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Morfodynamiek van natuurlijke rivieren

http://world.time.com/timelapse/

• Explore the world: de rivier de Ucayali bij Pucallpa

Morfologische reactie op rivierverruiming Morfologische reactie op rivierverruiming
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Riviermorfologie

Geomorfologie = systematische studie van
vormen in het aardoppervlak en het
ontstaan van die vormen

Morfologie bij ons = … vormen van
waterlopen (bodemtopografie en
plattegrond)

(in ruimere zin ook: samenstelling van
bodem: korrelverdeling, slib, zand, grind)

Riviermorfologie

Rivieren transporteren niet alleen water maar
ook sediment: erosie en sedimentatie, vorm
van de rivier

Alluviale rivieren stromen in een bedding van
eigen sediment dat zij voortdurend vormen
en vervormen
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Classificatie op
basis van
herkomst

Classificatie
op basis van

transport-
mechanisme

spoeltransport

transport van
bodemmateriaal

zwevend
transport

bodemtransport

Sedimenttransport Sedimenttransport

Transport van bodemmateriaal:

• bepaald door sterkte van de stroming
(bodemschuifspanning, stroomsnelheid, stroomvermogen, …)

• “capacity-limited” in tegenstelling tot “supply-limited”

• in deze masterclass: een eenvoudige functie van de
stroomsnelheid
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Combinatie met sedimenttransportformule
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Principe van Exner

erosion

top view
of flow over horizontal bed

sedimentation sedimentationerosion

side view
of flow in channel with uniform widthbovenaanzicht van stroming

over horizontaal bed
zijaanzicht van stroming in waterloop

met uniforme breedte

Morfologische reactie op rivierverruiming
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verruiming

Morfologische reactie?

verruiming

erosie
sedimentatie

Morfologische reactie direct na ingreep

verruiming

oorspronkelijke lengteprofiel

Morfologische reactie op lange termijn Morfologische reactie op rivierverruiming

A B C D E F
Verandering rivierbodem
door ingreep A B C D E F
direct
na
aanleg

hoger X X

gelijk X X

lager X X

op
lange
termijn

hoger X X X X

gelijk X X

lager

Ruimtelijk beeld Ruimtelijk beeld

Optimalisatie van KRW-maatregel

bovenaanzicht
thalweg

sedimentatiegebied

verbreding van inlaat

inlaat buiten
vaargeul

inlaat op locatie van
overdiepte
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Veroorzakersprincipe

Nieuw beleid Rijkswaterstaat:

Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren

• Initiatiefnemers van maatregelen betalen voor elke kubieke
meter veroorzaakte aanzanding:

> ongeacht of deze de scheepvaart hindert
(optimalisatie op hoeveelheid, niet op locatie)

> geen geld terug bij vermindering van schadelijke erosie

• Hoe gaat RWS-ZN hiermee om voor de Maas?


