Probleemkaart: Bagger hotspots - structurele ondieptes vaargeul
Probleemomschrijving
Het sedimentbeheer op de IJssel is geanalyseerd op basis een aantal jaren onderhoud. Hieruit
zijn hotspots geïdentificeerd: ondieptes in de vaargeul waar jaarlijks veel onderhoud en ingrijpen
nodig is. Door deze hotspots zijn de onderhoudskosten (baggeren) hoog.
Oorzaken

Ontstening oevers

Uitgeschuurde oevers

Natuurlijke ‘drempels’ op de rivierbodem

Slechte oplegging vaargeul, onder andere te korte kribben

Te snelle val van het hoogwater / snelle waterstandsveranderingen

Verwijding dwarsprofiel / verandering breedte-diepte verhouding

Uitwisseling stroming tussen kribvakken en vaargeul
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Wegbaggeren van ondieptes in de vaargeul
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Verbeterd
ploegen

Door het inzetten van een baggerploeg, welke werkt op basis van
het wegschrapen van dunne laagjes sediment middels een stalen
ploeg, kunnen snel kleine hoeveelheden baggermateriaal efficiënt
verplaatst worden over korte afstanden.
Afsluiten van kribvakken leidt tot een concentratie van stroming in
de vaargeul. Deze doorspoeling leidt tot vermindering in de vorming
van ondieptes.
Kribben kunnen lokaal verlengd, verkort of van vorm veranderd
worden om de lokale stromingsdynamiek aan te passen en vorming
van ondieptes te verminderen.
Schermen van rivierhout zijn poreuze houten dammen die in het
zomerbed worden geplaatst. De schermen beschermen de oever
tegen golven en stromingen en stimuleren mogelijk aanzanding en
aangroei van de oever van sediment achter de schermen. Dit leidt
tot een vloeiendere stroomoplegging en hiermee wordt de vorming
van ondieptes in de vaargeul verminderd.
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Afsluiten
kribvakken
*Aanpassing van
kribben /
Flexibele kribben
*Schermen van
rivierhout

*Aanwezige innovatiekaarten in innovatieportfolio
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