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Voorwoord 
 
 

Als gevolg van de hoge afvoeren in de Rijntakken in de afgelopen jaren is er volop belangstelling 
van zowel de politiek als de maatschappij voor de Rijn. In het beleid is gekozen voor vergroting 
van de afvoercapaciteit van de Rijn door het verruimen van het doorstroomprofiel. Voor de 
realisatie van dit beleid is veel kennis van het morfologisch gedrag van de rivieren nodig. Vooral 
kennis over splitsingspunten is cruciaal. Veranderingen in de morfologie van de splitsingspunten 
hebben immers invloed op de water- en sedimenthuishouding van het hele benedenstroomse 
gebied. 
 In de jaren 1997-1998 zijn er daarom in opdracht van het Rijksinstituut voor Integraal 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) meetcampagnes uitgevoerd rond het 
splitsingspunt Pannerdensche Kop. Bij de uitwerking van de meetgegevens is het Departement 
Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht nauw betrokken geweest. Dit heeft onder andere 
geresulteerd in twee proefschriften (Wilbers 2004 en Kleinhans 2002). 
 In de jaren 2002-2004 zijn opnieuw splitsingspuntmetingen uitgevoerd, dit maal op de 
splitsingspunten IJsselkop en Merwedekop. De meetgegevens zijn wederom grotendeels uitgewerkt 
door het Departement Fysische Geografie (opdracht RI-3846A). Voor de uitwerking van de 
Merwedekopmetingen wordt verwezen naar het rapport ‘Sedimenttransport op de Merwedekop 
tijdens de hoogwaterperiode van 2004’ (Frings 2005). De uitwerking van de IJsselkopmetingen 
staat beschreven in dit rapport. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen in dit rapport is te 
vinden in de samenvatting aan het begin (engelstalig), en (meer uitgebreid) in de synthese aan het 
eind. 
 Voor de totstandkoming van dit rapport is grote dank verschuldigd aan Maarten Kleinhans van 
het Departement Fysische Geografie. Ook de begeleiding van Janrik van den Berg, Leo van Rijn en 
Ward Koster wordt zeer gewaardeerd. Het rapport was echter nooit mogelijk geweest zonder de 
uitstekende dataset, welke te danken is aan de inzet van de leden van de meetdienst van 
Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland. Tot slot gaat een woord van dank uit naar het RIZA (met 
name Leonie Bolwidt, Wilfried ten Brinke,  Peter Jesse en Leo van Hal), in de eerste plaats voor het 
verstrekken van de opdracht, maar vooral ook voor de plezierige samenwerking tijdens de barre 
omstandigheden van de meetcampagnes van de afvoergolf van januari 2004. 
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Abstract 
 

High discharges in the Dutch Rhine branches have initiated large explorative studies to suggest 
alternative ways of river management. These studies need detailed information on the 
morphological behaviour of rivers: especially information on the sediment transport dynamics at 
river bifurcations is wanted, for possible changes in the sediment distribution at river bifurcations 
have implications for all parts of the downstream area.  The present study focuses on the heavily 
engineered IJsselkop bifurcation, the location where the Pannerdensch Kanaal distributes into the 
rivers IJssel and Nederrijn. The IJsselkop is situated in the eastern part of the Netherlands, and is 
characterised by bimodal bed sediments (modes at 0.7 mm and 7 mm). The aims of this study 
were to determine the influence of discharge variations, weir management and river bed 
composition on the amount and size composition of sediment transport, as well as the distribution 
of sediment transport over the river width and over the downstream branches of the bifurcation. A 
sub-aim was to determine the characteristics of the dunes that caused the bed load transport. 

To reach these aims, sediment transport measurements were carried out during two discharge 
waves in 2002 and 2004, and during a low-flow period in 2004. The bed load transport was 
measured directly using a Delft Nile Sampler (DNS), but also indirectly using multibeam echo 
soundings and a dune tracking technique. The suspended load transport (excluding wash load) was 
measured using Acoustic Sand Transport Meters (ASTMs). During the DNS and ASTM 
measurements samples of the transport load were taken, from which the size composition of the 
sediment transport was determined. Together with the sediment transport measurements also 
detailed data on the flow velocity, water levels and water discharge were collected.  

The transport measurements at the IJsselkop showed that the suspended load transport, which 
accounted for most of total transport, strongly varied during a discharge wave. It was largest 
during the rising part of the discharge wave, and lowest thereafter. This suggests a declining 
source of suspended sediment during the discharge wave. The measurements just upstream of the 
bifurcation (in the Pannerdensch Kanaal) showed that the suspended load was almost uniformly 
distributed over the river width. This means that the distribution of suspended load sediment over 
the downstream branches of the bifurcation almost equalled the water distribution: the percentage 
of the total sediment load that entered the river IJssel was about 43% during high discharges and 
about 90% during low discharges. The suspended sediment distribution thus strongly differed 
between low-flow and high-flow periods, which must be attributed to the weirs in the Nederrijn, 
which are closed during low-flow periods and divert the water into the IJssel. Not only the sediment 
distribution was different between low-flow and high-flow periods, also the composition of the 
suspended load sediment: during high-flow periods the suspended load sediment had a median 
grain size of 0.35 mm, while the median grain size during low-flow periods varied about 0.14 mm. 

The amount of bed load transport at the IJsselkop closely followed the discharge variations, 
except for the river Nederrijn. At the beginning of the Nederrijn the maximum transport occurred 
just before the peak discharge, while a few hundred metres downstream the maximum transport 
occurred two weeks after the peak discharge. This suggests the presence of a sand wave that 
slowly migrated downstream during the discharge waves. The exact origin of the sand wave 
remains unclear, but the occurrence of a sand wave clearly illustrates that the sediment transport 
at the IJsselkop was supply-limited. Namely, if there were no supply-limitation, the maximum 
sediment transport would have occurred at the same moment everywhere in the Nederrijn.  

The grain size of the bed load transport material at the IJsselkop was much smaller than the 
local bed material at most measurement locations, which implies that the coarsest part of the local 
bed material was immobile during the discharge waves. The coarseness of the bed sediments at 
the IJsselkop thus has a suppressing influence on the amount of sediment transport and is the 
cause of the supply-limited transport conditions. During the discharge wave of 2004, the 
distribution of bed load transport over the river width of the Pannerdensch Kanaal was highly 
asymmetric, with the lowest values near the right bank, where the bed sediments are very coarse 
due to bend sorting processes. This uneven distribution of bed load transport over the river width 
also leaded to an uneven distribution of bed load transport over the downstream branches of the 
bifurcation. The IJssel, which bifurcates from the right part of the Pannerdensch Kanaal, only 
received 11% of the total bed load transport, while the Nederrijn received about 89%, probably 
resulting in a higher degree of supply-limitation in the IJssel than in the Nederrijn. During the low-
flow period in 2004 the bed load distribution over the bifurcation was totally different, with only 2% 
flowing into the Nederrijn, due to the closure of the weirs. 

The dunes that were present on the river bed were relatively small, with width-averaged 
heights of 0.1-0.4 m. At the end of the discharge waves small dunes developed on top of the 
existing dunes, especially in areas with coarse bed sediment. In all branches, the dune zone was 
smaller than the river width, which is in accordance with the idea of supply-limited transport.  

III 



Inhoudsopgave 
 

 
   

Voorwoord  II 
 

Abstract  III 
  
1 Inleiding   1 
 
2  Gebiedsbeschrijving   2 
 
3  Werkwijze   4 
 
3.1 Bodemtransport uit duinverplaatsing   4 
3.1.1 Inleiding   4 
3.1.2  De duinverplaatsingsmethode   4 
3.1.3 Metingen   4 
3.1.4  Inspectie van de databestanden   5 
3.1.5  Inspectie van duinvoorkomens   6 
3.1.6 Bepaling van de ligging en afmetingen van de duinen   8 
3.1.7 Verwijdering van onjuiste en onnauwkeurig gemeten duinen 11 
3.1.8 Ruiscorrectie 12 
3.1.9 Berekening van gemiddelden 12 
 
3.2  Bodemtransport uit Delft Nile Samplermetingen 14 
3.2.1  Inleiding 14 
3.2.2  Metingen 14 
3.2.3  Data-inspectie en berekening van het totaal transport 15 
 
3.3  Zwevend transport 17 
3.3.1  Inleiding 17 
3.3.2  Metingen 17 
3.3.3  Integratie van de metingen over de waterkolom en over de rivierbreedte 18 
 
3.4 Bodemschuifspanning 20 
3.4.1  Inleiding 20 
3.4.2  Bodemschuifspanningsbepaling uit snelheidsmetingen 20 
3.4.3  Bodemschuifspanningsbepaling uit waterstandsmetingen 21 
 
 

4 Resultaten 23 
 
4.1 Bodemtransport uit duinverplaatsing 23 
4.1.1  Algemene beschrijving van duinkarakteristieken 23 
4.1.2  De duinontwikkeling in het Pannerdensch Kanaal 23 
4.1.3  De duinontwikkeling in de Nederrijn 24 
4.1.4 De duinontwikkeling in de IJssel 26 
4.1.5 De verandering in bodemtransport gedurende de afvoergolven 26 
4.1.6 De verdeling van bodemtransport over het splitsingspunt en over de rivierbreedte 27 
 
4.2  Bodemtransport uit Delft Nile Samplermetingen 28 
4.2.1 De verandering in bodemtransport gedurende de afvoergolf in 2004 28 
4.2.2  De verdeling van bodemtransport over het splitsingspunt tijdens laagwater 28 
4.2.3  Het bodemtransportmateriaal 29 
 
4.3  Zwevend transport 30 
4.3.1 De verandering in zwevend transport gedurende de afvoergolf in 2004 30 
4.3.2  De verdeling van zwevend transport over het splitsingspunt 30 
4.3.3 Het zwevend transportmateriaal 31 
 
4.4  Bodemschuifspanning 32 
 

IV 



5 Synthese 33 

 
5.1 Nauwkeurigheid van de gevolgde methodes 33 
 
5.2 De invloed van afvoervariaties op het sedimenttransport 34 
 
5.3 De invloed van de ondergrond op het sedimenttransport 36 
 
5.4 De verdeling van het sedimenttransport over de dwarsdoorsnede 36 
 
5.5 De verdeling van het sedimenttransport over het splitsingspunt 
 en de invloed van het stuwbeheer hierop 36 
 
5.6 De karakteristieken van het getransporteerde sediment 37 
 
5.7  De karakteristieken van de beddingvormen  37 
5.7.1 Duinenstrook 37 
5.7.2  Overzicht van de duinkarakteristieken 38 
5.7.3  Onderlinge relaties tussen de duinkarakteristieken 39 

 
6  Aanbevelingen 41 
 
 

Literatuur 42 
 
 
 

Bijlagen 
 
Bijlage 1 Symbolen (p. 45). 
Bijlage 2 Bepaling van de effectieve puntdichtheid (p. 48). 
Bijlage 3 De kans dat duinen van een bepaalde lengte door DT2D geïdentificeerd worden (p. 49). 
Bijlage 4 Logaritmisch, gewogen of rekenkundig gemiddelde (p. 50). 
Bijlage 5  Migratievoorspellers (p. 52). 
Bijlage 6 Onzekerheden in de duinkarakteristieken en het bodemtransport bepaald met de duin-
 verplaatsingsmethode (p. 54).  
Bijlage 7  Frequentieverdelingen van het bodemtransport (p. 57). 
Bijlage 8   Onzekerheden in het bodemtransport bepaald met Delft Nile Samplermetingen (p. 58). 
Bijlage 9 Onzekerheden in de bepaling van het zwevend transport (p. 60). 
Bijlage 10 Laterale variatie in duinlengte en duinhoogte in het Pannerdensch Kanaal in januari 2004 (p. 61). 
Bijlage 11  Laterale variatie in duinlengte en duinhoogte in de Nederrijn in januari 2004 (p. 62). 
Bijlage 12 Laterale variatie in duinlengte en duinhoogte in de IJssel in januari 2004 (p. 63). 
Bijlage 13 Laterale variatie in bodemtransport in het Pannerdensch Kanaal in 2002 en 2004 (p. 64). 
Bijlage 14 Laterale variatie in bodemtransport in de Nederrijn in 2002 en 2004 (p. 65). 
Bijlage 15 Laterale variatie in bodemtransport in de IJssel in 2002 en 2004 (p. 66). 
Bijlage 16 Schuifspanningskaart van 19 januari 2004 (p. 67). 
Bijlage 17 Overzicht van transportwaarden (p. 68). 
Bijlage 18 Data-DVD (opvraagbaar bij het RIZA). 

V 



Figuren, tabellen en foto’s 
 
Figuren 
Figuur 1 Mediane korrelgrootte van de top van de actieve laag op de IJsselkop (p. 2). 
Figuur 2 Gemiddelde korrelgrootteverdelingen van het bodemsediment in het Pannerdensch Kanaal, de 

Nederrijn en de IJssel (p. 2). 
Figuur 3 Gemiddelde ligging van de rivierbedding rond de IJsselkop op 19 januari 2004  (p. 3). 
Figuur 4  De brede afvoergolf van november 2002 en de smalle afvoergolf van januari 2004 (p. 5). 
Figuur 5  Puntendichtheid, longitudinale puntafstand en laterale puntafstand in de multibeambestanden van 

november 2002 en januari 2004 (p. 5). 
Figuur 6 De richting van de multibeamscans op 19 januari 2004 ’s middags (p. 6). 
Figuur 7  Hoogtemodel van de IJsselkop op 19 januari 2004 na verwijdering van de grootschalige variatie 

in bodemligging (p. 7). 
Figuur 8 Sedimentatie en erosie in het Pannerdensch Kanaal tussen 19-01-04 en 22-01-04 (p. 8). 
Figuur 9 Het aantal punten per meter lengte (= ‘effectieve puntendichtheid’) in de lodingen gevormd uit de 

multibeambestanden van november 2002 en januari 2004 (p. 9). 
Figuur 10 De lokalisering van duinen met DT2D (p. 9). 
Figuur 11  Definitie van de duinkarakteristieken (p. 9). 
Figuur 12 Trajectindeling van de multibeambestanden (p. 10). 
Figuur 13 Het ontstaan van kleine, onjuiste beddingvormen als gevolg van ruis (p. 10). 
Figuur 14 De invloed van ruis op de duinafmetingen (p. 12). 
Figuur 15  De door DT2D bepaalde (foutieve) migratiesnelheid op 19 januari 2004 en de geschatte 

migratiesnelheid (p.  13). 
Figuur 16  Bodemtransportmetingen met de Delft Nile Sampler en zwevend transportmetingen op de 

IJsselkop (p. 14). 
Figuur 17 Frequentieverdeling van de gemeten transporten op 29 januari 2004, Pannerdensch Kanaal km 

878.0 (p. 15). 
Figuur 18 Nulmetingen met de Delft Nile Sampler tijdens de afvoergolf van januari 2004 (p. 16). 
Figuur 19 Verandering in de vangsten met de Delft Nile Sampler gedurende de periode dat het meetschip 

op 1 locatie lag (p. 16). 
Figuur 20 Schematische weergave van de midsectiemethode, gebruikt om de gemeten bodemtransporten te 

integreren over de rivierbreedte (p. 16). 
Figuur 21  Het niet-lineaire verband tussen het zwevend transport in het Pannerdensch Kanaal en de hoogte 

boven de bodem (p. 18). 
Figuur 22  Vier functies gefit door het concentratieprofiel dat gemeten is in het Pannerdensch Kanaal op 29 

meter links van de as, op 19 januari 2004 (p. 19). 
Figuur 23 Voorbeelden van snelheidsprofielen in het Pannerdensch Kanaal (p. 21). 
Figuur 24 Waterstandsmeetlocaties (p. 22). 
Figuur 25 De maximale lodinggemiddelde duinlengte en duinhoogte rond de IJsselkop gedurende de 

hoogwaters van november 2002 en januari 2004 (p. 23) 
Figuur 26 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in het Pannerdensch Kanaal 

gedurende de hoogwaters van november 2002 en januari 2004 (p. 24). 
Figuur 27 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in de Nederrijn gedurende 

de hoogwaters van november 2002 en januari 2004 (p. 25). 
Figuur 28 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in de IJssel gedurende de 

hoogwaters van november 2002 en januari 2004 (p. 25). 
Figuur 29 De ontwikkeling van het bodemtransport in de verschillende riviertrajecten gedurende de 

hoogwaters van november 2002 en januari 2004 op basis van multibeammetingen (p. 26). 
Figuur 30 Maximum bodemtransport in de verschillende riviertrajecten gedurende de afvoergolven van 

november 2002 en januari 2004 op basis van multibeammetingen (p. 27). 
Figuur 31 De relatieve verdeling van het bodemtransport over de IJssel en de Nederrijn tijdens de 

afvoergolven van januari 2004 en november 2002 op basis van multibeammetingen (p. 27). 
Figuur 32 Verandering van het bodemtransport in het Pannerdensch kanaal tijdens de afvoergolf van 2004 

op basis van Delft Nile Samplermetingen (p. 28). 
Figuur 33  Laterale variatie in bodemtransport in het Pannerdensch Kanaal gedurende de afvoergolf van 

januari 2004 op basis van Delft Nile Samplermetingen (p. 28). 
Figuur 34 Laterale variatie in bodemtransport bij laagwater (sept. 2004) in het Pannerdensch Kanaal, de 

Nederrijn en de IJssel op basis van Delft Nile Samplermetingen (p. 28).  
Figuur 35 Gemiddelde samenstelling van het bodemtransportmateriaal in het Pannerdensch Kanaal tijdens 

de afvoergolf van januari 2004 (p. 29). 
Figuur 36  Korrelgrootteverdelingen van het bodemtransportmateriaal in de IJssel gedurende de 

laagwaterperiode van september 2004 (p. 29). 
Figuur 37 Verandering van het grindgehalte in het bodemtransportmateriaal in het Pannerdensch Kanaal 

tijdens de afvoergolf van januari 2004, a) linkerdeel van de rivier; b) rechterdeel van de rivier (p. 
29). 

Figuur 38  Verandering van het zwevend transport in het Pannerdensch kanaal tijdens de afvoergolf van 
2004 (p. 30). 

Figuur 39  Laterale variatie in zwevend transport in het Pannerdensch Kanaal gedurende de afvoergolf van 
januari 2004 (p. 30). 

Figuur 40 De variatie in zwevend transport over de waterdiepte in het Pannerdensch Kanaal, 4 meter links 
van de rivieras tijdens de afvoergolf van januari 2004 (p. 30).  

VI 



Figuur 41 De verdeling van zwevend transport over het splitsingspunt tijdens de afvoergolf van januari 
2004 en de laagwaterperiode van september 2004 (p. 31). 

Figuur 42 Gemiddelde  korrelgrootteverdeling van het zwevend transportmateriaal in het Pannerdensch 
Kanaal tijdens de afvoergolf van januari 2004 (p. 31). 

Figuur 43 Temporele variatie in  de samenstelling van het zwevend transportmateriaal gedurende de 
afvoergolf van januari 2004 (p. 31). 

Figuur 44 Ruimtelijke variatie in de samenstelling van het zwevend transportmateriaal in het Pannerdensch 
Kanaal gemiddeld over de afvoergolf van januari 2004  (p. 32).  

Figuur 45 Laterale variatie in bodemschuifspanning op de IJsselkop (p. 32).  
Figuur 46 Vergelijking tussen het bodemtransport gemeten met de Delft Nile Sampler (DNS) en het 

bodemtransport bepaald met multibeammetingen (p. 33).  
Figuur 47 De verandering van het bodemtransport, zwevend transport en totaaltransport in het 

Pannerdensch Kanaal onder invloed van de lokale rivierafvoer op basis van de metingen in januari 
en september 2004 (p. 34).  

Figuur 48 De verandering van het bodemtransport, zwevend transport en totaaltransport in het 
Pannerdensch Kanaal onder invloed van de breedtegemiddelde schuifspanning op basis van de 
Delft Nile Sampler- en AZTM-metingen in januari en september 2004 (p. 35). 

Figuur 49 De verandering van het bodemtransport onder invloed van de afvoer in het Pannerdensch Kanaal,  
de Nederrijn en de IJssel op basis van de multibeammetingen in november 2002 en januari 2004 
(p. 35). 

Figuur 50 Onderlinge relaties tussen duinkarakteristieken (p. 39). 
 
 
Tabellen 
Tabel 1  Correctie voor de ruis in de metingen (p. 12). 
Tabel 2 Zwevend transportmetingen op de IJsselkop (p. 17). 
 
 
Foto’s  
Foto 1 De IJsselkop bij laagwater (p. 1). 
Foto 2  De Delft Nile Sampler in actie op de IJsselkop (p. 15). 
Foto 3 De AZTM in het Pannerdensch Kanaal (p. 17). 
Foto 4 Het Pomp Filter Systeem aan boord van het meetschip tijdens de IJsselkopmetingen (p. 17). 
Foto 5 Plaatsing van de peilbuizen in de kribvakken (p.  22). 

VII 



 
 
 

VIII 



1 Inleiding 
 

In de huidige sedimentbalans van de Nederlandse Rijntakken is de sedimentverdeling over het 
splitsingspunt IJsselkop (foto 1) de grootste onbekende (Ten Brinke et al. 2001). Dit bemoeilijkt 
effectief baggerbeleid in de benedenstroomse riviertakken (de IJssel en de Nederrijn). Ook 
modelstudies naar het effect van geplande menselijke ingrepen in de riviermorfologie hebben te 
maken met een gebrek aan kennis over het sedimenttransport op de IJsselkop. 
 

Daarom zijn in de afgelopen jaren bij verschillende afvoeren metingen gedaan van het 
d

 Wat is de invloed van afvoervariaties op de hoeveelheid sedimenttransport? 

Hoe is de verdeling van het sedimenttransport over de dwarsdoorsnede? 

Wat zijn de karakteristieken van het getransporteerde sediment (korrelgrootte)?  

 
In dit rapport wordt eerst een korte beschrijving gegeven van het splitsingspunt IJsselkop, 

 
se imenttransport op de IJsselkop. Bij de uitwerking van deze metingen stonden de volgende 
onderzoeksvragen centraal:   
 

 Wat is de invloed van het stuwbeheer op de hoeveelheid sedimenttransport? 
 Wat is de invloed van de ondergrond op de hoeveelheid sedimenttransport? 

 
 
 Hoe is de verdeling van het sedimenttransport over het splitsingspunt? 

 
 
 Wat zijn de karakteristieken van de beddingvormen (lengte, hoogte, snelheid)? 

 
waarbij zowel aandacht is voor de topografie als voor de beddingsamenstelling (hoofdstuk 2). 
Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de analyse van de sedimenttransportmetingen (hoofdstuk 3). 
Een groot deel van hoofdstuk 3 is gewijd aan de analyse van de bodemtransportmetingen op basis 
van multibeam echopeilingen; kleinere onderdelen behandelen de directe bodemtransportmetingen 
en de zwevend transportmetingen. Ook wordt kort ingegaan op de bepaling van de 
bodemschuifspanning. De resultaten van de analyses staan beschreven in hoofdstuk 4, terwijl in 
hoofdstuk 5 (de synthese) een antwoord gegeven wordt op bovenstaande onderzoeksvragen. 
Daarna wordt een kort overzicht gegeven van aanbevelingen ten aanzien van eventuele nieuwe 
meetcampagnes. Om de leesbaarheid van het rapport te vergroten zijn grote figuren en 
gedetailleerde beschrijvingen van gevolgde analyses niet in de tekst opgenomen, maar in de 
bijlagen. Daar is ook een overzicht te vinden van gebruikte symbolen. Alwaar in de tekst de 
rivieren Nederrijn, IJssel en Pannerdensch Kanaal genoemd worden, wordt altijd specifiek gedoeld 
op de delen van deze rivieren die grenzen aan het splitsingspunt IJsselkop. 
 

Pannerdensch Kanaal 

Nederrijn 

IJssel 

Foto 1. De IJsselkop bij laagwater (foto: B. Boekhoven) 
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2 Gebiedsbeschrijving 
 

Vlak nadat de Rijn Nederland binnenstroomt, splitst hij zich bij de Pannerdensche Kop in twee 

 

erdeling over de IJsselkop wordt sterk 

o

t uit een 
me

takken: de Waal en het Pannerdensch Kanaal (fig. 3). Het Pannerdensch Kanaal splitst zich na 11 
kilometer  bij het splitsingspunt IJsselkop op zijn beurt in de Nederrijn die naar het westen stroomt 
en in de IJssel die naar het noorden stroomt. De breedte van het Pannerdensch kanaal bij de 
IJsselkop bedraagt ongeveer 130 meter. Beide oevers zijn verdedigd met kribben (foto 1). Vooral 
aan de rechteroever (de buitenbocht) liggen aan de 
benedenstroomse zijde van de kribben erosiegaten 
(kribvlammen). Het verschil in bodemligging tussen 
binnen- en buitenbocht bedraagt 2 à 3 meter (fig. 3). 
 De Nederrijn en de IJssel zijn respectievelijk 90 en
70 meter breed bij de IJsselkop. De oevers van de 
Nederrijn en de rechteroever van de IJssel worden 
beschermd door korte kribben; de linker IJsseloever is 
echter volledig verdedigd met een harde 
oeververdediging (foto 1). In de Nederrijn is er 
nauwelijks verschil in de bodemligging tussen binnen- 
en buitenbocht, maar in de IJssel bedraagt dit verschil 
ongeveer 2 meter. Opvallend in de IJssel is de 
aanwezigheid van een erosiekuil net ná het 
splitsingspunt (fig. 3). Vooral tussen 1968 en 1971 
heeft er veel erosie plaatsgevonden in het begin van 
de IJssel door de bouw van de stuwen in de Nederrijn 
(Ponte 1995). 
 De afvoerv

IJssel, km 880.0 
Nederrijn,
km 880.0

Pan. Kanaal,  km 876.0 

D50 top layer
0 mm

11 mm

D50 top layer
0 mm

11 mm

Figuur 1 Mediane korrelgrootte van de

bepaald door de stuwen in de Nederrijn, met name 
door de stuw bij Driel. Deze stuw is geheel gesloten bij 
Bovenrijnafvoeren van minder dan 1400 m3/s. Er  gaat 
dan 25 m3/s door de Nederrijn; de rest van de afvoer d
IJssel. Als de Bovenrijnafvoer boven de 1400 m

or het Pannerdensch Kanaal gaat door de 
3/s uitkomt, dan wordt de stuw zoveel geopend dat 

de IJsselafvoer 285 m3/s bedraagt; de rest gaat door de Nederrijn. Is de Bovenrijnafvoer groter 
dan 2300 m3/s, dan is de stuw bij Driel geheel geopend en is er een natuurlijke afvoerverdeling, 
waarbij ongeveer 57% van het water door de Nederrijn stroomt en 43% door de IJssel.  

De bovenste 10 centimeter van de rivierbedding rond het splitsingspunt bestaa
ngsel van zand en grind (Gruijters et al., 2003). Het grindgehalte bedraagt 61% in de Nederrijn, 

63% in het Pannerdensch Kanaal en 75% in de IJssel. In de wat diepere ondergrond (ca. 1-3 meter 
diep) is het grindgehalte veel lager: slechts 13% in de Nederrijn en slechts 24 tot 25% in de IJssel 
en het Pannerdensch Kanaal (fig. 2). De korrelgrootte van de rivierbedding vertoont ook een sterke 
variatie over de breedte van de rivier. De mediane korrelgrootte van de top van het zomerbed 
(bovenste 10 cm) neemt in het Pannerdensch Kanaal toe van circa 1 millimeter in de binnenbocht, 
tot maximaal 11 millimeter in de buitenbocht. In de IJssel en de Nederrijn is de laterale variatie in 
korrelgrootte veel kleiner (fig. 1). 
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top van de actieve laag op de 
IJsselkop (Gruijters et al., 
2003). 
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Figuur 2  Gemiddelde korrelgrootteverdelingen van het bodemsediment in het Pannerdensch Kanaal, de
Nederrijn en de IJssel. a) top actieve laag (bovenste 10 cm) b) ondergrond (ca. 1-3 meter onder
de bedding). Grafieken gebaseerd op NITG-boringen tussen km 876.0 in het Pannerdensch
Kanaal en 880.0 in de Nederrijn en IJssel (Gruijters et al., 2003). Er is alleen gekeken naa
sedimenten die door de huidige rivier zijn achtergelaten (Formatie van Echteld). 
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Figuur 3  Gemiddelde ligging van de rivierbedding rond de IJsselkop op 19 januari 2004 (piekafvoer). Inzet:
De ligging van de splitsingspunten IJsselkop en Pannerdensche Kop. 1) Pannerdensch Kanaal, 2)
Nederrijn, 3) IJssel. 
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3 Werkwijze 
 

3.1 Bodemtransport uit duinverplaatsing 
 
3.1.1 Inleiding 
 
Het transport van sediment over de bedding van een rivier vindt vrijwel volledig plaats door 
bewegende bodemvormen, wier lengte varieert van enkele centimeters tot enkele honderden 
meters. Daarbij worden bodemdeeltjes die aan de loefzijde van de bodemvormen geërodeerd zijn, 
weer afgezet aan de lijzijde. Als de afmetingen en de snelheid van de bodemvormen bepaald 
kunnen worden, bijvoorbeeld met bodempeilingen, dan kan het bodemtransport eenvoudig 
berekend worden met de duinverplaatsingsmethode (Eng: ‘dune tracking method’). 

In de volgende paragrafen wordt eerst kort ingegaan op de theoretische achtergrond van de 
duinverplaatsingsmethode (§3.1.2) en de bodempeilingen die verricht zijn bij de IJsselkop 
(§3.1.3). De inspectie van de databestanden en de duinvoorkomens staan beschreven in §3.1.4 en  
§3.1.5. Daarna wordt beschreven hoe uit de bodempeilingen de duinkarakteristieken bepaald zijn 
(§3.1.6) en hoe er gecorrigeerd is voor foutief bepaalde duinkarakteristieken (§3.1.7) en voor ruis 
in de metingen (§3.1.8). Tot slot wordt ingegaan op de berekening van de gemiddelde 
duinkarakteristieken en transporten en de bijbehorende onzekerheden (§3.1.9).  

 
3.1.2 De duinverplaatsingsmethode 
 
In de duinverplaatsingsmethode wordt het bodemtransport als volgt berekend (Bagnold 1941, Ten 
Brinke et al. 1999): 
 
 1

2b dq c= ⋅ ⋅ Δ           

 
met: qb het bodemtransport per meter breedte inclusief poriën [m2/dag], cd de migratiesnelheid 
van de bodemvormen [m/dag] en Δ de hoogte van de bodemvormen [m]. Deze formule is alleen 
geldig als: a) er geen netto uitwisseling is tussen het bodemtransport en het zwevend transport, b) 
er geen netto transport van bodemmateriaal plaatsvindt loodrecht op de hoofdstromingsrichting, c) 
al het materiaal dat wordt opgenomen aan de loefzijde van een duin ook weer afgezet wordt op de 
lijzijde van dezelfde duin, d) de gemiddelde bodemligging niet verandert en e) de duinen een 
driehoekig zijaanzicht hebben (Wilbers 2004). In het geval van niet-driehoekige duinen kan het 
bodemtransport als volgt berekend worden:  
 
 1

2b dq c= ⋅ ⋅ Δ ⋅ F           

 
met: F de vormfactor [-]. Deze geeft de verhouding aan tussen het oppervlak A [m2] van het 
zijaanzicht van een bodemvorm en het oppervlak van een driehoek met dezelfde lengte Λ [m] en 
hoogte Δ [m]: 
 

 
1
2

A
F =

⋅ Λ ⋅ Δ
          

 
3.1.3 Metingen 
 
De bodempeilingen bij de IJsselkop zijn uitgevoerd door de meetdienst van Rijkswaterstaat Directie 
Oost-Nederland met het onderzoeksschip de ‘Krayenhof’. Dit schip was uitgerust met een 
multibeam echosounder, zodat met één scan de bodemhoogte gemeten kon worden in een strook 
rivierbodem van 20-30 meter breed. De metingen zijn uitgevoerd tijdens de afvoergolven van 
november 2002 (6 metingen) en januari 2004 (10 metingen), waarbij steeds twee metingen op 
één meetdag uitgevoerd zijn. De afvoergolven hadden vrijwel dezelfde piekafvoer (in 2002 6490 
m3/s bij Lobith en in 2004 6740 m3/s), maar de afvoergolf van 2002 duurde veel langer (fig. 4). 
 Een meting bestond uit 5 à 10 parallele meetraaien in het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn 
en 4 à 5 parallelle meetraaien in de IJssel, die samen gebiedsdekkende bodemhoogtegegevens 
leverden voor de gehele breedte tussen de kribkoppen, en wel tussen rivierkilometer 877.5 en 
880.0. De raaien zijn steeds met de vaarrichting meegevaren, dus met de stroming mee in de 
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rechterrivierhelft en tegen de stroming in in de linkerrivierhelft. De raaien overlapten elkaar 
jn de (meeste) outliers verwijderd uit de data, waarna 

e data zijn omgezet in ASCII-bestanden. Deze ASCII-bestanden bestonden uit vier kolommen met 

le gevallen ontbrak het meettijdstip. 

.1.4 Inspect

op alle meetdagen vrijwel even groot, circa 40 cm. 
lleen de metingen op 6 dend 
rotere puntafstand

meestal voor 25–50%. Door de meetdienst zi
d
voor elk gemeten punt de X-, Y-, en Z-coördinaat volgens het Rijksdriehoek-NAP stelsel en het 
meettijdstip. In enke
 
3 ie van de databestanden 
 
Eerst is de puntendichtheid bepaald van de multibeambestanden. Daartoe is uit een aantal 
representatieve bestanden een 50-100 meter lange strook geknipt, waarvan de centrale 12-14 
meter geselecteerd is, want dit is het deel van het multibeambestand dat gebruikt is om duinen 
mee te berekenen. Vervolgens is het aantal punten in deze gebieden geteld (fig. 5). Op 14 en 20 
november 2002 blijkt de puntendichtheid ruim 4 maal zo groot te zijn geweest als op alle andere 
meetdagen. Dit komt vooral omdat de laterale afstand (dwars op de stroming) tussen twee 
meetpunten op deze dagen zeer klein was. De nauwkeurigheid van de duinverplaatsingsmethode 
hangt echter vooral samen met de afstand tussen twee meetpunten in stroomafwaartse richting 
de longitudinale puntafstand) en deze was (

A november 2002 die stroomafwaarts gevaren zijn, hadden een bedui
g , namelijk 63 cm.  
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Figuur 4:  De brede afvoergolf van november 2002 (a) en de smalle afvoergolf van januari 2004 (b). Zowel
de afvoer van de Bovenrijn (BR) als de afvoer van de IJssel (IJ) is aangegeven. De dagen
waarop multibeam bodempeilingen zijn uitgevoerd zijn aangegeven met een stip. Er zijn steeds
twee peilingen uitgevoerd per meetdag. 
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Figuur 5  Puntendichtheid, longitudinale puntafstand en laterale puntafstand in de multibeambestanden van
november 2002 en januari 2004 (+ stroomopwaarts; - stroomafwaarts). 



 Bij de bepaling van de
puntendichtheid viel op dat tijdens 
de middagmeting van 19 januari 
2004 de multibeamscans niet 
loodrecht op de vaarrichting verricht 
zijn, maar onder een hoek van 15 
graden (fig. 6). Dit had geen
invloed op de kwaliteit van de 
bodempeilingen in het midden van 
een multibeamscan, maar wel op de 
kwaliteit van de metingen aan de 
rand van een scan. Daar werden de 
duinen namelijk scheef afgetast
door de multibeamapparatuur,
zodat er veel meer meetpunten
terechtkwamen op de ene zijde van 
de duin dan op de andere zijde, 
hetgeen naar later bleek de 
migratieberekening sterk bemoei-
lijkte (zie ook figuur 15). 

Bij de data-inspectie is niet 
alleen de puntendichtheid van de 
metingen bepaald, maar er is ook onderzocht of de meetraaien daadwerkelijk daar gevaren zijn 

ibeammeetraaien is bepaald door de 
nterpolatie en een celgrootte van 1x1 

studeren. Er bleek inderdaad dat de meetraaien ’s 
iddags zelden op exact dezelfde positie als ’s ochtends gevaren zijn. Vooral op 6 november 2002 

Alvorens de afmetingen van de duinen bepaald konden worden uit de multibeamgegevens, moest 
eerst een grove indicatie verkregen worden van de duinvoorkomens op de IJsselkop. Dit is gebeurd 
door de bodemliggingskaarten van de afzonderlijke multibeamraaien aan elkaar te plakken tot 
kaarten met gebiedsdekkende bodemhoogte-informatie. Op deze kaarten werd de aanwezigheid 
van duinen echter overschaduwd door verschillen in bodemhoogte tussen binnen- en buitenbocht. 
Om deze bochteffecten te verwijderen is eerst voor elke meetdag een gemiddelde bodemligging 
berekend door een lopend-gemiddelde operatie toe te passen met een ‘window’ van 2 meter breed 
en 15 meter lang (fig. 1). Vervolgens zijn de kaarten van de gemiddelde bodemligging afgetrokken 
van de kaarten met de werkelijke bodemligging. Op de resulterende kaarten, waarvan er één is 
weergegeven in figuur 7, zijn duidelijk duinvoorkomens zichtbaar in alle drie de riviertakken. Alleen 
in het begin van de IJssel was de bodem nagenoeg vlak. De duinen waren over het algemeen klein, 
met een gemiddelde hoogte van 18 centimeter en een gemiddelde lengte van 6 meter, hoewel 
lokaal beduidend grotere waarden voorkwamen.  
 In alle drie de takken stonden de duinkammen vrijwel loodrecht op de rivieras, hetgeen 
betekent dat het sedimenttransport voornamelijk in stroomafwaartse richting plaatsvond. De 
duinen kwamen niet voor over de gehele breedte van de rivier: er was sprake van een duidelijk 
begrensde duinenstrook in het midden van de rivier. De breedte van de duinenstrook verschilde in 
de tijd en in stroomafwaartse richting. De gemiddelde breedte bedroeg circa 80 % van de afstand 
tussen de kribkoppen. 
 

 

 

 
 
 

waar de bestandsnaam aangeeft. Dit was van belang omdat bij de berekening van de duinmigratie 
bij voorkeur twee multibeambestanden gebruikt moeten worden die (enige tijd na elkaar) precies 
op dezelfde plek gevaren zijn. Als de bestandsnaam suggereert dat de metingen op dezelfde plek 
verricht zijn, terwijl dat niet zo is, kunnen fouten onstaan in de berekening van de 
duinkarakteristieken. De exacte ligging van de mult
multibeambestanden te interpoleren met inverse-afstand i
meter en de daaruit resulterende kaarten te be
m
was er een sterke afwijking.  

Verder bleek dat op 14 en 20 november 2002 de linker- en de rechterrivierhelft verwisseld zijn, 
waardoor de werkelijke ligging van de meetraaien tot 84 meter verschilde van de opgegeven 
ligging. Voor de andere meetdagen bedroeg het verschil tussen de opgegeven en werkelijke ligging 
maximaal 45 meter. Bij de metingen van 2002 bleek ook dat de multibeamapparatuur vaak niet 
uitgezet is tijdens het draaien van het schip om aan een nieuwe raai te beginnen. Er zijn dus 
plaatsen waar dwars op de rivieras gemeten is. Om te voorkomen dat dit fouten zou opleveren in 
de bepaling van de duinkarakteristieken zijn deze gebieden uit de multibeambestanden verwijderd. 
 
3.1.5 Inspectie van duinvoorkomens 
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Figuur 6 De richting van de multibeamscans op 19 januari
2004 ’s middags. 
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Figuur 7  Hoogtemodel van de IJsselkop op 19 januari 2004
(piekafvoer) na verwijdering van de grootschalige
variatie in bodemligging. Er is geen schaduwering
toegepast. 
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 De duinvoorkomens op de IJsselkop zijn nog verder onderzocht door de bodemliggingskaarten 
van de afzonderlijke metingen van elkaar af te trekken. Zo ontstonden kaarten die de hoeveelheid 
erosie en sedimentatie tussen twee metingen aangaven (fig. 8a). Op de kaarten zijn dezelfde 
kleine duinen te zien als in figuur 7, maar de witte plekken in figuur 8a duiden er echter op dat er 
nog een ander, grootschaliger erosie- en sedimentatiepatroon aanwezig was. 

Dit patroon is beter zichtbaar gemaakt door opnieuw de hoeveelheid erosie en sedimentatie per 
cel te berekenen, maar nu niet op basis van de lokale bodemliggingskaarten, maar op basis van de 
kaarten met de gemiddelde bodemligging. Dit is gebeurd voor alle multibeammetingen (een 
voorbeeld is weergegeven in figuur 8b). Uit de kaarten blijkt dat er in het Pannerdensch Kanaal en 
de Nederrijn een afwisseling voorkwam van erosie- en sedimentatieplekken met een diameter van 
ongeveer 50 meter. Dit waren grootschalige beddingvormen waarop de duinen die in figuur 7 
zichtbaar zijn, waren gesuperponeerd. De grote beddingvormen hadden een lengte van ongeveer 
100 meter (2 x 50 m), hetgeen ongeveer correspondeert met de afstand tussen de kribkoppen 
(gemiddeld 125 m). De beddingvormen hadden een hoogte van enkele decimeters en een 
verplaatsingssnelheid van ongeveer 5 meter per dag.  

 
3.1.6 Bepaling van de ligging en afmetingen van de duinen 

 
Om de afmetingen van de duinen op de IJsselkop te bepalen is gebruikt gemaakt van het 
programma DT2D versie 3.0 (Wesseling & Wilbers 2000, Wilbers 2001). Met dit programma is een 
groot aantal parallelle lengteprofielen (lodingen) gevormd uit de driedimensionale multibeamdata. 
Omdat in de vorige paragraaf is gebleken dat de duinen vrij klein waren op de IJsselkop, is 
besloten zo min mogelijk datareductie toe te passen bij de vorming van de lodingen en de 
datadichtheid in de lodingen zo groot mogelijk te maken (fig. 9, bijlage 2). 
 

 

Figuur 3.6  Sedimentatie en erosie in het Pannerdensch Kanaal tussen 19-01-04 en 22-02-04 berekend op 
basis van a) de lokale bodemhoogtekaarten b) de kaarten met de gemiddelde bodemligging. 
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Voor iedere loding is een lopend gemiddelde berekend, 
waarna elk deel van een loding dat lager lag dan dit lopend 
gemiddelde beschouwd is als de trog van een duin. De diepste 
punten uit de troggen zijn verbonden om de duinbases te 
verkrijgen (fig. 10). Deze duinbases zijn vervolgens 
beschouwd als het duinoppervlak van een tweede duinlaag. 
Door hierdoor opnieuw een lopend gemiddelde te berekenen, 
zijn ook de duinen in deze tweede duinlaag gelokaliseerd. 
  DT2D heeft van alle duinen in beide duinlagen 

ing tot andere ‘dune tracking’-software vraagt 
DT2

n of de migratie berekend zou worden op basis van 
twe

automatisch een groot aantal kenmerken berekend, zoals het 
aantal meetpunten per duin, de duinlengte (Λ), de duinhoogte 
(Δ), het duinoppervlak (A) en de helling van de loef- (Sloef) en 
de lijzijde (Slij) (zie de definitieschets in figuur 11). Ook is de 
migratie van de duinen berekend. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de kruiscorrelatietechniek (Wilbers & Kleinhans 1999). Dit 
gebeurde niet per afzonderlijke duin, maar voor elke loding in 
zijn geheel.   

In verhoud
D 3.0 relatief weinig ‘expert-knowledge’ van de gebruiker. 

Toch moesten een aantal subjectieve beslissingen genomen 
worden die veel invloed hebben op de resultaten. In de eerste 
plaats moest de lengte van de lodingen bepaald worden. Hoe 
langer een loding, hoe betrouwbaarder het berekende loding-
gemiddelde sedimenttransport, maar hoe minder informatie 
er beschikbaar is over de longitudinale variatie in transport. 
Er is gekozen voor een lodinglengte van 400 meter. Om dit te 
bereiken zijn de multibeamdata opgedeeld in trajecten van 
400 meter lang (fig. 12). De data direct rond het splitsingspunt zijn buiten beschouwing gelaten, 
omdat DT2D hier waarschijnlijk geen correcte duinkarakteristieken kan berekenen. 

In de tweede plaats moest besloten worde

3.1

2.1

5.3 5.1 5.0

3.0
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Figuur 9 Het aantal punten per 
meter lengte (= ‘effec-
tieve puntendichtheid’) 
in de lodingen ge-
vormd uit de multi-
beambestanden van 
november 2002 en 
januari 2004. (+ 
stroomopwaarts;   - 
stroomafwaarts). 

e overlappende (20 minuten na elkaar gemeten) dataraaien, of op basis van twee identieke 
(enkele uren na elkaar gemeten) dataraaien. Slechts één van beide methoden kon juiste resultaten 
opleveren, omdat de migratiesnelheid alleen correct berekend kan worden als de duinen tussen de 
twee metingen minstens 10% en maximaal 90% van hun duinlengte verschoven zijn. Op basis van 
enkele proefanalyses is besloten de migratie te berekenen op basis van twee identieke dataraaien, 
want de duinen rond de IJsselkop bewogen zo langzaam dat gebruik van de overlappende 
metingen geen goede resultaten opleverde.  

Sloef Slij

H

V

L

Figuur 5. Definitie van de duinkarakteristieken (naar: Wilbers 1997). Zie de tekst voor de verklaring van 
                 de symbolen.

Migratierichting 

Figuur 3.8   Definitie van de duineigenschappen (naar Wilbers 1997). Zie de tekst voor de verklaring
van de symbolen. 
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I  IJssel km 879.6 - 880.0
441500

 IJssel km 879.2 - 879.6

  

Ten derde moest besloten worden hoe de eerste en tweede duinlaag die door DT2D berekend 
zijn, geïnterpreteerd zouden worden. Op grond §3.1.5 zou men verwachten dat de eerste duinlaag 
de duinen met een lengte van circa 6 meter bevatte en de tweede duinlaag de grote 
beddingvormen met een lengte 100 meter. Dit was echter niet altijd het geval. Soms bevatte de 
eerste duinlaag kleine beddingvormpjes (max. 2.5 meter lang) die over de 6 meter lange duinen 
voortbewogen. In deze gevallen kwamen de 6 meter lange duinen terecht in de tweede duinlaag. 
In een aantal gevallen bleek dat de gesuperponeerde, kleine beddingvormpjes slechts bestonden 
uit drie datapunten (twee troggen en een top). Dit waren geen echte beddingvormen, maar 
‘ruisvormen’: schijnbare beddingvormpjes ten gevolge van stochastische meetfouten (ruis) in de 
multibeamdata. Vooral aan het begin en eind van de afvoergolven was de ruis (circa 2 cm) relatief 
groot ten opzichte van de duinhoogte en heeft DT2D de ruis plaatselijk als aparte beddingvormen 
geïdentificeerd (fig. 13 en Frings 2002). Als de eerste duinlaag vooral bestond uit dergelijke 
ruisvormen, dan waren de 6 meter lange duinen vooral aanwezig in de tweede duinlaag. De 100 
meter lange beddingvormen zijn dan in het geheel niet geïdentificeerd. Ook als er geen 
ruisvormpjes voorkwamen, is de kans klein dat de 100 meter lange beddingvormen goed 
gedetermineerd zijn. Een riviertrajectlengte van 400 meter was namelijk veel te klein was om deze 
100 meter lange bodemvormen te kunnen 
identificeren. Daarom is besloten de 100 meter lange 
beddingvormen in deze studie niet nader te 
onderzoeken.  
 De meest belangrijke beslissing die genomen 
moest worden, schuilde in de verwijdering van de  
beddingvormen waarvan DT2D de karakteristieken 
niet juist bepaald heeft. In de volgende paragraaf 
wordt hier nader op ingegaan. 
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Figuur 12 Trajectindeling van de multibeambestanden.  Traject I is in de analyse van de 2002-metingen
niet apart onderscheiden. De data direct rond het splitsingspunt zijn buiten beschouwing gelaten 

Figuur 13 Het ontstaan van kleine,
onjuiste beddingvormen
als gevolg van ruis. 



3.1.7 Verwijdering van onjuiste en onnauwkeurig gemeten duinen 
 

Hoewel in sommige gevallen de gehele eerste duinlaag bestond uit ruisvormen, was het doorgaans 
zo dat in de eerste duinlaag zowel echte duinen als ruisvormen voorkwamen. Om de ruisvormen uit 
de dataset te verwijderen zijn een minimale hoogte en lengte vastgesteld die een beddingvorm 
moest hebben om een duin genoemd te worden. Voor de minimale duinhoogte is 4 centimeter 
genomen (tweemaal de ruis), voor de minimale lengte 1 meter.  
 Bij de keus voor een minimale duinlengte van 1 meter is als uitgangspunt genomen dat zo min 
mogelijk echte duinen verwijderd mochten worden, terwijl zo veel mogelijk ruisvormen verwijderd 
moesten worden. Om te voorkomen dat echte duinen verwijderd werden, zou heel goed een 
minimale duinlengte van 0.5 meter genomen kunnen zijn. Omdat de gemiddelde duinlengte rond 
de IJsselkop ongeveer 6 meter bedroeg is het namelijk onwaarschijnlijk dat er veel duinen 
voorkwamen die korter waren dan 0.5 meter. Om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk 
ruisvormen verwijderd werden, zou het beste voor een minimale duinlengte van 2 meter gekozen 
kunnen zijn, want een lengte van 2 meter correspondeert met een duinhoogte van 4 centimeter 
(fig. 5.1). Als middenweg tussen een minimale duinlengte van 0.5 en 2 meter is hier gekozen voor 
een minimale duinlengte van 1.0 meter. Het criterium van een minimale duinlengte van 1 meter 
correspondeert ook redelijk met de detectienauwkeurigheid van DT2D. Een duin moet minimaal 
bedekt zijn met 3 meetpunten voordat hij geïdentificeerd kan worden door DT2D. In bijlage 3 is 
voor een aantal duinlengtes berekend hoe groot de kans is dat de duinen bedekt zijn door 
minimaal 3 meetpunten. Deze kans bedraagt 49% voor duinen van 0.5 meter, 79% voor duinen 
van 1 meter, 91% voor duinen van 1.5 meter en 97% voor duinen van 2 meter lengte. Bij een 
minimum duinlengte van 1 meter worden dus de meeste echte duinen correct geïdentificeerd door 
DT2D.  
 In de multibeamdata kwamen lokaal ook grotere meetfouten voor. Als zo’n grote meetfout door 
DT2D tot een aparte beddingvorm is gemaakt, dan is deze beddingvorm reeds met het hierboven 
beschreven duinlengtecriterium verwijderd. Soms is een multibeamdatapunt met een meetfout 
echter niet tot een zelfstandige beddingvorm gemaakt, maar is hij opgenomen in een echte duin. 
De resulterende beddingvorm was dan veel hoger dan de werkelijke duin. Om dergelijke vormen te 
kunnen verwijderen is gebruik gemaakt van een statistische methode. Alle beddingvormen 
waarvan de hoogte meer dan 2.57 standaarddeviaties aflag van het gemiddelde voor die meting, 
zijn verwijderd. De kans dat deze vormen tot hetzelfde duintype behoorden als de overige duinen 
in die meting, is kleiner dan 1%.  
 De betrouwbaarheid van de duinkarakteristieken die door DT2D berekend zijn, is afhankelijk 
van het aantal meetpunten waaruit een duin bestond. Hoe meer punten er op een duin gemeten 
zijn, hoe waarschijnlijker het is dat de duinkarakteristieken juist bepaald zijn. Daarom wordt vaak 
een minimum gesteld aan het aantal punten waaruit een duin moet bestaan. Wilbers (1997) ging 
ijvoorbeeld uit van een minimum van 10 punten. Het is echter beter rekening te houden met de 

dui

i.e. 0.5*1*0.04 = 0.02 m2). Met de 
r 29% van de door DT2D geïdentificeerde 

ten multibeammeetraaien en 13% in de 
meten meetraaien. Het grootste deel hiervan kwam voor rekening van het 

i dere criteria verwijderden elk maximaal 1-

b
nlengte. Tien meetpunten op een duin van 2 meter lengte is immers veel nauwkeuriger dan tien 

meetpunten op een duin van 30 meter lengte. In het laatste geval zou het namelijk kunnen gaan 
om enkele losse duinen die niet afzonderlijk onderscheiden zijn omdat er geen bodempeiling op de 
plaats van de tussenliggende trog is gedaan. Om onnauwkeurig gemeten beddingvormen te 
verwijderen uit de multibeamdatasets van de IJsselkop is daarom het volgende criterium 
gehanteerd: alle duinen waarvan de gemiddelde afstand tussen twee meetpunten groter was dan 
één meter, zijn verwijderd. Een duin van 2 meter lang moest dus uit minimaal 3 meetpunten 
bestaan, terwijl voor een duin van 30 meter lengte een minimum van 31 punten gold. 

Ook dit criterium was echter niet optimaal. Een duin van 30 meter die bestond uit 30 
meetpunten in de eerste 15 meter en één punt in de laatste meter, werd namelijk niet verwijderd, 
terwijl het toch goed mogelijk is dat deze beddingvorm in werkelijkheid uit enkele duinen bestond. 
Om dergelijke vormen toch te kunnen verwijderen is opnieuw gebruik gemaakt van een statistische 
methode. Alle beddingvormen waarvan de lengte meer dan 2.57 standaarddeviaties aflag van het 
gemiddelde voor die meting, zijn verwijderd. De bijbehorende kans dat deze vormen tot hetzelfde 
duintype behoorden als de overige duinen in die meting, is kleiner dan 1%.  

Tot slot zijn ook de duinen verwijderd waarvan het oppervlak kleiner was dan 0.5 maal de  
minimale duinlengte maal de minimale duinhoogte (
verschillende verwijderingscriteria is in totaal ongevee
beddingvormen verwijderd in de stroomopwaarts geme
stroomafwaarts ge
du nlengtecriterium (dat als eerste is toegepast); de an
2%. 
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3.1.8 Ruiscorrectie 
 

Na de verwijdering van de onjuiste en onnauwkeurig gemeten vormen bevatten de lodingen 
waarschijnlijk nauwelijks nog vormen die uitsluitend bestonden uit ruis. Elk meetpunt in een 
multibeamdataset bevat echter ruis (een stochastische meetfout van circa 2 centimeter). Omdat de 
meetfout stochastisch is, is de kans dat de werkelijke hoogte van het meetpunt overschat wordt, 
even groot als de kans dat de werkelijke hoogte van het meetpunt onderschat wordt. Deze 

te levert de aanwezigheid 

e

le duinbasis 
heb

Na 

 waren een aantal lodingen waarin zoveel onjuiste vormen voorkwamen (>15 %), dat na 
verwijdering van deze vormen niet genoeg duinen meer overbleven om betrouwbare gemiddelde 
waarden van de duinlengte, duinhoogte en vormfactor te berekenen. In deze gevallen is de 
vormfactor gelijk gesteld aan het gemiddelde van de omliggende (wel bekende waarden) en zijn de 
duinlengte en duinhoogte geschat door lineaire interpolatie tussen de omliggende lodingen. Als dat 

stochastische meetfout leidt echter tot een systematische overschatting van de duinhoogte als de 
meetdichtheid hoog is. Dat komt omdat DT2D een ander punt als top neemt indien het meetpunt 
dat op de plaats van de werkelijke top lag door de ruis lager is komen te liggen. Het meetpunt ter 
plaatse van de oorspronkelijke top 
is dan namelijk niet langer het 
hoogste punt van de duin. Evenzo 
geldt dat voor de troggen andere 
punten genomen worden als de 
meetpunten in de buurt van de 
werkelijke troggen door de ruis 
lager zijn komen te liggen. 

Bij hoge meetdichtheden geldt 
dat het verschil in hoogte tussen de 
werkelijke duin en de duin met ruis 
gelijk is aan tweemaal de ruis (zie 
figuur 14). Naast fouten in de 
duinhoog

Ruis

= w erkelijke duin

= duin met ruis
van ruis ook kleine fouten in andere 
duinkarakteristieken op. Voor het 
duinoppervlak geldt dat het verschil 
tussen de berekende waarde en de 
werkelijke waarde gelijk is aan 
éénmaal de ruis maal de lengte van 
de duin, zoals blijkt uit figuur 14. 
De lengte zelf wordt nauwelijks 
beïnvloed door de ruis in d

Figuur 14  De invloed van ruis op de duinafmetingen.  

Tabel 1  Correctie voor de ruis in de metingen
(Frings 2002). Het subscript ‘r’ duidt op
originele, nog niet  gecorrigeerde karakte-
ristieken. De grootte van de ruis (2 cm) is 

metingen. Door de ruis kunnen wel 
de locaties van de troggen 
veranderen, waardoor ook de 
duinlengte verandert, maar de 
overschatting van de lengte van de 
ene duin is gelijk aan de 
onderschatting van de lengte van 
de volgende duin in die loding. Voor 
de migratiesnelheid geldt eveneens 
dat er geen systematische fout optreedt als gevolg van de ruis. 

Om te corrigeren voor de systematische meetfouten in de IJsselkopdata die het gevolg zijn van 
ruis, zijn de correcties uit tabel 3.1 toegepast (Frings 2002). Deze correcties zijn in principe alleen 
geldig voor duinen die uit een groot aantal meetpunten bestaan en een horizonta

aangegeven met ‘R’.  

Duinkarakteris tiek Berekening
Hoogte (Δ  ) Δ r  - 2 R
Oppervlak (A) A r - Λ .  R
Migratiesnelheid (c d .) Geen correctie
Lengte (Λ ) Geen correctie

ben. Bij duinen met weinig meetpunten leveren de toegepaste ruiscorrecties een 
onderschatting van de duinkarakteristieken op. Ook bij duinen met een hellende duinbasis leveren 
de toegepaste ruiscorrecties een  (kleine) onderschatting van de duinkarakteristieken op. 

 
 

3.1.9 Berekening van gemiddelden 
 
de verwijdering van de foutieve beddingvormen en de ruis, zijn de duinspecifieke waarden voor 

de duinhoogte, duinlengte en vormfactor omgerekend naar lodinggemiddelde waarden. Bij de 
berekening van deze lodinggemiddelden is gebruik gemaakt van het rekenkundig gemiddelde en 
niet van het loggemiddelde (zoals in Frings 2002, 2003) of het gewogen gemiddelde (waarbij 
gewogen wordt op basis van de duinlengte). Een beargumentatie van deze keus is te vinden in 
bijlage 4.  

Er
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niet mogelijk was, bijvoorbeeld als er geen lineair verloop was van de duinkarakteristieken over de 
rivi breedte, zijn de gemiddelde duinkarakteristieken handmatig berekend op basis van visuele 

 reeds als 
chter een 

tiewaarden 
sprake was 

ven op de 
 dan de

, ook al 
 vaak hoofdverant-

woo port. Voor 
2D wel een 

e 
 ander 
elijk was, 

poleerd op 
el bekende 
 dan is de 
d van de 
n migratievoorspellers (zie bijlage 5). Als aan de rand van de 
en, was noch interpolatie, noch gebruik van de voorspellers 

jn hier namelijk niet geldig, zie bijlage 5). Daarom is de 
rapolatie.  
 van de multibeamapparatuur op 19 januari (§3.1.4) waren 

uist. Er was sprake van een systematische variatie in 
n de rivier (fig. 15). De pieken correspondeerden met de 

6) en de dalen met de rechterzijde van de multibeamscans. 
esnelheden die zijn berekend voor de centra van de 

schip) juist zijn, is aangenomen dat de werkelijke laterale 
eveer overeenkomt met het lopend gemiddelde door de 

iddelde waarde voor de duinlengte, duinhoogte, vormfactor 
 het lodinggemiddelde sedimenttransport berekend. (Het was 
van afzonderlijke duinen te berekenen, omdat DT2D geen  

ekenen.) De lodinggemiddelde 
sedi

er
inspectie van de lodingen. In sommige gevallen was het ook mogelijk de gemiddelde 
duinkarakteristieken te bepalen op grond van een ander multibeamdatabestand. (In principe zijn 
de duinkarakteristieken altijd berekend uit bodemhoogtegegevens die vrijwel loodrecht onder het 
meetschip zijn gemeten. Omdat tijdens de metingen met overlap gevaren is, was het echter vaak 
ook mogelijk de duinkarakteristieken te bepalen uit bodemhoogtegegevens uit een ander 
multibeamdatabestand. Omdat deze bodemhoogtegegevens onder een hoek zijn gemeten, zijn ze 
per definite minder nauwkeurig, maar ze konden ‘in geval van nood’ natuurlijk wel gebruikt worden 
om de gemiddelde duinkarakteristieken te bepalen.) 

De migratiesnelheid is door DT2D
lodinggemiddelde bepaald. Er was e
aantal lodingen waarvoor de migra
niet juist waren, bijvoorbeeld als er 
van superpositie van kleine duintjes bo
grotere duinen. DT2D berekende
migratiesnelheid van de grote duinen
waren de kleine duintjes

 

rdelijk voor het sedimenttrans
deze lodingen is eerst gekeken of DT
goede migratie kan berekenen met d
bodemhoogtegegevens in een
multibeambestand. Als dat niet mog
dan is de migratiesnelheid geïnter
basis van de twee dichtstbijzijnde, w
waarden. Was dit ook niet mogelijk,
migratiesnelheid geschat op gron
duinhoogte of –lengte aan de hand va
duinenstrook migratiewaarden ontbrak
mogelijk (de migratievoorspellers zi
migratiesnelheid hier geschat door ext

Als gevolg van de foute installatie
de migratiesnelheden voor deze dag onj
migratiesnelheid over de breedte va
linkerzijde van de multibeamscans (fig. 
Omdat aangenomen wordt dat de migrati
multibeamscans (recht onder het meet
verdeling in migratiesnelheden ong
migratiesnelheden van DT2D. 

Nadat voor alle lodingen een gem
en migratiesnelheid verkregen was, is
niet mogelijk het sedimenttransport 
migratiesnelheden van afzonderlijke duinen kan ber
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Figuur 15  De door DT2D bepaalde (foutieve)
migratiesnelheid op 19 januari 2004 en
de geschatte migratiesnelheid (vb. uit
riviertra . ject D)

menttransporten zijn vervolgens geïntegreerd tot een totaaltransport over de rivierbreedte. 
Daarbij is ervan uitgegaan dat er buiten de duinenstrook geen transport plaatsvond. Verder zijn 
ook de breedtegemiddelde duinlengte, duinhoogte, migratiesnelheid en vormfactor bepaald. Van al 
deze waarden is tevens de onzekerheidsmarge bepaald (zie bijlage 6). 
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3.2 Bodemtransport uit Delft Nile  Samplermetingen 
 
3.2.1 Inleiding 
 
Om de grootte van het bodemtransport op de IJsselkop te bepalen, zijn naast de bodempeilingen 
ook directe transportmetingen verricht met een Delft Nile Sampler (DNS). Deze metingen waren 
veel arbeidsintensiever en ze gaven geen gebiedsdekkende informatie, maar ze konden wèl 
gebruikt worden om de transportberekeningen op basis van de bodempeilingen te controleren. Ook  
kon zo de samenstelling van het transportmateriaal
onmogelijk w

 bepaald worden, iets wat met bodempeilingen 
as. 

etingen beschreven (§3.2.2). Daarna volgt een 
ng van de manier waarop het totaal transport 

rd tijdens de afvoergolf van januari 2004 en 
4 met het meetschip de ‘Conrad’ (fig. 16). De 

 zijn verricht op dezelfde dagen als ook de 
ag is het bodemtransport gemeten in het 

 878.0 en wel op 5 posities verdeeld over de 
de as). 

verricht tijdens drie opeenvolgende dagen met 
nde (op de IJssel). Eerst is gemeten in het 

5 locaties verdeeld over de breedte van de 
Jssel op kilometer 879.0, steeds op drie locaties 

Bij de bodemtransportmetingen is gebruik gemaakt van de ‘Delft Nile Sampler’, die is 
ontwikkeld door Van Rijn & Gaweesh (1992, Gaweesh & Van Rijn 1994). Deze is beter dan de veel 
gebruikte ‘Helly Smith’ omdat hij beter op de bodem aansluit (er is geen oploopklepje) en omdat 
het gemeten transport beter overeenkomt met het werkelijke transport (calibratiefactor 1 ± 0.1, 
zie Kleinhans & Ten Brinke 2001, Van Rijn & Gaweesh 1992). De Delft Nile Sampler bestaat uit een 
vangopening met daarachter een netje waarin het over de bodem bewegende sediment wordt 
opgevangen. Het geheel is gemonteerd in een verzwaarde vis die ervoor zorgt dat de vangopening 
altijd parallel aan de stroming op de bodem terecht komt (foto 2).  

Om het bodemtransport op een bepaalde locatie te bepalen is de Delft Nile Sampler met een 
lier op de rivierbodem gezet. Na enkele minuten is het apparaat weer aan boord van het meetschip 
gehesen, waarna het volume sediment in het vangnetje bepaald is. Dit alles is enkele keren 
herhaald om de invloed van kleinschalige variabiliteit uit te schakelen. Elke Delft Nile 
Samplermeting bestond dus uit meerdere vangsten. De tijdsduur van een vangst varieerde van 1 

In de volgende paragrafen worden eerst de m
inspectie van de meetgegevens en een beschrijvi
berekend is (§3.2.3). 

 
3.2.2 Metingen 
 
De directe bodemtransportmetingen zijn uitgevoe
tijdens de laagwaterperiode van september 200
metingen tijdens de afvoergolf van januari 2004
bodempeilingen zijn verricht. Op elke meetd
Pannerdensch Kanaal ter hoogte van rivierkilometer
breedte van de rivier (-46, -21, 4, 29 en 54 meter van 

De metingen tijdens de laagwaterperiode zijn 
een vrij constante afvoer van 295 m3 per seco
Pannerdensch Kanaal (km 878.0), wederom op de 
rivier. Daarna is gemeten in de Nederrijn en in de I
verdeeld over de breedte van de rivier (Nederrijn: -26, 4 en 34 meter van de as; IJssel: -12, 12 en 
20 meter van de as). 
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Figuur 16  Bodemtransportmetingen met de Delft Nile Sampler en zwevend transportmetingen op de
IJsselkop. 
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minuut ij hoge transportsnelheden tot 30 minuten bij lage transportsnelheden, terwijl het a
angste  tijdens een meting varieerde van 20 (bij hoge transportsnelheden) tot 2 (bij l

 b antal 
n age 

 te bepalen of de 
oord zijn door sediment dat 

pwoelde als de Delft Nile Sampler op de bodem 

atie en meetdag zijn drie
bul

vangsten. Van deze 
bul s in het Fysisch Geografisch 

de Universiteit Utrecht de 
orrelgrootteverdeling bepaald met behulp van 

ansport 

v
transportsnelheden). Om
meetwaarden verst
o
landde, zijn ook zogenaamde nulmetingen 
uitgevoerd. Daarbij werd de Delft Nile Sampler 5 
keer achter elkaar vlug op de bodem gezet en 
weer opgehaald, waarna het volume sediment in 
het vangnetje gemeten is. 

Per meetloc  
kmonsters van 1 liter genomen uit de totale 

hoeveelheid sediment die werd verzameld tijdens 
de afzonderlijke 

kmonsters i
Laboratorium van 
k
zeefanalyse. Hiervoor is door Rijkswaterstaat 
RIZA een aparte opdracht verstrekt (nrs. 
8041388, 8041672).  

 
 

3.2.3 Data-inspectie en berekening van het totaal tr
 

Eerst zijn de volumes sediment van de afzonderlijke vangsten omgerekend naar 
bodemtransporten:  

 

 ,

1 3600 24
1.00b vangst

V
q
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⋅
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Δ

 
0.000

Waarbij qb,vangst het instantane bodemtransport per meter 
sediment in het vangnetje [ml], Δt de tijdsperiode waarin de De
[s] en B de breedte van de vangmond [0.098 m].  

Voor elke meetlocatie is vervolgens de frequentieverdeling 
van de gemeten transporten opgesteld. Een voorbeeld is 
weergegeven in figuur 17. Vrijwel alle frequentieverdelingen 
hadden een rechts-asymmetrische vorm met veel lage
transporten en sporadisch een hoog transport. Het is mogelijk 
dat deze hoge transportwaarden het gevolg zijn van het 
opwoelen of meescheppen van bodemmateriaal tijdens het 
landen of ophalen van de Delft Nile Sampler. Waarschijnlijk is 
dit echter niet. De frequentieverdelingen van de gemeten 
bodemtransporten komen namelijk sterk overeen met de 
theoretische frequentieverdeling voor bodemtransport van 
Hamamori (1962, zie bijlage 7). Deze theoretische 
frequentieverdeling gaat ervan uit dat het bodemtransport 
plaatsvindt door kleine secundaire duintjes die over de 
loefzijde van de grotere duinen bewegen, iets wat op de 
IJsselkop inderdaad het geval was (zie §4.1.2-4.1.4). 

e nulmetingen geven óók informatie over het al dan niet 
me

terpreteerd te worden als de 
gem

 
breedte [m2/dag], V het volume 
lft Nile Sampler op de bodem stond 

 

D
escheppen van bodemmateriaal tijdens het landen en ophalen van de Delft Nile Sampler. In 

figuur 18 is het volume sediment gevangen tijdens een nulmeting (V0) [ml] uitgezet tegen de 
gemiddelde vangst op een meetlocatie (Vgem) [ml] per tijdseenheid Δt [s]. De meeste punten liggen 
op een rechte lijn met als vergelijking: 
 
 V0 = 14.71 Vgem/Δt 

 

De richtingcoëfficiënt heeft als eenheid ‘seconde’ en dient geïn
iddelde tijd dat de Delft Nile Sampler tijdens een nulmeting op de grond stond. Deze bedroeg 

dus blijkbaar 14.71 seconde (ofwel 5 maal 2.9 seconde), hetgeen heel realistisch is. Opvallend is 
dat de regressielijn in figuur 18 recht door de oorsprong van de grafiek gaat, hetgeen betekent dat 
de nulvangsten geen meegeschept bodemmateriaal bevatten. Als er namelijk bodemmateriaal zou 
zijn meegeschept,  zou  de  regressielijn niet door de oorsprong gaan, maar de verticale as snijden 
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Foto 2  De Delft Nile Sampler in actie op de
IJsselkop (foto: Bolwidt, RIZA). 
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Figuur 17 Frequentieverdeling  van
de gemeten transporten
(incl. poriën) op 29
januari 2004, Panner-
densch Kanaal km 878.0 



bij een waarde gelijk aan 5 maal 
het volume sediment dat 
meegeschept werd tijdens het 
ophalen en landen van de Delft 
Nile Sampler. In figuur 18 zijn 4 
extreem hoge nulvangsten te 
zien (circa 340 ml). Waarschijn-
lijk bevatten deze deze nulvang-
sten wèl meegeschept bodem-
materiaal, maar dat hoeft niet. 
Als

ling van Hamamori (1962). 
gereerde dat de spudpaal die gebruikt werd om te voorkomen dat het schip 

tijdens de metingen op één locatie afdreef, ervoor zorgde dat het volume sediment in het 
vangnetje steeds kleiner werd naarmate het schip langer op dezelfde locatie lag. Dit is onderzocht 

 systematische 
verandering in vangst op te treden, zodat de invloed van de spudpaal waarschijnlijk 

zonderlijke vangsten blijkbaar geen systematische meetfouten bevatten, 
konden de bijbehorende transporten (qb,vangst) eenvoudig gemiddeld worden om het gemiddelde 

port op een meetlocatie te verkrijgen. Deze locatiespecifieke transporten (qb) zijn 
ervolgens geïntegreerd over de rivierbreedte tot het totaal transport over de rivierbreedte 

(qb, ). Voor het Pannerdensch Kanaal is dit gebeurd door de rivierbreedte op te delen in 5 
n d

is 
agen is ook de onzekerheid in het 
e staat beschreven in bijlage 8. 
het bodemtransportmateriaal per 
ddelde te berekenen van de 

bij de weging plaatsvond op basis 
delde korrelgrootteverdelingen zijn 

vierbreedte, om de gemiddelde 
oergolf te verkrijgen. Hierbij is 

 aangenomen wordt dat de 
Delft Nile Sampler tijdens de 
nulmetingen 14.71 seconde op 
de bodem stond, dan komt een 
nulvangst van 340 milliliter 
overeen met een bodemtransport 
van 20 m2 per dag. Dit is een vrij 
hoge waarde, maar niet 
onmogelijk volgens de theoretische frequentieverde
 De meetdienst sug
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lmetingen met de Delft Nile Sampler tijdens deFiguur 18 Nu  
afvoergolf van januari 2004.  

aan de hand van de metingen van januari 2004 (fig. 19). Hierin bleek geen

verwaarloosbaar was. 
Aangezien de af

bodemtrans
v

totaal

subsecties e e gemeten transporten geldig te achten voor de hele sectie (midsectiemethode; zie 
figuur 20). Daarbij is ervan uitgegaan dat de transportvoerende breedte van het Pannerdensch 
Kanaal gelijk is aan 130 meter. Voor de IJssel en de Nederrijn is een soortgelijke werkwijze 
gevolgd, maar nu met 3 subsecties. De transportvoerend
gelijkgesteld aan respectievelijk 70 en 90 meter. Voor alle meetd
bepaalde sedimenttransport geschat. De hierbij gevolgde method

Voor elke meetlocatie is de gemiddelde samenstelling van 
meetdag bepaald. Dat is gedaan door een gewogen gemi
korrelgrootteverdelingen van de afzonderlijke meetdagen, waar
van de grootte van de transporten op die dagen. Deze daggemid
opnieuw gemiddeld, nu over de hele afvoergolfen over de ri
samenstelling van het bodemtransportmateriaal over de afv
wederom gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde. 
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Figuur 19 Verandering in de vang-
sten met de Delft Nile
Sampler gedurende de
periode dat het meetschip

Figuur 20 Schematische weergave van de
midsectiemethode, gebruikt om
de gemeten bodemtransporten te
integreren over de rivierbreedte. 
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3.3 Zwevend transpor
 
3.3.1 Inleiding 
 
Hoewel de aanwezigheid van duine
springt dan het zwevend tran
sedimenttransport plaats door bodemd
transport kan onderverdeeld 
‘spoeltransport’. In dit rapport wo
transport van bodemmateriaal. E
informatie geeft over de grootte 
transport daarom op een beperkt aa
gemeten, waarna de metingen geïn

In de volgende paragrafen wo
uitgevoerd bij de IJsselkop (§3.3.2) en o
integreren over de waterkolom en o

 
3.3.2 Metingen 

t 

n ervoor zorgt dat het bodemtransport veel meer in het oog 
sport, vindt in veel rivieren het grootste deel van het 

eeltjes die zwevend door de waterkolom bewegen. Zwevend 
worden in ‘zwevend transport van bodemmateriaal’ en 

rdt met de term ‘zwevend transport’ alleen gedoeld op het 
r bestaat geen meetmethode die direct gebiedsdekkende 
van dit zwevend transport. Doorgaans wordt het zwevend 
ntal locaties en op een beperkt aantal punten in de waterkolom 

tegreerd worden over de waterkolom en over de rivierbreedte. 
rdt ingegaan op de zwevend transportmetingen die zijn 

p de methode die gebruikt is om de puntmetingen te 
ver de rivierbreedte (§3.3.3). 

lfde meetschip. 

 
Metingen van het zwevend transport op de IJsselkop hebben plaatsgevonden tijdens de 
hoogwaterperiode van januari 2004 en de laagwaterperiode van september 2004. Een overzicht 
van de meetdagen is te vinden in figuur 16; een overzicht van de meetlocaties staat in tabel 2. De 
zwevend transportmetingen zijn steeds tegelijkertijd met de directe bodemtransportmetingen 
uitgevoerd vanaf hetze

Voor de zwevend transportmetingen is gebruik gemaakt van een ‘Akoestische Zand Transport 
Meter’ (AZTM). Deze bestaat uit een meetframe met daarop een geluidsbron, twee sensoren en 
een schijnsensor gemonteerd (foto 3). De geluidsintensiteit die wordt gemeten door de sensoren is 
een maat voor de zwevend sedimentconcentratie in het water. Door de sedimentconcentratie te 
vermenigvuldigen met de snelheid van de sedimentdeeltjes (die ook door de AZTM gemeten 
wordt), wordt dan een waarde voor de grootte van het zwevend transport verkregen. De AZTM is 
oorspronkelijk ontworpen voor vrij uniform en afgerond zand met een diameter van ongeveer 250 
micrometer en concentraties van meer dan 20 milligram per liter. Het sediment bij de IJsselkop 

Foto 3 De AZTM in het Pannerdensch Kanaal. In de
inzet zijn de sensoren te zien. De slang was
verbonden met het Pomp Filter Systeem (foto:
Frings, Universiteit Utrecht; Oosterhof,
Rijkswaterstaat DON). 

Aanvoer van 
rivierwater 

Filter 

Foto 4 Het Pomp Filter Systeem aan
boord van het meetschip
tijdens de IJsselkopmetingen
(foto: Bolwidt, RIZA). 

Tabel 2 Zwevend transportmetingen op de IJsselkop. (NB In elke meetverticaal zijn 3 metingen verricht
op circa 20 cm boven de bodem, 3 metingen op circa 50 cm boven de bodem, 3 metingen op
circa 100 cm boven de bodem en verder 1 meting na elke 100 cm tot aan het wateroppervlak.) 

Periode Rivier Rivierkm Aantal meetdagen Aantal meetverticalen per meetdag
Januari 2004 Pannerdensch Kanaal 878.0 5 5    (op -54, -26, -4, 21 en 46 meter van de as)
September 2004 Pannerdensch Kanaal 878.0 1 5    (op -54, -26, -4, 21 en 46 meter van de as)
September 2004 Nederrijn 879.0 1 3    (op -34, -4 en 26 meter van de as)
September 2004 IJssel 879.0 1 2    (op -20 en 12 meter van de as)
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was echter grover, bimodaler en hoekige
emeten transportwaarden bij de IJsse

r, terwijl de concentraties soms veel lager waren, dus de 
lkop zouden eigenlijk gecorrigeerd moeten worden voor 

everschillen. Dit was echter niet mogelijk bij gebrek aan goede 
nmin gecorrigeerd voor het slibgehalte van het water, maar er wordt verwacht 

at de invloed van slib verwaarloosbaar is. 

e te integreren over de hele 
waterkolom. Kleinhans (1996, 2002) gebruikte verschillende functies waaronder de volgende: 

q  = b  ln(z) + b   

en niet te voldoen.  

het wateroppervlak en nabij de bedding geschat worden, omdat hier geen metingen zijn verricht. 
Dit was vanzelfsprekend niet mogelijk door een functie te fitten door de gemeten transporten en 
deze functie te extrapoleren, omdat het transport geen eenvoudige functie van de meethoogte was 
(fig. 21). In plaats van het zwevend transport te extrapoleren, is daarom besloten de watersnelheid 
en de sedimentconcentratie te extrapoleren en uit het product van die twee waarden het zwevend 
transport te berekenen aan het wateroppervlak en bij de bedding. 

 Er bestaat een groot aantal theoretische relaties dat gebruikt zou kunnen worden om de 
stroomsnelheid te extrapoleren, maar de meeste van deze relaties houden geen rekening met 
oeverwrijving en duinvoorkomens en zijn daarom niet geldig nabij het rivieroppervlak en nabij de 
rivierbedding. Het geringe aantal formules dat wél rekening houdt met oeverwrijving en 
duinvoorkomens vereist teveel invoerparameters en was dus ook ongeschikt voor de extrapolatie 

g
deze sediment- en concentrati
ijkcurves. Er is eve
d

Om informatie te krijgen over de samenstelling van het zwevend transportmateriaal is gebruik 
gemaakt van een ‘Pomp Filter Systeem’ op alle meetdagen (behalve 16 januari). Bij de onderste 
metingen in een verticaal is via een slang aan het AZTM-meetframe rivierwater opgezogen, dat 
vervolgens over een filter is geleid (foto 4). Van het sediment dat op het filter achterbleef is in het 
Fysisch Geografisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht de korrelgrootteverdeling bepaald 
door middel van valbuisanalyse. Hiervoor is door Rijkswaterstaat RIZA een aparte opdracht 
verstrekt (nrs. 8041388, 8041672).  

 
3.3.3 Integratie van de metingen over de waterkolom en over de rivierbreedte  

 
De meest eenvoudige methode om het totaal transport in een meetverticaal te bepalen is een 
functie te fitten door de gemeten transporten en deze functi

 
z,AZTM 0 1

 
met qz,AZTM [g/m2s] de door de AZTM weggeschreven waarde voor het zwevend transport gemeten 
op hoogte z [m] en b0 en b1  regressiecoëfficiënten. Deze functie was echter niet geschikt voor de 
IJsselkopmetingen, omdat het zwevend transport op de IJsselkop geen lineaire functie was van 
ln(z) (fig. 21). Ook andere functies blek

Daarom is voor de IJsselkopmetingen het totaal transport in een meetverticaal bepaald door 
een discrete integratie van de transporten per hoogte-interval. Daarbij is ervan uitgegaan dat het 
transport lineair varieerde tussen twee meetpunten, wat in werkelijkheid ongetwijfeld niet zo was, 
maar door het grote aantal meetpunten zal dit nauwelijks fouten opgeleverd hebben. Als 
ondergrens voor de integratie is de bovenkant van de vangopening van de Delft Nile Sampler 
aangehouden (5 centimeter boven de bodem). Alle sedimenttransport onder deze hoogte is 
beschouwd als bodemtransport. 

Alvorens de integratie kon worden uitgevoerd, moest de grootte van het zwevend transport aan 

Figuur 21.  Het niet-lineaire verband tussen het zwevend transport in het Pannerdensch Kanaal en de
hoogte boven de bodem (z),  a) 16 januari 2004, 4 meter links van de rivieras; b) 19 januari
2004, 29 meter links van de rivieras. 
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van de stroomsnelheid. Daarom is hier heel eenvoudig ervan uitgegaan dat de stroomsnelheid aan 
het wateroppervlak gelijk was aan de snelheid in het bovenste meetpunt (doorgaans circa 1 meter 
onder de waterspiegel). De snelheid op de rivierbedding is gelijkgesteld aan nul. 

De sedimentconcentratie aan het wateroppervlak en nabij de bedding is bepaald door een 
functie te fitten door het gemeten concentratieprofiel en deze functie te extrapoleren. Er zijn vier 
mogelijke functies getest: 1) een lineaire regressie van de concentratie (c) [mg/l] als functie van 
de hoogte boven de bedding (z) [m]; 2) een lineaire regressie van c op ln(z); 3) een lineaire 
regressie van ln(c) op ln(z) en 4) een lineaire regressie van ln(c) op ln(D/z–1), waarbij D [m] de 
waterdiepte voorstelt. De vierde functie is afgeleid van het theoretische Rouseprofiel:  

 

 
RZ

R

c D z
k

c z
−⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 dus: 

a R−

 ( ) ( )ln( ) ln( ) ln ln ln( ) ln 1 ln
R

R R

Z
Z ZD z D

c c k c Z c k
−⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = + ⇒ = − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟  a R R R a R Rz z− −

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

nctie 
het gemeten e el vrij goed beschreef, was hij niet zo goed als functie 3 (fig. 22). 
Fun atie van de zwevende stofconcentratie.  

dat 

 
met: ca-R [mg/l] de concentratie aan de bovenkant van de bodemtransportlaag op hoogte aR [m], 
ZR het Rouse-getal (-) en kR een variabele gelijk aan aR/(D-aR). Hoewel deze theoretische fu

 concentrati profi
ctie 3 is daarom gebruikt voor de extrapol

 a voor alle meetverticalen het transport berekend was, zijn deze transportwaarden 
omgerekend naar volumina (door uit te gaan van een sedimentdichtheid van 2650 kg/m

N
3) en 

vervolgens geïntegreerd over de rivierbreedte om het totaal transport door de dwarsdoorsnede te 
bepalen. Voor deze integratie is dezelfde methode gebruikt als bij het bodemtransport (§3.2.3). 
Voor 29 januari 2004 was de integratie van het zwevend transport over de rivierbreedte 
problematisch, omdat door technische mankementen op deze dag slechts één verticaal gemeten 
kon worden. Door aan te nemen dat het transport op 29 januari op dezelfde wijze varieerde over 
de breedte van de rivier als op de andere meetdagen, kon toch een schatting gemaakt worden van 
het totaal transport. Voor alle meetdagen is ook de onzekerheid in het bepaalde sedimenttransport 
geschat. De hierbij gevolgde methode staat beschreven in bijlage 9. 

Voor elke meetverticaal is de gemiddelde samenstelling van het transportmateriaal in de 
onderste meter bepaald door de korrelgrootteverdelingen die zijn gemeten op de verschillende 
posities in de verticaal met elkaar te middelen, terwijl rekening gehouden werd met verschillen in 
transport en met de meethoogte. Deze gemiddelde korrelgrootteverdelingen per meetverticaal zijn 
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Figuur 3.18 Vier functies gefit door het concentratieprofiel dat gemeten is in het Pannerdensch Kanaal op 29
meter links van de as, op 19 januari 2004: a) functie 1; b) functie 2; c) functie 3; d) functie 4. Zie
de tekst voor een omschrijving van de  functies. 
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vervolgens op soortgelijke wijze gemiddeld over de rivierbreedte om een breedtegemiddelde 
korrelgrootteverdeling te verkrijgen. Tot slot zijn deze korrelgrootteverdelingen op hun beurt 
gemiddeld om een gemiddelde korrelgrootteverdeling voor de hele afvoergolf te verkrijgen. 

De bodemschuifspanning in een rivier met duinen verandert voortdurend over de lengte van de 
nen. De schuifspanning is het hoogst op de top van de duinen. Meteen daarachter laat de 

oofdstroom los van , zodat de bodemschuifspanning in de duintroggen klein is en soms 
zelfs stroomopwaarts gericht. Onder aan de loefzijde, waar de hoofdstroom de duin weer raakt, 

jn de schuifspanningen weer hoog, maar omdat de richting voortdurend wisselt is de 
fspanning netto gelijk aan nul. Van de onderkant van de loefzijde tot aan de top van 

en duin neemt de bodemschuifspanning dan weer geleidelijk toe. 

gemaakt van 

t een gemiddelde onzekerheid 
van

onafhankelijke variabele. Alle meetpunten zijn afzonderlijk weergegeven, dus niet als gemiddelde 
per meethoogte. Vervolgens is een lineaire regressie met de volgende vorm uitgevoerd: 

 

 
met u de stroomsnelheid [m/s], z de hoogte boven de bodem [m] en f1 en f2 de 
regressiecoëfficiënten. Uit de regressiecoëfficiënt f1 is vervolgens de bodemschuifspanning bepaald: 
 
 

  
met τ de bodemschuifspanning [N/m2], ρ de waterdichtheid [1000 kg/m3] en κ de Von 
Karmanconstante [0.41]. Deze procedure is gebaseerd op een theoretische functie voor het 
snelheidsprofiel, de zogenaamde  ‘Law of the Wall’: 

 

 
3.4 Bodemschuifspanning 

 
3.4.1 Inleiding 
 

dui
h de duin

zi
bodemschui
e

 Omdat de bodemschuifspanning een goede maat is voor het sedimenttransport, is in dit 
onderzoek getracht de bodemschuifspanning ten tijde van de sedimenttransportmetingen op de 
IJsselkop te reconstrueren. Daarbij was het met name de bedoeling een duingemiddelde 
bodemschuifspanning te bepalen en niet de locale bodemschuifspanning. Er is gebruik 
twee methoden: a) bodemschuifspanningsreconstructie uit de snelheidsmetingen die zijn verricht 
met de AZTM (§3.4.2) en b) bodemschuifspanningsreconstructie op basis van continue 
waterstandsmetingen (§3.4.3).  

 
3.4.2 Bodemschuifspanningsbepaling uit snelheidsmetingen 

 
Er zijn verschillende methoden om de bodemschuifspanning te bepalen uit 
stroomsnelheidsmetingen. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de dieptegemiddelde 
stroomsnelheid, van een enkele snelheidsmeting vlak bij de bodem, of van een groot aantal 
snelheidsmetingen in een snelheidsprofiel. Deze laatste methode ken

 37% (Wilcock 1996). Toch is dit de methode die het meest geschikt was voor de 
IJsselkopmetingen, omdat deze methode geen kennis van de bodemruwheid vereist. 

Eerst zijn de gemeten snelheidsprofielen grafisch weergegeven met de stroomsnelheid als 
afhankelijke variabele en de lognormaal getransformeerde hoogte boven de bodem als 

1 2ln( )u f z f= +  

2 2
1fτ ρκ=  

   omgeschreven als:  * *
1 2 1 2ln( ) ln( )

u u
u f z f f f z

τ
ρ

κ κ κ
= + = = =  *

0

ln( )
u z

u
zκ

= 0

 
met u* de schuifspanningssnelheid [m/s] en z0 de ruwheidslengte [m]. De Law of the Wall, welke 
oorspronkelijk is ontworpen voor vlak-bed condities, verdiende de voorkeur boven theoretische 
snelheidsfuncties die speciaal zijn ontworpen voor rivieren met duinen (zie Holmes 2003 voor een 
overzicht), omdat deze laatste erg complex zijn en variabelen bevatten die moeilijk gekwantificeerd 
kunnen worden. 

Een belangrijke vraag was of de Law of the Wall toegepast moest worden op de gehele 
waterdiepte of op slechts een deel daarvan. Theoretisch gezien is de Law of the Wall alleen geldig 
in het onderste deel van de waterkolom (bij benadering de onderste 20%: Biron et al. 1998; 
Holmes 2003). In de praktijk blijkt echter dat hij vaak geldig is voor de hele waterkolom (Soulsby 
1997). Daarom is de Law of the Wall bij de analyse van de IJsselkopmetingen in beginsel steeds 
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toegepast op alle snelheidsmetingen in de waterkolom. In sommige gevallen bleek echter dat vlak 
bij de bodem of vlak bij het wateroppervlak snelheidsmetingen voorkwamen die sterk afweken van 
de algemene trend. In deze gevallen zijn is de onderste of bovenste snelheidsmeting in de 

aterkolom buiten beschouwing gelaten en is de Law of the Wall toegepast op het resterende deel 

m en vlak bij het wateroppervlak kunnen als volgt 
ver aard worden. Vlak bij de wateroppervlak wordt de stroomsnelheid beïnvloed door 

dities, door oeverwrijving en (bij meetcampagnes) ook door het meetschip, 
aardoor de stroming niet-stationair en niet-uniform is.  Daardoor is de snelheid vaak lager dan de 

 

f1 1 d, waarna 
de volgende form is toegepast: 
 

w
van de waterkolom. 

De afwijkende snelheden vlak bij de bode
kl

bovenstroomse con
w
Law of the Wall voorspelt. Vlak bij de bodem is de invloed van de duinen op het snelheidsprofiel  
groot. Zo is de stroomsnelheid boven de top van een duin bijvoorbeeld veel groter dan de snelheid 
boven de trog van een duin. Toepassing van de Law of the Wall op de onderste metingen uit de 
levert daarom vaak een locale waarde voor de bodemschuifspanning op, karakteristiek voor ofwel 
een duintrog ofwel een duintop. Dit was juist niet de bedoeling van dit onderzoek. Door de 
onderste punten uit de waterkolom weg te laten kon een soort duingemiddelde 
bodemschuifspanning berekend worden (fig. 23). 

0.5

 
 Naast de schuifspanningen, zijn ook de bijbehorende onzekerheden (SFτ) [N/m2] berekend. 
Eerst is de standaardfout SF  van de richtingscoefficient (f ) van de regressielijn bepaal

ule 

1
1

fSF SF
fτ =   
2τ

eze formule kan eenvoudig worden afgeleid uit de relatie voor de schuifspanning (τ = ρ κ2 f1
2). Er 

j opgemerkt dat deze methode om de onzekerheid in de schuifspanning te bepalen ervan uitgaat 
t de Law of the Wall inderdaad geld  is. Als de Law of the Wall niet ge ig is, dan is de 

aterstandsmetingen 

Om ook bodemschuifspanningen te kunnen bepalen op locaties waar geen snelheidsprofiel is 
gemeten is gebruikt g e waterstandsmetingen die zijn uitgevoerd rond de 
IJsselkop tijdens de afvoergolf van januari 2004. In totaal zijn op 18 plaatsen metingen uitgevoerd 

et automatische waterstandsmeters die waren geplaatst in peilbuizen midden in kribvakken (fig. 

le locaties de gemiddelde waterstand bepaald tussen 11:00 en 13:00 uur. 
Ver

 
D
zi
da ig ld
onzekerheid in de bepaalde schuifspanning groter dan berekend met bovenstaande formule. 
 
3.4.3 Bodemschuifspanningsbepaling uit w

 

emaakt van continu

m
24; foto 5). Deze meetsensoren waren zodanig geïnstalleerd dat alleen bij Bovenrijnafvoeren van 
meer dan circa 3500 m3/s waterstanden gemeten werden. Dit betekent dat voor 29 januari, toen 
de Bovenrijnafvoer ongeveer 2800 m3/s bedroeg, geen schuifspanningen berekend konden worden. 
 Voor de andere meetdagen (16, 19, 22 en 26 januari) is de schuifspanning als volgt berekend. 
Eerst is voor al

volgens zijn deze waarden geïnterpoleerd met inverse afstandinterpolatie zodat voor elke 
meetdag een gebiedsdekkende kaart met waterstandwaarden verkregen werd. Ook andere 
interpolatiemethoden zoals kriging en trendvlakinterpolatie zijn getest, maar deze leverden geen 
goede resultaten op. De waterstandskaarten zijn vervolgens omgerekend naar waterdieptekaarten. 
Er mag worden aangenomen dat deze zeer nauwkeurig zijn. De fout die kan zijn opgetreden tijdens 
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Figuur 23 Voorbeelden van snelheidsprofielen in het Pannerdensch Kanaal. Datapunten aangegeven met
open cirkeltjes zijn niet gebruikt voor de bepaling van de bodemschuifspanning. a) 19 januari
2004, 29 meter links van de as; b) 16 januari 2004, 54 meter links van de as. 



Figuur 24 Waterstandsmeetlocaties (boven) 
 
 
Foto 5 Plaatsing van de peilbuizen in de

kribvakken (rechts) 

de interpolatie bedraagt ongeveer 3 centimeter, hetgeen verwaarloosbaar is op de totale
waterdiepte van enkele meters. 
 Behalve kaarten met de waterdiepte, zijn ook kaarten gemaakt van het waterverhang. Het 
bleek niet mogelijk deze op eenvoudige wijze door interpolatie af te leiden uit de 
waterstandskaarten. Daarom is voor elke dwarsraai waarop aan weerszijden van de rivier de 

 

aterstand gemeten is, een breedtegemiddelde waterstand berekend. Vervolgens is op basis van 

Tot slot zijn kaarten met de bodemschuifspanning berekend uit de waterdiepte- en 
verhangkaar n, op basis van de volgende formule: 

 

w
deze waterstanden het verhang berekend in de zones tussen twee dwarsraaien. De resulterende 
verhangkaarten zijn derhalve slechts bij benadering correct. De fout kan makkelijk 100% of meer 
bedragen. 

te

gDIτ ρ=  
 

met τ de bodemschuifspanning [N/m2], ρ de waterdichtheid [1000 kg/m3], g de valversnelling 
[m/s2], D de waterdiepte [m] en I het verhang [m/m]. De onzekerheid in de berekende 
schuifspanningen is minimaal even groot als de onzekerheid in het verhang (100 % of meer), maar 

aarschijnlijk groter, omdat de formule τ=ρgDI officieel alleen geldig is in rivieren met uniw forme 
 zijn de berekende 

n schuifspanning te 
stroming, iets waarvan op splitsingspunten per definitie geen sprake is. Daarom
schuifspanningskaarten alleen bruikbaar om stroomafwaartse veranderingen i
achterhalen en niet om locale schuifspanningswaarden uit af te leiden. 

 
 
 

 
 

22 



4. Resultaten 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving gegeven van de duinkarakteristieken, het 
bodemtransport, het zwevend transport en de bodemschuifspanning rond de IJsselkop. Voor meer 
gedetailleerde waarden wordt verwezen naar bijlage 10-16 en naar de bijbehorende data-DVD. In 
bijlage 17 wordt een overzicht gegeven van de berekende transporten. 
 

4.1 Bodemtransport uit duinverplaatsing 
 
4.1.1 Algemene beschrijving van duinkarakteristieken 
 
De breedte van de duinenstrook in het Pannerdensch Kanaal bedroeg ongeveer 100 meter. Dit 
komt overeen met 75% van de rivierbreedte gemeten tussen de kribkoppen (de normaalbreedte). 
Ook in de IJssel en de Nederrijn strekten de duinvoorkomens zich niet uit over de hele 
normaalbreedte (bijlage 10, 11). De breedte van de duinenstrook in de IJssel varieerde van 
ongeveer 27 meter aan het begin van de hoogwater tot ongeveer 40 meter bij de hoogste 
afvoeren. Dit correspondeert met 40 tot 60% van de normaalbreedte. In de Nederrijn was de  
duinenstrook ongeveer 80 meter breed, ofwel circa 90% van de normaalbreedte. 
 Tijdens de afvoergolf van januari 2004 bereikten de duinen in het Pannerdensch Kanaal een 
maximale hoogte van 70 centimeter. De duinen in de Nederrijn en IJssel werden echter niet hoger 
dan respectievelijk 46 centimeter en 24 centimeter (fig. 25). Tijdens het hoogwater van november 
2002 bereikten de duinen veel grotere hoogtes, met name in het Pannerdensch Kanaal en in de 
Nederrijn. Hier kwamen toen duinen voor met een hoogte van respectievelijk 104 centimeter en 80 
centimeter. Merk op dat al deze waarden lodinggemiddelden zijn. Afzonderlijke duinen kunnen 
aanzienlijk groter geweest zijn. 
 Het zijaanzicht van de duinen was over het algemeen vrij driehoekig, met een van 1.08. De 
hoogste vormfactoren kwamen voor op 14 en 20 november 2002 (ca. 1.11).  
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Figuur 25 De maximale lodinggemiddelde duinlengte (a) en duinhoogte (b) rond de IJsselkop gedurende de 
hoogwaters van november 2002 en januari 2004. De onzekerheid (bijlage 6) van de waarden uit 
2002 bedraagt circa 24%; de onzekerheid van de waarden uit 2004 is kleiner, gemiddeld 10%. 

 
4.1.2 De duinontwikkeling in het Pannerdensch Kanaal 

 
Tijdens de afvoergolf van november 2002 zijn slechts drie multibeammetingen uitgevoerd, zodat 
reconstructie van de duinontwikkeling moeilijk was. Toch is duidelijk dat er kleine verschillen  
waren tussen de ontwikkeling in riviertraject A en riviertraject B (zie figuur 12 voor de ligging van 
de trajecten). Tot aan de piekafvoer namen de duinen in beide trajecten namelijk vrijwel even 
sterk toe in grootte, maar na de piekafvoer werden de duinen in traject B iets kleiner, terwijl veel 
duinen in traject A bleven doorgroeien (fig. 26). Het waren vooral de duinen in het centrum van de 
duinenstrook die groter werden; de duinen aan de rand van de duinenstrook groeiden nauwelijks.  
Daardoor ontstond een zeer markante variatie in duinhoogte over de rivierbreedte, met heel hoge 
waarden in het centrum van de rivier en lage waarden aan de randen van de duinenstrook (zie de 
bijbehorende data-DVD). 
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Ook tijdens de afvoergolf van 2004 waren er verschillen tussen traject A en traject B, vooral 
tijdens de periode van stijgende afvoeren. In deze periode waren de duinen in traject B namelijk 
beduidend hoger dan de duinen in traject A, vooral in de linkerrivierhelft (fig. 26, bijlage 10). Het 
meest opvallend tijdens de afvoergolf van 2004 was echter het verschil in duinontwikkeling tussen 
het centrum van de duinenstrook en de randen ervan. De duinen aan de randen van de 
duinenstrook werden na de piekafvoer namelijk fors kleiner, terwijl de duinen in het centrum van 
de duinenstrook bleven groeien (bijlage 10). Hier begon ook superpositie op te treden: kleine 
duintjes bovenop de grotere duinen. Aanvankelijk waren de kleine duintjes slechts enkele 
centimeters hoog en bedekten ze alleen de loefzijde van de grote duinen. Op de laatste meetdag 
waren ze echter reeds aanmerkelijk gegroeid en kwamen ze ook voor in de troggen van de grotere 
duinen. Dit betekent dat de grote duinen min of meer inactief waren geworden en dat de kleine 
duinen het sedimenttransport hadden overgenomen. Iets dergelijks kan ook gebeurd zijn tijdens de 
afvoergolf van 2002, maar door het beperkte aantal meetdagen kon dat niet vastgesteld worden. 
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Figuur 26 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in het Pannerdensch Kanaal 
gedurende de hoogwaters van november 2002 en januari 2004. a) duinlengte 2002; b) 
duinlengte 2004; c) duinhoogte 2002; d) duinhoogte 2004. De onzekerheidsbalkjes lopen van 1 
standaardfout onder het datapunt tot 1 standaardfout erboven, zie bijlage 6.  

 
 

4.1.3 De duinontwikkeling in de Nederrijn 
 

Tijdens de afvoergolf van 2002 waren er grote verschillen in de duinontwikkeling tussen de drie 
riviertrajecten in de Nederrijn. In traject D bleven de duinen gedurende de hele afvoergolf 
doorgroeien, ook in de periode van dalende afvoeren. In traject E veranderden de duinen echter 
nauwelijks van afmeting en in traject F waren de duinen het grootst vóór de afvoerpiek en 
gedurende de loop van de afvoergolf werden ze steeds kleiner (fig. 27). 

In 2004 was het verschil in duingedrag tussen de drie trajecten nog veel duidelijker. Bij de 
eerste meting, gedurende de stijgende tak van de afvoergolf, waren de duinen in de drie trajecten 
nog evengroot (fig. 27). Meteen daarna begonnen de duinen in traject D te groeien, terwijl de 
duinen in traject E even groot bleven en de duinen in traject F kleiner werden. Na het passeren van 
de piekafvoer werden de duinen in traject D weer kleiner, maar de duinen in de andere twee 
trajecten begonnen juist te groeien. De drie trajecten verschilden ook wat betreft de locatie waar 
de grootste duinen voorkwamen. In traject D en E waren de duinen namelijk het grootst in de 
rechterrivierhelft; in traject F waren ze echter het grootst rond de rivieras (bijlage 11). 

Opvallend is ook dat in de Nederrijn tijdens de periode van dalende afvoeren nauwelijks kleine 
duintjes tot ontwikkeling kwamen bovenop de reeds aanwezige duinen. In tegenstelling tot het 
Pannerdensch Kanaal en de IJssel trad er in de Nederrijn geen superpositie op.  
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Figuur 27 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in de Nederrijn gedurende 

de hoogwaters van november 2002 en januari 2004. a) duinlengte 2002; b) duinlengte 2004; c) 
duinhoogte 2002; d) duinhoogte 2004. De onzekerheidsbalkjes lopen van 1 standaardfout onder 
het datapunt tot 1 standaardfout erboven, zie bijlage 6.  

 
 

iguur 28 De ontwikkeling van de breedtegemiddelde duinlengte en duinhoogte in de IJssel gedurende de 
 
F

hoogwaters van november 2002 en januari 2004. a) duinlengte 2002; b) duinlengte 2004; c) 
duinhoogte 2002; d) duinhoogte 2004. De onzekerheidsbalkjes lopen van 1 standaardfout onder 
het datapunt tot 1 standaardfout erboven, zie bijlage 6.  
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4.1.4 De duinontwikkeling in de IJssel 
 
Tijdens de afvoergolf van november 2002 waren aanvankelijk alleen duinen aanwezig in de 
linkerhelft van de IJssel (data-DVD). Gedurende de periode van stijgende afvoeren namen deze 
duinen sterk toe in lengte en hoogte, terwijl in de rechterrivierhelft kleine duintjes tot ontwikkeling 
kwamen. Na de piekafvoer traden er maar weinig veranderingen op in de duinafmetingen (fig. 28).  

Tijdens de afvoergolf van 2004 verliep de duinontwikkeling in grote lijnen hetzelfde. Hoewel al 
vroeg duintjes aanwezig waren in de rechterrivierhelft, groeiden vooral de duinen in de 
linkerrivierhelft gedurende de periode van stijgende afvoeren (bijlage 12). Na de piekafvoer werden 
de duinen in de rechterrivierhelft geleidelijk kleiner, terwijl de duinen in linkerrivierhelft bleven 
doorgroeien. Hier ontwikkelden zich kleine duintjes bovenop de reeds aanwezige duinen. Deze 
gesuperponeeerde duintjes kwamen vanaf 26 januari ook in de troggen van de grote duinen voor, 
hetgeen een teken is dat de kleine duintjes de grote duinen begonnen af te breken (fig. 28).  

 
4.1.5 De verandering in bodemtransport gedurende de afvoergolven 

 
Tijdens de afvoergolf van november 2002 nam het bodemtransport in het Pannerdensch Kanaal toe 
gedurende de periode van stijgende afvoeren (fig. 29); het transport nam weer af gedurende de 
periode van afvoerdaling. Ook in de IJssel en in het begin van de Nederrijn (traject D) was dat het 
geval. Iets verder stroomafwaarts in de Nederrijn (traject E en F) bleef het transport echter vrijwel 
constant gedurende de hele afvoergolf. De onzekerheid in de transportwaarden was nogal 
verschillend, maar bedroeg gemiddeld 18% (zie bijlage 6).  
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Figuur 29 De ontwikkeling van het bodemtransport (incl. poriën) in de verschillende riviertrajecten
gedurende de hoogwaters van november 2002 en januari 2004 op basis van
multibeammetingen. a) Pannerdensch Kanaal 2002; b) Pannerdensch Kanaal 2004; c) Nederrijn 
2002; d) Nederrijn 2004; e) IJssel 2002; f) IJssel 2004. De onzekerheidsbalkjes lopen van 1
standaardfout onder het datapunt tot 1 standaardfout erboven, zie bijlage 6.  
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Hoewel de maximale hoeveelheid transport 
tijdens de afvoergolf van januari 2004 vrijwel gelijk 
was aan het maximale transport in november 2002 
(fig. 30), was het gedrag van de afzonderlijke 
riviertrajecten zeer verschillend (fig. 29). In traject 
A (Pannerdensch Kanaal) was het transport 
maximaal tijdens de passage van de afvoerpiek, 
maar in traject B had het transport zijn maximale 
waarde al bereikt ruim voor de afvoerpiek. 
Gedurende het verloop van de afvoergolf nam het 
transport hier steeds verder af. Het 
bodemtransport in traject D (Nederrijn) nam toe 
gedurende de periode van afvoerstijging en begon 
pas na de passage van de piekafvoer te dalen. In 
traject E bleef het transport aanvankelijk constant. 
Pas toen de afvoer al lang en breed aan het dalen 
was, begon hier het transport toe te nemen. 
Traject F vertoont een nog extremer beeld. Hier 
daalde het transport tijdens de periode van 
afvoerstijging, en steeg het transport tijdens de periode van afvoerdaling. 
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Figuur 30 Maximum bodemtransport (incl. 
poriën) in de verschillende rivier-
trajecten gedurende de afvoergolven 
van november 2002 en januari 2004 
op basis van multibeammetingen. 

Dit alles betekent dat er tijdens de afvoergolf van 2004 een stroomafwaartse verschuiving 
optrad in het moment van maximaal transport. In traject B was het transport immers het grootst 
vóór de afvoerpiek; in traject D was het transport het grootst òp de afvoerpiek en in traject E en F 
was het transport het grootst ná de afvoerpiek. Of ook in de IJssel (traject G, H en I) een dergelijk 
fenomeen optrad, is onbekend als gevolg van de grote onzekerheidsmarge rond de berekende 
IJsseltransporten (fig. 29).  

Het grote verschil in gedrag tussen de verschillende riviersecties betekent dat de 
sedimentboekhouding per meetdag niet kloppend is. De hoeveelheid sediment die aan het einde 
van het Pannerdensch Kanaal in beweging is, is soms veel groter (tot 78%) en soms veel kleiner 
(tot 38%) dan de hoeveelheid sediment die tegelijktijd in beweging is in het begin van de Nederrijn 
en het begin van de IJssel. Gemiddeld over de afvoergolf is de sedimentboekhouding wèl kloppend: 
al het sediment dat gedurende de afvoergolf aangeleverd werd door het Pannerdensch Kanaal 
stroomde ook de IJssel en de Nederrijn in. 
 
4.1.6   De verdeling van bodemtransport over het splitsingspunt en over de 
 rivierbreedte 

 
Om de verdeling van het bodemtransport over het splitsingspunt te bepalen is het transport in de 
eerste traject van de Nederrijn (D) vergeleken met het transport in de eerste traject van de IJssel 
(G). Uit figuur 31 blijkt dat de hoeveelheid sediment die de IJssel instroomde steeds slechts 11% 
bedroeg van de totale hoeveelheid sediment die de IJsselkop passeerde, terwijl de IJssel wel 43% 
van de waterafvoer ontving (hoofdstuk 2). De Nederrijn ontving 89% van het sediment en 57% 
van het water. De waarden verschilden nauwelijks tussen de afvoergolven van 2002 en 2004. Ook 
gedurende de afzonderlijke afvoergolven was er nauwelijks verschil in de sedimentverdeling, 
ongeacht de grote verandering in 
waterafvoer. 

Bij een inspectie van de variatie in 
bodemtransport over de rivierbreedte 
(bijlage 13-15) blijkt dat het transport vrij 
uniform verdeeld was over de 
duinenstrook. Pas nabij de randen van de 
duinenstrook liep het transport (vaak vrij 
abrupt) naar beneden, zodat de 
transportzone in de rivier steeds iets 
smaller was dan de duinenstrook. De 
transportzone in het Pannerdensch Kanaal 
liep ongeveer van 45 meter links van de 
as tot 25 meter rechts ervan. In de 
Nederrijn lag de transportzone meer in 
het midden van de rivier, ongeveer van 
30 meter links van de as tot 30 meter 
rechts van de as. Het transport in de 
IJssel vond plaats tussen 20 meter links 
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Figuur 31 De relatieve verdeling van het bodemtransport
(incl. poriën) over de IJssel en de Nederrijn
tijdens de afvoergolven van januari 2004 en
november 2002 op basis van
multibeammetingen. 
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van de as en 20 meter rechts ervan, maar aan het begin van de afvoergolven was de 
transportzone meer beperkt tot de linkerrivierhelft. De totale breedte van de transportstrook was 
vrijwel gelijk in het Pannerdensch Kanaal en in de Nederrijn (respectievelijk 70 en 60 meter). De 
transportzone in de IJssel was niet veel smaller (40 meter), ondanks het feit dat het transport in 
de IJssel slechts 10 % van het totaal transport bedroeg. 
 

4.2 Bodemtransport uit Delft Nile Samplermetingen 
 
4.2.1 De verandering in bodemtransport gedurende de afvoergolf in 2004 

 
De bodemtransportmetingen met de Delft Nile 
Sampler tijdens de afvoergolf van januari 2004 
hebben plaatsgevonden in het Pannerdensch 
Kanaal op kilometer 878.0. Op deze locatie bleef 
het transport vrijwel constant tijdens de periode 
van stijgende afvoeren, maar na de piekafvoer 
begon het bodemtransport te dalen (fig. 32). 
Tijdens één van de meetdagen in de periode van 
dalende afvoeren vond een tijdelijke stijging van 
het transport plaats. De onzekerheid van de 
transportwaarden bedroeg 21% (zie bijlage 8). 

Figuur 32  Verandering van het bodemtrans-
port in het Pannerdensch kanaal 
(incl. poriën) tijdens de afvoergolf 
van 2004 op basis van Delft Nile 
Samplermetingen. 
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 Op alle meetdagen was de verdeling van het 
transport over de breedte van de rivier vrijwel 
gelijk. Het transport leek zich te concentreren in 
de linkerrivierhelft, met de hoogste waarden rond 
de rivieras. De transportstrook strekte zich 
grofweg uit van 50 meter links van de rivieras tot 
30 meter rechts van de as (fig. 33).  

 
4.2.2  De verdeling van bodemtransport over het splitsingspunt tijdens 
 laagwater 

 
Tijdens de laagwaterperiode van september 2004 waren de stuwen in de Nederrijn gesloten, 
waardoor slechts 20-30% van waterafvoer door het Pannerdensch Kanaal in de Nederrijn vloeide. 
Er bewoog toen vrijwel geen sediment over de bodem van de Nederrijn. In de IJssel vond een 
klein, maar significant bodemtransport plaats. In het Pannerdensch Kanaal scheen het 
bodemtransport nóg kleiner (1.4 m3/dag incl. poriën), maar de onzekerheid van de transporten is 
groot (73%, zie ook bijlage 8), zodat het onmogelijk te bepalen is of al het sediment dat door het 
Pannerdensch Kanaal werd aangevoerd ook afgevoerd werd door de IJssel. Het bodemtransport in 
het Pannerdensch Kanaal vond vooral plaats rond de rivieras, terwijl het transport in de IJssel meer 
gespreid was over de rivierbreedte (fig. 34). Dit suggereert dat er sprake was van een 
bodemtransportstrook met een breedte van ongeveer 40 meter, die van het midden van het 
Pannerdensch Kanaal de IJssel inliep. De verdeling van bodemtransport over het splitsingspunt was 
precies omgekeerd als tijdens de hoogwatermetingen: tijdens laagwater ging 98% van het 
transportmateriaal de IJssel in en slechts 2% de Nederrijn in. 

Figuur 34:  Laterale variatie in bodem-
transport (incl. poriën) bij laagwater (sept. 2004)
in het Pannerdensch Kanaal (PK), de Nederrijn
(NR) en de IJssel (IJ) o.b.v Delft Nile Sampler-
metingen. Tussen haakjes staat in de grafiek het
totaal bodemtransport weergegeven in m3/dag. 
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Figuur 33 : Laterale variatie in bodemtransport
(incl. poriën) in het Pannerdensch Kanaal
gedurende de afvoergolf van januari 2004 op
basis van Delft Nile Samplermetingen. 
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4.2.3 Het bodemtransportmateriaal 
 

Het bodemtransportmateriaal in het Panner-
densch Kanaal was bimodaal tijdens de 
afvoergolf van januari 2004. Ongeveer 50% van 
het sediment bestond uit zand met een mediane 
korrelgrootte van 0.6 millimeter en de rest 
bestond uit grind met een mediane korrelgrootte 
van 5.7 millimeter. De verhoudig tussen de 
zand- en grindmodus verschilde sterk over de 
breedte van de rivier. In de binnenbocht (lokatie 
–46), waar de bedding voornamelijk uit zand 
bestond, was slechts weinig grind in beweging 
(fig. 35). In het centrale deel van de rivier 
bestond bijna 60 % van het transportmateriaal 
uit grind en in de buitenbocht was opvallend 
genoeg weer meer zand dan grind in beweging, 
ondanks het feit dat het bodemmateriaal hier 
voornamelijk uit grind bestond (fig. 2).  

De samenstelling van het bodemtrans-
portmateriaal veranderde ook gedurende de loop 
van het hoogwater, met name in de buitenbocht 
(lokatie 54, fig. 37). Daar nam gedurende de 
afvoergolf het grindgehalte in het 
transportmateriaal steeds verder af. Iets meer 
naar het midden van de rivier (locatie 29) nam 
het grindgehalte juist aanmerkelijk toe 
gedurende de afvoergolf. 

Tijdens de laagwaterperiode van september 
2004 kon voor het Pannerdensch Kanaal geen 
goede korrelgrootteverdeling bepaald worden, 
wegens het te kleine transport. Datzelfde gold 
ook voor de Nederijn. Voor de IJssel konden wel 
enkele korrelgrootteverdelingen bepaald worden 
(fig. 36). Nabij de rechter IJsseloever bestond 
het bodemtransportmateriaal vooral uit zand, in 
het midden van de rivier was zowel grind als 
zand in beweging en meer in de linkerrivierhelft 
bestond het bodemtransportmateriaal vrijwel 
geheel uit grind. Hier waren zelfs korrels van 15-
20 millimeter in beweging bij deze lage 
afvoeren.  

Voor gedetailleerdere informatie over de 
samenstelling van het bodemtransportmateriaal 
wordt verwezen naar bijbehorende data-DVD. 
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Figuur 35 Gemiddelde samenstelling van het bo-
demtransportmateriaal in het Panner-
densch Kanaal tijdens de afvoergolf van 
januari 2004 (16-26 januari), a) 
linkerdeel van de rivier; b) rechterdeel 
van de rivier.  
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Figuur 37 Verandering van het grindgehalte in het
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bodemtransportmateriaal in het Panner-
densch Kanaal tijdens de afvoergolf van 
januari 2004, a) linkerdeel van de rivier; 
b) rechterdeel van de rivier. 
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Figuur 36  Korrelgrootteverdelingen van het bodem-
transportmateriaal in de IJssel gedurende
de laagwaterperiode van september
2004. 



4.3 Zwevend transport 
 
4.3.1 De verandering in zwevend transport gedurende de afvoergolf in 2004 

 

Figuur 38  Verandering van het zwevend
transport (excl. poriën) in he
Pannerdensch kanaal tijdens de
afvoergolf van 2004. 
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Het zwevend transport (van bodemmateriaal) in het Pannerdensch Kanaal gedroeg zich heel anders 
dan het bodemtransport gedurende de afvoergolf van 2004. Het maximale transport vond reeds 
enkele dagen vóór de afvoerpiek plaats en op het moment van de afvoerpiek was het zwevend 
transport al gehalveerd (fig. 38). Gedurende de rest van de afvoergolf bleef het zwevend transport 
sterk afnemen, ongeveer volgens een exponentieel verloop. De onzekerheid van de berekende 
waarden was aanzienlijk kleiner dan de 
meetonzekerheid van het bodemtransport, namelijk 
slechts 8% (zie bijlage 9). 
 Op alle meetdagen was het zwevend transport 
vrij uniform verdeeld over de rivierbreedte: op alle 
meetpunten vond een aanzienlijke hoeveelheid 
transport plaats, dus er was geen sprake van een 
duidelijk begrensde transportzone zoals bij het 
bodemtransport (fig. 39). De variatie in zwevend 
transport over de waterdiepte is weergegeven in 
figuur 40. Aan het begin van het hoogwater was er 
een sterke toename van het transport met de 
meetdiepte. Aan het eind van het hoogwater, toen de 
transporten veel kleiner waren, was het transport 
echter vrijwel constant over de hele waterdiepte. 

f 

 

 
4.3.2  De verdeling van zwevend transport over het splitsingspunt  

 
Tijdens de hoogwaterperiode van januari 2004 zijn geen zwevend transportmetingen uitgevoerd in 
de Nederrijn en IJssel, zodat het moeilijk was de verdeling van zwevend transport over het 
splitsingspunt te bepalen. Er is toch een schatting gemaakt door aan te nemen dat al het zwevend 
transport in het rechterdeel van het Pannerdensch Kanaal de IJssel inging en de rest de Nederrijn 
in (fig. 41). (Om precies te zijn: de scheidingslijn lag niet precies op de as, maar op 43% van de 
normaalbreedte, omdat 43% van de totale waterafvoer de IJssel inging, zie hoofdstuk 2.) Uit figuur 
41 blijkt dat de IJssel ongeveer 37-47% van het zwevend transport in het Pannerdensch Kanaal 
ontving. De IJssel ontving dus een beduidend groter deel van het zwevend transport dan van het 
bodemtransport (fig. 31).  
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Figuur 39  Laterale variatie in zwevend
transport (excl. poriën) in het
Pannerdensch Kanaal gedurende de
afvoergolf van januari 2004. 

0

5

10

15

-60 -30 0 30 60

Afstand ten opzichte van rivieras (m)

 z
w

.  
tr

an
sp

or
t (

m
3 /d

ag
)

Zw
ev

en
d 

tr
an

sp
or

t (
m

2 /d
ag

)

0

2

4

6

8

10

0 5 10
Zwevend transport (m3/m2dag)

H
oo

gt
e 

bo
ve

n
 b

ed
di

ng
 (m

)

16-1-04
19-1-04 16-jan-04
22-1-04 26-jan-0426-1-04

Figuur 40 De variatie in zwevend transport
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het Pannerdensch Kanaal, 4 meter
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Figuur 41 De verdeling van zwevend
transport (excl. poriën) over het
splitsingspunt tijdens de afvoergolf
van januari 2004 en de laagwater-
periode van september 2004. 
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Tijdens de laagwaterperiode van september 
2004 waren de stuwen in de Nederrijn gesloten en 
bewoog slechts weinig zwevend sediment door de 
Nederrijn (2 m3/dag excl. poriën). In de IJssel was 
het transport wat groter (12 m3/dag), maar nog 
altijd iets kleiner dan in het Pannerdensch Kanaal 
(circa 15 m3/dag). De onzekerheid van de 
transportberekening was het grootst in de IJssel 
(19%), omdat er maar op twee posities over de 
dwarsdoorsnede is gemeten. In figuur 41 staat de 
sedimentverdeling over het splitsingspunt tijdens 
laagwater aangegeven. Vrijwel al het zwevend 
sediment blijkt de IJssel ingegaan te zijn, slechts 
13% van de zwevend sedimentlast ging richting 
Nederrijn. 
 
 
 
4.3.3  Het zwevend transportmateriaal 
 
De meeste monsters van het zwevend transportmateriaal die zijn genomen tijdens de afvoergolf 
van januari 2004 bestonden voor 95-100 % uit sediment met een diameter kleiner dan 1 
millimeter. Eénvijfde van de monsters bevatte ook grover sediment, vooral grof zand (1-2 mm) en 
een weinig grind.  
 De gemiddelde korrelgrootteverdeling van het zwevend transportmateriaal tijdens de afvoergolf 
van januari 2004 (19-26 januari) is afgebeeld in figuur 42. Bij de constructie van deze 
korrelgrootteverdeling is het sediment grover dan 1 millimeter verwaarloosd. De 
korrelgrootteverdeling geldt alleen voor het transport in de onderste meter van de waterkolom, 
want hoger zijn immers geen korrelgroottemonsters verzameld. Uit figuur 42 blijkt dat het 
zwevend transport unimodaal verdeeld was met een mediane korrelgrootte van 0.35 millimeter. 
 Het zwevend transportmateriaal hield tijdens de gehele afvoergolf ongeveer dezelfde 
samenstelling (fig. 43). Wèl waren er grote ruimtelijke verschillen in de samenstelling van het 
zwevend transport (fig. 44). Zo was het zwevendtransportmateriaal vlak bij de bodem grover dan 
hoger in de verticaal. Ook was het zwevend transportmateriaal grover in het centrum van de rivier 
dan aan de randen, net zoals het bodemtransportmateriaal. 
 Voor de laagwaterperiode kon slechts met moeite een korrelgrootteverdeling opgesteld worden 
omdat tijdens de metingen niet genoeg sediment verzameld kon worden voor een 
korrelgrootteanalyse. Het was echter heel duidelijk dat het zwevend sediment tijdens de 
laagwaterperiode veel fijner was dan tijdens de hoogwaterperiode. De mediane korrelgrootte 
bedroeg ongeveer 0.14 millimeter. 
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Figuur 43 Temporele variatie in  de samenstelling
van het zwevend transportmateriaal
gedurende de afvoergolf van januari
2004. Alle waarden zijn gemiddelden
voor de onderste meter van de
waterkolom en de hele rivierbreedte. 

Figuur 42 Gemiddelde  korrelgrootteverde-
ling van het zwevend trans-
portmateriaal in het Pannerdensch
Kanaal tijdens de afvoergolf van
januari 2004. De curve geldt voor
de onderste meter van de
waterkolom. 
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Figuur 44 Ruimtelijke variatie in de samenstelling van het zwevend transportmateriaal in het Pannerdensch
Kanaal gemiddeld over de afvoergolf van januari 2004. a) variatie in verticale richting binnen een
waterkolom (de weergegeven korrelgrootteverdelingen zijn representatief voor de onderste 50
cm van de waterkolom en voor de daarbovenliggende 50 cm). b) variatie over de rivierbreedte.  
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4.4 Bodemschuifspanning 
 

De bodemschuifspanning in het Pannerdensch Kanaal was tijdens de laagwatercondities van 
september 2004 erg laag (fig. 45a). Wel was er een duidelijk patroon aanwezig, met relatief hoge 
waarden waarden in het centrum van de rivier (2 N/m2) en lage waarden aan de rand. In deze  
periode waren de stuwen in de Nederrijn gesloten en de bodemschuifspanning in de Nederijn 
verschilde nauwelijks van nul. In de IJssel waren de schuifspanningen hoger dan in het 
Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn, met name in de linkerrivierhelft (de buitenbocht). 
Desondanks waren de schuifspanningen veel lager dan tijdens de afvoergolf van januari 2004. 

De hoogste schuifspanningen tijdens de afvoergolf van januari 2004 (circa 15 N/m2) kwamen 
voor in de linkerrivierhelft van het Pannerdensch Kanaal (de binnenbocht!). Vanaf daar nam de 
schuifspanning geleidelijk af tot een waarde van circa 5 N/m2 aan de randen van de rivier (fig. 
45b). De onzekerheid van de berekende schuifspanningen bedraagt 20%. Opvallend in figuur 45b 
zijn twee grote uitschieters, die sterk afwijken van de andere metingen.  

Informatie over de schuifspanning in de Nederrijn en de IJssel tijdens de afvoergolf van januari 
2004 kan alleen verkregen worden door inspectie van de globale schuifspanningskaarten die zijn 
gemaakt op basis van de waterstandsmetingen (bijlage 16). Slechts twee trends komen duidelijk 
naar voren. In de eerste plaats blijkt dat de schuifspanning groter was in de diepe buitenbochten 
(terwijl bij hoogwater de schuifspanning het hoogste was in de binnenbocht van het Pannerdensch 
Kanaal). In de tweede plaats blijkt dat de schuifspanning in het begin van de IJssel zeer groot was. 
Dit is het gevolg van het grote verhang aan het begin van de IJssel. (Dit bedroeg gemiddeld 21 
cm/km, terwijl het verhang in de rest van het studiegebied  gemiddeld 11 cm/km bedroeg!) 
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Figuur 45 Laterale variatie in bodemschuifspanning op de IJsselkop. a) Pannerdensch Kanaal, Nederrijn
en IJssel tijdens de laagwatercondities in september 2004, b) Pannerdensch Kanaal tijdens de
hoogwatercondities in januari 2004. De twee waarden die sterk afwijken van de algemene
trend, zijn aangegeven met een sterretje. 
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5  Synthese 
 
 

5.1 Nauwkeurigheid van de gevolgde methodes 
 
Een exacte bepaling van de nauwkeurigheid van de gevolgde methodes in dit onderzoek bleek niet 
mogelijk, omdat niet alle bronnen van onzekerheid gekwantificeerd konden worden (bijlage 6, 8 en 
9). Wel zijn schattingen gemaakt (zie o.a. bijlage 17). Tijdens hoogwater bedroeg de onzekerheid 
in het totaal bodemtransport door de dwarsdoorsnede 18 tot 21%, waarbij de eerste waarde geldt 
voor de  berekening op basis van de multibeammetingen en de tweede waarde voor de berekening 
op basis van de Delft Nile Samplermetingen. Het totaal aan zwevend transport door een 
dwarsdoorsnede kon bepaald worden met een onzekerheid van ongeveer 8%, terwijl voor het 
totaal transport een onzekerheid geldt van ongeveer 10%.  
 Kleinhans & Ten Brinke (2001) hebben de onzekerheid van de bodemtransportbepaling (uit 
Delft Nilesamplermetingen) en de onzekerheid van de zwevend transportbepaling bepaald voor de 
transportmetingen op de Pannerdensche Kop. Zij kwamen uit op een onzekerheid van 10-20%, 
hetgeen goed in overeenstemming is met de bevindingen in dit onderzoek. Ook de methode die 
door Kleinhans & Ten Brinke (2002) is gebruikt voor de bepaling van het bodemtransport en 
zwevend transport was in hoofdlijnen gelijk aan de methode die in dit onderzoek gevolgd is (§3.3).  
 De onzekerheid van het bodemtransport uit multibeammetingen is voor de Pannerdensche Kop 
nooit vastgesteld, maar uit bovenstaande schatting kan geconcludeerd worden dat 
multibeammetingen (tegen de verwachting in) geen nauwkeuriger schatting opleveren van het 
bodemtransport dan Delft Nile Samplermetingen. Dit komt vooral door de grote natuurlijke 
variabiliteit in duinafmetingen die bij multibeammetingen een grotere rol speelt, omdat 
multibeammetingen altijd betrekking hebben op een vrij groot gebied, terwijl Delft Nile 
Samplermetingen veel lokaler van aard zijn.  
 Multibeammetingen en Delft Nile Samplermetingen zijn complementair aan elkaar. De 
multibeammetingen geven informatie over de variatie in bodemtransport in stroomafwaartse 
richting en binnen de duinenstrook. De Delft Nile Samplermetingen geven informatie over de 
variatie in bodemtransport over de breedte van de rivier (ook buiten de duinenstrook) en over de 
samenstelling van het transportmateriaal. Verder biedt de combinatie van multibeammetingen en 
Delft Nile Samplermetingen natuurlijk de mogelijkheid om de berekende transporten onderling te 
controleren.  
 De Delft Nile Samplermetingen zijn uitgevoerd in het begin van riviertraject B, maar blijken 
beter overeen te komen met het bodemtransport dat berekend is uit de multibeammetingen in 
riviertraject A (fig. 46a). De overeenkomst is opvallend goed. Er is geen systematisch verschil 
tussen het bodemtransport berekend uit Delft Nile Samplermetingen of uit de multibeammetingen 
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Figuur 46 Vergelijking tussen het bodemtransport gemeten met de Delft Nile Sampler (DNS) en het
bodemtransport bepaald met multibeammetingen (gemiddeld over 10 meter breedte, a) 19
januari 2004, b) alle meetdagen. 
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(fig. 46b). Figuur 46 rechtvaardigt ook de beslissing om bij de integratie van het bodemtransport 
over de breedte van de rivier op basis van de multibeammetingen ervan uit te gaan dat buiten de 
duinenstrook nauwelijks transport plaatsvond. Figuur 46a toont echter ook aan dat bij de integratie 
van het bodemtransport over de breedte van de rivier op basis van de Delft Nile Samplermetingen 
gevaar bestaat voor onderschatting als er geen Delft Nile Samplermeting is uitgevoerd op de 
locatie van het maximum transport.  
 De methode van bodemtransportberekening uit de multibeammetingen verschilde op enkele 
punten van de werkwijze die gevolgd is door Wilbers (2002) voor de Pannerdensche Kop. De versie 
van DT2D (2.3) die Wilbers tot zijn beschikking had lokaliseerde duinen vanuit het uitgangspunt 
dat 2 troggen minimaal een bepaalde afstand uit elkaar moesten liggen. In de praktijk betekende 
dit dat hij een minimale duinlengte moest opgeven alvorens DT2D te kunnen draaien. De keus voor 
deze minimale duinlengte was afhankelijk van de duinafmetingen in het studiegebied en varieerde 
dus sterk van plaats tot plaats en in de tijd. Daarmee was er een groot verschil met het 
minimumduinlengtecriterium van 1 meter dat gehanteerd is in dit rapport.  
 Een ander verschil tussen de methode van Wilbers en de methode gebruikt in dit rapport is het 
minimum aantal punten waaruit een duin moest bestaan. Wilbers hanteerde 10 punten, hier is een 
minimum van 3 punten gehanteerd (met de aanvullende voorwaarde dat er minimaal 1 punt per 
meter duinlengte gemeten moet zijn) (zie §3.1.7). Wilbers’ criterium lijkt nauwkeuriger resultaten 
op te leveren, maar dat is slechts schijn. Kleine duinen worden namelijk zelden bedekt door 10 of 
meer punten, zodat Wilbers’ criterium onbedoeld vrijwel alle kleine duinen uit de dataset 
verwijdert, waardoor de gemiddelde duinlengte overschat wordt. Dit betekent dat Wilbers’ methode 
voor dezelfde dataset een grotere duinhoogte en ook een hoger transport oplevert dan de methode 
die gevolgd is in dit rapport. Het verschil is alleen merkbaar als veel duinen in de dataset klein zijn 
(korter dan 5 meter). 
 

5.2  De invloed van afvoervariaties op het 
 sedimenttransport 

 
Reeds in hoofdstuk 4 is gebleken dat het bodemtransport (zoals berekend uit de Delft Nile 
Samplermetingen) en het zwevend transport sterk veranderden gedurende de hoogwaterperiode 
van januari 2004. In figuur 47 is de variatie in transport onder invloed van afvoervariaties 
samengevat. Daarbij zijn alle transporten omgerekend naar de eenheid kilogram per dag, omdat 
de reeds berekende bodemtransporten (in m3/dag incl. poriën) niet direct vergelijkbaar zijn met de 
berekende zwevend transporten (in m3/dag excl. poriën).  
 Uit figuur 47 blijkt dat het zwevend transport veel sterker reageerde op afvoervariaties dan het 
bodemtransport. Voor het zwevend transport is er sprake van een positieve hysterese, waarbij het 
transport voór de afvoerpiek veel groter was dan het transport erna (zie ook fig. 38). Een positieve 
hysterese in zwevend transport wordt vaak toegeschreven aan het feit dat de schuifspanning 
groter is voor de afvoerpiek dan erna. Dit was bijvoorbeeld het geval op de Pannerdensche Kop 
(Kleinhans 2002). Voor de IJsselkop zijn er echter geen aanwijzingen dat de schuifspanning groter 
was vóór de afvoerpiek dan erna (fig. 45). Misschien moet de positieve hysterese in zwevend 
transport op de IJsselkop dus veeleer verklaard worden door niet-continue sedimentaanvoer van 
bovenstrooms, misschien als gevolg van het grove bodemsediment (hoofdstuk 2). Het zwevend 
transport op de IJsselkop was (zeker aan het begin van de afvoergolf) aanmerkelijk groter dan het 
bodemtransport, zodat ook het totaal transport een positieve hysterese volgde (fig. 47). 
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Figuur 47 De verandering van het bodemtransport (a), zwevend transport (b) en totaaltransport (c) in het
Pannerdensch Kanaal, onder invloed van de lokale rivierafvoer op basis van de metingen in januari
en september 2004.  De onzekerheidsbalkjes lopen van 1 standaardfout onder het datapunt tot 1
standaardfout erboven. 
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Figuur 48 De verandering van het bodemtransport (a), zwevend transport (b) en totaaltransport (c) in het
Pannerdensch Kanaal onder invloed van de breedtegemiddelde schuifspanning op basis van de 
Delft Nile Sampler- en AZTM-metingen in januari en september 2004. 
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Figuur 49 De verandering van het bodemtransport onder invloed van de afvoer in het Pannerdensch Kanaal
(a), de Nederrijn (b) en de IJssel (c) op basis van de multibeammetingen in november 2002 en
januari 2004. Alleen de datapunten gemeten tijdens dalende afvoeren zijn weergegeven. De 
vermelde afvoerwaarden hebben steeds betrekking op de afvoer van het Pannerdensch Kanaal. 

a: Pannerdensch Kanaal                                  b :  Nederrijn                                                   c: IJssel
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Vaak vertoont het sedimenttransport een sterker verband met de schuifspanning dan met de 
afvoer. Daarom is ook de variatie van het transport als functie van de schuifspanning uitgezet (fig. 
48). Er blijkt echter nauwelijks verschil te zijn met figuur 47. De invloed van afvoervariaties op de 
grootte van het bodemtransport kan ook bestudeerd worden op basis van de multibeammetingen 
in 2002 en 2004. In figuur 49 staat voor alle drie de riviertakken op de IJsselkop het 
bodemtransport uitgezet tegen de afvoer (alleen datapunten uit de periode van dalende afvoeren 
zijn opgenomen, zodat de invloed van hysterese afwezig is). Er blijkt dat het bodemtransport in het 
Pannerdensch Kanaal en in de IJssel sterk reageerde op afvoerveranderingen. In de Nederrijn was 
er echter geen systematisch verband tussen bodemtransport en afvoer. Elk van de onderscheiden 
riviertrajecten reageerde anders op afvoerveranderingen. Het maximum transport werd in traject D 
veel eerder bereikt dan in de meer stroomafwaarts gelegen trajecten E en F (zie ook fig. 29). Het 
lijkt erop dat er sprake was van een sedimentgolf die langzaam stroomafwaarts bewoog gedurende 
de afvoergolven van januari 2004 en november 2002. Iets dergelijks is ook waargenomen bij de 
Pannerdensche Kop. Bepaling van de oorzaken van deze sedimentgolf viel buiten het bestek van dit 
onderzoek. Er zijn echter twee mogelijkheden: pulsgewijze aanlevering van bodemsediment van 
bovenstrooms, of lokale splitsingspuntdynamiek (zie Kleinhans 2002). Ongeacht de oorzaak, het 
voorkomen van een vrij bewegende sedimentgolf is altijd een teken van een tekort aan 
transporteerbaar sediment. Immers, als er overal voldoende transporteerbaar bodemmateriaal 
aanwezig zou zijn, dan zou op alle plaatsen het maximum transport bereikt worden op het moment 
van maximale waterafvoer (of beter gezegd: op het moment van maximale korrelschuifspanning). 
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5.3 De invloed van de ondergrond op het sediment-
transport 

 
De ondergrond van de IJsselkop is sterk vergelijkbaar met die van de Pannerdensche Kop. Op 
beide plaatsen bestaat de rivierbodem uit twee lagen: een zandige onderlaag en een grindrijke 
bovenste laag. Frings & Kleinhans (2002) beargumenteerden voor de Pannerdensche Kop dat de 
grindige laag is ontstaan door ‘relatieve grindaanrijking’ en ook voor de IJsselkop is dit een 
aannemelijke verklaring. De Rijntakken hebben zich de afgelopen eeuw sterk ingesneden, 
waarschijnlijk als gevolg van antropogene factoren als de aanleg van kribben en 
meanderbochtafsnijdingen (‘autonome bodemdaling’) Het is mogelijk dat bij deze bodemdaling 
vooral de kleinste korrels zijn weggespoeld, waardoor er een relatieve aanrijking van grind in de 
bovenste bodemlaag plaatsvond. Vooral het feit dat de dikte van de grindrijke laag gelijk is aan de 
dikte van de bodemtransportlaag tijdens de grootste hoogwaters onderbouwt de hypothese van 
relatieve grindaanrijking (zie Frings 2002 voor andere argumenten). 
 Als het grove deel van het sediment in de ondergrond van de IJsselkop inderdaad vrijwel 
immobiel is (en er dus relatieve grindaanrijking optreedt), dan betekent dit dat gedurende het 
grootste deel van het jaar minder sediment wordt getransporteerd, dan op basis van de 
rivierafvoer mogelijk is. Het grove sediment in de ondergrond zorgt er dus voor dat het 
sedimenttransport op de IJsselkop geremd wordt door een tekort aan transporteerbaar sediment. 
 Dit tekort aan transporteerbaar sediment wordt waarschijnlijk nog versterkt door processen op 
de Pannerdensche Kop. Bochtsorteringsprocessen in de meanderbocht bovenstrooms van de 
Pannerdensche Kop zorgen ervoor dat de grindrijke laag voor de ingang van het Pannerdensch 
Kanaal veel grover is dan voor de ingang van de andere tak (de Waal). Dit grove sediment is veel 
moeilijker te transporteren en daarom ontvangt het Pannerdensch Kanaal veel minder sediment 
dan de Waal (Kleinhans 2002). Omdat ook bij de IJsselkop sprake is van bochtsortering 
bovenstrooms van het splitsingspunt (fig. 2), is het goed mogelijk dat een soortgelijk proces 
optreedt op de IJsselkop (zie de volgende paragrafen).  
 

5.4 De verdeling van het sedimenttransport over de 
dwarsdoorsnede 

 
De verdeling van het bodemtransport over de breedte van het Pannerdensch Kanaal tijdens het 
hoogwater van januari 2004 was sterk asymmetrisch (fig. 33, bijlage 13). Het bodemtransport in 
de linkerrivierhelft was veel groter dan het bodemtransport in de rechterrivierhelft, hetgeen 
waarschijnlijk samenhangt met het daar voorkomende sediment. Door bochtsortering is het 
sediment in de linkerrivierhelft van het Pannerdensch Kanaal namelijk veel fijner dan in de 
rechterrivierhelft en daarom makkelijker transporteerbaar (fig 2).  De grootste transportwaarden 
kwamen echter niet voor op de plaats met het fijnste bodemsediment (tegen de linkeroever aan), 
maar net links van de rivieras. Dit toont aan dat de verdeling van bodemtransport over de 
dwarsdoorsnede niet geheel bepaald wordt door de ondergrond, maar ook door de stroomsnelheid 
(of schuifspanning) welke het grootst is rond de rivieras. Verder blijkt uit figuur 45 dat de verdeling 
van bodemtransport over de rivierbreedte ook varieert tussen hoog- en laagwatercondities. Bij 
laagwatercondities was de transportstrook aanmerkelijk smaller.  
 De verdeling van het zwevend transport over de breedte van het Pannerdensch Kanaal tijdens 
het hoogwater van januari 2004 was vrij uniform (fig. 39). Alleen rond de rivieras was het 
transport iets hoger, waarschijnlijk als gevolg van de hogere stroomsnelheden.  

 
 

5.5 De verdeling van het sedimenttransport over het 
 splitsingspunt en de invloed van het stuwbeheer 
 hierop 
 
Uit de analyse van de multibeammetingen is gebleken dat tijdens de hoogwaters van 2002 en 2004  
89% van het bodemtransportmateriaal dat door het Pannerdensch Kanaal aangeleverd werd, naar 
de Nederrijn instroomde (fig. 31). De IJssel ontving slechts 11% van de totale sedimentlast, terwijl 
de IJssel wel 43% van het rivierwater afvoerde. Het geringe bodemtransport in de IJssel 
correspondeert met het geringe transport in de rechterrivierhelft van het Pannerdensch Kanaal 
bovenstrooms van de IJsselkop.  
 Dit betekent dat de bodemtransportverdeling tijdens hoogwater op de IJsselkop als volgt 
samengevat kan worden: a) bochtsorteringsprocessen bovenstrooms van het splitsingspunt hebben 
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ervoor gezorgd dat het bodemsediment in de rechterhelft van het Pannerdensch Kanaal grover was 
dan voor de ingang van de Nederrijn; b) dit grovere sediment was tijdens de hoogwaters van 2002 
en 2004 minder mobiel, waardoor er in de rechterhelft van het Pannerdensch Kanaal slechts weinig 
transport plaatsvond; c)  omdat de IJssel afsplitst van de rechterkant van het Pannerdensch Kanaal 
vond er daarom weinig aanvoer van sediment plaats naar de IJssel. 
 Ook op de Pannerdensche Kop beïnvloeden bochtsorteringsprocessen bovenstrooms van het 
splitsingspunt de sedimentverdeling. Slechts 12-30% van het bodemtransport ging tijdens het 
hoogwater van 1998 door het Pannerdensch Kanaal (de rivierarm die afsplitst uit de buitenbocht 
van de Bovenrijn), terwijl deze tak wel ongeveer éénderde van de waterafvoer ontving (Wilbers 
2004).  
 De bodemtransportverdeling en de waterverdeling over de IJsselkop waren zeer constant 
tijdens de afvoergolven van 2002 en 2004 (fig. 31), maar tijdens de laagwaterperiode van 
september 2004 was de bodemtransportverdeling geheel anders. Het bodemsediment dat in 
beweging was in het Pannerdensch Kanaal stroomde ongeveer volledig de IJssel in. Dit getuigt van 
een sterke invloed van het stuwbeheer op de sedimentverdeling. Bij laagwater zijn de stuwen in de 
Nederrijn immers gesloten (hoofdstuk 2) en stroomt er nauwelijks water door de Nederrijn. 
 De verdeling van zwevend transport over het splitsingspunt tijdens het hoogwater van januari 
2004 is niet gemeten, maar is geschat door aan te nemen dat het zwevende transport in de 
rechterhelft van het Pannerdensch Kanaal de IJssel instroomde en de rest de Nederrijn in, precies 
volgens de stroomlijnen van het water (§4.3.2). Omdat het zwevend transport vrij uniform 
verdeeld is over de dwarsdoorsnede, betekent dit dat hoeveelheid zwevend transport die de IJssel 
instroomde (37-47% van de totale zwevend transportaanvoer, fig, 41) ongeveer gelijk was aan de 
hoeveelheid water (43%) die de IJssel instroomde. 
 Bij laagwater was de verdeling van zwevend transport over de IJsselkop niet precies gelijk aan 
de waterverdeling. Als gevolg van het stuwbeheer stroomde 20-30% van het water door de 
Nederrijn. De Nederrijn ontving echter slechts 10% van de zwevend transportaanvoer. 
 

5.6 De karakteristieken van het getransporteerde 
 sediment  
 
De korrelgrootte van het bodemtransportmateriaal varieerde tijdens het hoogwater van januari 
2004 aanzienlijk over de breedte van het Pannerdensch Kanaal. Nabij de linkeroever  
(binnenbocht) was het bodemtransportmateriaal het fijnst, rond de rivieras was het 
bodemtransportmateriaal beduidend grover en nabij de rechteroever was het 
bodemtransportmateriaal weer wat fijner (fig. 35).  
 De toename van de korrelgrootte van het bodemtransportmateriaal van de linkeroever naar de 
rivieras correspondeert met de toenemende grofheid van de grindrijke laag in deze zone (fig. 2). 
Echter aangezien de grindrijke laag het grofst is bij de rechteroever, zou men verwachten dat ook 
het bodemtransportmateriaal hier het grofst was. Dat dit niet het geval was, bewijst dat het grove 
bodemmateriaal nabij de rechteroever (voor de ingang van de IJssel dus) vrijwel immobiel was 
tijdens het hoogwater van januari 2004. Deze constatering ondersteunt de hypotheses van 
‘relatieve grindaanrijking’ en een ‘tekort aan transporteerbaar sediment’ die zijn geopperd in de 
voorgaande paragrafen. Voor laagwatercondities is alleen de samenstelling van het 
bodemtransportmateriaal in de IJssel bekend (fig. 36). Deze bleek wederom sterk te variëren over 
de rivierbreedte. 
 De korrelgrootteverdeling van het zwevend transportmateriaal in het Pannerdensch Kanaal 
tijdens het hoogwater van januari 2004 (fig. 42) lijkt heel sterk op de korrelgrootteverdeling van 
het sediment in de ondergrond onder de grindrijke laag (fig. 3b). Het zwevend transport was het 
grofst rond de rivieras, net als het bodemtransport, hetgeen aangeeft dat het zwevend transport 
beïnvloed wordt door de locale stromings- en beddingcondities, hoewel niet zo sterk als het 
bodemtransport. Voor de laagwaterperiode van september 2004 kon slechts met moeite een 
korrelgrootteverdeling van het zwevend transport opgesteld worden (§4.3.3.), maar duidelijk was 
wel dat het zwevende sediment tijdens laagwater veel fijner was dan tijdens de hoogwaterperiode. 
 

5.7  De karakteristieken van de beddingvormen  
 
5.7.1 Duinenstrook 
 
De duinen rond de IJsselkop kwamen niet voor over de hele breedte van de rivier, maar in een 
duinenstrook die 40 tot 90% van de breedte tussen de kribkoppen (de normaalbreedte) besloeg 
(§4.1.1, fig. 7). Dit is aanvullend bewijs voor de hypothese dat het sedimenttransport rond de 
IJsselkop geremd wordt door een tekort aan transporteerbaar sediment. Bij onvoldoende sediment 
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immers, bedekken de duinen slechts een deel van de totale breedte van de rivier. Dit is zowel in 
het laboratorium (Kleinhans 2002) aangetoond als met een kwantitatief model (Dietrich et al. 
1989). Dietrich et al. vonden dat een afname van de sedimentaanvoer zorgde voor selectieve 
erosie in de rivier, waardoor een relatieve grindaanrijking optrad in de bedding, en waarbij de zone 
van actief bodemtransport steeds smaller werd. 
 De duinenstrook was het smalst in de IJssel (40-60% van de normaalbreedte) en het breedst in 
de Nederrijn (90%), hetgeen in overeenstemming is met de eerder geuite hypothese dat het tekort 
aan transporteerbaar sediment het grootst is in de IJssel en het kleinst in de Nederrijn, als gevolg 
van de bochtsorteringgerelateerde sedimentverdeling op de IJsselkop. 
 Opvallend is dat de duinenstrook op de IJsselkop steeds in het midden van de rivier lag. In de 
Zandmaas, waar het sedimenttransport ook beperkt is in een duinenstrook en de rivierbochten 
ongeveer even scherp zijn, slingerde de duinenstrook zich steeds van binnenbocht naar 
binnenbocht (Frings 2002, 2003). Het verschil heeft mogelijk te maken met het type 
oeververdediging; bij de IJsselkop zijn de oevers beschermd door kribben en in de Zandmaas niet. 
 
5.7.2 Overzicht van de duinkarakteristieken 
 
Op de IJsselkop was sprake van drie lagen duinen die op elkaar gesuperponeerd waren. De 
onderste laag (alleen aanwezig in het Pannerdensch Kanaal en in de Nederrijn) bestond uit 
beddingvormen van ongeveer 100 meter lengte (zie §3.1.5), hetgeen ongeveer overeenkomt met 
de afstand tussen de kribben. Waarschijnlijk worden de afmetingen van de grote beddingvormen 
dus bepaald door de kribben. De grote beddingvormen bleven echter niet op dezelfde plaats 
gefixeerd, maar bewogen langzaam stroomafwaarts met een snelheid van ongeveer 5 meter per 
dag. 
 De duinen in de middelste laag waren over het algemeen klein, met een breedtegemiddelde 
duinhoogte van 0.1 - 0.4 meter in het Pannerdensch Kanaal en in de Nederrijn en een 
breedtegemiddelde duinhoogte van 0 - 0.1 meter in de IJssel (fig. 26-28). In het centrum van de 
duinenstrook kwamen echter lokaal hogere duinen voor. De maximale (lodinggemiddelde) 
duinhoogte in het Pannerdensch Kanaal bedroeg 0.7 meter in 2004 en 1.0 meter in 2002. Ook in 
de Nederrijn waren de duinen in 2004 beduidend lager (0.5 m) dan in 2002 (0.8 m) (§4.1.1). 
 Dit verschil in maximale duinhoogte tussen beide jaren is opvallend, aangezien de piekafvoer in 
beide jaren even groot was. Mogelijk heeft het verschil te maken met de afvoergeschiedenis (want 
de vorm van de afvoergolf was in 2002 heel anders dan in 2004, zie figuur 4). Het kan echter ook 
zijn, dan het verschil in maximale duinhoogte toegeschreven moet worden aan een verschil in 
sedimentbeschikbaarheid tussen beide jaren. Als het sediment in de ondergrond van de IJsselkop 
inderdaad niet helemaal mobiel is, dan is de beschikbaarheid van transporteerbaar sediment vooral 
afhankelijk van de bovenstroomse aanvoer. Het is waarschijnlijk dat deze niet continu evengroot is, 
zodat de aanvoer in 2002 mogelijk groter was dan in 2004. 
 Afvoerveranderingen tijdens de afvoergolven van november 2002 en januari 2004 hadden een 
sterke invloed op de duinkarakteristieken van de middelste duinlaag. Op de meeste plaatsen in het 
Pannerdensch Kanaal en in de IJssel groeiden de duinen bij stijgende afvoer en werden de duinen 
bij dalende afvoer weer kleiner. Dit was echter niet overal het geval: in het centrum van het 
Pannerdensch Kanaal en in de linkerhelft van de IJssel bleven de duinen doorgroeien tijdens de 
periode van dalende afvoeren. Daarbij ontwikkelden zich kleine duintjes (de bovenste duinlaag) op 
de ruggen van de grotere duinen, welke tegen het eind van de afvoergolven het sedimenttransport 
volledig overnamen. De plaatsen waar dit gebeurde, waren precies de plaatsen waar de duinen van 
de middelste duinlaag tijdens de periode van stijgende afvoeren het sterkst gegroeid waren 
(bijlage 10, 12). Blijkbaar waren de duinen hier zo groot geworden, dat ze zich tijdens de periode 
van dalende afvoeren niet meer aan konden passen aan de veranderende afvoeromstandigheden, 
immobiel werden, en vervolgens afgebroken werden door kleinere duintjes. Dit verschijnsel is 
eerder ook waargenomen op de Pannerdensche Kop (Wilbers 2004). Multibeammetingen tijdens 
het hoogwater van 1998 gaven namelijk aan dat na de piekafvoer bovenop de reeds aanwezige 
duinen kleine duintjes ontstonden, welke geleidelijk aan het sedimenttransport overnamen. 
 In de Nederrijn was de reactie van de duinen in de middelste duinlaag op afvoerveranderingen 
heel divers (bijlage 11, figuur 27). Dit zou net zoals het afwijkende gedrag van het bodemtransport 
in de Nederrijn toegeschreven kunnen worden aan een sedimentgolf (§5.2). Opvallend is dat de 
multibeammetingen in de Nederrijn geen aanwijzingen geven voor het voorkomen van kleine 
duintjes (bovenste duinlaag) die over de ruggen van de duinen in de middelste duinlaag bewogen. 
Blijkbaar was het sediment hier zo mobiel dat de duinen uit de middelste duinlaag zich zelfs bij 
dalende afvoeren nog konden aanpassen aan de stromingscondities. Dit is zeer aannemelijk gezien 
het feit dat het bodemsediment in de Nederrijn zeer zandig is, en in het licht van de hypothese dat 
bochtsorteringsprocessen ervoor zorgen dat de Nederrijn een groot aandeel ontvangt van de 
bovenstroomse aanvoer van (transporteerbaar) sediment. 
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 De vorm van de duinen op de IJsselkop was enigszins afwijkend van de vorm van de duinen in 
andere rivieren. De duinen rond de IJsselkop hadden een vormfactor van ongeveer 1.08, terwijl 
1.15 gebruikelijk is (Wilbers, pers. comm., op basis van metingen in verschillende rivieren van over 
de hele wereld). De duinen op de IJsselkop waren daarmee veel minder bolvormig. Dit wijst 
mogelijk ook op een gebrek aan transporteerbaar sediment op de IJsselkop. In de Zandmaas, waar 
de sedimentmobiliteit ongeveer vergelijkbaar is met die op de IJsselkop, bleek eerder al dat de 
vormfactor van de duinen klein was (circa 1.05, zie Frings 2002, 2003). 
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Figuur 50 Onderlinge relaties tussen duinkarakteristieken: a) De relatie tussen duinlengte en migratie in de 

IJssel en het Pannerdensch Kanaal in 2004. b) De relatie tussen duinlengte en migratie in de 
Nederrijn in 2004. c) De relatie tussen duinlengte en migratie op de IJsselkop in 2002. d) De 
relatie tussen duinlengte en duinhoogte op de IJsselkop in 2002 en 2004. Alle gebruikte data zijn 
afkomstig uit bijlage 5. Op de bijbehorende data-DVD zijn ook grafieken te vinden van de 
migratiesnelheid als functie van de duinhoogte. Deze vertonen hetzelfde patroon, omdat de 
duinlengte en duinhoogte onderling sterk gecorreleerd zijn (zie fig. d). PK* = Pannerdensch 
Kanaal 22-29 januari 2004. 

 
 
5.7.3  Onderlinge relaties tussen de duinkarakteristieken 

 
De uitgebreide dataset met gegevens over de duinkarakteristieken bij verschillende afvoeren biedt 
de mogelijkheid de onderlinge relaties tussen deze variabelen te bepalen. De resultaten staan 
afgebeeld in figuur 50 (voor de werkwijze, zie bijlage 5). 

 Er blijkt dat de migratiesnelheid van de duinen op de IJsselkop omgekeerd evenredig was 
met de duinlengte. Een dergelijk verband kwam ook naar voren uit de analyse van de 
Pannerdensche Kopdata (Wilbers 1999). Er was echter een duidelijk verschil tussen de curves van 
de IJsselkop en die van de Pannerdensche Kop. Duinen op de Pannerdensche Kop met dezelfde 
lengte als duinen op de IJsselkop waren steevast sneller (fig. 50 a,c). Dit komt waarschijnlijk door 
verschillen in korrelgrootte (het sediment op de IJsselkop is grover dan dat op de Pannerdensche 
Kop).  

Het verband tussen migratiesnelheid en duinlengte op de IJsselkop was duidelijk verschillend 
voor de verschillende riviertakken. De duinen in de IJssel waren relatief het langzaamst, de duinen 
in het Pannerdensch Kanaal het snelst. Dit is in overeenstemming met de hypothese dat de 
sedimentbeschikbaarheid in de Pannerdensch Kanaal groter was dan in de IJssel, maar het kan 
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misschien ook verklaard worden door de aanwezigheid van fijner sediment in het Pannerdensch 
Kanaal. Voor de Nederrijn blijkt dat het verband tussen migratiesnelheid en duinlengte niet 
constant was (fig. 50b), maar varieerde tijdens het hoogwater. Een sluitende verklaring hiervoor is 
nog niet beschikbaar. Er zijn ook grafieken gemaakt van het verband tussen migratiesnelheid en 
duinhoogte. Deze vertoonden veel meer spreiding (zie bijlage 5), maar de vorm van het verband 
was hetzelfde. Dit komt omdat er een zeer sterke relatie bestond tussen de lengte en de hoogte 
van de duinen op de IJsselkop (fig. 50d).  
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6 Aanbevelingen 
 
In dit onderzoek kwamen een aantal kleine onvolkomenheden in de meetmethoden aan het licht, 
die in toekomstige meetcampagnes beter vermeden kunnen worden. Op basis hiervan is een lijst 
met aanbevelingen gemaakt:  
 
• Bij de installatie van waterstandsmeetsensoren in peilbuizen moet ervoor gewaakt worden dat 

deze sensoren ook bij lage afvoeren waterstanden kunnen meten. 
• Het programma DT2D dient aangepast te worden opdat het rekening houdt met de 

puntendichtheid van de multibeambestanden. Dat voorkomt waarschijnlijk dat ruis als aparte 
beddingvormen wordt onderscheiden (§3.1.6). 

• Tijdens de multibeammetingen dient een logboek bijhouden te worden. Daarin moet staan: 
hoever het schip zich uit de rivieras bevindt, hoe snel gevaren is, of er stroomopwaarts of 
stroomafwaarts gevaren is, of er met overlap gevaren is, hoe groot de overlap is, welke 
apparatuur gebruikt is en wat de instellingen waren met betrekking tot de puntendichtheid. 

• De gehele meetraai moet op precies dezelfde afstand uit de rivieras gevaren worden. Er mag 
dus nooit onder een hoek met de rivieras gevaren worden. 

• Nadat 1 dagdeel van een meetcampagne afgelopen is, moeten de dan gevaren raaien als 
grondslag gebruikt worden voor àlle andere metingen tijdens die campagne. Dit betekent dat 
de raaien die ’s middags gevaren worden op precies dezelfde plaats moeten liggen als de 
raaien die ’s ochtends gevaren zijn, maar ook dat de raaien die op andere meetdagen gevaren 
worden op deze zelfde posities moeten liggen. Alleen zó kan met het ‘dunetrack’–programma 
DT2D voor alle dagen tegelijk de duinkarakteristieken en migratie berekend worden en alleen 
zo kan in DT2D visueel een vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende meetdagen. 

• Aan het einde van een meetraai moet de multibeamapparatuur uitgezet worden vóórdat het 
schip gedraaid wordt. 

• Op alle meetdagen moet met dezelfde puntendichtheid gemeten worden. Het is vooral 
belangrijk de longitudinale afstand tussen de meetpunten zo klein mogelijk te maken, 
aangezien dit bepaalt wat de kleinste duinen zijn die ingemeten kunnen worden. De laterale 
puntafstand hoeft niet kleiner te zijn dan 25 centimeter. Een laterale puntafstand van 5 
centimeter maakt de databestanden onnodig groot, zonder dat hiermee de nauwkeurigheid van 
de resultaten toeneemt. 

• De bestandsnamen van de multibeambestanden dienen het exacte midden van de 
multibeamraai aan te geven. 
 

Bij eventuele nieuwe metingen is het ook aan te raden rekening te houden met punten die in dit 
onderzoek goed verliepen, maar waarover in eerdere onderzoeken aanbevelingen zijn gedaan 
(Frings 2005, Kleinhans et al. 2001, Wilbers 1997, 1998, 1999):  

 
• Data die tijdens een meetcampagne gemeten worden, dienen slechts op 1 manier opgeslagen 

te worden (ofwel in Excel, ofwel in Access, ofwel als tekstbestand). Dat zorgt voor een 
aanzienlijke verbetering van de overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de dataset.  

• Om het sedimenttransport door een riviertak goed te kunnen bepalen is het noodzakelijk dat er 
sedimenttransportmetingen verricht worden over de hele dwarsdoorsnede. 

• Verbeteringen die in DT2D doorgevoerd kunnen worden, zijn: het geven van een foutmelding 
als data geladen worden die niet samenvallen met de rivieras; en: het voorkomen van dubbele 
bestandsextensies bij het exporteren van PCRasterkaarten. 

• Opgeleverde bestanden moeten in de eerste drie kolommen respectievelijk de X-coördinaat, Y-
coördinaat en de bodemhoogte van de meetpunten bevatten. In de vierde kolom dient de tijd 
te staan. Om de verwerking van multibeambestanden te vergemakkelijken is het handig om in 
de vijfde kolom het nummer te vermelden van de ‘beam’ waarmee het punt gescand is.  

• Voor een optimale berekening van het bodemtransport mogen duinen tussen twee 
multibeammetingen nooit minder dan 10% en nooit meer dan 90% van hun duinlengte 
verschoven zijn. Aan deze voorwaarde wordt meestal (maar niet altijd) voldaan als er twee 
multibeammetingen per werkdag uitgevoerd worden. In situaties waarbij de duinen klein zijn 
en snel bewegen, dan verdient het de voorkeur om multibeammetingen met overlap te varen. 
Het bodemtransport kan dan berekend worden uit de overlappende bestanden. 

• Voor een juiste interpretatie van multibeammetingen dienen altijd gegevens verzameld te 
worden over de afvoer, waterstand en over de korrelgrootte van het bodemsediment.  
Informatie over de stromingscondities liefst voor een periode langer dan de 
multibeammetingen. 
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Bijlage 1  Symbolen 
 

Bodemtransport uit duinverplaatsing 
a  Interpolatieparameter [= k’/(k+1)] [-]. 
A  Het oppervlak van het zijaanzicht van een duin [m2]. 
Bd De breedte van de duinenstrook [m].  
 
cd  De migratiesnelheid van de duinen [m/dag]. 
cB De breedtegemiddelde migratiesnelheid [m/dag]. 
cL De lodinggemiddelde migratiesnelheid [m/dag]. 
 
F  De vormfactor [-]. 
FB  De breedtegemiddelde vormfactor [-]. 
FL De lodinggemiddelde vormfactor [-]. 
 
k  Het aantal door interpolatie te bepalen XL-waarden tussen XLo en XLb [-]. 
k’  Het aantal door interpolatie te bepalen waarden tussen XLo en XL plus 1 [-]. 
nL De lengte van een loding [400 m]. 
nd  Het aantal duinen in een loding [-]. 
m  Het aantal lodingen dat is gebruikt om t te bepalen [-]. 
mL  Interpolatieparameter (zie bijlage 6) [-]. 
peff Het aantal meetpunten per meter (de effectieve puntendichtheid) [1/m]. 
 
qb  Het bodemtransport per meter breedte inclusief poriën  (= het lodinggemiddelde 
 bodemtransport) [m2/dag]. 
qb-totaal Het totaal bodemtransport inclusief poriën [m3/dag]. 
 
R Grootte van de ruis in de multibeammetingen [m]. 
S* Interpolatieparameter (de som van de XL-waarden van XLo tot en met XLb). 
S Interpolatieparameter (de som van XL-waarden, al dan niet door interpolatie bepaald). 
Slij De helling van de lijzijde van een duin [0]. 
Sloef De helling van de loefzijde van een duin [0]. 
 
speff De standaarddeviatie van het aantal punten per meter [1/m].  
st  De standaarddeviatie van het aantal punten per loding [-]. 
sX De standaarddeviatie van de duinhoogte [m], duinlengte [m] of vormfactor [-]. 
 
SFΔ,B De onzekerheid (standaardfout) in de breedtegemiddelde duinhoogte [m]. 
SFΔ,L De onzekerheid (standaardfout) in de lodinggemiddelde duinhoogte [m]. 
SFc,B De onzekerheid (standaardfout) in de breedtegemiddelde migratiesnelheid [m/dag]. 
SFc,L  De onzekerheid (standaardfout) in de lodinggemiddelde migratiesnelheid [m/dag]. 
SFF,B De onzekerheid (standaardfout) in de breedtegemiddelde vormfactor [-]. 
SFF,L  De onzekerheid (standaardfout) in de lodinggemiddelde vormfactor [-]. 
 
SFqb De onzekerheid (standaardfout) in het lodinggemiddelde bodemtransport  [m2/dag]. 
SFqb-totaal De onzekerheid (standaardfout) in het totaal bodemtransport [m3/dag]. 
SFpeff De onzekerheid (standaardfout) in het gemiddelde aantal punten per meter [1/m] voor 
 duinen van 1 meter lengte. 
SFpeff,Λ De onzekerheid (standaardfout) in het gemiddelde aantal punten per meter [1/m] voor 
 duinen van lengte Λ. 
 
SFS   De onzekerheid (standaardfout) in S. 
SFt-duin De onzekerheid (standaardfout) in het aantal punten per duin [-]. 
SFt De onzekerheid (standaardfout) in het gemiddelde aantal punten per loding [-]. 
 
SFX,B  Verzamelterm voor de onzekerheid (standaardfout) in de breedtegemiddelde duin-
 hoogte [m], duinlengte [m], vormfactor [-] of migratiesnelheid [m/dag]. 

B

SFX,L  Verzamelterm voor de onzekerheid (standaardfout) in de lodinggemiddelde duin-
 hoogte [m], duinlengte [m], vormfactor [-], of migratiesnelheid [m/dag]. 
SFXo, SFXb De onzekerheid (standaardfout) behorende bij repectievelijk XLo en XLb.   

  
t  Het aantal meetpunten in een loding [-]. 
tduin Het gemiddeld aantal meetpunten dat op een duin van lengte Λ valt [-]. 
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tduin,min,80 % Het minimum aantal meetpunten [-] dat op een duin van lengte Λ valt (= de 
 ondergrens van het 80%-betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddeld aantal 
 meetpunten per duin). 
w  Extrapolatieparameter (het aantal waarden dat door extrapolatie bepaald is uit de 
 bijbehorende XL) [-]. 
 
Xi Verzamelterm voor de duinhoogte [m], duinlengte [m] of vormfactor [-] van een 
 afzonderlijke duin. 
XL  Verzamelterm voor de lodinggemiddelde duinhoogte [m], duinlengte [m] of vormfactor 
 [-]. 
XLo, XLb  De bekende XL-waarden die gebruikt zijn voor de interpolatie van de XL-waarden in de 
 tussengelegen lodingen. 
Zkr  De kritieke Z-waarde uit de standaardnormale verdeling [-]. 
 
Δ  De duinhoogte [m]. 
ΔB  De breedtegemiddelde duinhoogte [m]. B

ΔL De lodinggemiddelde duinhoogte [m]. 
Λ  Duinlengte [m]. 

 
  
Bodemtransport uit Delft Nile Sampler metingen 
B  De breedte van de vangmond van de Delft Nile Sampler [0.098 m]. 
fqb,vangst  De kans [-] op een instantaan bodemtransport qb, vangst. 
 
qb,vangst  Het instantane bodemtransport op een meetlocatie [m2/dag].  
qb  Het gemiddelde bodemtransport op een meetlocatie [m2/dag].  
qb-subsectie  Het bodemtransport in een subsectie [m3/dag]. 
qb,totaal Het totaal transport over de rivierbreedte [m3/dag]. 
 
RSFintegratie De relatieve onzekerheid in het bodemtransport van een subsectie als gevolg van 

 integratie [25% in geval van de buitenste subsecties]. 
SFqb  De stochastische onzekerheid in het gemiddelde bodemtransport per meetlocatie 
  [m2/dag], berekend als de standaardfout van de afzonderlijke transportmetingen op 
  een meetlocatie. 
SFqb-subsectie  De onzekerheid in het bodemtransport in een subsectie [m3/dag]. 
SFqb-totaal  De onzekerheid in het totale bodemtransport [m3/dag]. 
 
V   Het volume sediment dat tijdens een afzonderlijke Delft Nile Samplermeting in het 
  vangnetje terechtkwam [ml]. 
Vgem  Het gemiddelde volume sediment dat in het vangnetje van de Delft Nile Sampler 
  terechtkwam tijdens de afzonderlijke metingen [ml].  
V0  Het volume sediment dat tijdens een nulmeting met de Delft Nile Sampler gevangen 
  werd [ml]. 
 
Δt   De tijdsduur dat de Delft Nile Sampler tijdens een meting op de bodem stond [s]. 
 
 
Zwevend transport en schuifspanning 
aR De referentiehoogte boven de bedding (m). 
b0, b1   Regressiecoëfficiënten. 
c De zwevende stof concentratie (zonder slib) [mg/l]. 
ca-R De referentieconcentratie in de Rouse-vergelijking [mg/l]. 
D  De waterdiepte [m]. 
f1, f2  Regressiecoëfficiënten. 
g  De valversnelling [m/s2]. 
I  Het verhang [m/m]. 
kR Variabele in de Rouse-functie [kR = aR/(D-aR)] [-]. 
  
qz,AZTM  De door de AZTM weggeschreven waarde voor het zwevend transport [g/m2s] gemeten 
 op hoogte z. 
qz,AZTM’ De door de AZTM weggeschreven waarde voor het zwevend transport gemeten op 
 hoogte z, omgerekend naar de eenheid [m/dag]. 
qz   Het totaal zwevend transport in een meetverticaal [m2/dag]. 
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qz-subsectie  Het zwevend transport in een subsectie [m3/dag]. 
qz-totaal  Het totaal zwevend transport door een dwarsdoorsnede [m3/dag]. 
 
RSFintegratie De relatieve onzekerheid in het zwevend transport van een subsectie als gevolg van 

 integratie [25% in geval van de buitenste subsecties]. 
RSFstoch  De stochastische onzekerheid als gevolg van natuurlijke variabiliteit [14%]. 
SFf1  Standaardfout van de richtingscoefficient f1. 
SFqz-subsectie De onzekerheid in het zwevend transport in een subsectie [m3/dag]. 
SFqz-totaal De onzekerheid in het totale zwevend transport door een dwarsdoorsnede [m3/dag]. 
SFτ De onzekerheid in de schuifspanningsbepaling [N/m2]. 
 
u  De stroomsnelheid [m/s]. 
u*  De schuifspanningssnelheid [m/s].  
z0  De ruwheidslengte [m]. 
z  De hoogte boven de rivierbedding [m]. 
ZR Het Rouse-getal [-]/ 
  
κ  De Von Karmanconstante [0.41].  
ρ  De waterdichtheid [1000 kg/m3]. 
τ De bodemschuifspanning [N/m2]. 
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Bijlage 2  Bepaling van de effectieve puntdichtheid 
 

 
Bij het bepalen van de duinkarakteristieken hanteert het programma DT2D een twee-dimensionale 
berekeningsmethode. Daarbij worden eerst zoeklijnen getrokken parallel aan de rivieras. Langs 
deze lijnen wordt naar datapunten gezocht in het multibeambestand, zodat een groot aantal 
parallelle lengteprofielen ontstaat: de lodingen. Op basis van deze lodingen worden de 
duinkarakteristieken bepaald, waarbij natuurlijk geldt dat de duinkarakteristieken nauwkeuriger 
zullen zijn, naarmate de lodingen meer datapunten bevatten.  

Het aantal punten in een loding is in de eerste plaats afhankelijk van de 
datadichtheid van de multibeamdatabestanden. Vooral de longitudinale 
puntdichtheid is hierbij van belang. Verder spelen de zoekinstellingen van 
de duinverplaatsingssoftware DT2D een belangrijke rol. In dit onderzoek 
lagen de zoeklijnen waarlangs naar datapunten in de multibeambestanden 
is gezocht 1 meter uit elkaar. De lodingen zijn gevormd door elk punt dat 
minder dan 20 centimeter van een zoeklijn aflag, toe te kennen aan die 
zoeklijn. Dit betekent dat tussen twee zoeklijnen een gebied lag van 60 
centimeter breed dat geen punten heeft geleverd aan de zoeklijnen.  

Een maat voor het aantal punten in een multibeambestand dat effectief 
bijdraagt aan de nauwkeurigheid van de resultaten is de effectieve 
puntendichtheid. Deze is hier gedefinieerd als het gemiddeld aantal punten 
per meter lodinglengte (vaarrichting). De effectieve puntendichtheid (peff) 
[1/m] is bepaald door het aantal meetpunten in een loding (t) te berekenen 
en dan te delen door de lengte (nL) [400 m] van een loding: 
 

 eff
L

t
p

n
=  

 
De bijbehorende standaarddeviatie (speff) [1/m] is berekend met de 
volgende formule: 

  Zoeklijn 

60 centimeter 
 

1 meter 

Vaarrichting  

 t
peff

L

s
s

n m
=

⋅
 

 
waarin: st de standaarddeviatie van het aantal punten per loding [-] voorstelt en m het aantal 
lodingen dat is gebruikt om t te bepalen [-].  
 Deze formule voor de berekening van de standaarddeviatie speff is als volgt afgeleid. Als men 
van een aantal (m) lodingen telt hoeveel punten deze bevatten kan men hiervan de 
standaarddeviatie berekenen (st) en ook de bijbehorende standaardfout (SFt = st/√m). Deze 
standaardfout, die geldt voor het aantal punten per loding, kan omgerekend worden naar een 
standaardfout die geldt voor het aantal punten per meter door te delen door de lodinglengte (SFpeff 
= SFt/nL =  st/nL√m). Deze standaardfout is (volgens de definitie van de standaardfout) gelijk aan: 
SFpeff = speff/√nL, met speff  de standaarddeviatie van het aantal meetpunten per meter. Er geldt 
dus:  speff = SFpeff √nL, of speff = st/√(nL 

. m). 
 Een overzicht van de berekende waarden voor de effectieve puntendichtheid in de 
multibeambestanden van januari 2004 en november 2002 is te vinden in figuur 9 (§3.1.6). 
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Bijlage 3  De kans dat duinen van een bepaalde 
   lengte door DT2D geïdentificeerd worden  

 
 
Hoe korter een duin, hoe minder meetpunten erop terecht zullen komen tijdens een 
multibeammeting en hoe kleiner de kans dat het programma DT2D de duin correct identificeert. 
Deze kans kan – voor iedere duinlengte - geschat worden aan de hand van de effectieve 
puntendichtheid, die is bepaald in bijlage 2. De procedure gaat als volgt. 

Het gemiddeld aantal meetpunten dat op een duin van lengte Λ valt (tduin) [-] is gelijk aan het 
gemiddeld aantal punten per meter (de effectieve puntdichtheid peff) maal de duinlengte plus 1 
(omdat een duin altijd aan beide zijden omsloten wordt door een meetpunt). Ofwel: 

 
 ( )duin efft p= ⋅ Λ +  1

 
Om de bijbehorende standaardfout te berekenen, moet eerst de standaarddeviatie van de 
effectieve puntendichtheid (speff) omgerekend worden naar de standaardfout van de effectieve 
puntendichtheid voor duinen van lengte Λ (SFpeff,Λ = speff/√Λ). Deze kan dan omgerekend worden in 
de standaardfout van het aantal punten per duin (SFt-duin = SFpeff,Λ 

. Λ) [-], ofwel: 
 

t duin peffSF s− = ⋅ Λ  

 
Nu kan de ondergrens berekend worden van, bijvoorbeeld, het 80%-betrouwbaarheidsinterval 
(eenzijdig gelegd) rond het gemiddeld aantal meetpunten per duin: 
 
tduin,min, 80% = tduin –(Zkr 

. SFt-duin) 
 
met Zkr de kritieke Z-waarde uit de normale verdeling die hoort bij een kans van 80%. Op basis 
van de multibeamdataset van 16 januari 2004, traject A, is zowel voor de stroomopwaarts gevaren 
meetraaien als voor de stroomafwaarts gevaren meetraaien de ondergrens van het 
betrouwbaarheidsinterval (tduin, min, 80 %) bepaald. Deze is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Uit de figuren blijkt dat de tduin, min, 80 % gelijk is aan drie punten bij een duinlengte van 1 meter. 
Met andere woorden: er is een kans van 80 % dat een duin van 1 meter lengte bedekt wordt door 
drie meetpunten en dus geïdentificeerd wordt door DT2D (immers, een duin wordt pas 
geïdentificeerd als hij bedekt wordt door minimaal 3 meetpunten: twee in de troggen en één op de 
top). Met nog andere woorden: 80% van de duinen met een lengte van 1 meter wordt door DT2D 
geïdentificeerd. 

Op soortgelijke wijze zijn ook vele andere betrouwbaarheidsintervallen berekend (bijvoorbeeld 
het 95% betrouwbaarheidsinterval), niet alleen voor de data uit 2004, maar ook voor de data uit 
2002. Uit deze analyse blijkt dat DT2D gemiddeld genomen 49% van de duinen van 0.5 meter 
lengte identificeert, 79% van de duinen van 1 meter, 91% van de duinen van 1.5 meter en 97% 
van de duinen van 2 meter lengte. Deze getallen verschillen slechts weinig tussen de afzonderlijke 
metingen. Een uitzondering vormt de meting van 6 november 2002, die er negatief 
tussenuitspringt, wegens de veel lagere effectieve puntendichtheid (zie fig. 9 in §3.1.6). 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat in bovenstaande analyse ervan uitgegaan is dat de 
duinhoogte groot is ten opzichte van de ruis (2 cm). In werkelijkheid zijn duinen van 0.5 à 2 meter 
lengte erg laag en is het te verwachten dat DT2D deze duinen soms niet traceert omdat ze niet te 
onderscheiden zijn van de ruis, ondanks dat ze wel bedekt zijn door 3 of meer meetpunten. 
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Bijlage 4 Logaritmisch, gewogen of rekenkundig 
 gemiddelde? 

 
Om de gemiddelde duinlengte, duinhoogte en vormfactor te berekenen zijn er in principe drie 
methoden: het logaritmisch gemiddelde, het gewogen gemiddelde (waarbij gewogen wordt op 
basis van de duinlengte) en het rekenkundig gemiddelde. 

  
Logaritmisch gemiddelde 
Het logaritmisch gemiddelde is statistisch gezien de optimale centrummaat voor variabelen die 
lognormaal verdeeld zijn. Van de duinkarakteristieken heeft vooral de duinlengte de neiging om 
lognormaal verdeeld te zijn. Dit komt omdat duinvoorkomens doorgaans bestaan uit zeer veel 
korte duinen en weinig lange duinen. De duinhoogte en vormfactor volgen meestal een verdeling 
die sterk lijkt op een normale verdeling (Frings 2002, 2003; zie ook onderstaande figuur), maar 
ook deze variabelen zijn soms lognormaal verdeeld. Statistisch gezien is daarom het logaritmisch 
gemiddelde de optimale centrummaat voor de duinlengte, en misschien ook wel voor de 

 

duinhoogte en de vormfactor.  

ansverdeling van de duinlengte, duinhoogte en vormfactor van de duinen die voorkwamen op 19 januari 2004 

Er kleeft echter een belangrijk nadeel aan het gebruik van het logaritmisch gemiddelde. DT2D 

ewogen gemiddelde 
n gemiddelde heeft twee voordelen. In de eerste plaats is het gewogen 

emiddelde een objectievere schatting op 
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in traject A (Pannerdensch kanaal), 6-11 meter rechts van de rivieras. (NB: Deze figuren dienen alleen ter 
illustratie. Op andere dagen en in andere riviertrajecten kunnen de duinlengte, duinhoogte en vormfactor een 
andere verdeling gevolgd hebben!) 

 

berekent namelijk de gemiddelde migratiesnelheid van de duinen in een loding op een manier 
(kruiscorrelatie) waarbij de hoge, lange duinen zwaarder meetellen. Daarom is de door DT2D 
berekende migratiesnelheid equivalent aan het gewogen gemiddelde van de migratiesnelheden van 
de afzonderlijke duinen in een loding. Als nu het sedimenttransport berekend wordt op basis van 
deze gewogen gemiddelde migratiesnelheid in combinatie met een logaritmisch gemiddelde 
duinhoogte en vormfactor, dan wordt de uitkomst moeilijk interpreteerbaar. Dit is niet wenselijk, 
zeker als in aanmerking genomen wordt dat de duinhoogte en vormfactor niet overtuigend 
lognormaal verdeeld zijn en dat de exacte vorm van de verdeling ook nog eens varieert in de tijd 
(Frings 2003).  
 
G
Gebruik van het gewoge
gemiddelde meer in overeenstemming met de intuïtie van onderzoekers dan beide andere 
gemiddelden. Bij een visuele schatting van de gemiddelde duinlengte van een duinentrein voert 
een waarnemer onbewust een weging uit op basis van de duinlengte. Bijvoorbeeld als 90% van de 
lengte van een duinentrein bestaat uit duinen van 20 meter lengte en de rest uit duinen van 1 
meter lengte, dan schat een waarnemer de gemiddelde duinlengte waarschijnlijk in de buurt van 
20 meter. Deze schatting komt overeen met het gewogen gemiddelde dat 18.1 meter bedraagt. 
Het rekenkundig gemiddelde is veel lager (7.9 meter) omdat het aantal duinen van 1 meter lengte 
veel groter is dan het aantal duinen van 20 meter lengte. 
 In de tweede plaats levert gebruik van het gewogen g
van de duinkarakteristieken en het transport dan het logaritmisch gemiddelde en het rekenkundig 
gemiddelde. Om niet werkelijk bestaande beddingvormen die het gevolg zijn van ruis uit de 
dataset te verwijderen is gebruik gemaakt van een minimum-duinlengtecriterium (§3.1.7). De 
keuze voor dit criterium is vrij subjectief en heeft een sterke invloed op de gemiddelde 
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duinkarakteristieken in geval deze berekend worden met het logaritmisch gemiddelde of het 
rekenkundig gemiddelde. Dit is niet het geval als er gebruik wordt gemaakt van het gewogen 
gemiddelde, omdat hierbij de kleine duinen nauwelijks meetellen. 

Gebruik van de gewogen gemiddelde duinhoogte en vormfactor lijkt verder ook een betere 
sch

gte, migratiesnelheid en vormfactor zijn respectievelijk 55 
en 1. Vermenigvuldiging (zie § 3.1.2) levert een gemiddeld 

dig gemiddelde 
Zoa erboven aangetoond is het rekenkundig gemiddelde a) statistisch gezien niet optimaal, b) 

 intuïtie en c) subjectiever door de grotere invloed van het 

groter zijn dan het werkelijke 
tran

g gemiddelde tot de meest geschikte centrummaat voor de 
ber

atting op te leveren van het sedimenttransport, omdat DT2D ook de migratiesnelheid als 
gewogen gemiddelde bepaald heeft. Dit is echter niet waar, hetgeen duidelijk gemaakt kan worden 
met een klein rekenvoorbeeld. 
Neem weer dezelfde 
duinentrein die hierboven 
beschreven is, en neem aan 
dat in de gehele duinentrein 
een transport plaatsvindt van 
2 m2 per dag, terwijl de 
duinhoogte, migratiesnelheid 
en vormfactor de waarden 
hebben die zijn weergegeven 
in nevenstaande tabel. De 
gewogen gemiddelde duinhoo
centimeter, 14 meter per dag 
sedimenttransport op van 3.8 m2/dag, hetgeen veel groter is dan de werkelijke waarde van 2 
m2/dag.  

 
Rekenkun

 

V
T

Duintype 1 Duintype 2
(90 % van de loding) (10 % van de loding)

Duinlengte (m) 20 1 
Duinhoogte (m) 0.6 0.05 
Migratiesnelheid (m/dag) 6.7 80 

ormfactor (-) 1 1 
ransport (m2/dag) 2 2 

ls hi
enigszins in strijd met de
minimumduinlengtecriterium. Toch wordt vrijwel altijd het rekenkundig gemiddelde gebruikt om de 
gemiddelde duinlengte, duinhoogte en vormfactor te berekenen. Dit is ongetwijfeld een kwestie 
van automatisme, maar er is ook een onderbouwing voor te geven. 

Stel dat het sedimenttransport berekend zou worden op basis van een rekenkundig gemiddelde 
duinhoogte, migratiesnelheid en vormfactor, dan zou de uitkomst 

sport (zie onderstaand rekenvoorbeeld). Echter in de praktijk is de rekenkundig gemiddelde 
migratiesnelheid nooit bekend, omdat de door DT2D bepaalde migratiesnelheid overeenkomt met 
de gewogen gemiddelde migratiesnelheid. Het transport wordt dan noodgedwongen berekend op 
basis van deze gewogen gemiddelde migratiesnelheid in combinatie met de rekenkundig 
gemiddelde duinhoogte en vormfactor. Aangezien de gewogen gemiddelde migratiesnelheid altijd 
lager is dan de rekenkundig gemiddelde migratiesnelheid, omdat de langzaam bewegende grote 
duinen hierin zwaarder meetellen, is het goed mogelijk dat de overschatting teniet wordt gedaan 
en het transport correct berekend. 

In combinatie met de eenvoud van de berekening en de goede vergelijkbaarheid met eerdere 
studies, maakt dit het rekenkundi

ekening van de gemiddelde duinhoogte, vormfactor en duinlengte. 

Aantal duinen Duinhoogte Migratiesnelheid Transport Totaal aantal duinen 98
(m) (m/dag) (m2/dag) Rek. gem. duinhoogte (m) 0.52

1 0.05 80 2 Rek. gem. migr. snelheid (m/dag) 9.86
2 0.10 40 2 Transport  (m2/dag)
3 0.20 20 2 (=0.5*0.52*9.86*1) 2.6

4 0.25 16 2
5 0.30 13 2
7 0.35 11 2
8 0.40 10 2
9 0.45 9 2
10 0.50 8 2
10 0.55 7 2
9 0.60 7 2
8 0.65 6 2
7 0.70 6 2
5 0.75 5 2 In dit rekenvoorbeeld is voor het gemak uit-
4 0.80 5 2 gegaan van een normale verdeling van duin-
3 0.85 5 2 hoogtes en een uniforme verdeling van trans-
2 0.90 4 2 port. Voor de vormfactor is een constante 
1 0.95 4 2 waarde van 1.0 aangenomen.
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Bijlage 5  Migratievoorspellers 
 

Methodiek 
Wilbers (1999) vond voor de Pannerdensche Kop een sterk verband tussen de migratiesnelheid van 
de duinen (c) [m/dag] en de duinlengte (Λ) [m]: 

 
1.23091133.699dc −= Λ    R2 = 0.944 

 
Om te onderzoeken of ook bij de IJsselkop een sterk verband bestaat tussen de duinlengte en de 
migratiesnelheid zijn de gevonden migratiewaarden uitgezet tegen de gevonden duinlengtes. 
Daarbij zijn niet de afzonderlijke lodinggemiddelde waarden gebruikt, want deze waren in sommige 
gevallen door interpolatie of schatting bepaald. In plaats daarvan is één representatieve waarde 
gebruikt per 5 lodingen: in principe het gemiddelde van de waarden die niet door interpolatie of 
schatting bepaald zijn. Dit betekent dat elk datapunt een gebied van 400 m lengte en 5 meter 
breedte representeert. Per hoogwater is één figuur gemaakt die alle datapunten van alle 
meetdagen en alle riviertrajecten bevat: 
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Verband tussen de duinlengte en de migratiesnelheid op basis van de data uit alle riviertrajecten en meetdagen 
in 2004 (links) en 2002 (rechts). 

 
Uit de figuren blijkt duidelijk dat er voor de IJsselkop als geheel lang niet zo’n sterk verband 
bestaat tussen de migratiesnelheid en de duinlengte als voor de Pannerdensche Kop. Daarom zijn 
de figuren opgesplitst en is de migratiesnelheid uitgezet als functie van de duinlengte voor alle 
meetdagen en alle riviertakken afzonderlijk. Nu bleek het verband veel sterker, doch er bleven 
uitbijters aanwezig. Nadere inspectie van deze datapunten wees uit dat dit punten waren die 
afkomstig waren van de randen van de duinenstrook. Blijkbaar was hier een andere relatie 
aanwezig tussen migratiesnelheid en duinlengte. Deze punten zijn daarom uit de  grafieken 
verwijderd. Toen bleek dat sommige grafieken eenzelfde verband tussen duinlengte en 
migratiesnelheid vertoonden. Deze grafieken zijn waar mogelijk samengevoegd zodat in totaal 3 
grafieken overbleven voor 2002 (één voor elke riviertak) en 9 grafieken voor 2004 (met name in 
de Nederrijn voor elke meetdag een aparte grafiek). De grafieken zijn weergegeven op de volgende 
pagina. 
 Vervolgens zijn de relaties uit de grafieken gebruikt om de migratiesnelheid te schatten op 
plaatsen waar DT2D geen migratie kon berekenen. Dit was overigens alleen mogelijk voor het 
centrum van de duinenstrook, omdat de migratievoorspellers niet geldig zijn aan de randen van de 
duinenstrook, omdat de datapunten afkomstig uit de randgebieden van de duinenstrook uit de 
grafieken verwijderd zijn. 
 Behalve migratievoorspellers op basis van de duinlengte zijn er ook migratievoorspellers 
gemaakt op basis van de duinhoogte. Dit is fysisch misschien correcter, maar het verband tussen 
duinhoogte en migratiesnelheid bleek duidelijk minder sterk dan het verband tussen duinlengte en 
migratiesnelheid. Ook Wilbers (2004) kwam tot die conclusie. De onderliggende reden is  
waarschijnlijk dat de duinlengte nauwkeuriger bepaald kan worden uit multibeammetingen dan de 
duinhoogte. Wegens het sterkere verband is hier de voorkeur gegeven aan migratievoorspellers op 
basis van de duinlengte. Overigens is geen verschil in de vorm van de voorspellers op basis van de 
duinlengte en de voorspellers op basis van de duinhoogte, omdat er een sterk verband bestaat 
tussen de duinlengte en de duinhoogte onderling (zie fig. 50). 
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Migratievoorspellers voor: a) IJssel 2004; b) IJssel 2002; c) Pannerdensch Kanaal 2004; d) Pannerdensch 
Kanaal 2002; e) Nederrijn 2004 (in twee delen) f) Nederrijn 2002. 
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Bijlage 6 Onzekerheden in de duinkarakteristieken
 en het bodemtransport bepaald met de  
 duinverplaatsingsmethode 

 
Inleiding 
De berekening van de duinkarakteristieken en het bodemtransport op basis van 
multibeammetingen heeft te maken met verschillende bronnen van onzekerheid. De drie 
belangrijkste zijn: a) ruis in de multibeammetingen b) de methode om de transporten te berekenen 
en c) natuurlijke duinvariabiliteit. 
 Ruis in de multibeammetingen zorgt voor onzekerheid omdat de ruis in sommige gevallen door 
DT2D gezien wordt als kleine duintjes, hetgeen natuurlijk niet correct is. Om deze foute duintjes te 
verwijderen, kunnen alle duintjes die volgens DT2D korter zijn dan 1 meter uit de dataset 
verwijderd worden (§3.1.7), maar er is geen enkele garantie dat dit minimumduinlengtecriterium 
alle foutieve duintjes verwijdert en geen echte duintjes. De ruis in de metingen heeft ook tot 
gevolg dat de duinkarakteristieken die door DT2D bepaald worden kleine systematische fouten 
bevatten. Ook hiervoor bestaat een correctiemethode (§3.1.8), maar deze correctie kan nooit alle 
fouten in de duinkarakteristieken verbeteren. Kwantificering van de onzekerheid die het gevolg is 
van ruis, is vooralsnog onmogelijk. 

De berekening van het bodemtransport geschiedt via de ‘dunetrack’-formule, welke berust op 
een aantal aannamen (§3.1.2) waarvan niet bekend is of ze volledig gerechtvaardigd zijn. De 
berekende transporten bevatten hierdoor een bepaalde mate van onzekerheid. Belangrijker is dat 
de ‘dunetrack’-formule eigenlijk bedoeld is om per duin het bodemtransport te berekenen, terwijl in 
dit onderzoek het bodemtransport per loding (duinentrein) berekend wordt. Dit gebeurt door de 
lodinggemiddelde duinhoogte, vormfactor en migratiesnelheid met elkaar te vermenigvuldigen, 
hetgeen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde resultaat oplevert als eerst per duin de hoogte, snelheid 
en vormfactor te vermenigvuldigen en dan de uitkomsten te middelen tot een gemiddeld transport 
per loding (zie bijlage 4). Ook dit is een bron van onzekerheid, welke echter moeilijk te 
kwantificeren is. Een andere vorm van onzekerheid is het gevolg van de integratie van de 
transporten over de breedte van de rivier. Hier is ervan uitgegaan dat in de zone waar geen duinen 
voorkomen ook het bodemtransport nul was, hetgeen zeker niet het geval hoeft te zijn. Echter, de 
Delft Nile Samplermetingen suggereren dat het bodemtransport buiten de duinenstrook klein is 
(§5.1), en dat de onzekerheid als gevolg van de integratiemethode klein is. 

Natuurlijke variabiliteit in de afmetingen van duinen zorgt voor onzekerheid omdat dit het 
moeilijk maakt om een karakteristieke, gemiddelde waarde van bijvoorbeeld de duinhoogte te 
berekenen voor een loding. De onzekerheid in de lodinggemiddelde duinhoogte kan vrij eenvoudig 
gekwantificeerd worden door de standaarddeviatie te berekenen van de hoogtes van de 
afzonderlijke duinen en deze om te rekenen naar een standaardfout (de standaardfout is een 
statistische maat voor de onzekerheid). Op soortgelijke wijze kan de onzekerheid in de 
lodinggemiddelde waarde van de andere duinkarakteristieken berekend worden. Door deze 
onzekerheden voort te planten via analytische regels kan ook een idee verkregen worden van de 
onzekerheid in het bodemtransport. Dit is de methode die gevolgd is om de onzekerheden in de 
berekende duinkarakteristieken en bodemtranporten op de IJsselkop te bepalen. In de volgende 
paragrafen wordt de methode nader beschreven. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 4. 

 
De onzekerheid in de lodinggemiddelde duinhoogte, duinlengte en vormfactor 
Voor de meeste lodingen waren de duinhoogte-, duinlengte- en vormfactorwaarden van de 
afzonderlijke duinen bekend. Op basis van deze waarden kon -behalve de lodinggemiddelde 
duinhoogte, duinlengte en vormfactor- ook eenvoudig de bijbehorende standaarddeviatie (sX) en 
standaardfout (= onzekerheid) (SFX,L) bepaald worden. 

 

( )2
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n
=  

  
met: Xi de waarde van een duinkarakteristiek (duinlengte, duinhoogte of vormfactor) van een 
afzonderlijke duin, XL de gemiddelde waarde van een duinkarakteristiek in een loding en nd het 
aantal duinen in een loding. 

Voor sommige lodingen kon de lodinggemiddelde duinlengte en –hoogte niet berekend worden 
door middeling van de waarden van de afzonderlijke duinen. In deze gevallen is de 
lodinggemiddelde waarde meestal bepaald door interpolatie tussen de twee omliggende, wel 
bekende waarden (§3.1.9). Omdat de geïnterpoleerde waarde gebaseerd is op twee (!) bekende 
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waarden, is de onzekerheid in deze waarde kleiner dan de onzekerheid in de omliggende, wel 
bekende waarden:  

 

 2 2 2
, (1 )X L Xo XbSF a SF a SF= − + 2

LbX [want bij interpolatie geldt immers: ] ( )1L LoX a X a= − +

 
hierin zijn XLo en XLb de bekende waarden die gebruikt zijn om XL te schatten en a is gelijk aan 
k’/(k+1), met k het totaal aantal onbekende waarden tussen XLo en XLb en k’ het aantal onbekende 
waarden tussen XLo en XL vermeerderd met 1.  
 In de situaties dat ook interpolatie niet gebruikt kon worden om de lodinggemiddelde 
duinkarakteristieken te bepalen en teruggegrepen moest worden op visuele inspectie van de 
lodingen en handmatige berekening is de onzekerheid gelijk gesteld aan 25% van de geschatte 
waarde. Voor de lodingen waarvoor de vormfactor niet berekend kon worden is de vormfactor 
geschat door het gemiddelde te nemen van de vormfactoren van de overige lodingen. Hierbij is 
aangenomen dat de onzekerheid van de nieuwe waarde gelijk is aan het gemiddelde van de 
onzekerheden van de andere waarden. 

  
De onzekerheid in de breedtegemiddelde duinhoogte, duinlengte en vormfactor 
De onzekerheid in de breedtegemiddelde duinkarakteristieken (SFX,B) is bepaald op grond van de 
onzekerheden in de afzonderlijke lodingen:  

B
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= ∑  

  
met Bd het aantal lodingen (in dit geval gelijk aan de breedte van de duinenstrook omdat de 
lodingen één meter uit elkaar liggen). Bij de afleiding van deze formule is ervan uitgegaan dat de 
onzekerheden van de afzonderlijke lodingen 
onafhankelijk zijn van elkaar. In figuur 7 is 
echter te zien dat de duinkammen zich 
uitstrekten over een groot deel van de 
rivierbreedte. Dit betekent dat naast elkaar 
liggende lodingen sterk op elkaar leken en 
dat ook de duinkarakteristieken en de 
bijbehorende onzekerheden vrijwel identiek 
waren. Er was dus sprake van een sterke 
ruimtelijke afhankelijkheid. Daardoor zijn de 
onzekerheden die met bovenstaande formule 
berekend zijn een onderschatting. Een 
correctere methode om de onzekerheid in de 
breedtegemiddelde duinkarakteristieken te 
bepalen zou ‘block kriging’ zijn. Deze 
methode is echter nogal bewerkelijk en 
daarom niet toegepast. 
 Indien er interpolaties zijn uitgevoerd, 
dan is er nog een verdere complicatie. De 
onzekerheden van de geïnterpoleerde 
waarden zijn dan namelijk zeer sterk van 
elkaar afhankelijk (zelfs al zouden de niet-
geïnterpoleerde waarden wel onafhankelijk 
zijn). Dit leidt tot een onacceptabele 
onderschatting van de onzekerheid in de 
breedtegemiddelde duinkarakteristieken. In 
geval van interpolatie is de onzekerheid in de 
breedtegemiddelde duinkarakteristieken 
daarom bepaald met de volgende formule. 

Lineaire interpolatie tussen twee bekende waarden
geschiedt aan de hand van de formule:

( )1L LoX a X a= − + LbX   

 
Waarbij XL de onbekende waarde is, XLo en XLb de
bekende waarden zijn, a gelijk is aan k’/(k+1), k het
totaal aantal onbekende waarden tussen XLo en XLb is
en k’ gelijk is aan het aantal onbekende waarden
tussen XLo en XL plus 1. 

  
De som (S*) van XLo tot en met XLb is dan gelijk aan:
S* = XLo + XLb + ΣXL = (1+0.5k)(XLo + XLb). 

  
De som (S) van een groot aantal XL-waarden,
waarvan sommige door interpolatie bepaald zijn en
andere niet, kan dan gegeven worden door:
S=Σ(mLXL) 

 
Waarbij mL de waarde 1 heeft als de bijbehorende
lodingwaarde XL niet gebruikt is voor de interpolatie
van nevenliggende lodingen, en mL gelijk is aan
(1+0.5k) indien dat wel het geval is. 

 
De onzekerheid in S is gelijk aan:SFS =√[Σ(mLSFX,L)2] 

 
Aangezien de breedtegemiddelde waarde van een
duinkarakteristiek gelijk is aan S gedeeld door de
breedte van de duinenstrook (= aantal lodingen =
BBd), geldt voor de bijbehorende onzekerheid: 
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SF m SF
B

⎡ ⎤= ⎣ ⎦∑  

 
Deze formule kan ook gebruikt worden om de
onzekerheid in de breedtegemiddelde migratie-
snelheid te bepalen. Dan geldt als aanvullende regel
dat mL  - in geval van extrapolatie - gelijk is aan (1 +
w). w is het aantal waarden dat door extrapolatie
bepaald is uit de bijbehorende XL. 
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De afleiding van deze formule en de definitie 
van de parameter mL is gegeven in het kader 
hiernaast. 

 



De onzekerheid in de migratiesnelheid 
De migratiesnelheid is door DT2D automatisch als lodinggemiddelde bepaald. De onzekerheid in 
deze waarde bedraagt ongeveer 0.5 meter op de afstand die de duinen afgelegd hebben tussen 
twee multibeammetingen.  

Als DT2D de migratiesnelheid niet goed berekenen kon en de migratie bepaald is met 
extrapolatie of met migratievoorspellers, dan is de onzekerheid gelijkgesteld aan 50% van de 
geschatte migratiewaarde. De onzekerheid rond de onzekere migratiesnelheden op 19 januari is 
voor alle lodingen geschat op 7.5 meter per dag. Als de migratie bepaald is door interpolatie, is de 
onzekerheid net als bij de duinhoogte en duinlengte berekend met:  
 

2 2 2
, (1 )X L Xo XbSF a SF a SF= − + 2  

 
De onzekerheid in de breedtegemiddelde migratiesnelheid is net als bij de breedtegemiddelde 
duinlengte en duinhoogte bepaald met:  
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⎡= ⎣∑ , ⎤⎦     (zie kader) 

 
 

De onzekerheid in het lodinggemiddelde bodemransport 
Uit de ‘dunetrack’-formule (§3.1.2) volgt dat de onzekerheid in het lodinggemiddelde transport 
gelijk is aan:  
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Met: SFqb, SFΔ,L, SFF,L en SFc,L de onzekerheden in respectievelijk het lodinggemiddelde transport 
(qb) [m

2/dag] , de lodinggemiddelde duinhoogte (ΔL) [m], de lodinggemiddelde vormfactor (FL) [-] 
en de lodinggemiddelde migratiesnelheid (cL) [m]. 
 
De onzekerheid in het totaal transport over de rivierbreedte 
Hoewel het totaal transport berekend is door integratie van de lodinggemiddelde transporten, was 
het niet mogelijk de bijbehorende onzekerheid te berekenen op basis van de afzonderlijke 
onzekerheden per loding (SFqb), omdat deze SFqb –waarden op gecompliceerde wijze van elkaar 
afhankelijk zijn. (Namelijk via de interpolaties in de duinhoogte en de migratiesnelheid). Op 
enigszins grove wijze is dit probleem omzeild door de onzekerheid in het totaal transport (SFqb-

totaal) [m
3/dag] te berekenen op basis van de onzekerheden in de breedtegemiddelde duinhoogte 

(SFΔ,B) [m], vormfactor (SFF,B) [-] en migratiesnelheid (SF c,B) [m/dag]. Er geldt namelijk:  
 

  ( ) 0.5b totaal b d B B Bq q B− = ≈ Δ∑
 

met: qb-totaal, ΔB, FB en cB respectievelijk het totaal bodemtransport [m /dag], de 
breedtegemiddelde duinhoogte [m], de breedtegemiddelde vormfactor [-] en de 
breedtegemiddelde migratiesnelheid [m/dag]. Omdat de relatieve onzekerheid in de 
breedtegemiddelde vormfactor (F

B

3

B) doorgaans kleiner is dan 1%, mag geschreven worden: 
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Nu is het zo dat de duinhoogte en migratiesnelheid over het algemeen negatief gecorreleerd 

zijn (zie bijlage 4). De onzekerheid in het transport wordt dus in principe overschat met deze 
formule. Echter, zoals eerder gemeld zijn de berekende onzekerheden in de breedtegemiddelde 
duinhoogte en gemiddelde migratiesnelheid waarschijnlijk onderschat. Er wordt vanuit gegaan dat 
de overschatting en onderschatting elkaar ongeveer uitmiddelen, zodat de berekende onzekerheid 
in het totaal transport dicht in de buurt van de werkelijke waarde ligt. 
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Bijlage 7  Frequentieverdelingen van het bodem-
 transport 

 
Herhaalde metingen van het bodemtransport op één locatie leveren nooit hetzelfde resultaat op. 
Deze variaties in bodemtransport kunnen het gevolg zijn van meetfouten of van natuurlijke variatie 
in bodemtransport, bijvoorbeeld door de beweging van duinen: als gemeten wordt op de top van 
een duin worden veel hogere transportwaarden gevonden dan als gemeten wordt in de trog van 
een duin (Hamamori 1962, Gaweesh & Van Rijn 1994, Kleinhans & Ten Brinke 2001). 

Deze laatste bron van variaties in bodemtransport is door Hamamori verdisconteerd in zijn 
theoretische frequentieverdelingen van het bodemtransport. Deze theoretische 
frequentieverdelingen gaan ervan uit dat de duinen een driehoekig zijaanzicht hebben en dat het 
bodemtransport alleen plaatsvindt door saltatie of rollen. De frequentieverdelingen gelden voor het 
bodemtransport op één bepaalde locatie (in de praktijk is het echter vaak onmogelijk om steeds 
precies op dezelfde locatie te meten). Er zijn twee vergelijkingen, waarvan de eerste geldt voor een 
situatie zonder superpositie en de tweede voor een situatie waarbij secundaire duinen bewegen 
over de loefzijde van primaire duinen:  
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met: fqb,vangst [-] de kans op een instantaan bodemtransport qb, vangst [m

2/dag] en qb [m
2/dag] het 

gemiddelde transport op een locatie. De eerste vergelijking voorspelt dat lage transporten even 
vaak voorkomen als hoge transporten, terwijl de tweede vergelijking voorspelt dat lage transporten 
veel vaker voorkomen dan hoge transporten. 

Voor drie meetdagen in januari 2004 is bepaald hoe goed de theoretische frequentieverdelingen 
overeenkomen met het gemeten sedimenttransport (zie onderstaande figuren). De theoretische 
verdeling die uitgaat van superpositie blijkt visueel heel sterk te lijken op de gemeten verdeling. De 
verdeling die uitgaat van duintransport zonder superpositie komt visueel veel minder goed overeen 
met de gemeten verdeling. Er is getracht deze constatering statistisch te onderbouwen met 
Kolmogorov-Smirnof Goodness-of-Fit toetsen, maar dat leverde geen resultaat op. Statistisch 
gezien bleken beide theoretische verdelingen namelijk even sterk te lijken op de gemeten 
frequentieverdelingen (p > 0.2), wat ongetwijfeld het gevolg is van het gering aantal afzonderlijke 
transportwaarden (maximaal 20, maar vaak minder). 
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Vergelijking tussen de gemeten frequentieverdeling van het bodemtransport (incl. poriën) met de theoretische 
verdelingen van Hamamori (1962) in het Pannerdensch Kanaal, km 878.0, 21 meter links van de as: a) 16 
januari 2004; b) 19 januari 2004; en c) 29 januari 2004. NB. Figuren voor andere posities over de breedte van 
de rivier zijn te vinden op bijgevoegde data-CD. 

57 



Bijlage 8   Onzekerheden in het bodemtransport 
 bepaald met Delft Nile Samplermetingen 

 
De nauwkeurigheid van het totale bodemtransport in het Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en de 
IJssel, zoals berekend op basis van Delft Nile Sampler metingen, is afhankelijk van 5 factoren: a) 
systematische meetfouten, b) systematische fouten in de integratie van het bodemtransport over 
de rivierbreedte, c) stochastische meetfouten, d) natuurlijke variabiliteit in bodemtransport en e) 
stochastische onzekerheden in de integratie van het bodemtransport over de rivierbreedte.  
 Systematische meetfouten komen nauwelijks voor bij Delft Nile Samplermetingen. Dat blijkt al 
uit het feit dat de calibratiefactor van de Delft Nile Sampler gelijk is aan 1 ± 0.1 (Kleinhans & Ten 
Brinke 2001). Het meescheppen (of opwoelen) van bodemmateriaal tijdens het landen en ophalen 
van de Delft Nile Sampler zou gezorgd kunnen hebben voor een kleine, systematische 
overschatting van het bodemtransport, maar in paragraaf 3.2.3 is aangetoond dat dit waarschijnlijk 
niet het geval was. Verder zou het gebruik van de spudpaal om het meetschip op dezelfde positie 
te houden tijdens een meting geleid kunnen hebben tot een systematische onderschatting van het 
bodemtransport naarmate het schip langer op dezelfde locatie lag. Ook dit bleek niet het geval 
(§3.2.3).  
 Systematische fouten in de integratie van het bodemtransport over de rivierbreedte hebben 
vooral te maken met het gebruik van de mid-sectiemethode. Daarbij wordt namelijk impliciet 
uitgegaan van een lineair verloop van het bodemtransport tussen twee meetlocaties, terwijl het 
bodemtransport in werkelijkheid vaak een parabolisch verloop heeft. Volgens Kleinhans & Ten 
Brinke (2001) is de hieruit resulterende fout bij 
gebruik van 5 subsecties (zoals in dit 
onderzoek) kleiner dan 2%, en dus 
verwaarloosbaar. Kleinhans & Ten Brinke 
(2001) gaan er echter vanuit dat er altijd een 
meting wordt verricht op de locatie waar het 
transport maximaal is. Dit hoeft echter niet het 
geval te zijn. Een laterale variatie van 
bodemtransport zoals weergegeven in 
nevenstaande figuur is namelijk zeker niet 
onrealistisch (zie §5.1). Kwantificatie van deze 
systematische fout is echter onmogelijk. 
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Stochastische meetfouten zijn het gevolg van onzekerheden in de aflezing van de tijd en het 
volume sediment, maar ook van de onzekerheid in de meetlocatie. Ze ontstaan ook doordat de 
hoek tussen de Delft Nile Sampler en de transportrichting niet constant is bij opeenvolgende 
metingen. Stochastische meetfouten zijn in de praktijk niet te onderscheiden van kleinschalige 
natuurlijke variabiliteit in het bodemtransport, bijvoorbeeld als gevolg van turbulenties en de 
verplaatsing van duinen. De aanwezigheid van stochastische meetfouten en kleinschalige 
natuurlijke variabiliteit komt tot uiting in het feit dat bodemtransporten die meteen na elkaar 
gemeten zijn op dezelfde locatie sterk van elkaar verschillen. De onzekerheid in het gemiddelde 
transport per meetlocatie die hiervan het gevolg is, kan gekwantificeerd worden met de 
standaardfout van transportmetingen op een locatie (Kleinhans & Ten Brinke 2001).  

Natuurlijke variabiliteit in bodemtransport is ook aanwezig op grotere tijdschalen. Zo kan 
gedurende de tijd die nodig is om alle meetlocaties in een dwarsdoorsnede door te meten de 
rivierafvoer veranderen, vooral als de metingen tijdens een afvoergolf gedaan worden. Omdat 
tijdens de IJsselkopmetingen alle metingen in een dwarsdoorsnede op dezelfde dag gedaan 
werden, kan ervan uitgegaan worden dan de onzekerheid als gevolg van deze grootschalige 
natuurlijke variabiliteit verwaarloosbaar is. 

Stochastische onzekerheden in de integratie van het bodemtransport over de rivierbreedte zijn 
vooral het gevolg van het feit dat er geen metingen gedaan zijn nabij de rivieroevers. Daarom 
moest aangenomen worden dat het transport in de buitenste meetpunten (ca. 50 meter van de 
rivieras) representatief was voor de hele zone tot aan de rivieroever (ca. 65 meter van de as). Dit 
is niet noodzakelijkerwijs juist. Een exacte bepaling van de onzekerheid is onmogelijk, maar als  
(arbitraire) schatting is de onzekerheid hier gelijkgesteld aan 25% van het berekende transport. 

 De onzekerheid in het totale bodemtransport door het Pannerdensch Kanaal, de IJssel of de 
Nederrijn op een meetdag is geschat door de onzekerheden ten gevolge van stochastische 
meetfouten, natuurlijke variabiliteit en stochastische integratieonzekerheden als volgt te 
combineren: 

 
2( )qb totaal qb-subsectieSF SF− = ∑  
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met: SFqb-totaal de onzekerheid in het totale bodemtransport [m3/dag] en SFqb-subsectie de onzekerheid 
in het bodemtransport in een subsectie [m3/dag]. Deze is gelijk aan:  
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met: qb-subsectie het bodemtransport in een subsectie [m3/dag], RSFintegratie de relatieve onzekerheid 
in het transport van een subsectie als gevolg van integratie [25% in geval van de buitenste 
subsecties], qb het gemiddelde transport [m2/dag] op een meetlocatie en SFqb de stochastische 
onzekerheid in het gemiddelde bodemtransport per meetlocatie [m2/dag], berekend als de 
standaardfout van de afzonderlijke transportmetingen op een meetlocatie. 

Bovenstaande onzekerheidsanalyse toont aan dat de onzekerheid in het totaal transport door  
het Pannerdensch Kanaal varieert van 11 tot 21% op de verschillende meetdagen tijdens de 
hoogwatergolf van januari 2004. Hoewel deze waarden statistisch correct zijn, moet opgepast 
worden met de interpretatie ervan. Als aangenomen wordt dat het bodemtransport een normale 
verdeling volgt, dan geldt bij benadering dat de werkelijke transportwaarde met 95% 
betrouwbaarheid inligt tussen de berekende transportwaarde plusminus tweemaal de onzekerheid 
(SFqb-totaal). Het bodemtransport volgt echter niet per definitie een normale verdeling, en het zou 
dus kunnen zijn dat een dergelijke interpretatiewijze een te hoge mate van nauwkeurigheid 
suggereert. Daarom wordt hier in plaats van de afzonderlijk berekende foutwaarden voor de 
verschillende meetdagen de maximale onzekerheid (SFqb-totaal) van 21% gehanteerd voor alle 
meetdagen in januari 2004. Deze waarde is iets hoger dan de onzekerheidswaarde die Kleinhans & 
Ten Brinke (2001) berekenden voor soortgelijke omstandigheden. De onzekerheid in het totaal 
bodemtransport in de IJssel, Nederrijn en Pannerdensch Kanaal gedurende de laagwatercondities 
van september 2004 bedraagt 28 tot 73%. Weer wordt voor alle takken de maximale 
onzekerheidswaarde (73%) gehanteerd.  

In plaats van bovenstaande analytische onzekerheidsanalyse zou de onzekerheid in het totaal 
transport ook op numerieke wijze berekend kunnen worden met een ‘bootstrappingtechniek’. 
Daarbij wordt voor elke subsectie één instantane transportmeetwaarde genomen (dus niet het 
gemiddelde) en op basis van deze waarden wordt het totaal transport over de rivierbreedte 
berekend. Vervolgens wordt dit minimaal 1000 maal herhaald, waarbij steeds andere combinaties 
van meetwaarden doorgerekend worden. De combinaties worden aselect getrokken uit de gemeten 
waarden. Uit de verdeling van alle 1000 uitkomsten wordt dan het 95% betrouwbaarheidsinterval 
bepaald. Bootstrapping berust niet op de aanname dat de onderliggende verdeling normaal is, 
maar wèl wordt de aanname gemaakt dat de 
waarnemingen representatief zijn voor de 
onderliggende populatie. Deze aanname 
wordt waarschijnlijk geschonden voor de 
IJsselkopmetingen, vanwege het klein aantal 
metingen per locatie. Het is dus nog maar de 
vraag of bootstrapping een betere schatting 
van de onzekerheid in de berekende 
transportwaarden zou kunnen opleveren. 
Omdat bootstrapping ook nog veel 
bewerkelijker is, is deze techniek hier niet 
gebruikt voor foutberekening. Wel is een 
proefanalyse gedaan om een idee te krijgen 
van de kansverdeling van het totaal 
transport over de rivierbreedte (zie 
nevenstaande figuur). Daaruit blijkt duidelijk 
dat het transport niet normaal verdeeld is. 
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Bijlage 9  Onzekerheden in de bepaling van het 
 zwevend transport  

 
 

Net als de berekende bodemtransporten, bevatten de berekende zwevend-transportwaarden een 
bepaalde mate van onzekerheid als gevolg van: systematische meetfouten, systematische fouten 
in de integratie van het zwevend transport over de rivierbreedte, stochastische meetfouten, 
natuurlijke variabiliteit in zwevend transport en stochastische onzekerheden in de integratie van 
het zwevend transport over de rivierbreedte (zie bijlage 8). Daarnaast vormt de integratie van het 
zwevend transport over een meetverticaal een bron van onzekerheid in de zwevend 
transportberekening. 
 Of er daadwerkelijk systematische meetfouten zijn opgetreden is onbekend, maar 
waarschijnlijk is het wel, aangezien de AZTM-apparatuur niet gecalibreerd was voor de 
omstandigheden die heersten op de IJsselkop (zie §3.3.2). Kwantificatie van de systematische 
meetfout is echter onmogelijk. Systematische fouten in de integratie van het zwevend transport 
over de rivierbreedte hebben vooral te maken met het feit dat niet bekend was hoe het zwevend 
transport varieerde tussen de meetverticalen. Vaak is het zwevend transport echter vrij uniform 
verdeeld over de rivierbreedte en dan is de systematische fout verwaarloosbaar. 
 Stochastische meetfouten kunnen zijn ontstaan als de AZTM tijdens een meting niet 
voortdurend op dezelfde diepte mat als gevolg van turbulentie in het water. Ook het afdrijven van 
het meetschip tijdens een meting kan hebben gezorgd voor stochastische meetfouten. 
Stochastische meetfouten zijn in de praktijk niet te onderscheiden van kleinschalige natuurlijke 
variaties in het zwevend transport, bijvoorbeeld als gevolg van turbulenties en de verplaatsing van 
duinen. De aanwezigheid van stochastische meetfouten en kleinschalige natuurlijke variabiliteit 
komt tot uiting in het feit dat zwevend transportwaarden die meteen na elkaar gemeten zijn op 
dezelfde locatie sterk van elkaar verschillen. Bij elke meting op de IJsselkop heeft de AZTM twee 
maal per seconde het zwevend transport gemeten gedurende twee minuten lang, waarna het 
gemiddelde van deze 240 waarden is weggeschreven. De standaardfout van dit gemiddelde is 
verwaarloosbaar klein. Dit betekent dat de invloed van stochastische meetfouten en kleinschalige 
natuurlijke variabiliteit volledig weggemiddeld is. 

‘Natuurlijke’ variabiliteit in zwevend transport is ook aanwezig op grotere tijdschalen, 
bijvoorbeeld door veranderingen in de rivierafvoer, maar ook door grootschalige turbulenties als 
gevolg van scheepvaart. Kwantificering van deze grootschalige stochastische variatie was moeilijk, 
omdat slechts op enkele plaatsen meer dan 1 meetserie van twee minuten op dezelfde dag is 
uitgevoerd. Uit het beperkte aantal geschikte metingen kwam een stochastische onzekerheid van 
14% naar voren. Deze waarde is ook van toepassing geacht voor de andere metingen. 

Stochastische onzekerheden in de integratie van het zwevend transport over de rivierbreedte 
zijn vooral het gevolg van het feit dat er geen metingen gedaan zijn nabij de rivieroevers. Net als 
bij het bodemtransport is uitgegaan van een relatieve fout van 25% in het transport in de 
buitenste subsecties die zijn gebruikt voor de integratie van het transport over de rivierbreedte 
(§3.3.3; bijlage 8). De onzekerheid die het gevolg is van de integratie van het zwevend transport 
over een meetverticaal is geschat door een een relatieve fout van 50% toe te kennen aan de 
geschatte transportwaarden in het onderste stukje en het bovenste stukje van de verticaal (zie 
§3.3.3).  
 De onzekerheid (SFqz-totaal) [m

3/dag] in het totale zwevend transport door een dwarsdoorsnede 
is berekend met: 

2( )qz totaal qz-subsectieSF SF− = ∑         ( )
2

2

int 2
sec

( 'qz-subsectie z AZTM stoch
egratie

z sub tie z

SF q RSF
RSF

q q
−

−

= + ∑ )
 

 
waarin: SFqz-subsectie  [m

3/dag] de onzekerheid in het zwevend transport in een subsectie, qz-subsectie 

[m3/dag] het zwevend transport in een subsectie, RSFintegratie de relatieve onzekerheid in het 
transport van een subsectie als gevolg van integratie [25% in geval van de buitenste subsecties], 
RSFstoch de stochastische onzekerheid als gevolg van natuurlijke variabiliteit [14%], qz-AZTM’ het 
transport zoals gemeten met de AZTM [m/dag] en qz het totaal transport in een meetverticaal 
[m2/dag]. Bij de geschatte bovenste en onderste transportwaarde in een meetverticaal is RSFstoch 
vervangen door de relatieve schattingsonzekerheid van 50%. 
 De berekende onzekerheid SFqz-totaal varieerde van circa 8% in het Pannerdensch Kanaal tot 
14% in de Nederrijn en 19% in de IJssel. Deze waarden zijn in overeenstemming met de literatuur 
(Kleinhans & Ten Brinke 2001). Bij de interpretatie van de onzekerheden mag niet automatisch 
aangenomen worden dat het zwevend transport een normale verdeling volgt (zie bijlage 8).   
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Bijlage 10 Laterale variatie in duinlengte en duinhoog- 
    te in het Pannerdensch Kanaal in jan. 2004 

 

NB: De onzekerheid in de waarde van de afzonderlijke datapunten varieert van 2-34% (aan de
uiterste randen van de duinenstrook is de onzekerheid groter). Gedetailleerdere informatie over de
onzekerheden is vermeld op de bijgevoegde data-CD. Daar zijn ook figuren te vinden met de laterale
variatie van duinlengte en duinhoogte voor de afvoergolf van november 2002. 
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Bijlage 11  Laterale variatie in duinlengte en 
 duinhoogte in de Nederrijn in januari 2004 

 
 

NB: De onzekerheid in de waarde van de afzonderlijke datapunten varieert van 2-13% (aan de
uiterste randen van de duinenstrook is de onzekerheid groter). Gedetailleerdere informatie over de
onzekerheden is vermeld op de bijgevoegde data-CD. Daar zijn ook figuren te vinden met de laterale
variatie van duinlengte en duinhoogte voor de afvoergolf van november 2002. 
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Bijlage 12 Laterale variatie in duinlengte en 
 duinhoogte in de IJssel in januari 2004 
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NB: De onzekerheid in de waarde van de afzonderlijke datapunten varieert van 2-27% (voor de
waarden van 19 januari is de onzekerheid groter; dit geldt ook voor de waarden aan de uiterste
randen van de duinenstrook). Gedetailleerdere informatie over de onzekerheden is vermeld op de
bijgevoegde data-CD. Daar zijn ook figuren te vinden met de laterale variatie van duinlengte en
duinhoogte voor de afvoergolf van november 2002. 
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Bijlage 13 Laterale variatie in bodemtransport in het 
Pannerdensch Kanaal in 2002 en 2004 
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NB: Alle transportwaarden zijn incusief
porievolume. De onzekerheid in de
waarde van de afzonderlijke data-
punten varieert van 3-59% (voor de
waarden van 19 januari 2004 is de
onzekerheid groter; dit geldt ook voor
de waarden aan de uiterste randen van
de duinenstrook). Gedetailleerdere
informatie over de onzekerheden is te
vinden op de bijgevoegde data-CD.  
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Bijlage 14 Laterale  variatie  in  bodemtransport  in de 
 Nederrijn in 2002 en 2004 
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NB: Alle transportwaarden zijn incusief
porievolume. De onzekerheid in de
waarde van de afzonderlijke data-
punten varieert van 8-54% (voor de
waarden aan de uiterste randen van de
duinenstrook is de onzekerheid groter).
Gedetailleerdere informatie over de
onzekerheden is te vinden op de
bijgevoegde data-CD. 



Bijlage 15 Laterale  variatie  in  bodemtransport  in de 
 IJssel in 2002 en 2004 
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NB: Alle transportwaarden zijn incusief
porievolume. De onzekerheid in de
waarde van de afzonderlijke data-
punten varieert van 9-54% (voor de
waarden van 19 januari 2004 is de
onzekerheid groter; dit geldt ook voor
de waarden aan de uiterste randen van
de duinenstrook). Gedetailleerdere
informatie over de onzekerheden is te
vinden op de bijgevoegde data-CD 



Bijlage 16 Schuifspanningskaart van 19 januari 2004 
 
 

IJssel, km 880.0

Nederrijn, km 880.0 

Pan. Kanaal,  km 877.5 
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     -     21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     -      5 

67 



Bijlage 17 Overzicht van transportwaarden 
 
 
 

Bovenrijn

Datum 

Debiet (m3/s) 6-nov-02 4323 1414 1414 1414 805 805
Geschat o.b.v. metingen 14-nov-02 6433 2104 2104 2104 1195 1195
in de IJssel en Bovenrijn 20-nov-02 5854 1914 1914 1914 1080 1080

6-7-8 sep-04 1599 400 400 400 105 105
16-jan-04 5171 1691 1691 1691 990 990
19-jan-04 6611 2162 2162 2162 1225 1225
22-jan-04 5365 1754 1754 1754 989 989
26-jan-04 3759 1229 1229 1229 679 679
29-jan-04 2799 915 915 915 504 504

Datum Lobith
Duinlengte [m] 6-nov-02 4.5 (±6%) 5.2 (±5%) 4.9 (±0%) 5.0 (±3%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 8.7 (±6%) 7.9 (±7%) 6.9 (±5%) 5.1 (±7%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 10.8 (±17%) 7.9 (±11%) 8.5 (±12%) 4.8 (±4%)

16-jan-04 8.1 (±3%) 6.9 (±1%) 5.3 (±1%) 5.6 (±1%)
19-jan-04 8.0 (±2%) 9.5 (±4%) 7.4 (±1%) 5.5 (±1%)
22-jan-04 8.2 (±3%) 8.8 (±2%) 6.8 (±1%) 5.4 (±1%)
26-jan-04 7.8 (±9%) 7.0 (±10%) 5.2 (±1%) 5.6 (±1%)
29-jan-04 3.3 (±3%) 3.7 (±1%) 4.5 (±1%) 6.2 (±1%)

Datum Lobith
Duinhoogte [m] 6-nov-02 0.14 (±9%) 0.18 (±1%) 0.16 (±0%) 0.22 (±4%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 0.35 (±7%) 0.34 (±9%) 0.31 (±5%) 0.23 (±8%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 0.42 (±0%) 0.31 (±12%) 0.37 (±12%) 0.20 (±1%)

16-jan-04 0.17 (±1%) 0.25 (±1%) 0.19 (±1%) 0.18 (±1%)
19-jan-04 0.26 (±10%) 0.33 (±6%) 0.28 (±1%) 0.19 (±1%)
22-jan-04 0.23 (±4%) 0.28 (±3%) 0.23 (±1%) 0.17 (±1%)
26-jan-04 0.23 (±11%) 0.18 (±14%) 0.18 (±1%) 0.20 (±1%)
29-jan-04 0.08 (±3%) 0.07 (±1%) 0.15 (±1%) 0.23 (±1%)

Datum Lobith
Migratiesnelheid [m/dag] 6-nov-02 49 (±41%) 38 (±2%) 37 (±19%) 34 (±14%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 45 (±5%) 32 (±9%) 32 (±2%) 34 (±11%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 26 (±2%) 25 (±2%) 26 (±3%) 31 (±14%)

16-jan-04 37 (±2%) 41 (±1%) 37 (±4%) 27 (±1%)
19-jan-04 25 (±30%) 29 (±26%) 29 (±26%) 22 (±35%)
22-jan-04 34 (±3%) 24 (±3%) 28 (±2%) 27 (±2%)
26-jan-04 35 (±11%) 25 (±25%) 29 (±3%) 29 (±5%)
29-jan-04 47 (±37%) 42 (±31%) 36 (±12%) 34 (±3%)

Datum Lobith
Bodemtransport (m3/dag) 6-nov-02 227 (±51%) 312 (±2%) 228 (±19%) 291 (±14%)
inclusief porieruimte 14-nov-02 601 (±9%) 604 (±13%) 441 (±6%) 287 (±14%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 486 (±2%) 484 (±12%) 386 (±12%) 263 (±14%)

16-jan-04 344 (±2%) 578 (±2%) 322 (±5%) 217 (±2%)
19-jan-04 369 (±32%) 507 (±26%) 394 (±26%) 201 (±35%)
22-jan-04 338 (±5%) 327 (±4%) 287 (±2%) 196 (±2%)
26-jan-04 266 (±15%) 182 (±29%) 233 (±3%) 262 (±5%)
29-jan-04 139 (±37%) 139 (±31%) 225 (±12%) 347 (±3%)

Datum Lobith
Bodemtransport (m3/dag) 6-7-8 sep-04 1.44 (±73%)
inclusief porieruimte 16-jan-04 307 (±21%)
o.b.v. DNS-metingen 19-jan-04 274 (±21%)

22-jan-04 218 (±21%)
26-jan-04 263 (±21%)
29-jan-04 191 (±21%)

Datum Lobith
Zwevend transport (m3/dag) 6-7-8 sep-04 15 (±8%)
exclusief porieruimte 16-jan-04 1240 (±8%)
o.b.v AZTM-metingen 19-jan-04 558 (±8%)

22-jan-04 218 (±8%)
26-jan-04 103 (±8%)

Achter de gegeven duinkarakteristieken en transporten is tussen haakjes steeds de onzekerheid weergegeven
 in procenten. Zie bijlage 6,8 en 9 voor meer informatie omtrent de onzekerheden.

Traject A Traject B km 878.0 Traject E

Traject E

Traject A Traject B km 878.0 Traject E

Traject A Traject B km 878.0 Traject D

Traject A Traject B km 878.0 Traject E

Traject A Traject B km 878.0 Traject D Traject E

Traject A Traject B km 878.0 Traject D

Traject E
(km 877.5-877.9)

Traject A
(km 877.9-878.3) (km 879.2-879.6)

Traject B km 878.0 

Pannerdensch Kanaal

Traject D

Traject D

Nederrijn

Traject D
(km 878.8-879.2)

Traject D

Traject E
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Bijlage 17 Vervolg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum 

Debiet (m3/s) 6-nov-02 805 805 609 609 609 609
Geschat o.b.v. metingen 14-nov-02 1195 1195 909 909 909 909
in de IJssel en Bovenrijn 20-nov-02 1080 1080 834 834 834 834

6-7-8 sep-04 105 105 295 295 295 295
16-jan-04 990 990 701 701 701 701
19-jan-04 1225 1225 937 937 937 937
22-jan-04 989 989 765 765 765 765
26-jan-04 679 679 550 550 550 550
29-jan-04 504 504 411 411 411 411

Datum
Duinlengte [m] 6-nov-02 8.6 (±15%) 3.8 (±1%) 4.9 (±1%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 4.1 (±0%) 5.4 (±1%) 4.7 (±1%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 3.5 (±1%) 5.0 (±1%) 5.0 (±6%)

16-jan-04 5.4 (±1%) 4.1 (±13%) 3.9 (±20%) 3.8 (±1%)
19-jan-04 3.7 (±1%) 6.1 (±1%) 4.7 (±2%) 5.8 (±24%)
22-jan-04 4.0 (±1%) 5.9 (±17%) 5.3 (±2%) 5.9 (±9%)
26-jan-04 4.7 (±1%) 2.0 (±0%) 2.5 (±0%) 2.2 (±0%)
29-jan-04 5.5 (±1%) 1.9 (±0%) 2.4 (±1%) 2.1 (±0%)

Datum
Duinhoogte [m] 6-nov-02 0.38 (±17%) 0.06 (±1%) 0.08 (±1%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 0.17 (±0%) 0.14 (±1%) 0.13 (±1%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 0.14 (±1%) 0.12 (±1%) 0.14 (±5%)

16-jan-04 0.19 (±1%) 0.10 (±12%) 0.09 (±23%) 0.08 (±1%)
19-jan-04 0.12 (±1%) 0.13 (±1%) 0.11 (±2%) 0.14 (±29%)
22-jan-04 0.11 (±1%) 0.12 (±15%) 0.09 (±5%) 0.12 (±9%)
26-jan-04 0.18 (±1%) 0.02 (±1%) 0.04 (±1%) 0.04 (±1%)
29-jan-04 0.21 (±1%) 0.02 (±1%) 0.03 (±1%) 0.03 (±1%)

Datum
Migratiesnelheid [m/dag] 6-nov-02 23 (±5%) 16 (±6%) 20 (±18%)
Breedtegemiddeld 14-nov-02 36 (±18%) 28 (±21%) 25 (±5%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 40 (±20%) 20 (±5%) 17 (±14%)

16-jan-04 27 (±2%) 27 (±14%) 34 (±10%) 28 (±23%)
19-jan-04 15 (±51%) 15 (±52%) 12 (±60%) 23 (±33%)
22-jan-04 30 (±11%) 32 (±17%) 20 (±13%) 16 (±8%)
26-jan-04 35 (±4%) 57 (±49%) 46 (±31%) 48 (±29%)
29-jan-04 32 (±5%) 68 (±50%) 52 (±34%) 50 (±30%)

Datum
Bodemtransport (m3/dag) 6-nov-02 244 (±18%) 14 (±6%) 24 (±15%)
inclusief porieruimte 14-nov-02 206 (±18%) 81 (±21%) 81 (±1%)
o.b.v. multibeammetingen 20-nov-02 230 (±20%) 61 (±5%) 57 (±4%)

16-jan-04 201 (±2%) 35 (±18%) 54 (±25%) 46 (±23%)
19-jan-04 74 (±51%) 39 (±52%) 30 (±60%) 78 (±44%)
22-jan-04 128 (±11%) 46 (±22%) 33 (±14%) 40 (±12%)
26-jan-04 261 (±4%) 27 (±49%) 42 (±31%) 46 (±29%)
29-jan-04 275 (±5%) 23 (±50%) 31 (±34%) 39 (±30%)

Datum
Bodemtransport (m3/dag) 6-7-8 sep-04 0.07 (±73%) 3.05 (±73%)
inclusief porieruimte 16-jan-04
o.b.v. DNS-metingen 19-jan-04

22-jan-04
26-jan-04
29-jan-04

Datum
Zwevend transport (m3/dag) 6-7-8 sep-04 1.73 (±14%) 11.6 (±19%)
exclusief porieruimte 16-jan-04
o.b.v AZTM-metingen 19-jan-04

22-jan-04
26-jan-04
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