuien en kierstand (totaal gemiddeld 37
% van de eb tijd) wordt het aandeel van 5 % wel gehaald. Het aandeel bedraagt op dat moment 23 % of
meer.
Deze verhoudingen zijn niet significant verschillend tussen de ontwerpen 2.0-6.0 van de VMR. Het eb debiet
is immers vrijwel gelijk gebleven gedurende de modelmodificaties.
Tabel 5.10

Spuistatistiek spuimiddel KWZ

Fase

Eb

Vloed

Debiet [m3/s]

Spuien [% tijd]

Verhouding VMR/spui KWZ [%]

Niet spuien (0 kokers)

27 %

0

100 %

Kierstand (~0,5 koker)

10 %

75

23 %

Halve spui (6 kokers)

5%

782

2,2 %

Hele spui (10 kokers)

14 %

1135

1,5 %

Geen spui

44 %

n.v.t.

n.v.t.

Bathymetrie spuikom
De spuikom is een kom met een grootte van plm. 660 * 460 meter. De bathymetrie is variabel en wordt in
Figuur 5.23 getoond. Aan de noordzijde van de ingang naar de vismigratie rivier ligt een zeer diep gebied
(tot 30 meter diep). Langs de randen aan oostkant en de noordwestkant worden ondiepe gebieden gevonden.

Figuur 5.23

Bathymetrie in de spuikom

De lokstroom zal grotendeels worden bepaald door het al dan niet in werking zijn van de spuisluizen (zie Tabel 5.10). De resultaten van de 3D (tracer) modellering van de spuikom laten zien dat tijdens het spuien de
lokstroom vanaf de noordelijke ingang verder in de spuikom reikt dan de lokstroom uit de zuidelijke ingang
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(Figuur 5.24). Dit kan worden verklaard door de grotere afstand tot de spuisluizen en de ondieptes. Omdat er
tijdens spui ook veel water uit de sluizen komt is de lokstroom tijdens spuien relatief beperkt en heeft een
reikwijdte van enkele meters de spuikom in. Zonder de spui uit de spuisluizen reikt de lokstroom veel verder
in de spuikom, totdat de gehele spuikom met water uit de vismigratierivier is gevuld.

Figuur 5.24

Lokstroom (tracer) in situatie met spuisluizen aan

Figuur 5.25 laat zien dat dieptegemiddelde lokstroom groter is dan de lokstroom op de bodem, hetgeen
waarschijnlijk kan worden verklaard door het gegeven dat het zoute water zich onder het zoete water bevind.
Dit kan een voordeel zijn voor het aantrekken van vis, omdat op deze wijze het zoete water, en daarmee de
lokstroom, een grotere invloed heeft in de spuikom.

Figuur 5.25

Lokstroom (tracer) in situatie met spuisluizen uit

Terugkeer van zoetwatervissen via de vismigratierivier
De vismigratierivier biedt zoetwatervissen die tijdens het spuien naar buiten worden gespuid de mogelijk terig te keren naar het IJsselmeer. Zij hebben alleen kans van overleven wanneer de saliniteit in de spuikom
niet te hoog oploopt. Tabel 5.11 geeft de saliniteitsgrenzen van de top-vijf zoetwatervissen weer.
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Tabel 5.11
Soort

Saliniteitsgrens van de top-vijf van zoetwatervissen
Grens saliniteit (‰)

Referentie

Pos

12

(Emmerik, 2004)

Baars

10

(Voorhamm & Emmerik, 2011)

Snoekbaars

12

(Aarts, 2007)

Blankvoorn

6

(Laak, 2010)

Brasem

13

(Emmerik, 2008)

De saliniteit in de spuikom tijdens een spuiperiode wordt weergegeven in Figuur 5.26. De figuur laat zien dat
de saliniteit bij het spuien snel onder de ondergrens van de blankvoorn van 5 ‰ komt, maar dat na een aantal uren de saliniteit boven de grenswaarde van deze meest gevoelige soort stijgt. Dit betekent dat de
blankvoorn binnen enige uren de ingang naar de vismigratierivier moet vinden. Andere soorten hebben meer
tijd. Of de zoetwatervissen inderdaad terug kunnen zwemmen naar het IJsselmeer moet in combinatie met
stroomsnelheden bekeken worden.

Figuur 5.26

Saliniteit in de spuikom gedurende spui

Aangezien de totale systeemvolumes en debieten marginaal groter zijn geworden in de ontwerpen DO 5.0
en DO 6.0 ten opzichte van de eerste toetsing van het ontwerp DO 2.0 zijn de mogelijkheden voor terugkeer
van zoetwatervissen naar verwachting verruimd in het huidige ontwerp. Tussen ontwerp DO 5.0 en DO 6.0 is
er geen verschil omdat de systeemvolumes en -debieten gelijk zijn gebleven.

5.8

Doorzicht

Het doorzicht binnen de VMR wordt geëvalueerd op basis van de te verwachte slibconcentratie in de VMR.
De verwachting is dat deze concentratie relatief laag zal zijn, omdat:
•
•

De voeding vanuit de Waddenzee gering is vanwege inname van water vanuit de relatief diepe spuikom,
uit het bovenste deel van de waterkolom;
De voeding vanuit het IJsselmeer is beperkt vanwege de geringe concentraties aldaar;
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•

Er weinig tot geen opslag van slib is in de VMR vanwege de relatief hoge snelheden in het systeem (capaciteit tot schoonspoelen van slib).

Wel kan het zijn dat er in de periode direct na ingebruikname van de VMR kans is op een lichte verhoging
van de slibconcentratie. Door de verstoring die de bouw en ingebruikname van de VMR met zich meebrengt,
kan er sprake zijn van een lokale verhoging van de slibconcentratie in het IJsselmeer en daarmee in de
VMR. Deze concentraties zullen in opvolgende maanden weer afnemen naar de huidige concentraties.

5.9

Sedimentatie & habitat

5.9.1

Voor DO 2.0 tot en met DO 5.0

Op basis van simpele vuistregels is voor het systeem de kritische stroomsnelheid op de bodem voor sediment (100 – 300 µm) geschat. Onder de 0,35 m/s zal het sediment blijven liggen, boven de 0,4 m/s zal
sediment mogelijk eroderen. Daartussen zijn beide opties mogelijk (conservatieve aanname voor ecologische beoordeling). Het gebied waar de grenswaarde van 0,35 m/s gedurende het getij wordt overschreden
is weergegeven in Figuur 5.28. Het areaal waar erosie kan optreden blijft over het algemeen beperkt tot de
regelwerken en de (verharde) bochten.

Figuur 5.27

Gebied waar kritische grenswaarde van 0,35 m/s wordt overschreden (geel)

Zacht substraat (sediment) is van belang als habitat voor verschillende doelsoorten. Wanneer sediment blijft
liggen in de vismigratie rivier kan een habitat ontstaan waarin de vissen een refugium kunnen vinden of een
habitat om te verblijven. Figuur 5.27 laat zien dat in het overgrote deel van de VMR sediment zal sedimenteren. Er zal dus een aanzienlijk oppervlak met zacht sediment aanwezig zijn als habitat. Dit sediment in de
vismigratierivier kan voor diadrome vissen een refugium bieden tijdens de doortrek. Dit zal vooral gebruikt
worden door de kleinere en zwakkere zwemmers, zoals glasaal en spiering. Voor een aantal soorten, zoals
puitaal, zal hardsubstraat in vorm van bijvoorbeeld stenen een refugium kunnen bieden. Gezien de
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sedimentatie en erosiepatronen in de vismigratie rivier zal alleen de doorlaat weinig schuilmogelijkheden bieden.

5.9.2

Voor DO 6.0

Op basis van simpele vuistregels is voor het systeem de kritische stroomsnelheid op de bodem voor sediment (100 – 300 µm) geschat. Onder de 0,35 m/s zal het sediment blijven liggen, boven de 0,4 m/s zal
sediment mogelijk eroderen. Daartussen zijn beide opties mogelijk (conservatieve aanname voor ecologische beoordeling). Het gebied waar de grenswaarde van 0,35 m/s gedurende het getij wordt overschreden
is weergegeven in Figuur 5.28. Het areaal waar erosie kan optreden blijft over het algemeen beperkt tot de
regelwerken en de (verharde) bochten.

Figuur 5.28

Gebied waar kritische grenswaarde van 0,35 m/s wordt overschreden (geel)

Zacht substraat (sediment) is zoals beschreven van belang als habitat voor verschillende doelsoorten. De
locaties waar erosie plaats kan vinden zijn verschoven van de bochten naar de rechte stukken in het technische deel in ontwerp DO 6.0. Netto veranderd er aan het oppervlak dat kan eroderen echter weinig, het lijkt
zelfs iets kleiner te worden. Er zal dus ook in ontwerp DO 6.0 een aanzienlijk oppervlak met zacht sediment
aanwezig zijn als habitat, mogelijk zelfs iets meer dan in ontwerp DO 5.0.

5.10

Predatie

Vis in de vismigratierivier kan een gemakkelijke prooi worden voor predatoren als zeehonden, vogels en visetende vissen. Het is niet uitgesloten dat door hoge stroomsnelheden en saliniteit gradiënten er soms
‘wachttijden’ ontstaan waardoor de vis ophoopt op een klein oppervlak en daarmee een gemakkelijke prooi
zal vormen. In de huidige situatie wacht de vis in de spuikom, dit is echter gebied met een groter volume zodat er mogelijk meer uitwijk mogelijkheden zijn. Voordeel van de vismigratierivier is echter dat de totale
wachttijden voor complex Kornwerderzand sterk zullen afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast zijn vissen in hun migratiegedrag ook aangepast aan predatie. De meeste soorten migreren ’s nachts
en in grote getale zodat het aandeel dat ten prooi valt aan predatoren zo klein mogelijk is.
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5.11

De effecten van de rinketten op vissen

In paragraaf 4.5.10 zijn de stroomsnelheden in de rinketten in het afsluitmiddel modelmatig onderzocht voor
de vloedsituatie, wanneer de deuren in het afsluitmiddel zich sluiten. De rinketten kunnen bij de vloedsituatie
geopend worden zodat het afsluitmiddel permeabel blijft voor aanwezige vissen die vanuit de VMR naar het
IJsselmeer willen migreren. Bij de grootse peilverschillen, tijdens hoogwater, kan het echter zo zijn dat de
stroomsnelheden in de rinketten te hoog worden en beschadigend werken voor kwetsbare soorten zoals fint,
elft en kleine soorten zoals de spiereng. Deze soorten zijn gevoelig voor schubschade welke al kan optreden
door te hoge turbulentie of stroomversnellingen over korte afstanden. Om hier een inschatting van te kunnen
maken zijn de stroomsnelheden berekend voor verschillende peilverschillen over het afsluitmiddel. Een overzicht is gegeven in 4.5.10:
De piek stroomsnelheid door de rinketten loopt op van:
•
•
•
•

ca. 1 m/s bij een verval van 0,1 m;
ca. 1,5 m/s bij een verval van 0,2 m;
ca. 2,5 m/s bij een verval van 0,4 m;
tot ca. 3 m/s bij een verval van 0,6 m.

Over het algemeen is de stroomsnelheid tot 50 % van de pieksnelheid gereduceerd op 2 m achter de rinketten.
Hieruit blijkt dat bij het grootst optredende verval de stroomsnelheid fors is (3 m/s). In natuurlijke estuaria
kunnen ook stroomsnelheden optreden van enkele meters per seconde bij opkomend of afgaand water,
maar daarbij treden geen versnellingen op over zeer korte afstanden. In geval van de rinketten versnelt de
stroomsnelheid van enkele centimeters per seconde naar enkele meter per seconden en weer terug over
een afstand van enkele meters. Daarom wordt geadviseerd in het beheer conservatief te starten en de rinketten enkel te openen bij een peilverschil < 0,2 m waarbij de stroomsnelheid versneld tot maximaal 1,5 m/s.
Aan de hand van de resultaten bij monitoring kan dit beheer worden aangepast. Afhankelijk van het al dan
niet beschadigd raken van vissen kan het maximale peilverschil waarbij de rinketten worden geopend worden verkleind of vergroot.
Als gevolg van het sluiten van de rinketten is het afsluitmiddel gedurende de vloed een korte periode gesloten. Dit heeft niet als gevolg dat het niet passeerbaar is, aanwezige vissen kunnen gebruik maken van de
vertical slot passages langs de oevers. Stroomsnelheden zijn lager in de vertical slots omdat het verval van
bekken tot bekken kleiner is dan 0,1 m.
Ten slotte wordt aangeraden de kritieke punten in de VMR zoals de rinketten, de vertical slots, de coupure
door de afsluitdijk, de ingangen etc. in de volgende fase te modeleren met CFD. In het huidige model zijn
detail stromingspatronen niet zichtbaar vanwege de beperkte rooster afmetingen van 0,5 tot 1 m. De passeerbaarheid van de kritieke punten kan afhangen van details op cm niveau, daarom is het aan te bevelen
een aantal van deze punten in detail te modeleren zodat het uitvoeringsontwerp (UO) op basis van de uitkomsten kan worden gefinetuned.
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DEEL III: TOETSING DEFINITIEF ONTWERP
6

ANALYSE

6.1

Inleiding

Om een beter inzicht te krijgen in het toekomstig functioneren van de VMR, zijn een aantal getallen op een
rijtje gezet. Het betreft de debieten door de VMR en door de spuimiddelen, het aantal malen dat zij gelijktijdig
open staan en hun onderlinge verhoudingen.
Een deel van de analyse is gedaan op basis van de werkelijk optredende waterstanden binnen en buiten in
de jaren 2008 en 2009. De schattingen zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten en redelijke veronderstellingen. De schattingen zijn gebaseerd op de momentane waterstanden en houden dus geen rekening
met de getijden waartoe de waterstanden behoren.
Het andere deel van de analyse is gebaseerd op de optredende waterstanden als onderdeel van het getij
waarbinnen zij optreden, alsmede in relatie tot de momentane waterstand op het IJsselmeer. Hierbij wordt
daarmee impliciet gewerkt met het verval over het getij en in mindere mate met een waterstand.
In de jaren 2008 en 2009 ging er jaargemiddeld ongeveer 217 respectievelijk 171 m3/s bij Kornwerderzand
door de spuisluizen naar de Waddenzee. Het langjarig gemiddelde debiet bedraagt ongeveer 209 m 3/s. Dat
maakt 2008 een iets boven gemiddeld jaar en 2009 een ruim onder gemiddeld jaar.
Uiteindelijk is er een analytisch model (Matlab) gebouwd van de VMR. Dat model houdt rekening met alle
beperkingen en is afgeregeld met de simulaties die eerdere aan het bod zijn geweest. Met dit analytische
model zijn de jaren 2008 en 2009 in hun geheel doorgerekend aan de hand van de waterstanden zoals gemeten bij KWZ Binnen en KWZ buiten.

6.2

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de hier uitgevoerde benaderingen worden hieronder opgesomd:
1. Er zijn twee gevallen waarbij gestuurd wordt op een instantane waterstand:
a. Bij een waterstand van NAP +1,5 m of meer sluit de veiligheidskering en daarmee het volledige
doorlaatmiddel door de Afsluitdijk,
b. Bij een waterstand van NAP +0,9 m of meer in de VMR (net ten zuiden van de Afsluitdijk) sluiten de
3 schuiven in het doorlaatmiddel en is enkel de vispassage open.
2. In de overige gevallen wordt er gestuurd op basis van het (verwachte) maximale verval over de VMR gedurende het komende getij (het verschil tussen de maximale vloed waterstand en het IJsselmeerpeil en
het verschil tussen de maximale eb waterstand en het IJsselmeerpeil). Deze sturing is meer complex en
is samengevat in Tabel 6.1.
N.B. in deze tabel wordt tijdens vloed het verhang naar binnen beschouwd en tijdens eb het verhang naar
buiten. Het verhang is gedefinieerd als het waterstandsverschil tussen de spuikom Kornwerderzand
(Waddenzee zijde) en aan de buitenkant van het Afsluitmiddel (IJsselmeer zijde). Slechts één criterium
hangt op het (eb)verval over enkel het rivierdeel. Om opbarsten van de kleilaag aan de binnenzijde van
de VMR te voorkomen, sluiten de schuiven indien het verval over het rivierdeel van de VMR 0,7 m of
meer is.
3. Waterstanden en debieten zoals gemeten in 2008 en 2009 kunnen als representatief gezien worden. De
gebruikte waterstanden ten Noorden en ten zuiden van de VMR, zijn afgeleid van de binnen en buitenwaterstanden bij KWZ en mogen als representatief beschouwd worden (zie ook paragraaf 3.4).
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Tabel 6.1

Doorlaatmiddel configuraties gebaseerd op het verval over de VMR
Vloed
Eb

Verhang [m]

Configuratie doorlaatmiddel

Verhang [m]

Configuratie doorlaatmiddel

<0,5

Alle schuiven open

<0,7

3,0 m schuif open

0,5 – 0,6

3,0 m schuif open

0,7 - 0,9

2,5 m schuif open

0,6 – 0,7

2,5 m schuif open

>0,9

1,5 m schuif open

>0,7

1,5 m schuif open

>0,7 over het rivierdeel

Alle schuiven dicht

6.3

Resultaten benadering

Op basis van bovenstaande hebben we de resultaten gepresenteerd in de vorm van een aantal vragen en
antwoorden met verduidelijking. Dat is in dit geval de beste manier om het functioneren van de Vismigratierivier duidelijk te maken.

1. Hoe vaak zal het doorlaatmiddel om veiligheidsredenen dicht moeten, omdat de buitenwaterstand hoger is dan NAP + 1,5 m?
In 2008 gebeurde dat 1,59 %, oftewel 5,8 dagen in totaal. In 2009 waren deze getallen 0,65 % en 2,4 dagen
in totaal.
Tabel 6.2

Overschrijdingsfrequenties hoge waterstanden 2008 en 2009

Waterstand buiten

2008

2009

> NAP + 1,5 m

1,59 % (5,8 dagen)

0,65 % (2,4 dagen)

Nota Bene:
De VMR kan ook niet open als de waterstand op de Waddenzee gedurende het gehele getij hoger is dan de
waterstand op het IJsselmeer. Dat is het geval indien er sprake is van een flinke opzet op de Waddenzee.
Dat betekent automatisch dat de buitenwaterstand bij hoogwater ook boven de NAP + 1,5 meter uitkomt.
Deze gevallen worden dus automatisch gedekt binnen de overschrijdingsfrequentie voor een waterstand van
NAP + 1,5 m.
Conclusie: Het doorlaatmiddel is 4 á 5 dagen per jaar dicht vanwege veiligheidsredenen.

2. Hoe vaak zullen de schuiven in het doorlaatmiddel sluiten vanwege één van de volgende criteria:
a) De waterstand in de VMR dreigt NAP+0,9 m te overschrijden;
b) Het eb verval over het rivierdeel is groter dan 0,7 m.
Op basis van een kombergingsmodel dat het VMR systeem beschrijft, zijn de waterstanden in het systeem
afgeleid voor de gehele periode 2008-2009. De gebruikte sturing op dit systeem is zoals weergegeven in Tabel 6.1. Hieruit is afgeleid in hoeveel procent van de getijden één of beide criteria worden overschreden. Bij
467 van de 1412 getijden in de periode 2008-2009 is er sprake van een waterstand binnen de VMR die oploopt tot NAP+0,9 m of meer. Dit komt neer op circa 33 % van de getijden. Bij 34 van de 1412 getijden is er
sprake van een eb verval over het rivierdeel van de VMR dat oploopt tot boven de 0.7 m indien de schuiven
in het doorlaatmiddel niet worden gesloten. Dit komt neer op 2,4 % per jaar. In totaal is ingrijpen nodig tijdens 498 van de 1412 getijden (35 %). N.B. dit percentage is niet gelijk aan de som van de individuele
criteria omdat beide criteria binnen hetzelfde getij overschreden kunnen worden.
Tabel 6.3
en 2009

Getijden waarbij de schuiven in het doorlaatmiddel (tijdelijk) gesloten moeten worden in de periode 2008

Criterium

Aantal getijden

Percentage

VMR >NAP+0,9 m

467

33 %

Eb verval rivierdeel >0,7 m

34

2,4 %

Totaal

498

35 %
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Conclusie: De schuiven in het doorlaatmiddel moeten in circa 35 % van de getijden een (korte) periode gesloten worden om aan de gestelde criteria te voldoen.

3. Welk percentage van de tijd is het waterstandsverschil bij KWZ groter respectievelijk kleiner dan
nul?
Dit lijkt een triviale vraag, maar het blijkt dat de komberging in het technisch deel van de VMR een belangrijke rol speelt bij de tijd dat het vloed of eb is.
Kijken we naar de binnen- en de buitenwaterstand bij Kornwerderzand, dan was in 2008 gedurende 36,2 %
van de tijd de binnenwaterstand hoger dan de buitenwaterstand en kon er potentieel bij Kornwerderzand gespuid worden. We noemen dat hieronder “eb”, al is dat eigenlijk geen juiste term. In 63,8 % van de tijd was
de buitenwaterstand hoger “vloed”. Voor 2009 waren deze getallen 35,6 % en 64,4 %.
De getallen zijn ook nog eens verzameld in onderstaande Tabel 6.4.
Tabel 6.4

Percentage eb en vloed in 2008 en 2009

Waterstandsverschillen bij
Kornwerderzand

2008

2009

Naar buiten (“eb”)

36,2 %

35,6 %

Naar binnen (“vloed”)

63,8 %

64,4 %

Conclusie: Ca. 64 % van de tijd is de waterstand in de Waddenzee hoger dan de waterstand in het
IJsselmeer. N.B. Dit geldt niet voor het getij in de VMR.

4. a) Hoe vaak zijn minimaal de vispassages in de VMR geopend?
b) Hoe vaak wordt het getij toegelaten in de VMR?
c) Wat is de verdeling van eb en vloed in de VMR?
De vispassages sluiten enkel bij een waterstand buiten van ≥ NAP +1,5 m en/of bij gevaar op zoutintrusie op
het IJsselmeer. Bij correcte sturing van de VMR is van dit laatste geen sprake. Dit betekent dat de vispassages vrijwel volledig geopend blijven; circa 4-5 dagen per jaar zijn deze gesloten vanwege sluiting van de
veiligheidskering. Pas bij langdurig aanhouden van een dergelijke situatie moeten ook de vispassages in het
afsluitmiddel gesloten worden vanwege kans op zoutintrusie van het zoute water dat achter is gebleven in de
VMR tijdens de sluiting van de veiligheidskering.
Bij sluiting van de schuiven in het doorlaatmiddel bij NAP + 1,5 m, zou in 2008 ongeveer 98,4 % van de tijd
(een deel van) het getij in de VMR kunnen komen. Daarbij zou het in 2008 circa 37,2 % van de tijd instromen
(vloed / richting IJsselmeer) en 57,5 % uit (eb / richting Waddenzee). In 5,3 % van de tijd wordt wel getij toegelaten in de VMR, maar worden de schuiven in het doorlaatmiddel tijdelijk gesloten gedurende het getij. In
2009 mag het getij 99,4 % van de tijd de VMR binnenkomen, er is dan sprake van 38,6 % vloed en 57,9 %
van de tijd eb. In 3,5 % van de tijd wordt het getij tijdelijk gestremd. Dit geeft de percentages zoals getoond
in Tabel 6.5.
Tabel 6.5
VMR getij

Percentage eb en vloed in de VMR in 2008 en 2009
2008

2009

Eb

57,5 %

57,9 %

Vloed

37,2 %

38,6 %

Gestremd

5,3 %

3,5 %

Totaal

100 %

100 %
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Deze getallen tonen aan dat de vloed dominantie bij het spuimiddel (ruwweg 2/3 van de tijd is de waterstand
op de Waddenzee hoger, tegen ruwweg 1/3 van de tijd op het IJsselmeer) door de vorm en het operationeel
functioneren van de Vismigratierivier wordt omgedraaid naar een eb dominantie, waarbij het frequenter uitstroomt dan instroomt, bijna tot een verhouding 60 / 40 %.
Conclusie:
1. Minimaal 99% van de tijd is vispassage mogelijk
2. Het getij wordt in de overige gevallen (gestremd) toegelaten. Bij 35 % van de getijden moeten de
schuiven in het doorlaatmiddel tijdelijk worden gesloten om aan de criteria te voldoen. Dit zit
hoofdzakelijk rond de maximale vloed waterstand. De noodzaak tot tijdelijk sluiting komt 4-5 %
van de tijd voor.
3. Gedurende ca. 58 % van de tijd is er een ebstroom vanuit de VMR richting Waddenzee. Gedurende
38 % van de tijd is er een vloedstroom de VMR in. Gedurende de overige 4-5 % van de tijd zijn de
schuiven in het doorlaatmiddel gesloten.

5. Hoe vaak zal er tegelijk gespuid worden en zou ook de VMR operationeel zijn?
Op basis van de werkelijke waarnemingen en spuistaten uit 2008 en 2009, is bepaald hoe vaak het zal voorgekomen, dat er wordt gespuid en tegelijk de schuiven in het doorlaatmiddel open staan. In feite is dit de tijd
dat de lokstroom minder goed detecteerbaar is, omdat de spui dominant is als er vol gespuid wordt. Van de
andere kant zijn dit ook de tijden (met name als er vol gespuid wordt) dat de waterstand op het IJsselmeer
sowieso wat hoger is (zie Hoofdstuk 3), anders zou er geen behoefte zijn vol te spuien. Dus juist dan zou het
debiet door de VMR ook wat toenemen ten opzichte van het gemiddelde.
Als de tijd dat de spuisluizen op een vispassage stand staan buiten beschouwing wordt gelaten, omdat wordt
aangenomen dat dat niet meer gebeurt als de VMR eenmaal operationeel is, dan zou in 2008 19 % van de
tijd en in 2009 16 % van de tijd gelijktijdig gespuid worden en eb debiet door de VMR komen. Zie onderstaande Tabel 6.6.
Tabel 6.6

Hoe vaak wordt er tegelijk gespuid en is de VMR operationeel?

VMR en spuien tegelijk
Geen kieren!

2008

2009

19,3 %

16,3 %

Conclusie: Ca. 16 – 20% van de tijd wordt er zowel via de Lorentzsluizen gespuid als via de VMR.

6. Wat zullen de gemiddelde debieten door de VMR zijn?
Als we de grens aanhouden van NAP + 1,5 m voor wat betreft het aanwezig zijn van een getij binnen de
VMR, dan zouden we voor 2008 een gemiddeld vloed debiet hebben van 15,1 m3/s en een gemiddelde eb
debiet van 17,8 m3/s. In 2009 zouden deze getallen 15,2 en 17,4 m3/s zijn. Zie ook Tabel 6.7. Let op, dit zijn
de gemiddelden over de gehele periode dat er verhang naar binnen of juist naar buiten zou zijn. De gemiddelde piekdebieten liggen een factor 1,5 hoger.
De debieten door enkel de vispassages indien de schuiven in het doorlaatmiddel gesloten zijn orde 1,5 m 3/s
getijgemiddeld.
Tabel 6.7

Gemiddelde debieten door de VMR

Gemiddelde debieten VMR
(grens NAP + 1,1 m)

2008

2009

Eb

17,8 m3/s

17,4 m3/s

Vloed

15,1 m3/s

15,2 m3/s

Op basis van de langjarige analyse is ook een verdeling gemaakt van de gemiddelde en piekafvoeren tijdens
eb en vloed van alle getijden in 2008 en 2009. De verdelingen zijn weergegeven in Figuur 6.1 en Figuur 6.2.
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Het debiet is weergegeven op de y-as en de bijbehorende overschrijdingskans op de x-as. De oranje grafieken beschrijven de verdeling voor het piek debiet en de blauwe grafieken beschrijven de verdeling voor de
getij gemiddelde debieten.
De piek eb debieten zitten voornamelijk in de range 18 tot 30 m 3/s, met uitschieters naar 35 m 3/s. Hogere eb
debieten komen niet voor omdat dan de schuiven in het doorlaatmiddel sluiten vanwege een te hoog eb verval over de VMR.
De piek vloed debieten zitten voornamelijk tussen 17,5 en 27,5 m 3/s. Vanwege het feit dat de schuiven in het
doorlaatmiddel pas sluiten bij een waterstand op de Waddenzee van NAP+1,5, kan er (kort) een flink vloed
verval naar binnen komen te staan. Uitschieters van circa 45 m 3/s kunnen waargenomen worden.

Figuur 6.1

Gemiddelde en piekdebiet tijdens alle eb getijden in de periode 2008-2009.

Figuur 6.2

Gemiddelde en piekdebiet tijdens alle vloed getijden in de periode 2008-2009.

Conclusie: Het gemiddelde eb debiet door de VMR is ca. 17,6 m3/s en het gemiddelde vloed debiet is
ca. 15,2 m3/s. N.B. De maximale debieten zijn groter.
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7. a. Hoeveel water zal er totaal door de VMR naar binnen komen en hoeveel zal eruit gaan?
b. Is dit voldoende om het zout altijd bij het afsluitmiddel weg te houden?
Als we de grens van NAP + 1,5 m aanhouden, dan zou er over 2008 en 2009 gemiddeld per getij ongeveer
278.000 m3 zouter water door de VMR naar binnen komen (richting IJsselmeer). Per getijde zou er gemiddeld ongeveer 455.000 m3 water weer naar buiten gaan (richting Waddenzee). Er zou dus bij eb ongeveer
1,64 maal zoveel water naar buiten gaan, als er bij vloed naar binnen zou komen. Netto zou er dus per getij
gemiddeld 177.000 m3 naar de Waddenzee gaan. Jaargemiddeld is dat circa 4 m3/s. Kanttekening, dit houdt
geen rekening met de effecten van het spuien op de waterstand in de spuikom.
In het geval van enkel gebruik van de vispassages is er sprake van een netto debiet per getij richting het IJsselmeer. De ratio eb volume en vloed volume is dan 0,4 à 0,6 afhankelijk van het IJsselmeerpeil. Een
dergelijk situatie zal daarom bij langdurig aanhouden leiden tot zoutintrusie indien de vispassage(s) in het
afsluitmiddel open blijft.
Tabel 6.8
Fase (grens
+ 1,1 m)

Gemiddeld watervolume door de VMR
Gemiddeld volume per getij
(2008 en 2009)

eb

455.000 m3

vloed

278.000 m3

netto

177.000 m3

Dit betreft de gemiddelde volumes door de VMR. In werkelijkheid variëren de eb en vloed volumes door de
VMR significant. Zo kan het voorkomen dat de factor 1,5 een aantal keer achter elkaar niet gehaald wordt.
Op basis van de langjarige analyse is gekeken wat de verdeling is van de positie van het zoutfront (>0,4
PSU) in de VMR.
De verdeling is weergegeven in Figuur 6.3. De positie van het zoutfront langs de as van de VMR (0 m is inzwemopening en ca. 4000 m is afsluitmiddel) is weergegeven op de y-as en de bijbehorende
overschrijdingskans op de x-as. Gemiddeld bevindt het zoutfront zich rond bocht 5 (2500 m). 15 % van de
tijd bevindt het zoutfront zich bij bocht 8 of verder. 6 % van de tijd bevindt het zoutfront zich bij het afsluitmiddel of verder en zou deze dus (tijdelijk) gesloten moeten worden tot de eerstvolgende significante eb.

Figuur 6.3

Positie van het zoutfront in de VMR.
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Nota Bene:
Deze analyse is uitgevoerd op basis van een analytische beschouwing van de getij gedreven voortplanting
en terugdringing van het zout in de VMR op basis van de doorgerekende modelscenario’s. Bovenstaande
percentages dienen daarom als richtlijn, maar kunnen geenszins als exacte representatie van de werkelijkheid worden beschouwd.
Conclusie:
a. Er stroomt bij gemiddeld getij ca. 1,6 maal zoveel water richting Waddenzee als richting IJsselmeer.
b. Over het algemeen bereikt het zout het afsluitmiddel niet. Gemiddeld genomen ligt het zoutfront
ter hoogte van bocht 5. In slechts 6 % van de tijd bereikt het zout het afsluitmiddel.

8. En hoe zou de verhouding tussen spuidebiet en VMR debiet er dan uitzien?
Hiervoor is bij spuien onderscheid gemaakt tussen geen spui, kieren (vispassage stand, die waarschijnlijk in
de toekomst niet meer voorkomt), half spuien (met 3 kokers in elke groep), vol spuien (alles staat open).
Deze kansen zijn verdeeld over de tijden dat de VMR operationeel is.
In Tabel 6.9 en Tabel 6.10 is een en ander samenvattend weergegeven, uitgaande van het sluiten van het
doorlaatmiddel bij een waterstand op de Waddenzee van >NAP+1,5 m. N.B. de getijden waarbij gedurende
kortere perioden de schuiven in het doorlaatmiddel gesloten zullen zijn, zijn verdisconteerd in de eb en vloed
tijden binnen de VMR.
Tabel 6.9
Fase
2008

Samenvattende tabel voor VMR + spuicomplex voor 2008
Verschil
h-KWZ
(% tijd)

VMR
(%tijd)

Verhouding debiet VMR/spui
(%)

Spuien
(% tijd)

Gemiddeld spuidebiet
(m3/s)

Eb

36 %

60 %

Geen spui
Kierstand spui
Halve spui
Hele spui

Vloed

64 %

39 %

Geen spui

44,3 %

n.v.t.

n.v.t.

1%

Geen spui

0,3 %

n.v.t.

n.v.t.

100 %

Totaal

100,0 %

n.v.t.

n.v.t.

Dicht
Totaal

Tabel 6.10
Fase
2009

100 %

25,6 %
10,5 %
5,0 %
14,3 %

n.v.t.
24,0 %
2,2 %
1,5 %

n.v.t.
74
792
1171

Samenvattende tabel voor VMR + spuicomplex voor 2009
Verhang
KWZ
(% tijd)

VMR
(%tijd)

Verhouding debiet VMR/spui
(%)

Spuien
(% tijd)

Gemiddeld spuidebiet
(m3/s)

Eb

36 %

59 %

Geen spui
Kierstand spui
Halve spui
Hele spui

Vloed

64 %

40 %

Geen spui

44,2 %

n.v.t.

n.v.t.

1%

Geen spui

0,3 %

n.v.t.

n.v.t.

100 %

Totaal

100,0 %

n.v.t.

n.v.t.

Dicht
Totaal

100 %

29,1 %
10,1 %
4,8 %
11,5 %

n.v.t.
22,9 %
2,3 %
1,6 %

n.v.t.
76
772
1098

Conclusie: Gedurende 60 % van de tijd is er een ebstroom vanuit de VMR. Gedurende ca. 35-40 %
van de tijd is het debiet vanuit de VMR significant (ca. 24 %) ten opzichte van het Lorentzsluizen
spuidebiet en gedurende 15-20 % van de tijd is dat deel minder fors (ca 2 %). Gedurende 15-20 % van
de getijden kan dus het gewenste 3 à 5 % aandeel niet behaald worden. Daar staat echter tegenover
dat gedurende circa 95 % van de getijden er een paar uur alleen VMR debiet is.
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6.4

Verdeling over de maanden van het jaar

Om meer inzicht te verkrijgen in de verdeling van de perioden van gelijktijdig operationeel zijn van de Vismigratierivier met het spuien, zijn de resultaten van de uitgevoerde simulaties vertaald naar de jaren 2008 en
2009. De verdeling van de debieten over het jaar zijn afkomstig uit Tabel 6.9 en Tabel 6.10.
Op basis van de percentages voor 2008 en 2009 blijkt dat meer debiet vooral gerealiseerd wordt door vaker
vol te spuien (Tabel 6.9 en Tabel 6.10). Ook neemt de spuicapaciteit iets toe als gevolg van een gemiddeld
hogere waterstand op het IJsselmeer. Overigens zal dit automatisch ook leiden tot meer afvoer door de
VMR.

Figuur 6.4

Verdeling uitstroomtijd VMR voor het jaar 2008.

Figuur 6.4 geeft een overzicht van de verdeling van het percentage van de tijd dat de VMR uitstroomt per
maand in 2008. De som van al deze percentages is het totale percentage van de tijd dat de VMR voor iedere
maand uitstroomt.
Het opgetelde jaartotaal geeft voor 2008 de 60 % van de tijd dat het in de VMR eb is, zoals te zien in Tabel
6.9.
Figuur 6.5 geeft een overzicht van de verdeling van het percentage van de tijd dat de VMR uitstroomt per
maand in 2009. De som van al deze percentages is het totale percentage van de tijd dat de VMR voor iedere
maand uitstroomt.
Het opgetelde jaartotaal geeft voor 2009 de 60 % van de tijd dat het in de VMR eb is, zoals te zien in Tabel
6.10.
Van belang is nog te vermelden dat het water in de Waddenzee, juist in de maanden dat er veel gespuid
wordt relatief zoet is. Dat betekent tevens dat in die maanden de verschillen in zoutgehalte tussen het water
in de spuikom en het water uit de VMR of het spui gering zullen zijn.
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Figuur 6.5

Verdeling uitstroomtijd VMR voor het jaar 2009.
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7

CONCLUSIES KLANTEISEN

7.1

Hydraulisch functioneren

In deze studie is intensief onderzoek gedaan naar het hydraulisch functioneren van het definitieve ontwerp
van de Vismigratierivier.
De simulaties laten zien dat de VMR goed en effectief kan opereren. De mogelijke sturing met het regelwerk
aan de IJsselmeerzijde heeft een zeer gunstig effect op de lokstroom vanuit de VMR.
Ook laten de simulaties zien dat de rechte delen van het riviergedeelte tussen het doorlaatmiddel en het
sluitmiddel uitstekend in zand kunnen worden uitgevoerd, mits de bochten wel hard worden aangelegd. Toch
moet er bij hoge vervallen ook tijdens de eb flink worden geknepen.
Het zout komt in geen van de hier gesimuleerde gevallen werkelijk tot het sluitmiddel. Mits er afdoende geknepen wordt.
In alle maanden van het jaar blijkt de VMR een voldoende lokstroom aandeel te leveren ten opzichte van het
spuidebiet door de Lorentzsluizen. Slechts in de wintermaanden, komt de tijd dat er gelijktijdig gespuid wordt
door de Lorentzsluizen en ook de VMR operationeel is, bij elkaar in de buurt.
In aanvulling op voorgaande punt is het van belang te constateren dat het zoutgehalte in de spuikom, vrijwel
direct na de start van het vol spuien met de Lorentz spuisluizen (dus met 10 kokers), geheel zoet wordt. Het
opnieuw zout worden van de spuikom neemt een flink aantal dagen zonder spuien in beslag. Wordt er weer
gespuid dan wordt het water weer snel zoet (met 6 kokers duurt het orde 30 minuten). Als gevolg van het feit
dat de Lorentz spuisluizen zich bijna aan het einde van het Waddenzee estuarium bevinden, geldt dat de
spuikom regelmatig erg zoet is en slechts zelden erg zout. Het mantra is in een aantal minuten is de spuikom zoet en pas na een aantal dagen wordt het geleidelijk weer zouter.
De lokstroom van de VMR heeft geen negatieve effecten op de spuistroom in de spuikom. De spuicapaciteit
van de Lorentz spuisluizen zal mogelijk toenemen door de meer symmetrische aanstroom van het spuicomplex.
Voor het zorgvuldig bewaken en regelen en het hydraulisch goed laten functioneren van de VMR, is naast
een doorlopende monitoring van een aantal parameters zoals zout en waterstanden, een beslissingsondersteunend en operationeel systeem nodig.

7.2

Ecologisch functioneren

Qua ecologisch functioneren, kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor ontwerp 6.0:
•
•

•
•

De actieve migranten kunnen de vismigratierivier, op basis van de maximaal optredende stroomsnelheden bij afgaand water, altijd goed passeren.
Voor de semi-passieve migranten, met name de stekelbaars, stroomt het water de vismigratie rivier op
diverse punten te snel bij afgaand water, gedurende circa de helft van de tijd. Zij zullen op die punten
(met name de ingangen, in de andere ‘bottlenecks’ zoals het doorlaatmiddel en afsluitmiddel zijn extra
vertical slot passages aanwezig) moeten wachten totdat de situatie gunstiger wordt voordat zij verder
kunnen trekken. Waar het omslagpunt voor alle soorten precies ligt is in deze studie niet onderzocht,
maar zeker is dat gedurende de andere helft van de getijcyclus de vismigratierivier ook voor semi-passieve migranten volledig passeerbaar is. Dit is in principe ook de natuurlijke situatie voor soorten die
gebruik maken van selectief getijdentransport.
Zoetwatervissen zijn waarschijnlijk niet in staat gedurende de gehele eb periode de vismigratierivier te
passeren. Ongeveer de helft van de getijcyclus stroom het te hard, maar in de rest van de tijd kan de vismigratierivier wel worden gepasseerd.
Alle conclusies zijn op basis van dieptegemiddelde stroomsnelheden (dus de snelheid gemiddelde over
de gehele waterkolom) op het snelst stromende deel van het getij. Deze situatie treedt gedurende circa
de helft van de getijcyclus op. De overige periode stroomt het langzamer en is de passeerbaarheid beter.
In de praktijk zal de stroomsnelheid ook niet over de gehele verticale kolom gelijk zijn, het stroomt over
de bodem langzamer dan in het bovenste deel. Dit betekent dat de passeerbaarheid waarschijnlijk beter
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•
•

•

•

•
•
•

is dan op basis van deze modelstudie kan worden geconcludeerd, de vissen hebben de mogelijkheid om
lager in de waterkolom de lagere stroomsnelheden op te zoeken.
Er is sprake van een zoutgradiënt, maar langdurige zoutstratificatie treedt niet op omdat het systeem ieder getij volledig ververst wordt.
Het is nog maar de vraag of de zoetwatervissen die in de spuikom belanden de weg terugvinden de vismigratierivier op voordat de spuikom weer te zout voor hen wordt. De uitgevoerde simulatie betreft een
gemiddeld getij. Bij langdurige spui en/of doodtij zal de saliniteit in de spuikom naar verwachting minder
snel toenemen. Andersom zal bij springtij en/of kortdurende spui het zoutgehalte in de spuikom relatief
hoog zijn en na spui ook weer snel toenemen.
Er ontstaat een lokstroom uit beide ingangen van de vismigratierivier. Wanneer er ook vol gespuid wordt
domineert de verspreiding van het (zoete) water uit de spuisluizen over de lokstroom uit de vismigratierivier, de lokstroom is vooral effectief voor en na de spui; de lokstroom is dan merkbaar in de hele
spuikom.
De lokstroom is volgens de minimum eisen zoals genoemd door Winter et al. (2014) sterk genoeg in geval er niet vol gespuid wordt. Het minimum is namelijk 10-20 m3/s, en dit wordt in ieder geval met afgaand
water ruimschoots bereikt. Slechts als er gelijktijdig vol gespuid wordt, gaat de herkenbaarheid van de
lokstroom verloren in het spuigeweld.
Turbulentie zal de vismigratie naar verwachting niet hinderen.
Er ontstaat voldoende habitat voor rusten, schuilen en foerageren.
Tijdens vloed ontstaan in de geopende rinketten in het afsluitmiddel hoge stroomsnelheden tot 3 m/s. Om
beschadiging zoals ontschubbing van kwetsbare soorten te voorkomen wordt geadviseerd te starten met
een conservatief beheer en de rinketten te sluiten bij een peilverschil > 0,2m.
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8

ADVIES VOOR NADER ONDERZOEK

8.1

Doorrekenen definitieve ontwerp

Het uiteindelijke definitieve ontwerp van Sweco DO Versie D6.0 (Sweco, 2018) is vrijwel overeenkomend
met de versie die in dit rapport is doorgerekend. Er zijn enkele kleine afwijkingen, die echter hydraulisch en
morfologisch vrijwel geen invloed zullen hebben. Ze worden voor de volledigheid hier nog even genoemd:
1. In werkelijkheid wordt het sluitmiddel nog iets naar het westen opgeschoven, waardoor de VMR langer
wordt, hetgeen een gunstig effect heeft op zowel de zoutindringing als de maximale snelheden tijdens de
eb.
2. De bocht ten oosten van het observatiepunt wordt in het technisch ontwerp beter aangesneden en heeft
een meer natuurlijke ronde vorm dan in de modelversie. De betere aansnijding van de bocht heeft tot gevolg dat ook hier de stroomsnelheden beperkt blijven en een morfologisch stabiel ontwerp verkregen
wordt. De reductie in hydraulische weerstand ten gevolge van de optimalisatie van het bochtprofiel wordt
opgevangen door een lichte vernauwing van het doorstroomprofiel ter hoogte van de meetlocatie. De vermindering van de hydraulische weerstand van de VMR als geheel kan daarmee als verwaarloosbaar
worden gezien.
3. De zuidelijke inzwemopening Waddenzeezijde komt 15 m noordwaarts te liggen. Dit heeft geen directe
effecten op het hydrodynamisch functioneren van de VMR.
4. Het gemodelleerde ontwerp beschikt over ronde bochtontwerpen voor alle bochtprofielen in het rivierdeel
van het VMR. In DO versie D6.0 (Sweco, 2018) is er sprake van ronde bochtprofielen aan de westelijke
zijde van de VMR en hoekige bochtprofielen aan de oostelijke zijde van de VMR. Dit verschil is separaat
beschouwd in paragraaf 4.5.9. Het heeft mits correct uitgevoerd, geen effect op het hydraulisch en morfologisch functioneren van de VMR.
Het is van belang het definitieve ontwerp van de VMR, inclusief de spuikom, een stuk Waddenzee en een
stuk IJsselmeer voor een langere periode uit het verleden door te rekenen. Dat vergt een aanzienlijke rekeninspanning, maar geeft wel een goed beeld van de werkelijk optredende zoutgehalten en snelheden. Het
zoutgehalte dat gebruikt is als uitgangspunt voor alle simulaties is een conservatieve aanname gebaseerd
op simulaties uit 2003. In werkelijkheid varieert het zoutgehalte in de spuikom voortdurend. Bij voorkeur worden daarvoor de jaren 2008 en 2009 gebruikt.
Het verdient nadrukkelijk aanbeveling een aantal details van het ontwerp, zoals de bochten, de vertical slot
passages en de rinketten in detail door te rekenen met een CFD pakket om ze te optimaliseren voor vispassage.
Aanbevolen wordt om bij iedere toekomstige wijziging in het hydraulisch ontwerp en bij iedere nieuwe simulatie de ecologische toetsing te updaten. Met name in geval van CFD berekeningen van details van het
ontwerp is het van belang de ichthyo-hydraulische eisen te toetsen. Deze detail berekeningen geven zeer
waardevolle informatie als het gaat om het verwachte functioneren voor vissen.
Tenslotte verdient het aanbeveling voor het bedrijf van de VMR (wetenschappelijk inzicht) gebruik te maken
van “agent modelling” om dit vakgebied een sprong voorwaarts te laten maken.

8.2

Beslissing ondersteunend systeem voor de VMR

De berekeningen zijn gedaan met op de vraagstelling toegesneden instrumenten. Deze hebben laten zien
dat het ontwerp voldoet. Voor het monitoren van de VMR is het wenselijk om naast de metingen ook over
een nauwkeurig real time model te beschikken. Dat geeft inzicht in het daadwerkelijk functioneren en kan
leemtes in metingen aanvullen (dat kan ook besparen op de uit te voeren metingen).
We adviseren om voor het monitoren van de VMR ook een real-time model in te zetten. Dat model kan gemaakt worden op basis van de tot nu toe ingezette modellen.
Ook de invloed van het spuien op de benedenstroomse waterstand en het zoutgehalte in de spuikom kan
dan netjes worden meegenomen. Tot nu toe waren dergelijke exercities onmogelijk. Het nieuwe model
Delft3D-Flexible Mesh maakt deze simulaties wel mogelijk.
Het verdient aanbeveling alsnog een volledig binnen buiten model te maken. Op die wijze kan een nog beter
beeld worden verkregen van het gedrag van de VMR in zijn omgeving. Daarbij moet gedacht worden aan het
doorrekenen van een langere realistische en in werkelijkheid opgetreden periode.
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Ook het zoutgedrag aan de Waddenzee zijde zou dan onderwerp kunnen zijn van nader onderzoek.

8.3

Uitbreiden database tot de laatste 20 jaar

De gegevens met betrekking tot de data analyse zijn gebaseerd op een periode van slechts 2 jaar, namelijk
2008 en 2009. Naast het feit dat deze data al bijna 10 jaar oud zijn, verdient het aanbeveling deze periode
uit te breiden tot 10 jaar om een nauwkeuriger beeld van de te verwachten statistiek te krijgen.

8.4

Getriggerde RTC sturing VMR

Het verdient nader onderzoek te kijken naar de mogelijkheden het model verder uit te breiden voor de sturing van de VMR. Er zou bijvoorbeeld in het model automatisch kunnen worden gestuurd op overschrijding
van zoutgehalten of van snelheden. Daarmee is het beter mogelijk de juiste sturing van de VMR af te tasten.
Opgemerkt moet worden dat dit in de huidige versie van Delft3D-Flexible Mesh nog niet mogelijk is. Een uitgebreidere functionaliteit van de RTC module staat voor medio 2018 op de agenda.
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