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5e nieuwsbrief over de voortgang van de acties en samenwerking in de Leerruimte SSRS in het 

prestatiecontract IJsseldelta & Twentekanalen.  

 

  

SSRS: Self Supporting River Systems  

  

Self Supporting River Systems (SSRS) is een programma geïnitieerd door Rijkswaterstaat. SSRS streeft 

naar een beter gebruik van de natuurlijke dynamiek van de rivier om zo het beheer en onderhoud 

efficiënter, betrouwbaarder en duurzamer te maken. Binnen SSRS is een zogenaamde Leerruimte 

opgezet, waarbinnen Rijkswaterstaat, BAM/van den Herik en Deltares samen het Leerteam vormen. 

Het Leerteam is op zoek naar innovaties en brengt deze verder om zo de doelstellingen van SSRS te 

verwezenlijken. Binnen de Leerruimte werken de partijen op basis van gelijkwaardigheid samen. 

Cocreatie, co-financiering en waardecreatie zijn belangrijke uitgangspunten. In deze nieuwsbrief vindt 

u een overzicht van wat dit het afgelopen jaar heeft opgeleverd en wat er nog te verwachten valt in 

2019.  
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Gebruik van rivierhout ten behoeve van sedimentsturing  

 
Vanuit RWS bestond de vraag om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gebiedseigen  

(snoei) hout in te zetten bij de sturing van sediment. In de ‘bocht van Zalk’ zullen bij wijze van proef 4 

houten schermen geplaatst worden. Deze moeten voorkomen dat oevererosie optreedt en het 

sediment ondieptes in de vaargeul kan veroorzaken. De boomstammen zijn afkomstig van een 

reguliere kapronde in 2018 langs de Twentekanalen. De circa 110 boomstammen zijn vervoerd naar 
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een depot aan het Zwarte Water, ’t Doosje, om in te wateren (zie foto). Na een half jaar inwateren is 

ongeveer 50% van de stammen gezonken, de overige 50% zal naar verwachting deels verder afzinken 

gedurende de komende maanden. De voorraad bomen bleek echter niet voldoende voor het ontwerp. 

Er is daarom extra materiaal gevraagd bij 

Staatsbosbeheer.  

Parallel aan het inwateren is het ontwerp voor 

de schermen verder uitgewerkt. Er zullen vier 

schermen geplaatst worden in twee fasen. De 

schermen zullen circa 30 meter lang zijn en 1,5 

meter hoog tot de gemiddelde waterlijn. Er zal 

gedurende  meerdere  jaren 

 monitoring plaatsvinden waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de Aquatic Drone. De 

uitvoering van de eerste fase (plaatsing twee 

schermen) vindt begin 2019 plaats. Er wordt dan 

ook direct een nul-meting  gedaan.  Na  één  volledig  jaar (waarbinnen een 

hoog- en laagwatercyclus valt) zal opnieuw gepeild worden en morfologische effecten worden 

geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse alsmede de geleerde lessen vanuit de realisatie van de 

eerste fase zullen mee worden genomen bij de realisatie van de tweede fase.   

  

  

Plastic Free Rivers   

 
Plastic dat door rivieren naar zee stroomt draagt bij aan de vergroting van de plastic soep in de 

oceanen. Door het afvangen van dit plastic in rivieren kan dit worden voorkomen. In 2017 heeft het 

Leerteam samen met The Great Bubble Barrier een pilot uitgevoerd met een bellenscherm bij Kampen 

in de IJssel. Gedurende drie weken in november zijn onder verschillende omstandigheden testen 

uitgevoerd om de werking van het bellenscherm aan te tonen.  

De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd en op 23 mei gepresenteerd aan een brede groep 

geïnteresseerde RWS-ers. De resultaten laten zien dat van nature al zo’n kleine 20% van het plastic 

het kribvak in stroomt, door natuurlijke stromingscirkels in de kribben. Met het bellenscherm wordt 

80-90% afgevangen, dat is dus een significant verschil.   

                           
Ingewaterde bomen in ‘t Doosje   
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Als vervolg op de pilot en de communicatie daaromheen is 

er binnen RWS een discussie op gang gekomen over de 

wenselijkheid en noodzaak van de inzet van RWS om het 

plastic in onze rivieren aan te pakken. Ook is door een  

groep studenten van de UU een studie gedaan waarin Plastic 

opruimen in Kampen (bron: diverse opvangsystemen worden 

vergeleken.  Koggecourant.nl)  

  

Begrazing oevers Twentekanalen door schaapskudde  

 
Het maaien van oevers wordt normaal gesproken machinaal uitgevoerd. Om te verkennen of dit 

duurzamer kan is in 2016 een meerjarige proef gestart met het inzetten van een schaapskudde langs 

de Twentekanalen. Maarten van Baaren, de schaapsherder, trekt 2 tot 3 maal per jaar rond met de 

schaapskudde. Doel van de proef is om te onderzoeken of er op deze manier meerwaarde gegenereerd 

kan worden in de bermen. Er wordt een MKBA opgesteld waarin zaken als cultuurhistorie, 

biodiversiteit, veiligheid en klimaateffecten worden meegenomen.   

Het onderzoek naar de effecten van begrazing door Bureau Daslook is dit jaar voortgezet. Het is vooral 

gericht op de effecten op de biodiversiteit. Er is een rapportage over het vegetatief onderzoek 

aangeleverd. Hierbij is ook een voorspelling gemaakt wat de verwachtingen zijn op de vegetatie 

wanneer de inzet van een kudde schapen wordt voorgezet. Voor 2019 komt er een vervolg en zal ook 

een deel van de IJssel als proeflocatie worden gebruikt. De resultaten vormen input voor de MKBA, 

die uiteindelijk zal worden voorgelegd aan de beheerder.  

Ook over de uitvoering kunnen lessen geleerd worden. Er is tijd en beetje bravoure nodig om alle 

partijen betrokken te krijgen. Bovendien bleek het moeilijk om afstemming te krijgen over wat wel en 

niet gemaaid moet worden. Hiervoor blijft goede communicatie tussen de verschillende 

onderhoudsbedrijven noodzakelijk.  

Het initiatief reikt tot aan Den Haag. Afgelopen jaren is door traditionele schaapskudde herders flink 

gelobbyd en zijn er in de afgelopen jaren Kamervragen gesteld. Naar aanleiding van een brief die 

Staatssecretaris Martijn van Dam tijdens zijn periode aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, heeft 

recentelijk het Ministerie van LNV contact met ons opgenomen over wat wij doen.   
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Glanshavervegetatie langs het Twentekanaal en opname van de vegetatie   

  

Aquatic Drone   

In 2018 hebben Rijkswaterstaat en Aquatic Drones de 

samenwerking uitgebreid met Provincie Zuid-Holland, 

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en Stema Systems. Er 

zijn veel ontwikkelingen geweest, zowel wat autonoom 

varen zelf betreft, meten, verwerken en gebruik. In de Keen 

bij Strijen is bijvoorbeeld naar explosieven gezocht uit WOII  

die mogelijk in de sliblaag liggen. Dit kan omdat het          Uitvoering pilot op de IJssel 

toepassingsgebied van multibeam metingen is verbreed  (https://www.aquaticdrones.eu/post/innovati naar 

 sub-bottom  waarmee  de  bodemgesteldheid  e-expo-2018)  

onderzocht kan worden. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijk business plan met 

verschillende ontwikkelingsfasen en kan als een pre commerciële inkoop worden gezien. Meerdere 

bedrijven, leveranciers, overheidspartijen, dienstonderdelen van RWS en programma’s coproduceren 

mee.    

https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
https://www.aquaticdrones.eu/post/innovatie-expo-2018
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Voor de dataprocessing is besloten om CARIS Onboard te testen. CARIS Onboard stelt Aquatic Drones 

in staat om de opgenomen data niet alleen live te laten verwerken, maar biedt ook de mogelijkheid 

om de data via de aan boord aanwezige 3/4G data verbinding real-time te versturen naar de wal. In 

de huidige situatie is een surveyor aan boord nodig en duurt het weken of maanden voor data 

producten binnen zijn.  

  

                     
Dataprocessing door de Aquatic Drone (Met dank aan: Teledyne Marine / PDS Software en Caris Software)  

Daarnaast is een bèta-versie van een web-portaal ontwikkeld. Dit moet het mogelijk gaan maken voor 

operators en eindgebruikers zoals RWS en WSHD om in te loggen en de status van de operatie te zien. 

Op basis van weersvoorspellingen kan ook de ideale uitvaartijd gekozen worden. Ook is de afgelopen 

maanden gestart met het analyseren van data-archieven op het gebied van bodemhoogte metingen. 

Hierbij wordt gekeken naar patronen in bodemhoogtes in relatie tot variabelen die hierop van invloed 

konden zijn zoals bodemgesteldheid, stroming, vaarbewegingen. Dit met als doel om voorspellingen 

te kunnen maken zodat onderhoudsingrepen efficiënter uitgevoerd kunnen gaan worden.  

In 2019 wordt de embedded hard- en software op een hoger niveau doorontwikkeld in de volgende 

stappen: remote controlled, waypoints, navigatie sensor interpretatie, object detectie en ontwijking.  

  

Kennisdag Sedimentbeheer IJssel  

 
Eén belangrijke pijler van de Leerruimte SSRS op de IJsseldelta en Twentekanalen is het 

sedimentbeheer. Vanuit de naam ‘Self Supporting River System’ komt het al naar voren; met het 

Leerteam SSRS wordt gezocht én onderzocht naar mogelijkheden voor een systeem dat zichzelf (meer) 

in stand kan houden. Om er voor te zorgen dat de IJssel zichzelf van nature meer in stand houdt en 

om zo de terugkerende menselijke inspanningen te verminderen.  
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Begin 2018 heeft de sedimentdag IJssel plaatsgevonden, 

een kennisdag met inbreng en aanwezigheid van 

deskundigen  en  betrokkenen  van 

 Rijkswaterstaat, Deltares  en  Combinatie 

 BAM-Van  den  Herik.  

Georganiseerd door en op locatie van Combinatie 

BAMVan den Herik kwamen de diverse onderwerpen die 

bij de IJssel horen aan bod; van scheepvaart tot 

morfologie en van de jaarlijkse baggerinzet tot het beleid 

op de rivier. Er is gezamenlijk en in groepen informatie 

uitgewisseld en gediscussieerd over de uitdagingen en de mogelijkheden.   

De kennisdag is inmiddels weer enige tijd achter de rug en de huidige rivierstanden zijn momenteel 

lager dan ooit, tóch wordt de discussie nog zeer actueel gevoerd en wordt er hard gewerkt aan de 

uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot sedimentbeheer. Er lopen er een aantal trajecten, 

enkele daarvan zijn te lezen in deze nieuwsbrief zoals de houten schermen in de rivier en de flexibele 

kribben. Een ander traject dat loopt is dat er met de betrokken partijen van het prestatiecontract en 

de beheerder op de IJssel overleg gevoerd wordt over toekomstig sedimentbeheer op de IJssel.    

  

Flexibele kribben  

 
Door veranderende randvoorwaarden, zoals klimaatverandering en grotere belastingen door 

scheepvaart dienen diverse bestaande kribben aangepast te worden. Tevens is er de behoefte om 

kribben te kunnen veranderen voor sedimentsturing, zodat de beschikbare diepgang voldoende blijft 

voor de binnenvaart. Traditionele kribben zijn constructies die gemaakt worden met diverse 

materialen, zoals zand, geotextiel, kraagstukken, zetsteen, breuksteen, perkoenpalen et cetera. 

Hierdoor zijn de traditionele kribben niet eenvoudig aan te passen.   

Als onderdeel van het prestatiecontract IJssel en Twentekanalen is door de combinatie BAM- Van der 

Herik voorgesteld om een pilot te gaan doen met flexibele kribben. Dit 

zijn kribben die integraal worden opgebouwd uit Xstream blokken. 

Xstream blokken zijn een kleine variant op het Xbloc 

golfbrekerblokken, die in Nederland zijn toegepast bij de versterking 

van de zwakke schakel Cadzand. De Xstream blokken zijn van beton 

en wegen circa 25 kilogram. Ze worden momenteel seriematig 

geproduceerd bij betonfabriek de Meteoor in Rheden, onderdeel van 

de BTE groep. Ze kunnen in bulk worden aangebracht en kunnen ook 

weer worden weggehaald. Wanneer flexibele kribben moeten 

worden aangepast, kunnen de blokken eenvoudig met een  

                  Impressie Sedimentdag IJssel   

              Xstream blok   
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graafmachine op een andere plaats gelegd, zonder dat de aansluitingen en overgangen hersteld 

hoeven te worden. Door hun grote haakweerstand kunnen steile taluds worden toegepast, tot 1:1.  

In 2019 wordt een pilot uitgevoerd met flexibele kribben. Tijdens de pilot wordt onderzocht wat de 

effecten zijn op stroming en sediment, maar ook wordt er ervaring opgedaan in praktische zaken zoals 

het aanleggen van de krib en de sterkte van de blokken. Daarnaast bieden flexibele kribben een 

potentieel voordeel vanwege de hoge porositeit (60%). Onderzocht wordt in hoeverre dit een habitat 

biedt voor rivierleven en of het kribvlammen (ontgrondingskuilen bij de krib-kop) beïnvloedt.  

  

  

Evaluatie Leerteam  

 
Op dit moment wordt door Astrid Bout (RWS-ON / Radboud Universiteit) een evaluatie gedaan van de 

Leerruimte. Deze evaluatie zal enerzijds dienen als ervaring voor eventuele andere Leerruimtes en 

anderzijds als input voor een (wetenschappelijk)artikel over de Leerruimte.   

Voor de evaluatie worden er interviews gehouden met betrokkenen bij het Leerteam vanuit Deltares, 

Rijkswaterstaat en BAM/ Van den Herik maar ook met partijen die een innovatie hebben ingebracht 

in de Leerruimte. Hierbij is er onder andere aandacht voor de werking van het Leerteam, financiering, 

intellectueeleigendom en de (maatschappelijke) meerwaarde.   

Hoewel nog niet alle interviews zijn gedaan en de analyse nog moet volgen zijn er al wel een aantal 

zaken die opvallen. Door de bank genomen zijn de meeste geïnterviewden enthousiast over de 

Leerruimte en wordt het gezien als een goede manier om innovaties te testen en op te schalen. Wel 

moet daarbij gezegd worden dat het absoluut niet vanzelf gaat. Het is voor het Leerteam een kwestie 

van hard werken en doorzetten om dingen voor elkaar te krijgen. Dit was vooral in de beginjaren van 

het Leerteam het geval. Nu het Leerteam wat meer bekendheid en ondersteuning krijgt vanuit de 

eigen organisaties gaat het wat vlotter. Dat de fase is aangebroken dat innovaties daadwerkelijk buiten 

getest gaan worden draagt daaraan bij. Verder komt uit de interviews naar voren dat een apart 

Leerteam – anders dan innovatie bijvoorbeeld onder te brengen bij het IPMteam – als cruciale factor 

wordt gezien voor het slagen van de Leerruimte. Het Leerteam heeft namelijk de mogelijkheid om zich 

naast de dagelijkse beslommeringen van het contract te focussen op verbeter- en 

innovatievoorstellen.    
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   Het Leerteam (vlnr: Redmer Leegstra, Yuri Wolf, Marja Hamilton, Tim van der Lugt, Heleen Vreugdenhil.     Niet op 

de foto: Niels van Beurden)  

   

Vooruitblik 2019  

In het komende jaar verwachten we een aantal pilots voort te zetten en op te starten, te weten:   

- Uitvoering Fase 1 pilot Schermen van Rivierhout   

- Uitvoering pilot Flexibele krib  

- Monitoring m.b.v. Aquatic Drone   

- Uitbreiding pilot schaapbegrazing naar IJssel inclusief vegetatiestudie  

- Vervolg evaluatie Leerteam met het oog op toekomstige Leerteams  

Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de evaluatie van het Leerteam met het oog op toekomstige 

Leerteams en wordt verdere invulling gegeven aan innovaties op het gebied van  

Sedimentbeheer. Mogelijk komen er ook nog activiteiten op het gebied van Energie uit Water en Plasticvrije 

Rivieren.  

  

  

  

  

Colofon en Contact  

  

Dit is een uitgave van het Leerteam SSRS:    

Heleen Vreugdenhil   Deltares     heleen.vreugdenhil@deltares.nl   

Tim van der Lugt   BAM/Van den Herik   tim.vdlugt@herik.nl   

Yuri Wolf     Rijkswaterstaat  GPO  yuri.wolf@rws.nl  
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Marja Hamilton   Rijkswaterstaat ON  

Niels van Beurden  Rijkswaterstaat PPO  

Redmer Leegstra  BAM/Van den Herik  

    

  

Met medewerking van: Astrid Bout (RWS/ Radboud Universiteit), Bas Reedijk (BAM Infraconsult), Joyce 

Zuijdam (RWS-ON), Frans Buschman (Deltares), Ger Boedeltje (Bureau Daslook), Maarten van Baaren 

(Scheepskudde het ‘tNiejboer), Maarten Ruyssenaers (Aquatic Drones), Stefan Schrader (BTE Groep, 

Meteoor Rheden)  

  

Voor verdere informatie: www.ssrs.info  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.ssrs.info/
http://www.ssrs.info/

