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Samenvatting 

Achtergrond 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben bij besluit van 8 december 2014 de 
Waterverordening provincie Utrecht 2009 gewijzigd. Met dat wijzigingsbesluit werd onder meer 
uitvoering gegeven aan de wettelijke opdracht  om voor de regionale wateren in die provincie 
het vaarwegbeheer te regelen. In samenhang daarmee zijn afspraken gemaakt om voor 
bepaalde wateren aan waterschappen de kosten van vaarwegbeheer te vergoeden. De provincie 
Utrecht heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van bovenwaterschappelijke 
kosten bij vaarwegen met minder vaarbewegingen van de recreatievaart per jaar dan 5000, de 
zogenaamde X-vaarwegen. 
 
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft dat standpunt bestreden en heeft 
op 21 augustus 2014 een zienswijze ingediend tegen genoemd wijzigingsbesluit. In die 
zienswijze is aangegeven dat uit de voorlopige resultaten van een onderzoek dat AGV door 
Deltares heeft laten uitvoeren blijkt dat ook een gering aantal vaarbewegingen leidt tot 
substantiële kosten. Om die reden meent AGV dat alle X-vaarwegen voor een vergoeding in 
aanmerking komen. In het Deltares-rapport wordt geconcludeerd dat er ‘substantiële 
oevererosie, en bijgevolg onderhoudskosten, plaatsvindt in kleine vaarwegen als gevolg van 
recreatievaart’. Om dit te bepalen is de situatie op de Winkel als uitgangspunt gebruikt.  
 

Doel van deze studie 

De Provincie Utrecht heeft HKV gevraagd een contraexpertise uit te voeren op het rapport van 
Deltares. Deze contraexpertise bestaat uit twee delen: 1.) een onafhankelijke beoordeling van 
de methodiek en uitgangspunten van het Deltares-rapport en 2.) een aantal aanvullende 
analyses uitgaande van realistische uitgangspunten op de Winkel. 
 

Beoordeling uitgangspunten 

Deltares heeft de oevererosie bepaald met de Breusers-vergelijking. Deze tijdsafhankelijke 
ontgrondingsformule is afgeleid om bij de afsluitingen in het kader van de Deltawerken de 
ontgrondingen benedenstrooms van drempels te kunnen voorspellen. Hierbij worden twee 
verschijnselen onderscheiden: 
1.) Erosie van de rivierbodem als gevolg van retourstroming; 
2.) Erosie van de grasbekleding op de oever als gevolg van haalgolven.  
 
Wij hebben de uitgangspunten, zoals deze gehanteerd zijn door Deltares, beoordeeld en zijn 
van mening dat de uitgangspunten als volgt moeten worden aangescherpt: 
 
 Deltares laat de oevererosie per type vaartuig zien, variërend van 0 tot 6000 vaartuigen. 

Figuur 1-links laat dit zien: op de x-as staat het aantal scheepsbewegingen en op de y-as de 
bijbehorende erosie. Er is echter geen link gelegd met de werkelijk varende aantallen op de 
Winkel. Door uit te gaan van het daadwerkelijk aantal vaartuigen per vaartuigtype kan de 
jaarlijkse erosie beter worden ingeschat. Om beter inzicht te krijgen in de vaartuigaantallen 
op de Winkel is een vragenlijst gestuurd aan de lokale brug- en sluiswachters in het gebied. 
Voor de kajuitmotorboten (het type vaartuig dat volgens de berekeningen de grootste erosie 
veroorzaakt) betekent dit bijvoorbeeld dat er jaarlijks circa 750 op de Winkel varen. Figuur 1-
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Aanbeveling 

Er is veel winst te behalen door de maximaal toegestane diepgang te beperken door het treffen 
van een verkeersmaatregel in de vorm van een scheepsafmetingenbesluit.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben bij besluit van 8 december 2014 de 
Waterverordening provincie Utrecht 2009 gewijzigd. Met dat wijzigingsbesluit werd onder meer 
uitvoering gegeven aan de wettelijke opdracht  om voor de regionale wateren in die provincie 
het vaarwegbeheer te regelen. In samenhang daarmee zijn afspraken gemaakt om voor 
bepaalde wateren aan waterschappen de kosten van vaarwegbeheer te vergoeden. Het gaat 
daarbij om wateren waar het vaarwegbeheer ten opzichte van het waterhuishoudkundige 
beheer leidt tot substantiële meerkosten, de zogenaamde ‘bovenwaterschappelijke’ kosten. De 
provincie Utrecht heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van 
bovenwaterschappelijke kosten bij vaarwegen met minder vaarbewegingen van de 
recreatievaart per jaar dan 5000, de zogenaamde X-vaarwegen. 
 
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft dat standpunt bestreden en heeft 
op 21 augustus 2014 een zienswijze ingediend tegen genoemd wijzigingsbesluit. In die 
zienswijze is aangegeven dat uit de voorlopige resultaten van een onderzoek dat AGV door 
Deltares heeft laten uitvoeren blijkt dat ook een gering aantal vaarbewegingen leidt tot 
substantiële kosten. Om die reden meent AGV dat alle X-vaarwegen voor een vergoeding in 
aanmerking komen. Bij brief van 16 september 2014 heeft AGV het definitieve rapport van 
Deltares ‘Oever-erosie in kleine vaarwegen. Effect van recreatievaart’ toegestuurd. Dit rapport 
toont de schade / erosie aan de oevers in relatie tot het aantal scheepsbewegingen. 
 
In het Deltares-rapport wordt geconcludeerd dat er ‘substantiële oevererosie, en bijgevolg 
onderhoudskosten, plaatsvindt in kleine vaarwegen als gevolg van recreatievaart’. Om dit te 
bepalen is de situatie op de Winkel als uitgangspunt gebruikt. Op basis van dit rapport heeft 
AGV in zijn brief van 16 september 2014 de provincie Utrecht verzocht om op inhoudelijke 
gronden de discussie te voeren over het effect van recreatievaart op de oevererosie in kleine 
vaarwegen. 
 

1.2 Vraagstelling 

De Provincie Utrecht heeft HKV gevraagd een contraexpertise uit te voeren op het rapport van 
Deltares. Deze contraexpertise bestaat uit drie delen: 1.) een onafhankelijke beoordeling van de 
uitgangspunten van het Deltares-rapport, 2.) een aantal aanvullende analyses uitgaande van 
realistische uitgangspunten op de Winkel en 3.) een evaluatie van de gehanteerde methode. 
 

1.3 Doelstelling 

Het doel van de contraexpertise is om inzichtelijk te krijgen of 1.) de gehanteerde 
uitgangspunten in het Deltares-rapport realistisch zijn voor een water als de Winkel en 2.) er 
inderdaad substantiële oevererosie plaatsvindt, zoals geconcludeerd wordt in het Deltares-
rapport. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: de hoofdstukken 2 en 3 gaan in op het rapport van 
Deltares: hoofdstuk 2 beoordeelt de door Deltares gehanteerde uitgangspunten. Vervolgens zijn 
in hoofdstuk 3 de berekeningen van Deltares gereproduceerd en is een aantal aanvullende 
analyses gedaan op basis van aangescherpte uitgangspunten. Hierbij is de methode van 
Deltares gehanteerd om de uitkomsten van beide onderzoeken vergelijkbaar te houden.  
In hoofdstuk 4 is vervolgens de methode van Deltares geëvalueerd, waarbij wij een aantal 
kanttekeningen hebben geplaatst bij de gebruikte formule. Tot slot worden de conclusies 
gepresenteerd in hoofdstuk 5.
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2 Beoordeling uitgangspunten 

2.1 Inleiding 

In het Deltares-rapport zijn drie oeververdedigingen beschouwd: een houten beschoeiing, een 
rijshouten beschoeiing en een rietkraag. Deze typen oeververdediging zijn tevens aangehouden 
in onze analyses. Ook de overige uitgangspunten zijn ongewijzigd overgenomen uit het 
Deltares-rapport met uitzondering van het vaarwegprofiel (paragraaf 2.2), de 
vaartuigafmetingen en –aantallen (paragraaf 2.3), de vaarsnelheid (paragraaf 2.4) en de 
spuistroomsnelheid (paragraaf 2.5). 
 

2.2 Vaarwegprofiel 

Deltares heeft – in overleg met AGV – het vaarwegprofiel gesteld op:  
 bodembreedte = 10 m;  
 waterspiegelbreedte = 15 m;  
 de waterdiepte = 1,6 m.   
 
In het ‘Vaststellingsbesluit minimaal benodigde vaarwegdiepten provincie Utrecht 2009’ staat 
echter een vastgestelde minimaal benodigde vaarwegdiepte op de Winkel van 1,3 m. Dit 
betekent dat de Winkel op alle locaties minimaal moet voldoen aan een diepte van 1,3 m. In 
werkelijkheid kan de vaardiepte op sommige locaties groter zijn. Om het effect van de 
vaardiepte in kaart te brengen, is de berekening van Deltares herhaald met een vaardiepte van 
1,3 m (zie paragraaf 3.4.1). Hierbij is de breedte van de Winkel gelijk genomen aan de breedte, 
die gehanteerd is door Deltares: 10 m op de bodem en 15 m ter hoogte van de waterspiegel1. 
 

2.3 Vaartuigafmetingen en -aantallen 

Om de vaartuigafmetingen en –aantallen te verifiëren zijn vragenlijsten uitgezet bij een aantal 
brug- en sluiswachters langs de Winkel. De reacties zijn opgenomen in bijlage A.  
 
Het totaal aantal vaartuigen is gebaseerd op tellingen die zijn uitgevoerd bij de Proostdijersluis. 
Figuur 2.1 laat het aantal vaartuigen per jaar zien vanaf 1979. Kleine (rubber)bootjes, 
roeiboten, kano’s, wherry’s e.d. zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Het gemiddeld aantal 
vaartuigafmetingen, gebaseerd op de jaren 2011 - 2013, bedraagt 4670. Voor de aanvullende 
analyses is uitgegaan van een afgerond aantal van 5000 vaartuigen.  
  

                                               
1 NB indien de waterdiepte afneemt is de waterspiegelbreedte in werkelijkheid iets kleiner. Dit effect is echter beperkt en 

niet meegenomen in de aanvullende analyses. 
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 Sloep Kajuitmotorboot Zeilboot 

Lengte < 6 m 10-45% < 8 m 25-40% < 8 m 95 – 100% 

 6-9 m 45-90% 8-10 m 50-60% 8-10 m 0 – 5% 

 > 9 m 10% >10 m 10-15%   

Breedte2 3,6 m 3,6 m 2,0 m 

Diepte 0,9 m 1,0 m 1,0 m 

Tabel 2 Overzicht vaartuigafmetingen en –aantallen (o.b.v. interviews en Deltares-rapport) 

 

2.4 Vaarsnelheid 

In het rapport van Deltares is voor de zeilboot een vaarsnelheid gebruikt van 7,8 km/u en voor 
de overige vaartuigen een vaarsnelheid van 6 km/u. De maximaal toegestane vaarsnelheid op 
de Winkel is echter 6 km/u. Bij het bepalen van de oevererosie is daarom voor alle vaartuigen 
uitgegaan van de maximaal toegestane vaarsnelheid van 6 km/u. 
 
Zoals tevens gesteld in het Deltares-rapport zullen de retourstroom en haalgolven (en daarmee 
de erosie) significant toenemen indien de vaarsnelheid van 6 km/u naar 8-10 km/u gaat. Dit 
komt ook naar voren in elk van de interviews: de grootste overlast wordt veroorzaakt door 
motorbootjes / sloepjes (zonder kajuit) die veel harder varen dan is toegestaan. 
 

2.5 Spuistroomsnelheid 

In paragraaf 1.4 van het Deltares-rapport (‘aangeleverde informatie’) is aangegeven dat de 
maatgevende stroomsnelheid als gevolg van afvoergemalen varieert van 0,1 m/s tot 0,2 m/s. In 
de berekeningen in het Deltares-rapport is overal uitgegaan van een maatgevende 
stroomsnelheid van 0,2 m/s.  
 
In de praktijk zal niet het gehele jaar door worden gespuid. AGV zegt hierover: “de 
stroomsnelheid op de Winkel is niet 100% van de tijd maximaal. Aangezien het gemaal winkel 
(wat uitslaat op de Winkel) een kwelpolder bemaalt, staat deze wel vaker aan dan een gemaal 
wat geen diepe droogmakerij bemaald.“ (mailwisseling d.d. 22 januari 2015). Daarnaast geldt 
dat een schip de ene keer tegen de spuistroom in zal varen en de andere keer met de 
spuistroom mee (verdeling: circa 50-50%3). In de aanvullende analyses (paragraaf 3.4.4) wordt 
getoond wat het effect van de spuistroomsnelheid op de erosie is.

                                               
2 De breedte van de vaartuigen is overgenomen uit het Deltares-rapport. 
3 Dit volgt uit tellingen bij de Proostdijersluis. 
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3 Bepalen oevererosie op de Winkel 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de oevererosieberekeningen van Deltares herhaald en wordt tevens 
gekeken wat het effect van de aangepaste uitgangspunten is. Hiertoe worden de volgende 
stappen doorlopen: in paragraaf 3.2 worden de resultaten van Deltares gereproduceerd. Dit 
bleek echter niet geheel mogelijk voor elk van de tussenstappen; hiervoor zijn de waardes van 
Deltares overgenomen (voor nadere uitleg wordt verwezen naar paragraaf 3.2). In paragraaf 
3.3 zijn de oevererosieberekeningen herhaald, waarbij elk van de tussenstappen door onszelf is 
berekend; de resultaten zijn vergeleken met de resultaten van Deltares. Vervolgens zijn in 
paragraaf 3.4 aanvullende analyses gedaan om beter inzicht te krijgen in het effect van een 
aantal uitgangspunten op de oevererosie.  
 

3.2 Reproduceren resultaten Deltares 

De erosieberekeningen van Deltares zijn onderverdeeld in vier stappen (zie paragraaf 3.1 uit 
het Deltares-rapport):  
 
Stap 1:  Inwinnen van gegevens betreffende typen oeververdedigingen en typen 
schepen 
Wij hebben de onderverdeling in typen oeververdediging (een houten beschoeiing, een 
rijshouten beschoeiing en een rietkraag) en de onderverdeling in typen schepen (sloep, 
kajuitmotorboot en zeilboot) ongewijzigd overgenomen.  
 
Stap 2: Bepalen van de sterkte van de oeververdedigingen 
Wij hebben de sterkteparameters per type oever, zoals gepresenteerd in Tabel 2.1 van het 
Deltares-rapport ongewijzigd overgenomen.  
 
Stap 3: Bepalen van de te verwachten hydraulische belastingen door natuurlijke 
stroming en stroming/golven opgewekt door recreatievaartuigen 
De CUR201 geeft formules voor het bepalen van de retourstroomsnelheid (Ur) en de 
golfhoogte (H). In beide formules wordt via iteratie4 gekomen tot de uiteindelijke waarde. Om 
deze waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen hebben wij gebruik gemaakt van de 
automatische iteratieoptie in Excel. De uitkomsten wijken echter iets af van de waardes die 
Deltares presenteert. Wij hebben hierover telefonisch contact gehad met Deltares (dhr. 
Hoffmans) en hij geeft aan deze iteratie met de hand te hebben uitgevoerd. Wij verwachten dat 
de verschillen hierdoor kunnen worden verklaard. 
 
Om de resultaten van Deltares exact te kunnen reproduceren zijn in deze paragraaf de waarden 
van Deltares overgenomen. In paragraaf 3.3 tot en met 3.5 zijn de retourstroomsnelheid en de 
golfhoogte wél bepaald met de automatische iteratieoptie in Excel. 
 

                                               
4 Iteratie is een begrip uit de wiskunde, bedoeld om aan te geven dat met een bepaald zich herhalend proces een 

berekening kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan worden geconvergeerd tot één waarde. 
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ook langere vaartuigen. Aangezien paragraaf 3.4.3 heeft laten zien dat het effect van de lengte 
op de oevererosie beperkt is, zal het effect op de uiteindelijke resultaten beperkt zijn. 
 
Voor de vaartuigen is verder uitgegaan van een maximale diepgang van 1,0 m (0,9 m voor 
sloepjes). Ook dit is een conservatief uitgangspunt: 1,0 m is de maximaal toegestane diepgang. 
De meeste vaartuigen zullen ondieper zijn. Dit betekent dat de erosie ook kleiner zal zijn. 
 

 
Sloep 

Kajuit-
motorboot Zeilboot 

Scheepsbreedte Bs [m] 3,6 3,6 2,0 

Scheepslengte L [m] 8,0 10,0 6,0 

Scheepsdiepgang Ts [m] 0,9 1,0 1,0 

Blok-coëfficiënt Cm [-] 0,9 0,9 0,8 

Vaarsnelheid Vs [km/uur] 6,0 6,0 6,0 

Aantal  [-] 3750 750 500 

Waterdiepte d [m] 1,3 

Spuistroom Ui [m/s] 
50% van de tijd: 0,2 m/s 
50% van de tijd: -0,2 m/s 

Tabel 5 Gewijzigde uitgangspunten 

De resultaten van de jaarlijks te verwachten erosie zijn weergegeven in Figuur 3.10. De erosie 
is significant kleiner dan de oevererosie, bepaald door Deltares. Ter vergelijking: Deltares heeft 
de erosie van de rivierbodem als gevolg van kajuitmotorboten bepaald op 48 cm bij 6000 
scheepsbewegingen. In werkelijkheid is het aantal kajuitmotorboten een stuk lager (orde 750) 
en is de jaarlijkse erosie van de rivierbodem als gevolg van deze kajuitmotorboten in de orde 
van 5 cm6. De erosie van de kajuitmotorboten is hiermee van eenzelfde ordegrootte als van de 
sloepen en zeilboten, waarvan Deltares stelt dat de optredende erosie vergelijkbaar is met de 
erosie die veroorzaakt wordt door de natuurlijke waterbeweging.  
  

                                               
6 NB De getallen doen geen uitspraak over de absolute erosie, maar zeggen iets over het relatieve effect van andere 

uitgangspunten. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.1. 
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4 Evaluatie methode 

4.1 Breusers-vergelijking 

In het rapport van Deltares is de oevererosie bepaald met de Breusers-vergelijking (zie 
paragraaf 4.4 van het Deltares-rapport8). Zoals Deltares reeds aangeeft is deze tijdsafhankelijke 
ontgrondingsformule afgeleid om bij de afsluitingen in het kader van de Deltawerken de 
ontgrondingen benedenstrooms van drempels te kunnen voorspellen. De aanpak is bedoeld om 
de ontwikkeling van een erosiekuil direct achter een bestorting te bepalen. Het gaat dan om een 
vastgelegd punt waar erosie steeds op dezelfde plaats optreedt als gevolg van verhoogde 
turbulentie. Het opgewekte materiaal wordt vervolgens door de stroom afgevoerd en bezinkt 
verderop in rustiger water. 
 
Deze benadering is tot op heden nooit toegepast op scheepsbelastingen. Deltares heeft de 
benadering wél gebruikt om oevererosie te bepalen, waarbij twee verschijnselen zijn 
onderscheiden: retourstroming en haalgolven: 
1) De retourstroming van het schip zorgt voor opwoeling van het bodemmateriaal. Dit gebeurt 

over de gehele breedte van de vaarweg, inclusief de strook vlakbij de oever. 
2) Haalgolven veroorzaken sterke drukfluctuaties en soms een zeer turbulente stroom bij de 

oever. Dit leidt mogelijk tot erosie van de grasbekleding van de oever. Om de grootte van 
deze erosie in te schatten is de golfhoogte vertaald in een stroomsnelheid. 

 
Deltares geeft in haar rapport aan dat de retourstroming leidt tot erosie van de rivierbodem. 
Hierover merken wij het volgende op: in de nabijheid van een schip zal inderdaad erosie 
plaatsvinden als gevolg van verhoogde turbulentie. Het opgewervelde sediment zal echter 
vervolgens weer bezinken op een plek waar het schip daarvoor ook is geweest. De eerder 
ontstane erosie wordt dus weer opgevuld en de bodemligging verandert niet significant. Dit 
wordt ook onderschreven door het feit dat er de afgelopen jaren niet gebaggerd is op de Winkel. 
Wel is het mogelijk dat er lokaal, aan de teen van het talud, verstoring kan optreden.  
 
Ten aanzien van de erosie van de grasbekleding merken wij het volgende op: haalgolven leiden 
inderdaad tot erosie van het oevertalud. Dit materiaal komt los van het talud en zakt naar de 
bodem. De Breusers-aanpak houdt echter geen rekening met het effect van de zwaartekracht 
bij toepassing op een taludvlak. Bij een steil talud, waarbij bij stilstaand water de korrels nog 
net blijven liggen, zal een klein beetje stroming bij loskorrelig materiaal dan al erosie 
bewerkstelligen. In feite zou de kritische stroomsnelheid afhankelijk moeten zijn van de 
taludhelling.  
 
Wij onderschrijven hiermee dat het belangrijk is – zoals Deltares ook aangeeft - dat de 
berekende erosiewaarden geenszins mogen worden geïnterpreteerd als de werkelijk optredende 
erosie, maar dat het gaat om relatieve erosie: de uitkomsten geven een indruk welke 
vaartuigen voor de grootste erosie zorgen. 
 

                                               
8 NB In de vergelijking in het Deltares-rapport staat een schrijffout: (αU-Uc)^4 moet zijn (αU-Uc)^4,3. 
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4.2 Te hanteren methode 

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de resultaten van Deltares, zijn we in 
hoofdstuk 3 uitgegaan van dezelfde methode als Deltares hanteert. Deze analyses zijn echter 
alleen bedoeld om het relatieve effect van andere uitgangspunten in kaart te brengen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

In opdracht van de provincie Utrecht heeft HKV een contraexpertise uitgevoerd op het Deltares-
rapport ‘Oevererosie kleine vaarwegen’ (Deltares, 2014). Deze contraexpertise bestaat uit drie 
delen: (1) het beoordelen van de uitgangspunten, (2) het doen van een aantal aanvullende 
berekeningen en (3) het evalueren van de gehanteerde methode. 
 
Uit de contraexpertise blijkt dat een aantal uitgangspunten dient te worden aangescherpt. De 
belangrijkste aanscherpingen zijn: 
 Bij het bepalen van de erosie is het logisch om uit te gaan van het daadwerkelijk aantal 

schepen per scheepstype. Op deze manier kan de jaarlijkse erosie beter worden ingeschat. 
Ter illustratie: Deltares laat de oevererosie zien bij 0 tot 6000 kajuitmotorboten (dit type 
veroorzaakt de grootste erosie volgens de berekeningen). In werkelijkheid varen er circa 750 
kajuitmotorboten per jaar. 

 De diepgang van de vaartuigen heeft een relatief grote invloed op de oevererosie. Rekening 
houdend met het vaardieptebesluit en een minimale kielspeling van 30 cm, is de maximaal 
toegestane diepgang 1,0 m. Beperking van de diepgang heeft een groot effect op de 
oevererosie. 

 De spuistroomsnelheid heeft een relatief grote invloed op de berekende oevererosie. In het 
Deltares-rapport is uitgegaan van een continu aanwezige spuistroom van 0,2 m/s in 
tegenovergestelde richting van het vaartuig. In werkelijkheid zal er soms geen of een lagere 
spuistroom optreden en als er wel spuistroom optreedt zal 50%9 van de vaartuigen tegen de 
spuistroom in varen. 

 

Berekeningen, uitgevoerd met bovenstaande uitgangspunten, laten zien dat de jaarlijkse 
oevererosie significant lager is dan de oevererosie bepaald door Deltares. Ter vergelijking: 
Deltares heeft de erosie van de rivierbodem als gevolg van kajuitmotorboten bepaald op 48 cm 
bij 6000 scheepsbewegingen. In werkelijkheid is het jaarlijkse aantal kajuitmotorboten een stuk 
lager (orde 750) en is de jaarlijkse erosie van de rivierbodem als gevolg van deze 
kajuitmotorboten in de orde van 5 cm. De erosie van de kajuitmotorboten is hiermee van 
eenzelfde ordegrootte als van de sloepen en zeilboten, waarvan Deltares stelt dat de 
optredende erosie vergelijkbaar is met de erosie die veroorzaakt wordt door de natuurlijke 
waterbeweging. 

 
Tot slot merken wij op dat de Breusers-aanpak niet gevalideerd is voor het bepalen van erosie 
als gevolg van scheepsbelastingen. Hier komt bij dat in deze benadering geen rekening wordt 
gehouden met de steilheid van het talud. Het is daarom belangrijk de berekende erosiewaarden 
niet te interpreteren als de werkelijk optredende erosie, maar dat het gaat om relatieve erosie: 
de uitkomsten geven een indruk welke vaartuigen voor de grootste erosie zorgen. 
 

                                               
9 Dit volgt uit tellingen bij de Proostdijersluis. 
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5.2 Aanbeveling 

Er is veel winst te behalen in het beperken van de oevererosie door de maximaal toegestane 
diepgang van de vaartuigen te beperken. Dit kan gedaan worden door het treffen van een 
verkeersmaatregel in de vorm van een scheepsafmetingenbesluit. 
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Bijlage A: Enquête brug- en sluiswachters 

 
 



 



Vragenlijst vaartuigafmetingen en –intensiteiten op de Winkel 
Het aantal vaarbewegingen op de Winkel bedraagt gemiddeld 4670. Dit aantal is gebaseerd op 
tellingen bij de Proostdijersluis over de jaren 2011, 2012 en 2013 en is een optelsom van alle 
typen recreatievaartuigen. Het doel van deze vragenlijst is inzicht krijgen in de soorten en 
intensiteiten van de recreatievloot. Voor de overzichtelijkheid hebben we in dit onderzoek de 
recreatievloot ingedeeld in drie typen vaartuigen: sloepen, kajuitmotorboten (incl. kruisertjes) en 
zeiljachten. 
Wij vragen u de volgende vragen te beantwoorden door een schatting te maken over de afgelopen 
drie jaar: 
 
Geachte mevrouw. 
Hierbij uw vragenlijst retour. 
Mijn antwoorden heb ik in blauw toegevoegd bij uw vragen. 
Voor mijn administratie tel ik boten in lengte categorieën en deze info is de basis geweest van mijn 
schattingen op uw vragen. 
 
Kleine (rubber)bootjes, roeiboten, kano’s, wherry’s e.d. laat ik buiten de schattingen. 
Hieronder info over het aantal boten per jaar in een grafiek periode 1979 t/m nu. 
Wellicht hebt u er iets aan. Nadere detaillering over de laatste 8 jaar is eventueel beschikbaar. 
 

 
 
 
   

a. Hoe schat u over een heel vaarseizoen de verdeling van het aantal recreatievaartuigen per 
type:  
75 % sloepen 
15 % kajuitmotorboten (incl. kruisertjes, alles wat geen sloep of zeiljacht is) 
10 % zeiljachten 
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b. Hoe schat u de afmetingen van de kajuitmotorboten: 
25 % kleiner dan 8 mtr. 
60 % tussen 8 en 10 mtr. (breedte tussen 250 en 400 cm, diepgang tussen 80 en 110 cm) 
15 % langer dan 10 mtr. 
 

c. Hoe lang is de langste kajuitmotorboot, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld van dat 
type per jaar. Hoe groot schat u de diepgang en breedte van deze grote schepen in?  
Hoewel niet toegestaan (maximale toegestane lengte in vaarweg is 16 meter) soms boten 
van max. 20 meter met een diepgang van max. 1,20 meter. Geschatte vaarbewegingen 
100 per jaar 
 

d. Hoe schat u de afmetingen van de sloepen (open bootjes): 
45 % kleiner dan 6 mtr. 
45 % van 6 tot 9 mtr.  (breedte tussen 225 en 325 cm, diepgang tussen 60 en 110 cm) 
10 % langer dan 9 mtr. 
 

e. Hoe lang is de langste sloep, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld van dat type per 
jaar. Hoe groot schat u de diepgang en breedte van deze grote sloepen in?  
Langste sloep ongeveer 10 meter met een diepgang van 1,20 meter en een breedte van 3 
meter. Gemiddeld ongeveer 100 per jaar  
 

f. Hoe schat u de afmetingen van de zeilboten: 
95 % kleiner dan 8 mtr. 
 5 % tussen 8 en 10 mtr. (breedte tussen 200 en 300 cm, diepgang incl. kiel max. 140 cm)   
 0 % langer dan 10 mtr. 
 

g. Hoe lang is de langste zeilboot, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld van dat type per 
jaar. Hoe groot schat u de diepgang en breedte van deze grote zeilschepen in? 
De Winkel heeft een maximale diepgang van 120 cm. Een zeilboot met spitse kiel tot 
ongeveer 140 cm diepgang komt er wel door maar er zijn maar weinig schippers die dat 
uitproberen. Dergelijke boten zijn echt nog onder de 10 meter en groter dan dat komt dus 
niet bij de sluis.  
 

h. Ziet u de laatste jaren de recreatievloot veranderen? Zo ja, welke trend ziet u op de 
Winkel? 
De tendens is een afname van echte kruisers en een toename van sloepen en speedboten. 
Het aantal vaarbewegingen is m.i. de laatste 3 jaar redelijke stabiel (op een hoger peil als 
gevolg van het vervallen van bruggelden) en dat lijkt mij ook de tendens voor de toekomst 
(stabiel zo rond de 5000 boten).  
Er zijn ontwikkelingen gaande zoals puntenroutes met faciliteiten, extra activiteiten op de 
plas, folders met vaarroutes e.d. die extra vaarverkeer kunnen veroorzaken.  
Kijkend in mijn glazen bol schat ik een toename verkeer van maximaal 25 procent in als 
gevolg van dit soort ontwikkelingen. 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Graag gedaan! 



Vragenlijst vaartuigafmetingen en –intensiteiten op de Winkel 

Het aantal vaarbewegingen op de Winkel bedraagt gemiddeld 4670. Dit aantal is gebaseerd op 
tellingen bij de Proostdijersluis over de jaren 2011, 2012 en 2013 en is een optelsom van alle typen 
recreatievaartuigen. Het doel van deze vragenlijst is inzicht krijgen in de soorten en intensiteiten van 
de recreatievloot. Voor de overzichtelijkheid hebben we in dit onderzoek de recreatievloot ingedeeld in 
drie typen vaartuigen: sloepen, kajuitmotorboten (incl. kruisertjes) en zeiljachten. 

Wij vragen u de volgende vragen te beantwoorden door een schatting te maken over de afgelopen 
drie jaar: 

a. Hoe schat u over een heel vaarseizoen de verdeling van het aantal recreatievaartuigen per 
type:  
85 % sloepen 
10 % kajuitmotorboten (incl. kruisertjes, alles wat geen sloep of zeiljacht is) 
5 % zeiljachten 
 

b. Hoe schat u de afmetingen van de kajuitmotorboten (schade valt mee, doen rustig aan): 
4 % kleiner dan 8 mtr. 
5% tussen 8 en 10 mtr. (breedte tussen 250 en 350 cm, diepgang tussen …. en …. cm ‘nooit 
uitgebaggerd’) 
1% langer dan 10 mtr (dit zijn de verhuurboten die 3,5 – 4 m breed zijn) 
 

c. Hoe lang is de langste kajuitmotorboot 10-15m, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld 
van dat type per jaar. Hoe groot schat u de diepgang en breedte van deze grote schepen in? 
200-250 cm (lastig, want zit onder water. Dochter was 170 cm en kon (net) niet bij bodem. 
 

d. Hoe schat u de afmetingen van de sloepen (open bootjes): 
10 % kleiner dan 6 mtr. 
74 % van 6 tot 9 mtr.  (breedte tussen 250 en 400 cm, diepgang tussen …. en ..… cm) 
1 % langer dan 9 mtr. 
 

e. Hoe lang is de langste sloep 10-12m, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld van dat type 
per jaar hier is er één van die een paar keer per jaar langskomt. Hoe groot schat u de 
diepgang en breedte van deze grote sloepen in? B=350-400m 
Motoren worden steeds krachtiger; het riet gaat heen en weer. 
 

f. Hoe schat u de afmetingen van de zeilboten: 
5% kleiner dan 8 mtr. 
………% tussen 8 en 10 mtr. (breedte tussen …… en …… cm, diepgang incl. kiel ….. cm)   
………% langer dan 10 mtr. 
 

g. Hoe lang is de langste zeilboot, hoeveel vaarbewegingen zijn er gemiddeld van dat type per 
jaar. Hoe groot schat u de diepgang en breedte van deze grote zeilschepen in?  
Bijna geen lange zeilboten meer 
 

h. Ziet u de laatste jaren de recreatievloot veranderen? Zo ja, welke trend ziet u op de Winkel? 
Steeds meer sloepen, betere boten, duurdere boten 
Steeds meer drankgebruik, meer agressiviteit 
Er wordt harder gevaren. Het is ‘gewoon leuk’ om als een dolle op te trekken. Collega 
brugwachter heeft er een keer opmerking over gemaakt (‘doe maar rustig aan, ik wacht nog 
even met sluiten van brug’) en is toen op haar gezicht geslagen. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 



 

 

 


