Nieuwsbrief Leerruimte SSRS 2020
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
toekomstbestendig en duurzamer te maken. Binnen SSRS is een 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. Co-creatie,
cofinanciering en waardecreatie zijn belangrijke uitgangspunten. In deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van het afgelopen jaar.
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Flexibele Kribben
In het najaar van 2019 is de eerste
fase van de Pilot Flexibele Kribben
ten uitvoer gekomen. Binnen deze
pilot zijn een drietal nieuwe
kribben gerealiseerd in
de
IJssel nabij Kampen. Het
bijzondere aan deze kribben is het
materiaal waar de kribben
uit
opgebouwd
zijn:
Xstream-blokken. Deze blokken zijn
een geschaalde miniatuurversie van
de bekendere X-blokken en een
zuster variant van de Levvel-blocks
zoals op de Afsluitdijk toegepast. Na
een succesvolle realisatie in Flexibele krib bij Kampen net na aanleg en half jaar later november 2019 heeft
2020 in het teken
gestaan van de monitoring van de kribben. Belangrijkste onderdelen van de monitoring zijn o.a. de
macrostabiliteit van de kribben, de microstabiliteit van de Xstream-blokken, het effect op de
waterbodem (ontgrondingskuilen rondom de kribkop) en de ontwikkelingen in de porositeit van de
kribben.
De monitoring kent een divers aantal meetmomenten, naast zowel handmatig als conventioneel met
meetvaartuigen is ook veelvuldig gebruik gemaakt van de Aquatic Drone. Deze zelf varende schepen
met zeer beperkte diepgang zijn op afstand bestuurbaar en kunnen snel, veilig veel meetdata generen
wat de analyse ten gunste komt.
De voorlopige analyse heeft uitgewezen dat de twee kribben ‘aan de binnenbocht’ minder
representatief zijn voor de doorsnee krib zoals we deze in Nederland kennen. Dit komt met name door
de ligging in relatie tot de ondiepe bodemligging voor de kribben. Daarentegen lijkt de krib in de
‘buitenbocht’ niet lang genoeg te zijn om een representatief beeld te scheppen van de belastingen
waar een krib aan bloot komt te staan. Hierop is een voorstel voor een vervolg van deze pilot
uitgewerkt waarin de twee kribben aan de binnenbocht geamoveerd zullen worden en de blokken
hergebruikt zullen worden bij de verlening van de krib in de buitenbocht. Doel van deze aanpassing is
een realistischer (stroom-)beeld creëren rondom de krib in de buitenbocht en deze krib vervolgens
nog een jaar te monitoren op de eerder genoemde aspecten.
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De kribben zijn genomineerd voor de InfraTech Innovatieprijs 2021! Intussen wordt de pilot verder
ontwikkeld: De komende maanden wordt het ontwerp verder verfijnd, en worden de benodigde
vergunningen aangevraagd zodat er begin Q2 van 2021 de nodige aanpassingen uitgevoerd kunnen
worden en daarmee de tweede fase van de monitoring kan starten.

Houten Schermen: van snoeihout tot sediment-sturend object
In het najaar van 2019 is de pilot ‘rivierhout’ gestart met het aanleggen van drie houten schermen in
de bocht van Zalk. In 2020 heeft monitoring plaatsgevonden.
De eerste resultaten laten zien dat de drie houten schermen redelijk stabiel
zijn gebleven, ook met de verhoogde afvoer in februari 2020. De stammen zijn
in de loop van 2020 op plaatsen wat de rivierbodem in gezakt, maar niet meer
dan een stamdiameter. Zoals verwacht, is rond de staanders enige erosie
opgetreden (zie foto rechts). Een functie die we vooraf niet hadden voorzien is
dat recreanten van de houten schermen het water in sprongen. Ook zagen we
dat kinderen een houten scherm geheel zwart hadden gemaakt door het in te
smeren met het bodemzand waar veel organische stof in zit.

Erosiekuil rondom

scherm

De luchtfoto hieronder doet misschien vermoeden dat aanzanding heeft plaats gevonden tussen de
schermen en de oever, zoals beoogd. Metingen van de bodemhoogte laten echter zien dat de
bodemhoogte gelijk is of zelfs lager ligt dan voor de pilot. Op enkele plaatsen zoals in de ondiepe
binnenbocht bij de veerstoep (het weggetje) is dus erosie opgetreden. De oevererosie op het
gedeelte vlakbij de veerstoep is, net als voorafgaand aan de pilot, in 2020 verder gegaan.
Oevererosie trad vooral op tijdens de verhoogde afvoer in februari. De oevers die nu beschermd zijn
door de houten schermen zijn niet of nauwelijks geërodeerd in 2020, net als eerder. Een effect van
de houten schermen is nog niet duidelijk zichtbaar. Mogelijk dat het beoogde effect pas optreedt bij
een echt hoge afvoer, wanneer meer sedimentrijk water door de binnenbocht stroomt. Een nieuw
vierde scherm stroomopwaarts meer naar de vaargeul (links in de luchtfoto) zou de werking van de
schermen kunnen versterken.
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De drie houten schermen bij Zalk (foto: Han Schenk, Rijkswaterstaat)

Aquatic Drones
Aquatic Drones is zelf een innovatie en voert tegelijkertijd een deel van de
monitoring uit bij de andere pilots binnen SSRS. In 2019 Q4 zijn de
meetprogramma’s gestart voor de flexibele kribben in Kampen en de houten
schermen in Zalk. Aquatic Drones verzorgt de metingen op het gebied van
bodemhoogte met behulp van sonar sensor, krib ligging met LiDAR sensor en
neemt camera-opnames. In 2019 werden maandelijks en sinds 2020 elk
kwartaal metingen verricht De pad planning is semi-autonoom en de
geautomatiseerde gebruikersbediening ontlast de hydrograaf en werkt met afstandsbediening en
laptop/desktop. De parameters van de scheepssystemen worden gemonitord en er zijn meerdere
survey functionaliteiten toegevoegd. Er worden meervoudige datacommunicatiemiddelen en
veiligheidssystemen gebruikt voor de garantie van een hoge veiligheid . De volledige autonomie met
detectie en ontwijking van andere scheepvaart wordt verder getest en in 2021 gelanceerd.

Rivier de IJssel bij Kampen (RWS, Deltares)

Gemaal bij IJmuiden (Boskalis, TNO, RWS)
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Vanaf de start van de samenwerking met Rijkswaterstaat, Deltares en andere partijen zijn drie
Autonomous Survey Vessel (ASV’s) modellen ontwikkeld. In 2020/21 is de toepassing uitgebreid met
meetprogramma’s voor onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Boskalis, TNO en IGL. Daarnaast is de
productie van de Phoenix 2 in ontwikkeling voor klanten in binnen- en buitenland.

De drie typen Aquatic Drones

Oeverbegrazing door schaapskudde de Belhamel
Na vijf jaar is de pilot “begrazing van
de Twentekanalen met een
gescheperde schaapskudde” in de
laatste fase. Herders Elly en Harrie
Jansen hebben met hun kudde de
Belhamel de herdersstok van
Maarten van Baaren overgenomen.
Ze hebben inmiddels veel ervaring
opgedaan over het hoeden langs het
water en een weg. Dat is een
uitdaging die zij duidelijk met veel
plezier opgepakt hebben en daarbij
ook veel oog hebben voor bezoekers
en passanten en de omgeving en zo
bijvoorbeeld afval kunnen signaleren.
Schaapskudde De Belhamel langs het Twentekanaal (Fotografieclub Zutphen)
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De monitoring van de ecologie is
overgenomen door Aeshna Ecologie en
Beheer, waarvan binnenkort het rapport
beschikbaar komt. Tijdens de monitoring
werd een waarneming gedaan van een
zeldzame vlinder. Het betrof een kleine
parelmoervlinder. Deze soort staat te boek
als 'kwetsbaar' op de rode lijst dagvlinders
van Nederland. De oevers van het
Twentekanaal lijken in trek voor bijzondere
soorten.
Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia) foeragerend op Echt bitterkruid
(Picris hieracioides) in het Twentekanaal. (foto Jos Hoekerswever)

Momenteel wordt een multi-criteria analyse van het project uitgevoerd die gebruikt kan worden
voor de evaluatie en om vooruit te kijken naar een verlenging van de begrazing rond de
Twentekanalen en mogelijk ook langs (de linkeroever van) de IJssel tussen Brummen en Zutphen.
Om de mening van het brede publiek op oeverbeheer te peilen is in samenwerking met de TU Delft
een keuze-experiment opgezet. Hen wordt gevraagd een keus te maken tussen begrazing door
schapen, machinaal maaien of een combinatie van beiden voor het oeverbeheer. Er zijn flyers
uitgedeeld en rondgestuurd aan inwoners en belangstellenden uit het gebied. Ook zijn er QR-codes
gemaakt en op palen in het begraasde gebied gezet die bezoekers van het gebied nieuwsgierig
maken om ook hun mening te geven en worden een advertenties gezet in de lokale krant en
regionale websites. De link is: http://bit.do/Keuze-experiment.

Pilot plastic afvangen en verwerken gestopt
In opdracht van het Ministerie van I&W is in de Leerruimte gewerkt aan het voorbereiden van een
pilot voor het afvangen en verwerken van plastic uit de IJssel bij Kampen. Helaas kan deze pilot niet
worden voortgezet omdat tijdens de voorbereidingsfase bleek dat er een te groot verschil is tussen
de benodigde en de beschikbare financiering. De voorbereiding van de pilot is uitgevoerd door een
innovatieteam wat is samengesteld vanuit het Leerteam met The Great Bubble Barrier en Recycled
Island Foundation.

6

Nieuwsbrief Leerruimte SSRS 2020
Het doel van de pilot in de IJssel was om
gedurende de periode van een jaar:
• Een vangsysteem voor drijvend en
zwevend plastic onder vrijwel alle in de
praktijk voorkomende omstandigheden in
een rivier te testen en optimaliseren.
• In de praktijk de mogelijkheden te
onderzoeken van hoogwaardige
verwerking van het vrijkomende plastic
zwerfafval.
• Inzicht te krijgen in de effectiviteit van het
plasticvangsysteem en eventuele effecten
ecologie, scheepvaart en omgeving.

Samenwerkende partijen op locatiebezoek op

Het vangsysteem is een combinatie van een actief en een passief systeem in de vorm van een
bellenscherm voor de volledige breedte en diepte van de rivier en een opvanginstallatie. Dit
gecombineerde systeem voor waterkolom en -oppervlakte is nooit eerder toegepast, evenmin als de
afzonderlijke systemen onder deze condities, met deze duur en op deze schaal. Voor de
hoogwaardige verwerking van vrijkomend zwerfafval is samenwerking met regionale verwerkers
gezocht. Een belangrijk onderdeel van de pilot was de monitoring om de effectiviteit en impact van
het systeem vast te stellen.
Omdat de pilot is stopgezet kan geen antwoord worden gegeven op de belangrijkste vragen naar
(kosten)effectiviteit en impact van het ontwikkelende systeem. Tijdens de voorbereiding van de pilot
zijn desalniettemin waardevolle inzichten opgedaan over de mogelijkheden en randvoorwaarden
voor het afvangen en het verwerken van plastic uit een rivier als de IJssel. Deze komen binnenkort
als rapportage beschikbaar via https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl/. Daarnaast is nu ook ervaring
opgedaan met het onderbrengen van een innovatie bij een innovatieteam en met de wisselwerking
tussen innovatieteam en leerteam.

Kleibagger toepassen op zandgrond
In het kader van oefenen met de nieuwe omgevingswet is het SSRS leerteam
in samenwerking met de provincie Gelderland afgelopen tijd bezig geweest of
er twee containers sediment afkomstig uit de zijtak van het Twentekanaal bij
Eefde toegepast zou kunnen worden op schrale zandige landbouwgrond in een
drinkwaterbeschermingsgebied. Vanwege verhoogde waarden van enkele stoffen in de partij zou dit
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conform huidige regels niet mogen. Door specifiek te kijken naar milieurisico’s zijn er wel
mogelijkheden, dat vergt een bredere afweging en het creëren van lokaal draagvlak. Dat laatste is er
gezien de voordelen voor de landbouw en klimaat die het opbrengen van de kleibagger heeft. Dit
blijkt onder meer uit de interviews die zijn gedaan met de stakeholders in dit project, zie
https://youtu.be/XZNqbmxdqjc.
In 2021 gaan deze partijen uitwerken hoe binnen de kaders van de nieuwe omgevingswet dit op
grotere schaal zou kunnen. Gelijktijdig is op dit moment een labproef met mycorrhiza schimmels
bezig om te kijken of er door de kleibagger landbouwkundig te gebruiken er effecten zijn op
verlaging van diffuus aanwezige stoffen zoals PFAS. Het blijkt dat slib zowel afkomstig van Eefde als
uit het Amsterdam Rijnkanaal goed geschikt te maken zijn voor landbouwkundig toepassing. In 2021
gaan we dit verder laten zien in veldomstandigheden op proefboerderij de Mare in Hengelo (Gld).

Energie uit water: LINTUR
Al in 2016 is Arnout de Bruijn, de initiatiefnemer van deze innovatie bij het leerteam SSRS op bezoek
geweest om een pitch te houden met zijn eerste schaalmodel van een drijvende waterturbine.
Daarbij hebben we hem geadviseerd om het concept eerst door te ontwikkelen zodat het inderdaad
in de IJssel getest zou kunnen worden. Bij zijn concept maakt hij gebruik van stromend water in
rivieren, waardoor schoepen worden aangedreven en uiteindelijk dus energie opgewekt kan
worden. Het leerteam heeft de doorontwikkeling van het concept met belangstelling gevolgd.
Op 19 april 2018 was de prijsuitreiking voor de finalisten van de Gelderland Challenge, een prijsvraag
door provincie Gelderland georganiseerd. In de categorie “energie uit water” heeft Lintur een
significante bijdrage gewonnen, bedoeld om het project naar de volgende fase te helpen. Op 4
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oktober 2018 heeft Lintur met het volgende schaalmodel onderdeel uitgemaakt van de stand van
RWS op de InnovatieExpo in Rotterdam.
Nadat duidelijker werd welke locaties kansrijk waren voor een pilot in de IJssel, heeft de
initiatiefnemer ook contact gezocht met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. In
samenwerking met deze partijen en RWS is de definitieve locatie bepaald en is in 2019 de
vergunning voor een Proof Of Concept aangevraagd. Doel is om gedurende 1 jaar in verschillende
omstandigheden te testen.
Parallel aan de vergunningprocedure is ook gestart met het daadwerkelijk bouwen van de installatie.
In november 2020 is de turbine op de testlocatie geïnstalleerd. Binnenkort zullen de eerste testen
kunnen starten.

Testen van de Lintur en de Lintur op locatie

Colofon en Contact
Dit is een uitgave van het Leerteam SSRS:
Heleen Vreugdenhil
Deltares
Tim van der Lugt
BAM/Van den Herik
Yuri Wolf
Rijkswaterstaat

heleen.vreugdenhil@deltares.nl
tim.vd.lugt@herik.nl
yuri.wolf@rws.nl
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Met medewerking van:
Marja Hamilton (RWS), Frans Buschman (Deltares), Leon Claassen (Provincie Gelderland), Kasper
Jungerling (RWS), John van Lit (van den Herik), Laura Zweerus (RWS), Bas Reedijk (BAM), Redmer
Leegstra (van den Herik), Anna Kosters (Deltares), Herders Harrie en Elly (De Belhamel), Stefan
Schrader (Meteoor), Maarten Ruyssenaers (Aquatic Drone), The Great Bubble Barrier Team, Ramon
Knoester (Recycled Island Foundation), Femke Verhaart (Deltares), Jilles Schippers (RWS), Jos
Hoekerswever (Aeshna Ecologie en Beheer), Lieke Hüsken (Deltares), Arnout de Bruijn (Lintur)
Met dank aan alle niet genoemde mensen bij onze partners die bijgedragen hebben en nog steeds
bijdragen in bevlogenheid aan de leerruimte en inmiddels gerealiseerde innovaties.
Voor verdere informatie: www.ssrs.info
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