BIJLAGE 3B QUICKSCAN EFFECTEN
ALTERNATIEF 3D: AFDAMMING EN KEERSLUIS
PRINS MAURITSHAVEN

1
INLEIDING
Tijdens het ontwerpproces in de verkenningsfase is een extra alternatief geopperd. Met dit alternatief
wordt de Mauritshaven binnendijks gelegd, door middel van waterkeringen, een afdamming en een
keersluis. Dit alternatief is nader onderzocht, maar wordt niet als kansrijk gezien. Hieronder wordt het
alternatief nader toegelicht, waarbij tevens wordt aangegeven waarom dit alternatief niet kansrijk
geacht wordt.
Op de informatieavond van 28 november 2018 is door de omgeving geopperd om een extra
alternatief op te nemen, waarbij de Prins Mauritshaven te beschermd wordt door middel van een
kering om de haven met een keersluis in de havenmonding. Voor dit alternatief dient een dijk
gecreëerd te worden op maaiveld en een deel in de haven zelf. De vier hoofdcomponenten van het
alternatief zijn:
1. Waterkering tussen boulevard te Wessem en afdamming
2. Afdamming van de Prins Mauritshaven
3. Keersluis in de Prins Mauritshaven
4. Waterkering parallel aan Waage Naak

Afbeelding 1.1 Locatie Waterkeringen, afdamming en sluis
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EFFECTBESCHRIJVING
In onderstaande effectbeschrijving zijn enkel de onderscheidende effecten beschreven van de
keersluis en de afdamming.
Rivierbeheer
Bij dit alternatief wordt de haven binnendijks gelegd (bij hoogwater). Door de haven af te sluiten
tijdens hoogwater komt een deel van het huidige winterbed binnendijks te liggen. Het bergend
regime neemt af met circa 18,0 hectare.

Woon- en leefomgeving
Bij dit alternatief komen een circa 25 panden extra binnendijks te liggen op het haventerrein. Deze
panden liggen echter al relatief hoog, en bij maatgevende waterstanden zal de wateroverlast beperkt
zijn. Bij bescherming wordt er 20 tot 60 centimeter wateroverlast voorkomen die in 2075 bij
hoogwatersituaties (circa 1 keer in de 300 jaar) optreed. Zie ook figuur 2.1.

Figuur 2.1: Boven: Inundatie bij zichtjaar 2050 (T=100); Onder: Inundatie bij zichtjaar 2075 (T=300)
Bedrijvigheid

Om de haven toegankelijk te houden wordt een waterkerend kunstwerk in de vorm van een keersluis
aangelegd. Voor de breedte van de sluis is een vaarwegprofiel aangehouden van een enkelstrooks
beroepsvaart CEMT klasse IV. Dit komt neer op een breedte van 15,2 meter. De breedte dient niet te
krap te zijn in verband met de draaibeweging van schepen in de haven. De breedte van 15,2 meter is
voldoende voor pleziervaart in beide richtingen. Echter, ook de beroepsvaart maakt gebruik van de
haven. Voor de beroepsvaart is de draaicirkel voor in- en uitgaande schepen zeer beperkt.

Kabels & leidingen

De weg Waage Naak hoeft in dit geval niet opgehoogd te worde ten noorden en osoten van het haven
terrein. Aan de westzijde van de haven wordt er wel versterkt via de weg Waage Naak. De kering
loopt hier parallel aan meerdere kabels en leidingen (persleiding, waterleiding riool vrijverval).
Kosten

De bouwkosten van de sluis en de afdamming gezamenlijk zijn geraamd op circa EUR 26.500.000,met een bandbreedte van circa 30%. De kosten van de overige alternatieven binnen deze sectie
bedragen circa EUR 10.000.000,-.
Het alternatief waarbij ook de Mauritshaven beschermd wordt, valt dus aanzienlijk duurder uit, circa
EUR 16.500.000,-. Dit komt met name door de benodigde keersluis
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AFWEGING
Het alternatief om de Prins Mauritshaven binnendijks te leggen valt aanzienlijk duurder uit dan de
overige alternatieven, circa EUR 16.500.000,-. De extra bescherming die dit alternatief biedt voor de
panden op het haventerrein is daarnaast zeer beperkt, aangezien deze panden bij maatgevend
hoogwater beperkt waterlast zullen ondervinden. De aanleg van de sluis zal ook de bereikbaarheid
van de haven over het water niet ten goede komen voor de beroepsvaart en wordt er een groot deel
van het bergend regime van het winterbed afgenomen (circa 18 hectare).

