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MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWMnol 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

Voorliggend bijlageru:apport is onderdeeJ van het MER Heriru:icht:ing Hw·wenensche 

uiterwaard. Dit MER bestaat daarmee uit ch:ie deelrappo~·ten: 

1. Deel A. In dit dee! worden de kernzaken weergegeven die nodlg zijn voor de besluit

vonning. 

2. Deel B. Dit deel is voor de ge'interesseerden en specialisten. [n dit dee! worden de 

inhoudelijke en methodische onderbouwi.ngen en achtergrondinformatie gegeven. 

3 . Bijlageruapport. Dit dee! bevat alle detailinformatie, -besch.rijvingen en -uitwe.rkingen die 

ten grondslag liggen aan Deel A en B. 
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Begrlp Verklaring 

Autonome ontwikkeling De ontwikkeling van het milieu en ander factoren indien de 

voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd; het betreft a Ileen 

die ontwikkelingen die kunnen warden afgeleid uit vastgesteld 

beleid 

Bevoegd gezag (BG) De overheidsinstantie die bevoegd is het M ER-plichtige besluit te 

nemen en die de MER-procedure organiseert; wordt afgekort met 

BG 

Commissie voor de MER (C- Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over 

m.e.r.) richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de 

kwaliteit van het MER 

Compenserende Maatregelen die gericht zijn op het vervangen van (natuur) 

maatreqelen waarden die verloren qaan 

Ecosysteem De samenhang en interacties tussen levende elementen onderling 

en tussen levende en niet-levende elementen in een bepaalde 

biotoop (bijvoorbeeld moeras of grasland) 

Fauna Dieren 

Flora Planten 

GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, slechts gemiddeld 50 

dagen per jaar is sprake van een grondwaterstand onder de GHG 

GLG Gemiddeld Laagste Grondwaterstand, slechts gemiddeld 50 dagen 

per jaar is sprake van een grondwaterstand onder de GLG 

GT Grondwatertrap -
LNC-waarden Landschaooelijke, Natuur- en Cultuurhistorische waarden 

Geomorfologie De vorm en structuur van het aardoppervlak; hiertoe behoren ook 

het landschapsrelief 

lnitiatiefnemer (IN) Rechtspersoon die de M ER-plichtige activiteit wil ondernemen: 

wordt afqekort met IN 

lnvloedsgebied Gebied dat de reikwijdte van een effect behelst 

Kwel Het aan het oppervlakte treden van water ter plaatse van het 

binnendijks talud van de dijk of in het achterland, dat direct aan 

de dljk grenst 

Meest Milieuvriendelijk Verplicht onderdeel in het MER; hierin st a an de best beschikbare 

Alternatief (MMA) mogelijkheden beschreven om milieuaantasting te voorkomen of 

zo veel mogellik te beperken 

MER Milieu-effectrapport, het document waarin milieu- en andere 

aspecten integraal warden behandeld 

m.e.r. Milieu-effectrapoortage, de procedure 

MHW Maatgevende hooqwaterstand 

Mitigerende maatregelen Verzachtende, effectbeperkende maatregelen 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

Llabda 1x de spreidinqslengt e 

Startnotitie Eerste stap in de m.e.r .-procedure, waarmee de voorgenomen 

activiteit wordt bekend gemaakt en de milieu-effecten globaal 

warden aangeduid 
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dhr. G. Smit Rossum Stichting Dorp en Landschap en natuur & milieu 

mevr. C. van Engen-Pauli Hurwenen Soroptimisten (Vrouwen in de Bommelerwaard) 

dhr. W. van Zuilekom Zaltbommel Visverenigingen 
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Aaendaleden 

dhr. R. van Loenen Martinet Arnhem Gelderse M ilieufederatie 

dhr. J. Berentsen Zaltbommel Ontgrondend bedrij fsleven 

Tabel 3.2 ----------
Projectgroep Naam Woonplaats Organisatie I namens 

dhr. E. Hoskam Hurwenen GLTO 

dhr. W. Verhoeven Rossum Overkoepelende jachtorganisatie 

dhr. G. Smit Rossum Sticht ing Dorp en Landschap en natuur & milieu 

mevr. C. van En ~en-Pouli Hurwenen Soroptimisten (Vrouwen in de Bommelerwaard) 
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dhr. F. van Heel Hurwenen Bewoners 

dhr. A. Zwinkels Hurwenen Bewoners 

dhr. P. Nienhuis Rossum Voorzitter 

Agendaleden 

dhr. R. van Loenen Martinet Arnhem Gelderse Milieufederatie 

dhr. J. Berentsen Zaltbommel Ont Qrondend bed rij fsleven 

11IOJQ210f6'1,2iOOIOSUE ARCADIS 112 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

( 

BIJLAGE 4 Ontgrondingvergunningen 

ARCADIS 113 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

~· 0J:J 11 , 1 4
, II 

legend a ii••c._.... ..... .... __ ... _~ 

D 
D 
D 
D 
D 
~ 
~ 

Perceel 468, 474, 493 en 500 nog niet ontgra\E!n 

Perceel 473 en 518 gedeeltelijk orrtgraven 
Perceel :518 aanstuitend gehercuhiveerd (z o\E!r rrogelijk) 

Perceel 526 en :5Q:5 en gedeeltielijk :517 zijn omzandingstocatles 
wor de winning \llln hercul!IJverings:specie 

Perceel 519 is gehercuhiveerd 

Perceel 484 is natuur 

Perce el 499 is wel geherculti1.E!erd maar er is in 
de onderste laag nog wel bruikbare blauw e klei 
aanwezig 

Geherculth.eerd" 

Geheroultiwerd 

1110302/0F6'1)2'0Dltl52;L8 

• betret de wlgende 
percelen: 
perc · 478 

• 47g 
-485 
-486 
-493 
• 49g 
• 505 
• :517 (deels) 
-519 
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Relatie tussen legenda-eenheden van de MER en de 
natuurdoeltypen van het Gebiedsplan 

11 I ll302/0f6'17210010521LB ARCADIS 119 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

1. ARCADIS I 20 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

In de onderstaande tabel staat in kolomvorm respectievelijk aangegeven: 

• de natuurdoeltypen genoemd in het Gebiedsplan natuur en landschap Rivierengebied; 

• de bijbehorende natuurdoeltypen genoemd in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal 2001); 

• de relevante subtypen genoemd in het Handboek Natuurdoeltypen (Bal 2001); 

• de legenda-eenheden gehanteerd in de MER-alternatieven, het MMA en het VA; 

• de doelsoorten, gebaseerd op de volgende criteria: 

- soort is genoemd als doelsoort in Handboek Natuurdoeltypen; 

- soort is kenmerkend, kwetsbaar en/ of bedreigd (Rode lijst); 

- soort komt (waarschijnlijk) in het gebied voor of wordt verwacht na uitvoering van het 

VA. 

Natuurdoel- Hoofdtype Relevante Legend a- Doelsoorten (geen onderscheid in 

type genoemd Handboek subtypen eenheid MER- subtypen) 

in gebiedsplan met code Handboek alternatieven 

Rivier en 3.49 - Dynamische Zoogdieren: -

nevengeul Rivierduin en rivieroever Vogels: oeverzwaluw, ijsvogel, visdiefje, 

strand kleine plevier 

Amfibieen: rugstreeppad 

Vissen: -

lnsecten: -

Planten: bilzekruid, liggende raket, 

riviertandzaad ·-
Rivier en 3. 10 Rivi er en - Meestromende Zoogdieren: -

nevengeul nevengeul nevengeul en Vogels: oeverzwaluw, ijsvogel, visdiefje, 

oeverzone geul kleine plevier 

Amfibieen: -

Vissen: barbeel, kopvoorn, winde 

lnsecten: rivierrombout, haften, 

steenvliegen 

Planten: rivierfonteinkruid 

Rivier en 3.16 a - Aangekoppelde Zandwinplas. Zoogdieren: bever 
nevengeul Dynamisch strang Eenzijdig Vogels: grote zilverreiger, smient, 

rivierbegeleid b- Sterk aangekoppelde kolgans, ijsvogel 

end water ge'inundeerd strang, Amfibieen: rugstreeppad 

riviergeleidend Vissen: -

water lnsecten: -

Planten: -

Rivier en 3.17 - Strang, Zoogdieren: bever, waterspitsmuis 
nevengeul Geisoleerde Kleiput Vogels: zwarte stern, dodaars 

meander Amfibieen: kamsalamander, heikikker, 

poelkikker 

Vissen: bittervoorn, grote modderkruiper, 

kleine modderkruiper, kroeskarper 

lnsecten: glassnijder 

Planten: krabbescheer 

Rivier en 3.32 Nat. a -zilverschoon- Oras gras, Zoogdieren: -

nevengeul matig grasland agrarisch Vogels: grutto, tureluur, watersnip, 

voedselrijk c - nat matig natuurbeheer zomertaling 

grasland voedselrijk Amfibieen: -

weidevogel- Vissen: -

grasland lnsecten: -

Planten: platte bies, rode ogentroost -
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Natuurdoel- Hoofdtype Relevante Legend a- Doelsoorten (geen onderscheid in 

type genoemd Handboek subtypen eenheid MER- subtypen) 

- in gebiedsplan met code - Handboek alternatieven - - - - -

Moeras 3.24 Moeras, Syb!imen mQeras: Rietmoeras Zoogdieren: -

3.25 Natte a - droogvallend Vogels: roerdomp, bruine kiekendief, 

strooiselruigte water en lepelaar, blauwborst, rietzanger, 

pioniermoeras zomertaling, sprinkhaanzanger 

b - waterriet en Amfibieen: poelkikker 

biezen Vissen: -

e - grate lnsecten: moerassprinkhaan 

zeggenmoeras Planten: moerasbasterdwederik, 

moeraswoltsmelk 

Bloemrijk 3.39 Bloemrijk b - glanshaver- Droog gras, Zoogdieren: -

grasland grasland van hooiland natuurbeheer. Vogels: grauwe gors, kwartelkoning, 

(basisch) het c - kamgrasweide Droog gras, veldleeuwerik 

rivierengebied d - bloemrijk agrarisch Amfibieen: -

weidevogel- natuurbeheer Vissen: -

grasland lnsecten: bruin blauwtje 

Planten: -

Stroomdal- 3.39 Bloemrijk a - Oeverwal met Zoogdieren: -

grasland grasland van stroomdalgrasland stroomdalflora Vogels: grauwe gors, kwartelkoning, 

het veldleeuwerik 

rivierengebied Amfibieen: -

Vissen: -

lnsecten: bruin blauwtje 

Planten: beemdkroon, veldsalie, ruige 

weegbree, oosterse morgenster, gewone 

agrimonie, ruig e leeuwentand, ruige 

weegbree 

Vochtig kleibos 3.61 Ooibos, Zachthoutooibos, Ooibos Zoogdieren: bever, alle soorten 

3.66 Bos van hardhoutooibos vleermuizen 

voedselrijke, Vogels: buidelmees, blauwe reiger 

vochtige (kolonie), ransuil, kwak, aalscholver 

gronden Amfibieen: -

Vissen: -

lnsecten: -

Planten: -

Uiterwaard- 3.53 Zoom, a - zoom en droge Meidoornhaag Zoogdieren: -

landschap mantel en ruigte van het Vogels: patrijs, steenuil, torenvalk, kneu 

droog rivierengebied Amfibieen: -

struweel van b - braam- en Vissen: -

het doornstruweel van lnsecten: -

rivierengebied het rivierengebied Planten: -

.· 
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MULTICRITERIA ANALYSE (MCA) ! 

HOOFDSTUI< 

lnleiding 

ACHTERGROND 

Deze bijlage geeft een toelichting op de Multicriteria Analyse die de basis vormde voor de 

effectvergelijking van de zes inJichtingsalternatieven van hoofdstuk 4 van deelrapport A. 

Het doel van de vergelijking van alternatieven is een overzicht te geven van de mate waarin 

de alternatieven van elkaar verschillen uitgaande van diverse aspecten die relevant zijn voor 

de besluitvorming. De basis hiervoor wordt gevormd door de effectbeschrijvingen van alle 

beschouwde en gebruikte milieuaspecten zoals uitvoerig beschreven in Deelrapport A en B. 

Bij de vergelijking van de alternatieven is als hulpmiddel gebruikt gemaakt van een 

multicriteria-analyse (MCA). De reden van toepassing van een MCA is dater meerdere 

alternatieven zijn met veel aspecten en criteria, waarbij de effecten dikwijls weinig van 

elkaar verschillen. Dat bemoeilijkt een onafhankelijke totaalanalyse op basis van expert

judgement. MCA is een beslissingondersteunend systeem (hulpmiddel) waarmee op een 

objectieve rekenkundige werkwijze de verschillende imichtingsalternatieven en hun 

effecten kunnen warden vergeleken. 

De resultaten van deze vergelijking vormen onder andere de basis voor de ontwikkeling 

van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). 

LEESWIJZER 

Voor de vergelijking van de alternatieven op basis van gebruikte milieueffecten is gebru.ik 

gemaakt van een 'multicriteria-analyse' (MCA). 

In hoofdstuk 2 'Multicriteria-analyse (MCA) als vergelijkingsmethode' warden de 

achtergronden van deze vergelijkingsrnethode beschreven. 

In hoofdstuk 3 'Beoordelingscriteria en gewichten per aspect' zijn de toegekende gewichten 

en de beoordelingscriteria besch.reven. 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten beschreven. 

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten beschreven indien gekozen wordt voor toepassing van de 

MCA vanuit verschillende invalshoeken. 
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2.1 

Z_._2 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA) ' 

HOOFDSTUK 

M ulticriteria-analyse 
(MCA) als vergel'ijkingsmethode 

WAT IS MCA? 

In het onderzoek naar de effecten van herinrichting van de Hurwenense uiterwaard zijn 

voor een groot aantal milieuaspecten de relevante effecten bepaald. De effecten per aspect 

zijn bepaald aan de hand van criteria. Beoordeling van de effecten aan de hand van deze 

criteria levert een grote hoeveelheid gegevens op, die sterk verschillen in aard en omvang. 

Zo bevatten de effecten zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie en zijn verschillende 

schalen toegepast. 

Om inzicht te krijgen in de (vaak kleine) verschillen tussen de integrale alternatieven zijn 

methoden beschikbaar waarbij de grote hoeveelheid effectinformatie wordt samengevoegd 

(geaggregeerd) tot een overzichtelijk geheel. Belangrijk is dat deze aggregatie plaatsvindt 

aan de hand van navolgbare stappen. Multicriteria-analyse (MCA) is een verzamelnaam van 

vergelijkingsmethoden die bij het aggregeren van informatie als hulpmiddel kurmen 

worden ingezet. Tevens kunnen in een multicriteria-analyse goed de verschillende soorten 

informatie worden meegenomen, om een totaalvergelijking van alternatieven mogelijk te 

maken. 

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS EXPERT CHOICE 

Er zijn verschillende MCA-methoden. Voor de vergelijking van alternatieven is gebruik 

gemaakt van het zogenaamde Analytic Hierarchy Proces (AHP) dat is ge'implementeerd in 

het softwarepakket Expert Choice. AHP is een wereldwijd geaccepteerde en gebruikte 

methode met een uitgebreide "peer-review" in de wetenschappelijke literatuur. AHP is met 

name geschikt onder de volgende omstandigheden: 

• combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve karakteriseringen van de criteria; 

• structurering van de doelstelling, aspecten, criteria en subcriteria in een criteriahierarchie; 

• inbreng van verschillende expertises en verantwoordelijkheden op verschillende niveaus 

in het beoordelingskader; en 

• vaststellen van gewichten en waarderingen. 
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2.3 

2.4 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)I 

VOOR- EN NADELEN VAN MCA 

Multi-criteria-analyse, en in dit geval AHP, is een methode waaraan zowel voor- als nadelen 

kleven. 

Voordelen van MCA 

MCA maakt het mogelijk een groot aantal alternatieven wat betreft effecten te 

onderscheiden. 

• MCA maakt het mogelijk prioriteiten en belangen mee te wegen, eventueel vanuit 

verschillende gezichtspunten (invalshoeken). 

• Met MCA wordt beter inzicht verkregen in de verschillende, in de praktijk vaak impliciet 

meegenomen waardeoordelen (verhoging van reproduceerbaarheid) . 

• MCA biedt mogelijkheden om de gevoeligheid en daarmee de betrouwbaarheid (de 

hardheid) van de resultaten te onderzoeken. 

• MCA opent de mogelijkheid tot aggregatie van de beschikbare informatie, waardoor de 

inzichtelijkheid aanzienlijk kan worden bevorderd. De resultaten kurmen in 

overzichtelijke tabellen of figuren worden gepresenteerd. 

• Expert Choice biedt de mogelijkheid om nieuwe inzichten/waarderingen snel door te 

voeren waardoor bijna direct niell\ve resultaten beschikbaar zijn. 

NadelenMCA 

• Onderdelen van de methode kLuu1en door hun specialistische karakter voor niet

deskundigen ontoegankelijk zijn. Een 'populaire' toelichting kan dit probleem 

verminderen. 

• Voor de vaststelling van hel relatieve belang van de verschillende aspecten zijn geen 

standaardmethoden beschikbaar. Deze belangen krnmen weliswaar beargumenteerd 

worden, maar blijven voor discussie vatbaar. De toepassing van een zogenaamde 

'gevoeligheidsanal yse' kan di t nadeel ondervangen. 

MCA 'AHP/EXPERT CHOICE' IN STAPP.EN 

Met' AHP /Expert Choice' als MCA-vergelijkingsmethode wordt de rangschikking van de 

alternatieven bepaald op basis van een aantal stappen die onderstaand zijn toegelicht. 

Stap 1: scorematrix van effecten 

Uitgangspunl is het totale overzicht van effectscores: de scorematrix. Deze scorematrix geeft 

een systematisch overzicht van de effecten van de verschillende alternatieven, geregistreerd 

in de vorm van kwantitatieve of kwalitatieve scores. 

Stap 2: standaardiseren van de effectscores 

De effectscores worden teruggebracht tot dezelfde orde van grote: standanrdisatie. 

Bij kwantitutief uitgedrukte effecten is ais methode gekozen voor standaardisatie door 

middel van lineaire interpolatie, waarbij de meest positieve score waarde het maximum 

vormt en de meest negatieve waarde als minimum geldt. 

Indien mogelijk zijn hiervoor de effectscores gebruikt, maar soms waren er overwegingen 

om een andere waarde als minimum/mtlximum aan te houden. In dat geval wordt de keuze 

bij de behandeling Viln het betreffende effect nader toegelicht. 
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MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)! 

Bij kwa/itatief uitgedrukte effecten, waarbij de affecten aan de hand van een relatieve 

vijfpuntsschaal worden uitgedrukt, wordt het nulpw1t van de schaal gelijkgesteld aan de 

autonome ontwikkeling. Dit betekent dat na standaardisatie dit nulpunt de waarde 0,5 

heeft. De meest positieve effectscore heeft de waarde 1, de meest negatieve effectscore de 

waarde 0. 

Stap 3: normalisatie 
In AHP /Expert Choice warden de gestandaardiseerde scores vervolgens genormaliseerd. Elk 

score wordt gedeeld door het totaal van alle scores voor het betreffende effect. Hierdoor 

wordt de som van de effectscore per altematief gelijk aan 1 (zie onderstaand voorbeeld). 

De normalisatiestap bevat informatie over de dominantie van alternatieven die vergeleken 

worden. Als alle alternati.eve 'goed' scoren is het onderscheidend vermogen van het 

betreffende criterium niet erg groot. Hetzelfde geld als alle alternatieven 'laag' scoren. Door 

normalisatie wordt dit probleem helder inzichtelijk gemaakt. 

VOORBEELD FICTIEVE SCORE VOOR EFFECT X BIJ ONDERSCHEIDENDE EN WEINIG 

ONDERSCHEIDENDE SCORES 

I Onderscheidende score: 

Alternatief Score Standaardisatie 
Normalisatie-

score 

1 0 0,5 0, 182 

2 - 0 0 ·- - -- --- -
3 ++ 1 0,364 

4 0 0,5 0, 182 

5 + 0,75 0,273 

Som 2,7S 1 

I Weinig onderscheidende hoge score: 

Alternatief Score Standaardisatie 
Normalisatie-

score 

1 ++ 1 0,222 

2 ++ 1 0,222 

3 ++ 1 0,222 

4 + 0,75 0, 167 

5 + -~ 0, 167 -
Som 4,50 1 

I Weinig onderscheidende lage score: 

---

Alternatief Score Standaardisatie 
Normalisatie-

score 

1 0 0,5 0,25 

2 0 0,5 0,25 

3 0 0,5 0,25 

4 . 0,25 0, 125 - ·-- ·-
5 0,25 0, 125 - - -
Som 2 1 -

Stap 4: gewichtentoekenning per criterium 
Aan de afzonderlijke criteria binnen een aspect wordengewichte11 toegekend, onder andere 

op basis van de ernst en omvang van de effecten. Hierbij wordt steeds 100"/i, toegekend aan 

ieder aspect. Dit leidt toe een gewichtenset per aspect. 
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MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)' 

Door AHP /Expert CJ oice worden deze gewichten vermenigvuldigd met de 

genormaliseerde effectscores tol gewoge11 effectscor . 

Stap 5: eindscores per aspect en verge/ijking altematieven 

Per aspect word en de gewogen effectscores van de criteria opgeleld tot een eindscore. ln 

AHP /Expert Choice wordt deze score opn.ieuw genormaliseerd. Deze genormaliseerde 

eindscores bepalen de volgorde van de aUernatieven veer de aspect. De resuJtaten van deze 

eindscol'es worden vermeld in paragrn.f 4.1. 

Stap 6: inva/shoeken 
De eindscores worden tevens gebruikt om, voor alle aspecten tezamen, een 

voorkeursvolgorde van de integra le alternatieven le bepalen vamdl verschillende 

invalshoekett. Dit hOL1dt in dilt <rnn de verschlllende aspecten een gewicht wordt toegekend, 

waarmee het relatieve belang van het aspect volgens die invalshoek wordt uitgedrukt. Het 

gebruik van invaJshoeken is een hulpmiddel om de totaalscores van de integrale 

alten1atieven vanuit die invalshoeken met eJkaar te ktmnen vergelijken (zie hoofdstuk 5). 

Ua11rmee is het- mogelijk om vanuit bijvoorbeeld bep<1alde belangen of voorkeuren de 

rangorde of score van de altematieven te bepalen. 
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MUL TICRITERIA ANALYSE (MCJ 

HOOFDSTUI< 

Eff ectcriteria en 
gewichten per milieu-aspect 

ALGEMEEN 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat, om de alternatieven per aspect te kunnen vergelijken, 

gewichten warden toegekend aan de verschlllende beoordelingscriteria per aspect. Met het 

toeke1men van gewichten wordt het relatieve belang van de afzonderlijke 

beoordelingscriteria tot uitdrukking gebracht. Het gewicht wordt vooral bepaald door het 

belang vanuit het beleid of de omgeving en door de ernst en omvang van de feitelijk 

optredende effecten (bijvoorbeeld is het een tijdelijk of een permanent effect). 

In dit hoofdstuk zijn per aspect de gebruikte criteria en toegekende gewichten aangegeven. 

Gewichtenverdeling over de criteria per aspect 
In de paragrafen 3.2 t/m 3.8 is per aspect in tabelvorm een overzicht van de toegekende 

gewichten opgenomen. Bij het bepalen van de gewichten speelt een aantal zaken een 

belangrijke rol: 

• Er wordt reken.ing gehouden met het voor verschlllende aspecten geformuleerde beleid; 

oak lokale belangen en optredende knelpunten worden bij de gewichtentoekenning in 

beschouwing genomen. 

• De ernst en omvang van de optredende effecten spelen een rol; b.ij ernstige en 

omvangrijke effecten is een grater gewicht toegekend. 

• Er wordt rekening gehouden met de verschlllen in de omvang van effecten tussen de 

alternatieven. Bijvoorbeeld in het geval dat de effectscares nauwelijks of zelfs niet 

onderscheidend zijn h1ssen de alternatieven, wordt aan het betreffende criterium een Jaag 

of zelfs geen gewicht taegekend. Dit is gebeurd om te voarkamen dat niet 

onderscheidende criteria het eindresultaat beuwlaeden. 

• Als effecten bij de uitvaering relatief eenvoudig geminimaliseerd kunnen warden of zelfs 

tataal kunnen warden voarkomen, dan zal aan het betreffende criterium een relatief laag 

gewicht worden toegekend. Dit geldt ook voar effecten met een tijdelijk karakter; deze 

zullen bij de gewichtentoekemung een relatief lager gewicht krijgen dan effecten met een 

permanent karakter. 

• Aan criteria waarbij geen sprake is van effecten wordt een gewicht van O'X, toegekend. 

Theoretisch zou dit effect dus belangrijk kunnen zijn, maar uit de effectbeschrijving blijkt 

dat het effect niet relevant is. Deze criteria blijven bij de vergelijking buiten beschauwing. 

De gewichten zijn met in achtneming van bovenstaande door de diverse betrokken 

specialisten taegekend. 

I .. 
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3.2 

TAB EL 3-1 

Criteria en gewichten (%) 

voor het aspect Natuur 

3.3 

TAB EL 3-2 

Criteria en gewichten (%) 

voor het aspect Bod em en 

Water 

3.4 

TAB EL 3-3 

Criteria en gewichten voor 

het aspect Landschap 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA) I 

NATUUR 

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor het aspect Natuur 

opgenomen. 

Code Criteria 
- Gewicht (%) 

N1/N2 Effecten op de bestaande en potentiele 30 

nat uurwaarden als gevolg van 

ruimtebeslaq 

N3 Effecten op bestaande waarden als 10 

gevolg van gewijzigde hydrologische 

omst andigheden 

N4 Verstoring van de fauna in de aanlegfase 10 

NS Biidrage aan nieuwe natuur 30 

N6 Robuusthe id 10 

N7 Ruimtelijke samenhang 10 

BODEM EN WATER 

In tabel 3.2 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor h et aspect Bodem 

en Water opgen omen. 

Code Criteria 
Gewicht (totaal = 
100%) 

BW1 Effect watersysteem 20 

BW2 Verspreiding van verontreinigingen naar 5 
oppervlaktewater 

BW3 Verandering oppervlaktewaterkwaliteit 0 

BW4 Hydrologische effecten binnendijks 0 

BWS Effect landbouw 20 

BW6 Effect bebouwinq binnend iiks 20 

BW7 Effect grondwaterbescher-mingsgebied I 0 

waterwingebied 

BW8 Verspreiding van verontreiniging en naar 5 
grondwater 

BW9 Waterkerinqen (piping I stabiliteit) 25 

BW10 Effect grondwater-verontreinigingen 5 

binnend ij ks 

LAND SCHAP 

In tabel 3.3 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor h et aspect 

Landschap opgenornen. 

- -

------ ------------- --- -~- -- - - - --Gewicht (totaa1-:;;-
Code Criteria 

- - - 100%) 

L1 Aantasting bestaande landschappelijke 33,33 

waarden 

L2 Toe- afname van de ruimtelijke 33,33 

samenhang 

L3 Toe- of afn ame van de belevinqswaarde 33,33 
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TAB EL 3-4 

Criteria en gewichten (%) 

voor het aspect 

Cultuurhistorie 

3_& --·-

TAB EL 3-5 

Criteria en gewichten (%) 

voor het aspect Woon - en 

leefomgeving 

3.7 

TAB EL 3-6 

Criteria en gewichten (%) 

voor het aspect 

Milieuhygiene 

3.8 

TAB EL 3-7 

Criteria en gewichten ( %) 

voor het aspect Rivierkunde 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)' 

CULJUURHISTORIE 

In tabel 3.4 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor het aspect 

Cultuurhistorie opgenomen. 

C d C 
. . Gewicht (totaal = 

0 e ntena iOO%) 

C1 AantastinQ cultuurhistorische elementen 30 

C2 Aantasting afleesbaarheid historische 70 

geschiedenis 

WOON- EN LEEFOMGEVING 

In tabel 3.5 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor het aspect Woon

en leefomgeving opgenomen. 

Code Criteria 
Gewicht (totaal = 
100%) 

WL1 Woonfunctie 25 

WL2 Belevin9swaarde tijdens de aanleg 25 

WL3 Landbouw 25 .----- --
WL4 Recreatie 25 

MILIEUHYGIENE 

In tabel 3.6 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor het aspect 

Milieuhygiene opgenomen. 

Code Criteria 
Gewicht (totaal = 
100%) 

Ml Hoeveelheid te storten afvalstoffen 5 

M2 Hergebruik droge stoffen 5 

M3 Energieverbruik 30 

M4 Tiideliik ruimtebeslag 5 -
MS Vracht van verontreinlg ingen 15 

MG Tijdelijke emissie naar omgeving 10 

M7 Kwaliteit leeflaag 30 .....__ -

RIVIERKUNDE 

In tabel 3.7 zijn de gehanteerde criteria en de toegekende gewichten voor het aspect 

Rivierkunde opgenomen. 

Code Criteria 
Gewicht (totaal = 
100%) 

Rl Waterstandsverlagin!! 50 

R2 Morfologle 25 

R3 Scheepvaart 25 
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TABEL 4-1 

Totaa loverzicht van de 

MCA-scores per alternatief 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)! 

HOOFDSTUK 

Vergelijking van de 
alternatieven per aspect 

In <lit hoofdstuk worden de resultaten van de vergelijking van de alternatieven per aspect 

gepresenteerd. Per aspect wordt in een staafdiagram, per alternatief, de genormaliseerde 

eindscore gegeven. Hierbij geldt: Hoe hoger de score hoe geschikter het alternatief. Als een 

alternatief een hogere eindscore heeft, dan is dat alternatief voor dat specifieke aspect 

'geschikter' dan de andere alternatieven. Heeft een alternatief daarentegen een lagere 

eindscore dan is dat alternatief 'minder geschikt' dan de andere alternatieven. 

Elke staafdiagram wordt kort toegelicht. De toelichting richt zich op het aangeven van de 

belangrijkste verschillen tussen de alternatieven. 

In tabel 4.1 wordt een totaaloverzicht gegeven van de eindscores voor alle aspecten. In tabel 

4.2 wordt voor de verschillende aspecten de rangorde weergegeven. 

Bij de interpretatie van de tabellen moet worden benadrukt dat de scores en rangordes voor 

de verschillende aspecten niet zonder meer bij elkaar opgeteld kunnen worden. 

Bovendien verdient het voorkeur de tabellen in onderlinge samenhang te bezien. De 

tabellen kmmen alleen in horizontale richting, dus per aspect, worden gelezen. 

1. 

Alternatief Landscha 2. Natuur 
3. 4. 5. 6. Nat. 
Cult.hist. Rivi erk. Economie ws.n 

Aspect p 

Natuur 0.157 0.216 0.135 0.133 0.121 0.238 
Bodem en Water 0.113 0.142 0.268 0.148 0.187 0.142 -
Landschap 0.330 0.296 0.148 0 0 0.226 
Cultuurhistorie 0.250 0.125 0.338 0 0.163 0.125 ·-
Woon- en 0.142 0.080 0.231 0.179 0.163 0.205 
leefomgeving --
Milieuhygiene 0.107 0.181 0.199 0.110 0.163 0.239 ·-
Rivierkunde 0.184 0.160 0.133 0.184 0.184 0.156 -

NB. Hoe hoger de score hoe geschikter het altematief 
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rangordes van alternatieven 

1. 
3. 4. 5. 6. Nat. 

Alternatief Land sch a 2. Natuur 
Cult.hist .. Rivi erk. Economie -

-~- - - - ws.n 
Aspect p 

Natuur 3 2 4 5 6 1 

TAB EL 4-2 

Totaaloverzicht van de 

Bodem en Water 6 4 1 3 2 4 

Landschap 1 2 4 5 5 3 
Cultuurhistorie 2 4 1 6 3 4 

Woon- en 5 6 1 3 4 2 
leefomgeving 
Milieu hygiene 6 3 2 5 4 1 

Rlvierkunde 1 4 6 1 1 5 

4.2 RESULTATEN PER ASPECT 

4.2.=.l ______ _,A_,,,S,....P..,_E C,,_,T~N_,_,_A...,T_,,_U-=U.,.. 

Voor het aspect Natuur zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in figuur 4.1. 

FIGUUR 4-1 
6 Natuur ws neutraal ,238 
2 Natuur ,216 

Natuur 1 Landschap .157 
3 Cultuurhistorie ,135 
4 Rivierkunde ,133 
5 Economie ,121 

____ _ ___.A_,,S"-=EC~BQ.QIM E WATER 

FIGUUR 4-2 

Bodem en water 

4.2.3 

FiGUUR 4-3 

Landschap 

Voor het aspect Bodem en water zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in 

figum 4.2. 

3 Cultuurhistorie 
5 Economic 
4 R ivierkunde 
2 Natuur 
6 Natuur wit neutraal 
1 Landschap 

ASPECT LANDSCHAP 

Voor het aspect Landschap zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in figuur 4.3. 

1 Landschap ,330 
2 Natuur .296 
6 Naluur ws neulraal ,226 
3 Cultuurhistorie .148 
4 R ivierkunde .ODO 
5 Economie ,ODO 
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4.2.4 

FIGUUR 4-4 

Cultuurhistorie 

FIGUUR 4-5 

Woon - en leefomgeving 

FIGUUR 4-6 

Milieuhygiene 

FIGUUR 4-7 

Rivierkunde 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA)' 

ASPECT Cl!_lTUURHJSTORlE 

Voor het aspect Cultuurhistorie zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in figuur 

4.4. 

3 Culluurhistorie 
1 Landschap 
5 Economie 
2 Natuur 
6 Natuur ws neutraal 
4 Rivierkunde 

ASPECT WOON- EN LEEFOMGEVING 

Voor het aspect Woon- en leefomgeving zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven 

in figuur 4.5. 

3 Culluurhistorie 
6 Natuur ws neulraal 
4 Rivierkunde 
5 Economie 
1 Landschap 
2 Natuur 

ASPECT MILIEUHYGIENE 

,231 
.205 
.179 
.163 
,142 
.080 

Voor het aspect Milieuhygiene zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in figuur 

4.6. 

6 Natuur ws neutraal 
3 Cultuurhistorie 
2 Naluur 
5 Economie 
4 Rivierkunde 
1 Landschap 

ASPECT RIVIERKUNDE 

Voor het aspect Rivierkunde zijn de resultaten van de vergelijking weergegeven in figuur 

4.7. 

1 Landschap 
4 Rivierkunde 
5 Economie 
2 Natuur 
6 Natuur ws neutraal 
3 Cultuurhistorie 

.184 
,184 
.184 
.160 
.156 
.133 
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5.1 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCA) ' 

HOOFDSTUK 

Vergelijking van de 
alternatieven vanuit verschillende 
i nva lshoeken 

INVALSHOEKEN EN GEWICHTENVERDELING 

In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan de vergelijking van de alternatieven per aspect. Per 

aspect is een eindscore bepaald en zijn de alternatieven in een voorkeursvolgorde geplaatst. 

Het is ook wenselijk een vergelijking uit te voeren op basis van alle aspecten tegelijk. 

Daardoor ontstaat inzicht in de totaalscores van de alternatieven, rekening houdend met alle 

relevante aspecten. Daarvoor dienen gewichten aan de onderscheiden aspecten te worden 

toegekend. Dit toekennen van gewichten gebeurt aan de hand van enkele invalshoeken. 

De gewichtstoekenning aan de afzonderlijke aspecten wordt bepaald door de invalshoek die 

wordt gekozen. De uitkomsten zullen bij verschillende invalshoeken afwijken. Immers, als 

een groot gewicht wordt toegekend aan het aspect milieuhygiene is een andere uitkomst te 

verwachten dan wanneer een groot gewicht wordt toegekend aan het aspect natuur. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende invalshoeken: 

• Natuur; hierin staat de natuur centraal. 

• Natuur en Landschap; hierin staan de aspecten natuur en landschap centraal. 

• Woon- en leefmilieu; hierin staat het aspect woon- en leefomgeving centraal. 

• Neutraal; hierin .krijgen alle aspecten een gelijk gewicht. 

De gewichten die per invalshoek aan de verschillende aspecten zijn toegekend zijn 

weergegeven in tabel 5.1. De invalshoeken zijn bewust extreem gekozen. De verschillende 

alternatieven worden als het ware door een 'gekleurde bril' bekeken. De (resultaten vanuit 

de) invalshoeken kunnen worden gebruikt voor de discussie waarbij vanuit bepaalde 

gezichtspunten een voorkeur voor een bepaald alternatief aan de orde is. 

De invalshoeken kunnen ook dienen als input voor de communicatie I discussie met de 

projectorganisatie en de bij het project betrokken personen zoals verenigd in de project- en 

adviesgroep. Dit kan ook bijdragen aan de discussie over het Meest Milieuvriendelijk 

Alternatief en het Voorkeursalternatief. 
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TABEL 5-1. 

Gehanteerde gewichten 

over de aspecten per 

invalshoek (in %) 

5.2 

5.2.l 

FIGUUR 5-1 

Resu ltaten voor de 

invalshoek Natuur 

;5 .2.2 

FIGUUR 5-2 

Resultaten voor de 

invaishoek i~arnur en 

landschap 

MULTICRITERIA ANALYSE (MCAJ I 

Natuur en Woon-en 
Neutraal 

lnvalshoek Natuur 
landschap leefmilieu 

Aspect 
Natuur 70 40 5 14,3 
Bodem en Water 5 4 5 14,3 
Landschap 5 40 5 14,3 
Cultuurhistorie 5 4 s 14,3 
Woon- en leefomgeving 5 4 70 14,3 
Milieuhygiene 5 4 5 14,3 
Rivierkunde 5 4 5 14,3 
Kosten n n 0 0 

Totaa1 100% 100% 100% 100% 

RESULTATEN PER INVALSHOEK 

INVALSHOEK NATUUR 

Bij de invalshoek natum staat het aspect natuur centraal. Dit betekent dat een hoog gewicht 

(70°/.,) wordt gegeven aan dit aspect. De rest van het gewicht (30'Xi) wordt gelijk verdeeld 

over de overige aspecten. 

Uit deze invalshoek is af te leiden dat met name de alternatieven 6 'Natuur waterstand 

neutraal' en 2 'Natuur' relatief goed scoren (zie figuur 5-1). Aangezien beide alternatieven 

opgesteld zijn vanuit het oogpunt natuur is dit oak de verwachting. De alternatieven 5 

'Economie' en 4 'Rivierkunde' scoren bij deze invalshoek het minst goed. 

6 N aluur ws neulraal 
2 Naluur 
1 Landschap 
3 Cultuurhislorie 
5 Economie 
~ A ivierkunde 

INVALSHOEK NATUUR EN LANDSCHAP 

Bij de invalshoek natuur en landschap ligt de nadruk op de aspecten natuur en landschap. 

Beiden krijgen een gewicht van 40%. De rest van het gewicht (20%) wordt gelijk verdeeld 

over de overige aspecten. 

Bij de natuur en landschap invalshoek komen de alternatieven 2 'Natuur', l 'Landschap' en 

6 'Nnhnir wnterstnnd neutraal' er als besten uit gevolgd door alternatief 3 'Cultuurhistorie' 

(zie figuur 5-2). Net als bij de invalshoek nahtur komen ook hier de alternatieven 5 

' Economie' en 4 'Rivierkunde' er als slechtste uit. 

2 Natuur 
1 Landschap 
6 Natuur ws neutraal 
3 Cultuurhislorie 
5 Economie 
4 Rivierkunde 

I 11030:10Fs:20s1or10s;1;,1 

.232 ~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~ 

.224 
,221 
158 
.084 
.080 

- - - - - ---
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FIGUUR 5-3 

Resultaten voor de 

invalshoek Woon - en 

leefmilieu 

FIGUUR 5-4 

Resultaten voor de 

invalshoek Neutraal 

MULT ICRITERIA ANALYSE (MCA) ' 

INVALS OEK WOON- EN LEEFMILIEU 

Bij de invalshoek woon- en leefmilieu ligt de nadruk op het aspect woon- en leefomgeving. 

Dit betekent dat een hoog gewicht (70°/i,) wordt gegeven aan dit aspect. De rest van het 

gewicht (30%) wordt gelijk verdeeld over de overige aspecten. 

Indien voor deze invalshoek gekozen wordt komen de alternatieven 3 'Cultuurhistorie' en 6 

'Natuur waterstand neutraal' als beste uit de MCA naar voren (zie figuur 5-3). Beide 

alternatieven leveren het minste hinder op tijdens de aanlegfase en veroorzaken ook het 

minste hinder door muggen. Het alternatief 3 'Cultuurhistorie' is, in tegenstelling tot 6 

'Natuur waterstand neutraal' ook nog sprake van mogelijkheden voor agrarisch 

medegebruik. Alternatief 6 'Natuur waterstand neutraal' scoort daarentegen weer beter op 

het criterium toegankelijkheid voor recreatief verkeer' 

Als slechtste scoort alterna tief 2 'Na tuur' . Di t alterna tief is scoort slecht op de criteria 'hinder 

tijdens de aanlegfase' en mogelijkheden voor agrarisch medegebruik. En matig op de 

overige criteria. 

3 Cultuurhistorie 
6 Natuur ws neutraal 
1 landschap 
5 Economie 
4 Rivierkunde 
2 Natuur 

INVALSHOEK "~E_UTRAAL" 

Bij de invalshoek neutraal warden alle aspecten even belangrijk gevonden en krijgen dus 

allemaal een gelijk gewicht. 

Bij deze invalshoek komen het alternatief 3 'Cultuurhistorie' er als beste uit, gevolgd door 

respectieve.lijk 6 'Natuur waterstand neutraal', 1 'Landschap' en 2 'Natuur'. De alternatieven 

5 'Economie' en 4 'Rivierkunde' komen er relatief het slechtste uit. 

Het alternatief 3 'Cultuurhistorie' scoort als beste op de aspecten Bodem en water, 

Cultuurhistorie en Woon- en leefomgeving. Het alternatief 6 'Natuur waterstand neutraal' 

scoort als beste op de aspecten Natuur, Milieuhygiene en Econornie . 

3 Cultuurhistorie 
6 Natuur ws neutraal 
1 Landschap 
2 Natuur 
5 Economie 
4 Rivierkunde 

• 203 
.191 
.185 
.174 
,139 
.108 
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HET BELANG VAN DE GLG, 

GHG EN MHW SITUATIES 

Tabel 10 .1 

Beoordeling criteria Effec1 

watersysteem 
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Aanvullende methodiek Bodem en Water 
Om inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijk optredende effecten warden de alternatieven 

getoetst aan een GLG, GHG en MHW situatie voor de waterstand in de Waal. Een GLG en 

een GHG situatie hebben beide een gerniddeld voorkomen van vijftig keer per jaar. 

Vanwege de jaarlijks voorkomende frequentie warden bovenstaande situaties gebruikt voor 

de effectbepaling. Naast de GLG en GHG situatie warden de effecten van de veranderingen 

voor de MHW situatie globaal vastgesteld. Door de effecten van deze situaties inzichtelijk te 

maken ontstaat een helder beeld van de optredende effecten. Kort gezegd komen de effecten 

van de GLG en GHG situaties jaarlijks voor, de MHW situatie is zeer uitzonderlijk (eens in 

de 1250 jaar). 

Effect watersysteem 

De effecten op het watersysteem zijn per variant bepaald met een instrumentarium 

verbonden aan het project 'MER PKB Ruimte voor de Ri vier'. In dat project zijn de 

hydrologische effecten van maatregelen in de uiterwaarden, voor het binnendijkse gebied, 

globaal vastgesteld. Het effect van de varianten op het binnendijkse watersysteem blijkt uit 

een eventuele verandering van de waterstrorning onder de dijk richting het binnendijkse 

poldergebied. De belangrijkste gegevens voor een kwalitatieve beoordeling van de 

varianten zijn de afstand van een nevengeul tot de dijk en de dikte van de (ontgraven) 

deklaag. 

Buitendijkse veranderingen zoals vergravingen in de uiterwaard en de aanleg van een 

nevengeul kunnen leiden tot een verandering van de grondwatersh·orning vanuit de rivier 

richting het poldergebied. Vergravingen in de uiterwaard hebben alleen invloed op de 

grondwaterstrorning onder de dijk door wanneer de verandering binnen lx de spreidings

lengte (labda) plaatsvindt. Een toename van de grondwaterstroming vanuit de rivier naar 

het binnendijkse gebied, in de vorm van kw el, kan aanleiding geven tot wateroverlast. Voor 

het criterium 'Effect watersysteem' is de verandering van kwel/wegzijging van belang. Het 

binnendijkse watersysteem krijgt door een toename van de kwel extra water af te voeren of 

moet door een toename van de wegzijging meer water inlaten. De verandering van de kwel 

in een GHG situatie en de verandering van de wegzijging in een GLG situatie zijn bepalend 

voor de beoordeling. Elke toename van kwel of wegzijging wordt negatief beoordeeld. Voor 

de beoordeling is het, in de volgende tabel weergegeven, beoordelingschema gebruikt. 

(%) [%) [%) (%] (%) 

Procentuele verandering < -10 -1 - -10 -1 - +l +l - +10 >+10 
grondwaterstr~-~~~9- on~~_r:-~~ dijk 
Beoordeling ++ + 0 - --

Dit beoordelingschema komt grotendeels overeen met het Factsheet 'Effecten op regionale 

waterbeheersing (oppervlaktewater)' voor de MER 'PKB Ruimte Voor de Rivier' . 
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Verspreiding van verontreinigingen naar oppervlaktewater 
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van methodiek uit de "Richtlijn Nader Onderzoek 

vour 'vVaterbodems"1
• Voor de bepaiing van het verspreidingsrisico naar het oppervlakte

water is hierin een eenvoudige en uitgebreide toetsing opgenomen. De eenvoudige toetsing 

leidt tot de conclusie of actueel risico mogelijk is. Indien dit het geval is wordt de 

uitgebreide risicobeoordeling doorlopen, waarmee op basis van aanvullende veldmetingen 

onzekerheden in de beoordeling kunnen worden uitgesloten ten einde betrouwbaarder te 

kunnen vaststellen of sprake is van actueel risico. 

Het toetsingscriterium is: 

"Er is sprake van actueel risico als het gehalte van een verontreinigende stof boven MTR2 

aanwezig is en deze bij erosie zich verspreidt". 

Voor de kwalitatieve beoordeling van het verspreidingsrisico voor de modellen in dit MER 

is alleen de eenvoudige toetsing doorlopen. Hierbij worden de volgende elementen getoetst: 

1. Blijven in het (deel)gebied stoffen achter met een gehalte boven MTR? 

2. Zo ja, kan erosie optreden? 

3. Zo ja, er is mogelijk sprake van actueel risico. 

Wanneer bij de beantwoording van een van de bovenstaande vragen niet wordt voldaan aan 

het deelcriterium is er geen sprake van een actueel risico. Deze toetsing is uitgevoerd voor 

alle modellen. 

Door ontgravingen zal al dan niet verontreinigde grond worden verwijderd. Hierdoor 

neemt ook de kans op verspreidingsrisico af. Grand voor ophogingen (buiten een eventueel 

slibdepot) moet voldoen aan het samenstellings- en immissiewaarden ( < MTR) uit het 

Bouwstoffenbesluit, waarmee het verspreidingsrisico niet verder af kan nemen dan in de 

referentiesituatie. Voor de effectbeoordeling van de afzonderlijke modellen is de opper

vlakte waarvoor verbetering/ geen effect van het verspreidingsrisico optreedt, afgezet tegen 

de referentiesituatie. Hoe meer plussen het model scoort des te gunstiger deze is ten 

opzichte van de referentiesituatie. 

Van belang voor het bepalen van de effecten zijn de ontgravingen en aanvullingen. Deze 

effecten zijn afhankelijk van de voorgenomen activiteiten zoals gedefinieerd in de beleids

notitie Actief Bodernbeheer Rijntakken'. In bijlage 17 is de ABR-systernatiek beschreven. 

Verandering oppervlaktewaterkwa!iteit 
De waterdiepte van de plassen in het buitendijkse gebied bei:nvloedt de oppervlaktewater

kwaliteit onder andere in de zuurstofhuishouding en rnogelijkheid voor plantengroei. 

l:lepalend voor de beoordeling van de waterkwaliteit is de venmdering van de diepte van de 

p!as en de doorstroming/verversing van het water in de plas. Het verondiepen van een plas 

wordt negatief beoordeeld wanneer de waterdiepte minder clan 2 meter wordt in een GLG 

situatie. 

'Richtlijn nader onderzuek voor waterbodcms, Ernst & urgentiebepaling van de ontreinigde water

bodems, AKWA-rapport 01.005, maart 2002 

'Maximaal Toelaatbaar Risico 

'Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR), Ministerie van Verkeer en waterstaat Directoraat GenPraal 

Rijkswaterstaat-Directie Oost Nederland, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht, mei 2003. 
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De aanleg van een nevengeul vergroot de relatie van de zandwinplassen met de Waal, 

aangezien de onderlinge afstand afneemt. Een nevengeul bei:nvloedt de doorstroming van 

gei:soleerde zandwinplassen negatief, aangezien in een GLG situatie de wegzijging toeneemt 

en daardoor de waterdiepte afneemt. De beoordeling vindt plaats per deelgebied. 

Effect ecohydrologie binnendijks 

De aanwezigheid van kwel bei:nvloedt de ecohydrologische omstandigheden in het binnen

dijks gelegen gebied. De effecten van de varianten zijn van belang wanneer er in het binnen

dijkse gebied kwelgevoelige natuur voorkomt. Een toename van de kw el heeft bijvoorbeeld 

voor kwelgevoelige natuur een positief effect. 

Effect landbouw binnendijks 

Voor de landbouw geldt dat het binnendijkse watersysteem en de GHG en GLG zijn 

geoptimaliseerd voor onder andere deze functie. Een verandering van de GHG of GLG heeft 

effect op de Iandbouwopbrengst. Grondwaterstanden zijn verbonden met verschillende 

belangen. De veranderingen van de grondwaterstanden is niet te waarderen zonder een 

koppeling met het belang te maken. Zo kan een grondwaterstandverhoging gunstig zijn 

voor de landbouw in de zomerperiode en nadelig voor diezelfde landbouw in de winter

periode. Indien er sprake is van substantiele grondwaterstandveranderingen wordt het 

Waternood Instrumentarium' toegepast. Een daling van de doefrealisatie, de optimale 

omstandigheden voor de landbouwfunctie, wordt negatief beoordeeld. 

Effect bebouwing binnendijks 

Voor de bebouwing zal de verandering van de grondwaterstand bepalend zijn. Een daling 

van de GLG verhoogt de kans op droogvallende houten paalkoppen en zettingen. Een 

stijging van de GHG leidt tot een kleinere ontwateringdiepte. Ook voor dit criteria wordt 

het Waternood Instrumentarium toegepast. Wederom wordt een daling van de doel

realisatie, de optimale omstandigheden voor de bebouwing, negatief beoordeeld. 

Effect grondwaterbeschermingsgebied/waterwingebied 

Grondwaterwinningen op korte afstand van de rivier trekken naast grondwater ook rivier

water aan. Veranderingen in het buitendijkse gebied kan de verhouding tussen grondwater 

en rivierwater bei:nvloeden. Door veranderingen als het afgraven van de uiterwaard kan 

meer rivierwater infiltreren. Kwaliteitsproblemen kunnen hierdoor optreden. De 

toegenomen invloed van rivierwater in het opgepompte water leidt meestal tot een 

negatieve invloed op de grondwaterkwaliteit. De kwaliteit van het grondwater in het water

voerend pakket is hoger dan de kwaliteit van het rivierwater. Mogelijk levert dit weer een 

exh·a belasting voor de zuiveringinstallatie van de grondwaterwinning. De effecten van 

veranderingen in het buitendijkse gebied worden negatief beoordeeld als de afstand van de 

rivier of nevengeul tot de winning kleiner dan 3 labda is. Alleen clan is sprake van effecten 

op de grondwaterwinning of het waterwingebied, anders niet. Labda staat voor de 

spreidingslengte. 

'Jnformatie over het Waternnod lnstrumentarium is te vinden op www.stowa.nl. Waternood rapporten 

zijn in pdf-formaat te downloaden. 
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Beoordeling criteria 

Effect grondwater 

bescherminggebied I 

waterwingebied 
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Dit beoordelingschema komt overeen met het Factsheet 'Gevolgen voor grondwater

winnlngen ten behoeve van de drinkwatervoorziening door verandering infiltratie en/ of 

kwel' voor de MER 'PKB Ruimte Voor de Rivier' . 

Verspreiding van verontreinigingen naar !J[Qndwater 

Voor de beoordeling van dit criterium is gebruik gemaakt van methodiek uit de "Richtlijn 

Nader Onderzoek voor Waterbodems" . Voor de bepaling van het verspreidingsrisico naar 

het grondwater is zowel een eenvoudige als uitgebreide toetsing opgenomen. 

De eenvoudige toetsing leidt tot de conclusie of actueel risico mogelijk is. Indien dit het 

geval is wordt de uitgebreide risicobeoordeling doorlopen, waarmee op basis van aanvul

lende veldmetingen onzekerheden in de beoordeling kunnen warden uitgesloten ten einde 

betrouwbaarder te kunnen vaststellen of sprake is van actueel risico. 

Het toetsingscriterium is: 

"Er is sprake van ach1eel risico als het gehalte van een verontreinigende stof boven MTR' 

aanwezig is en deze bij erosie zich verspreidt". 

Voor de kwalitatieve beoordeling van het verspreidingsrisico voor de modellen in dit MER 

is alleen de eenvoudige toetsing doorlopen. Hierbij warden de volgende elementen getoetst: 

• Blijven in het (deel)gebied stoffen achter met een gehalte boven MTR? 

• Zo ja, kan erosie optreden? 

• Zo ja, er is mogelijk sprake van ach1eel risico. 

Wanneer bij de beantwoording van een van de bovenstaande vragen niet wordt voldaan aan 

het deelcriterium is er geen sprake van een actueel risico. Deze toetsing is uitgevoerd voor 

alle modellen. 

Voor de effectbeoordeling van de afzonderlijke modellen is de oppervlakte waarvoor de 

maatregel een verbeterend ( + ), verslechterend (-) of neutraal (0) effect heeft op het 

verspreidingsrisico afgezet tegen de referentiesituatie . Hoe meer plussen een variant scoort, 

des te gunstiger deze is ten opzichte van de referentiesituatie . Van belang voor het bepalen 

van de effecten zijn de ontgravingen en aanvullingen. Deze effecten zijn afhankelijk van de 

voorgenomen activiteiten zoals gedefinieen:l in Lie beleidsnolilie Actief Bodembeheer 

Rijntakken. In bijlage 17 is de ABR-systematiek beschreven. 

Waterkering 
Bij de effecten met beh·ekking tot de waterkering wordt onderscheid gemaakt tussen de 

verandering in grondwaterstand en stijghoogte, de verandering in de weerstand tussen 

oppervlaktewater en grondwater, de verandering in de afstand hissen de Waal/nevengeul 

en het invloedsgebied voor piping en de verandering in de rivierwaterstand. 

1 Maxirnaal Toelaatbaar Risico 
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Tussen de verandering in de grondwaterstand/stijghoogte en de verandering in de weer

stand tussen het oppervlaktewater en het grondwater is een direct verband. Beide worden 

in negatieve zin beYnvloed als minder doorlatende grond wordt afgegraven. Als de deklaag 

geheel wordt afgegraven is de invloed maximaal negatief. Aangenomen wordt dat bij de 

nevengeul het laatste het geval is, terwijl bij de overige ontgravingen (verlaging maaiveld, 

meander, kleiputten) tenminste een vermindering van de weerstand van de deklaag 

optreedt. Met betrekking tot de verandering tussen de afstand van de geul tot het invloeds

gebied piping/stabiliteitis het van belang of de meander ook als geul aangemerkt moet 

worden. Indien bij het ontgraven van de meander de deklaag grotendeels wordt afgegraven 

is dit wel het geval. Als onder de waterbodem van de meander een voldoende dikke 

kleilaag aanwezig blijft, is dit niet het geval. Met betrekking tot de verandering in de rivier

waterstand scoort de variant met de grootste verlaging van de rivierwaterstand het beste. 

Effect grondwaterverontreinigingen binnendijks 

Veranderende grondwaterstromingen hebben mogelijk invloed op de verplaatsing en/ of 

uitbreiding van verontreinigingen. Wanneer ter plaatse van een grondwaterverontreiniging 

de kw el en/ of wegzijging toeneemt wordt dit negatief beoordeeld. 
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Figuur 11.1 

Verontreinigingsklasses in 

bodemlaag 0-0,5 m-mv 
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Referentiesituatie 

Voor het bepalen van de effecten ten aanzien van milieuhygiene moet worden uitgegaan 

van de referentiesituatie zoals deze is aangegeven in de richtlijnen voor dit MER. De 

referentiesituatie wordt beschreven in paragraaf 3.3 van deel A. De referentiesituatie betreft 

de huidige situatie bij een autonome ontwikkeling. Ten aanzien van het aspect milieu

hygiene is de huidige situatie en autonome ontwikkeling hieronder beschreven. 

Huidige situatie 

In het kader van dit MER is door De Straat6 een serie onderzoeken uitgevoerd ten einde de 

huidige situatie vast te leggen. De uitgevoerde onderzoek zijn: 

• een historisch vooronderzoek en milieuhygienisch bodemonderzoek; 

• een deelonderzoek bodem ten behoeve van dit MER. 

In onderstaande figuren zijn ter illustratie de verontreinigingssituaties (naar klasse) weer

gegeven voor de bodemlagen 0-0,5 m-mv en 1,0-1,5 m-mv. De eerste figuur is representatief 

voor de bodem tot 1,0 m-mv. Vanaf 1,5 m-mv wordt ter plaatse van de kribvakken slechts 

zeer incidenteel nog verontreiniging (klasse 3, 2 en 1) aangetoond. 
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'Onderzoek Hurwenenschee Uiterwaard, De Straat Milieuadviseurs, WB03B0039, 8 april 2004 
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Figuur 11.2 

Verontreinigingsklasses in 

bodemlaag 1,0-1,5 m-mv 

Tabel 11.1 

Klassebepalende parameters 
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Op basis van het bodemonderzoek en het deelonderzoek bodem wordt geconcludeerd dat: 

• bij puinpaden (puntbronnen) overwegend lichte verontreinigingen zijn aangetroffen als 

gevolg van de afzet van rivierslib; 

• langs asfaltwegen overwegend lichte verontreinigingen zijn aangetroffen als gevolg van 

de diffuse verontreiniging in de omgeving. Door het aantonen van matige PAK

verontreiniging (einde Roerdompweg) zijn de asfaltwegen aangemerkt als puntbron; 

• is ter plaatse van de oeverzone /kribvakken is een sterk diffuus verontreinigd beeld 

aangetoond. Naarmate de afstand tot de rivier groter wordt, neemt de mater van 

verontreiniging af. Vanaf de kribvakken richting de bandijk is de verontreiniging dan 

ook steeds oppervlakkiger gelegen; 

• Ter plaatse van de deelgebieden Ben C komt de verontreiniging vooral voor in de 

bovenste 50 cm van de grand. In deelgebied A komt in de tweede tussenlaag (1,0-1,5 m

mv) nog klasse 4 voor; 

• In onderstaande tabel staan per klasse de klassebepalende parameters. Deze parameters 

gelden voor zowel de bovengrond als ondergrond en zijn kenmerkend voor het rivier

sediment dat op de uiterwaarden is afgezet. 

Klasse Klassebepalende parameters - - - -

Klasse 4 Zink en arseen 

Klasse 3 Koper, kw ik , Hexachloorbenzeen en PCB 

Klasse 2 en 1 Koper, kwlk, PAK, Hexachloorbenzeen en PCB 

Mogelijk als gevolg van de hercultivering, die in het gebied heeft plaatsgevonden, kunnen 

er in het gebied niet of nauwelijks winbare partijen industriezand, klei of overig Zilnd van 

voldoende omvang worden geselecteerd. 
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Beoordelingskader 

Milieu hygiene 
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In het uitgevoerde bodemonderzoek zijn de onderstaande aanbevelingen gedaan: 

• De resultaten van het bodemonderzoek kunnen warden gebruik om de haalbaarheid van 

inrichtingsalternatieven te beoordelen. Voor het gekozen alternatief kan een grond

stromenplan warden uitgewerkt, waarin voor elk diffuus te ontgraven partij de 

bestemming is aangegeven. Bij het afwegen van inrichtingsalternatieven ten aanzien van 

milieuaspecten en kosten geldt de beleidsnota Actief Bodembeheer Rijntakken als basis; 

• Wanneer puin- of asfaltwegen warden verwijderd moet het puin afzonderlijk warden 

ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker of start. Hetzelfde geldt voor de 

asfaltlaag. Ondanks dat tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek zintuiglijk geen 

asbestverdacht materiaal is waargenomen is het puin verdacht totdat door middel van 

gedegen onderzoek is aangetoond dat geen asbest aanwezig is. 

Autonome ontwikke/ing 
In het zuidwestelijk deel van de uiterwaard zal een rnaaiveldverlaging plaatsvinden. Na 

deze ontgronding is het terrein besternd voor natuurontwikkeling, met als eindbeeld een 

rnoeras. De geldende ontginningsconcessies van de baksteen industrie warden gebruikt. 

Het grondverzet dat in de autonorne ontwikkeling zal plaatsvinden is beperkt. Daarom zal 

de verontreinigingsituatie niet of nauwelijks anders zijn dan in de huidige situatie. 

Criteria en effectbeoordeling 
In onderstaande paragraaf zijn de criteria ornschreven aan de hand waarvan beoordeling 

van de alternatieven plaatsvindt. 

Criterium Subcriterium Beoordelingsmethode 

M1 Hoe meer grandverzet plaatsvindt, hoe meer Aan de hand van het aantal 
Afvalstoffen (m' 'afvalstoffen' c.q. niet bruikbare grand in de m3's grandverzet (kwan.) 
stortvolume) uiterwaard verwerkt wordt. 

-
M2 Hergebruik van De vrijkomende specie (grand, zand en klei) Hoeveelheid voor 
Praducten kan na bewerking bruikbaar zijn als bewerking in aanmerking 

secundair product. B.v. als granulaat of komende specie 
kunstgrind na koude immobilisatie, Hiermee Kwantitatief: Kton droge 
wordt een bijdrage geleverd aan de stof (d .s.) 
gewenste besparing van primaire 
grondstoffen als bijvoorbeeld zand. lnclusief 
het vrijkomend materiaal (grand, zand en 
klei) dat zonder bewerking bruikbaar is als 
product. (o.a. delfstofwinning) 

M3 Het ontgraven en transporteren van de Hoe grater het 
Energieverbruik grand t.b.v. de herinrichting kost energie. energieverbruik, hoe 

Hoe meer grandverzet hoe hoger het negatiever. (kwan. in 
energieverbruik. Gioule) 

M4 Tijdelijk Tijdens de aanleg is een bepaalde Een grotere oppervlakte 
ruimtebeslag hoeveelheid oppervlakte nodig voor leidt tot een negatievere 

depotvorming en de opslag machines. Hoe beoordeling. (kwan. in Ha* 
grater het grandverzet, hoe meer ruimte jaar) 
benodiqd zal ziin . --

MS Vracht van Hoe grater het aandeel grondverzet van Hoe minder verzet van 
verontreinigingen klasse 3 en 4 specie, hoe grater de vracht aan klasse 3 en 4 specie, hoe 

afvalproducten die op termijn kan leiden tot positiever. (kwan. in ton) 
toxische risico's. 
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-

Criterium Subcriterium Beoordelingsmethode 

M6 Tijdelijke TijdPlijk ernissie naar bodem. Betreft de Hoe mlnder tijdclijk 

emissie; bestaande mate waarin verontreinigingen tijdens de contact, hoe positiever. 

uit de som van: aanleg in contact staan met bodem of (kwan. in Tonveq) 

oppervlaktewater 

Tijdelijke emissie naar oppervlaktewater Hoe minder contact, hoe 

positiever. (kwan. in Kgveg) 

M7 Kwaliteit In de huidige situatie ligt de verontreinigde Hoe meer verontreinigde 

leeflaag/ specie direct aan de oppervlakte. Door de specie aan de oppervlakte 

blootstelling herinrichting zal een deel van deze wordt ontgraven, hoe 

verontreiniging ontgraven en vefwe.-1~.t positiever. (kwan. op basis 

warden waarmee de kwalit eit van de van oppervlaktes), hoe 

leeflaag positief be'invloed wordt. Dit heeft minder blootstellingsrisico's 

een direct positief effect op eventuele 

blootstel Ii ngsrisico' s. 

Voor de aspecten milieuhygiene en economie is de effectbeoordeling uitgevoerd met het 

beslissingondersteunende model Prospect. 

BESLISSINGSONDERSTEUNEND MODEL PROSPECT 

Prospect is ontwikkeld in het kader van het Ti en Jaren Scenario Waterbodems (TJS water

bodems). Het is een 1 ekenrnodel en in opdracht van het Advies en Kenniscentru1T1 voo1 Water

bodems van Rijkswaterstaat ontworpen. Het model is in beginsel een hulpmiddel om de aanpak 

van knelpunten bij het bepalen van de bestemming van baggerspecie voor niet-ABR locaties te 

kunnen onderbouwen en om bovenregionale oplossingsrichtingen op hun waarde voor de regio 

te analyseren. De systematiek die hiervoor wordt gebruikt is echter op hoofdlijnen analoog aan 

de in mei 2005 gepubliceerde "Handreiking Afwegingsmethodiek en kosteneffectiviteitstoets" . 

Doordat in het model de behandelingsketen c.q. verwijderingsladder is opgenomen als een serie 

'zeven' met verschillende dooriaatdiameters, kan per hoeveelheid te baggeren of te ontgraven 

materiaal de voarkeursvaigarde voor verwerking warden vastgesteld. De bestemmingsmagelijk

heden in Prospect zijn ge·1nterpreteerd binnen de ABR-verwerkingsapties: bodem blijft badern, 

bodern wordt bauwstof, bouwstaf na bewerking en storten in putten . 

Hiermee vormt het rekenmodel een waardevol instrument vaor het rangschikken van 

verschillende alternatieven in het kader van MER-studies. Prospect toont zijn waarde in de 

berekening van de verwerkingsmethoden, kosten en milieueffecten voor grand en baggerspecie 

die vrijkamen bij verschillende alternatieven van bijvoorbeeld rivierontwikkelingsprojecten in 

uiterw;i;irdPn. 

De input van het model bestaat uit de eigenschappen van baggerspecie (hoeveelheden, 

fysische en chemische parameters) en beschikbare bestemmingen, waarna het model de 

mogelijke technisch uitvoerbare ketens selecteert en daarvan de kosten en milieueffecten 

berekent. De rol van het bepalen van de milieueffecten in het kader van deze MER-studiP is: 

• bijdragen aan het maken van een nadere keuze (prioritering) ten aanzien van de tech

nisch mogelijke oplossingsrichtingen/bestemmingsketens, waarbij het gaat het om het 

minimaliseren van milicueffecten en dat zoveel mogelijk baggerspecie een be:;temming 

krijgt; 

• het berekenen van de (absolute) milieueffecten voor de geselecteerde inrichtings

varianten; 

• het bepalen van de milieuwinst van het nader vast te stellen MMA. 
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Te ontgraven hoeveelheden 

Tabel 11.4 

Aan te vullen hoeveelheden 
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In bijlage 13 wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop in Prospect de beoordeling 

wordt uitgevoerd en de wijze waarop bovengenoemde afwegingscriteria zijn benoemd in 

prospect. In bijlage 14 wordt specifiek ingegaan op de uitgangspunten bij de kosten

berekening in Prospect. 

OPMERKINGEN 

het criterium kwaliteit Leeflaag/blootstelling (M7) is niet opgenomen in het model, omdat 

het model in beginsel is ontwikkeld voor het afwegen van milieueffecten van bestemrningen 

voor natte baggerspecie. De beoordeling van dit criterium is daarom achteraf handmatig 

toegevoegd; 

De tijde/ijke emissie tijdens het verwerkingsproces/grondverz:et naar bodem en oppervlakte

water (M6) moet niet warden verward met de permanenteverspreiding van verontreiniging 

naar oppervlaktewater (BW2 )en grondwater (BW8). 

Gegevenslnvoer 

Terreinmodellen 
In bijlage 16 staan de terreinmodellen weergegeven. Dit betreft visualisaties van de netto 

veranderingen. Op basis van deze terreinmodellen zijn de grondbalansen samengesteld. 

Ontgravingen en aanvullingen 
In onderstaande tabellen staan voor alle varianten de voorgenomen ontgravingen en 

aanvullingen binnen het projectgebied weergegeven. De vrijkomende specie betreft 

overwegend zandige specie (60-85% zand). 

klasse herkomst Landschap Natuur Cultuur R1v1er Economie Natuur Ws MMA1 MMA2 VA 

neutraal 

4 maaiveld 456.000 228.000 228.000 456.000 228.000 0 100,000 1 DO.DOD 1 OD.DOD 

4 zandput 280.000 160.000 . . -
3 maa iveld 386.000 272.000 272 .000 386.000 272.000 83.000 288.000 288.000 187.500 

2 maaiveld 359.250 1.062.500 500.000 400.000 500.000 822.500 590.000 590.000 587.500 

1 maaiveld 158.000 158.000 368.000 158.000 158.000 155.000 387,500 387.500 387.500 

0 maaiveld 2.700.750 2.319.500 892.000 4.500.000 5.952.000 712.500 2.194.500 1.340.000 267.500 

TOTAAL 4.340.000 4.200.000 2.260.000 5.900.000 7., 10.000 1.773.000 3.560.000 2.705.500 1.530.000 

0/1 Maaiveld 22.000 95.000 60.000 651.000 10.000 36.000 95.000 36.000 515.000 

2/3/4' zandput 3.325.000 4.105.000 3.737.000 3.506 .000 2.694.000 1.000.000 

TOTAAL 3.347.000 4.200.000 60.000 651.000 10.000 3.773.000 3.601.000 2.730.000 1.515.000 

• Zo nodig a anvullen met klasse 0/1 materiaal 

Uit de tabel met aan te vullen hoeveelheden blijkt dat: 

• Bij de alternatieven Landschap en Natuur meer dan 500.000 m' klasse 3/ 4 specie in 

zandwinput wordt geborgen; 

• Bij de alternatieven Natuur ws neutraal, MMA-1, MMA-2 en VA minder dan 500.000 m' 

klasse 3/4 specie in zandwinput wordt geborgen; 

• Bij de overige alternatieven geen baggerspecie in de zandwinput wordt geborgen maar 

elders buiten het gebied. 
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label 11.5 

Gestandaardiseerde 

gemiddelde gehalten (mg/kg 

ds) per verontreinigingsklasse 

Onderstreept = klasse 

bepalende parameter o.b v. 

maximum gehalte in klasse 
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Aangezien voor enkele varianten het criterium van 500.000 m3 klasse 3/ 4 baggerspecie 

overschreden is deze MER-plichtig en dient te warden aangegeven waar de berging komt, 

wat de kwaliteit en de hoeveelheid van de te bergen grand is en dient een toetsing plaats te 

vinden aan het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie. Deze aspecten zijn navolgend 

in deze bijlage beschreven. 

Stoffen en k/assen 
In onderstaande tabellen staan voor alle varianten de gerniddelde gehalten weergegeven per 

verontreinigingsklasse. Per parameter kunnen deze gemiddelden afwijken van de klasse

bepalende parameters genoemd in tabel 11.1. 

_ param~~~ _ J.<la~o ___ klass1L1 __ klasse-2 _ klasse 3 _ _ kJassc4 - -

arseen 7,05 7,38 16,24 24,49 56.64 

cadmium 0,63 0,68 1,04 2,23 6,22 

ch room 24,50 26,53 45,97 86,07 209,79 

koper 10,97 ll.fil 29.89 62,39 138,40 

kwik 0,07 Q.Ql MA 1..12 3,61 

lood 19,44 20,02 61,59 117,40 254,08 

nikkel 20,78 27,68 32,04 35,49 50,23 

zink 48,73 60,61 261,97 513,91 1022.55 

min.olie 98, 15 100.00 66, 10 135,45 269,27 -
PAK (som 10) 0,44 .Q.J.1 L-22 5,20 13, 15 

PCB (som 7) 0,02 Q.fil. Q..Ql Q.l1 0,33 

DDT 0,02 0,02 0,01 0,03 0,06 

Opgemerkt wordt dat: 

• het gebiedseigen klasse 3/4 materiaal wordt afhankelijk van het alternatief geborgen in de 

zandwinput of afgevoerd naar een stortplaats/put elders ("storten in putten") . Alleen de 

alternatieven cultuur, rivier en econornie vindt afvoer van klasse 3/ 4 naar elders plaats; 

• het gebiedseigen klasse 2 materiaal wordt afhankelijk van het alternatief geborgen in de 

zand winput ter isolatie /buffering van het klasse 3 I 4 materiaal of afgevoerd naar elders; 

• het hoogwaardiger vrijkomende materiaal (klasse 0/1) wordt in de eerste plaats gebruik 

voor aanvullingen aan maaiveld ("bodem blijft bodem"). 

lmplementatiefase en uitvoeringsaspecten 

lmplementatie 
Op basis van de notitie "Spelregels ABR en ABM" (december 2005) wordt het onderstaande 

gesteld ten aanzien van vergunningsaspecten van imichtingswerken binnen ABR en ABM. 

bodemverontreiniging. Dit betekent dat voor elk project vvaarop ABR/ABM van toepassing is een 

sane1 ingsplan (sober e11 duelrmJtig) rnoet word en opgesteld. In een saneringsplan mo et word en 

beschreven op welke wijze en wanneer wordt gesaneerd. Tevens gaat dit plan op de te 

realiseren waterbodemkwaliteit en de nazorginspanningen die moeten plaatsvinden in relatie 

tot de saneringsdoelstelling 

De informatie die nodig is voor het opstellen van een saneringsplan in het kader van een Wbb· 

melding, kan ook gebruikt word en voor overige melding en en aanvragen ten behoeve van 

hetzelfde project. Daarnaast is vaak aanvullende informatie nodig om het grondverzet te mogen 

uitvoeren. 
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Voor projecten binnen ABR en ABM is het mogelijk om een grondstromenplan in te dienen 

conform de Handreiking Grondstromenplan. In het grondstromenplan wordt a lie informatie 

vastgelegd met betrekking tot grondstromen die het bevoegd gezag voor de Wbb, Wvo, Wm en 

de Ow (Ontgrondingenwet) nodig heeft. Dit betreft tevens informatie over de beheersing en 

werkprocessen van grondstromen tijdens de uitvoering. 

Aangezien dit MER in eerste instantie erop is gericht besluitvorming te laten plaatsvinden 

voor de inrichting (toets op basis van de beleidsregels ABR/ ABM) worden bovenstaande 

zaken niet nader uitgewerkt. Dit zal plaatsvinden in de implementatiefase. 

In dit MER zijn hieronder de uitvoeringsaspecten globaal aangegeven in het belang van de 

besluitvorming. 

Uitvoeringsaspecten 
Voor de uitvoering geldt bij alle alternatieven dat het merendeel van de werkzaamheden 

grondverzet betreft. Daarom zijn ook van alle alternatieven de hoeveelheden grondverzet 

middels een 3D model in AutoCAD (software) bepaald. De alternatieven zijn nauwelijks 

onderscheidend van elkaar voor wat betreft de uitvoeringswijze. Hieronder is op hoofd

lijnen beschreven hoe de uitvoering naar verwachting zal plaatsvinden. 

De grotendeels verontreinigde toplaag (eerste ca. 30 cm.) wordt op de bodem van de 

bestaande meest noordelijke zandwinput geplaatst. Om vertroebeling en uitspoeling zo veel 

mogelijk te voorkomen is er van uitgegaan dat het plaatsen zelf met behulp van een stort

koker plaatsvindt. Gezien de ouderdom van de zandwinplas (ouder dan 20 jaar) mag er 

vanuit worden gegaan dater reeds een verontreinigde laag slib (klasse 3/ 4) in de plas ligt. 

Daar wordt de verontreinigde bovengrond op geplaatst. 

De onder de toplaag liggende schone laag grond wordt gebruikt voor het maken van de 

nieuwe zomerkade, de MHW-vrije terreinen en gebruikt voor eventuele andere ophogingen. 

Het merendeel van deze grond wordt echter gebruikt voor het opvullen van de bestaande, 

meest noordelijke, zandwinplas. Hiermee wordt de hierin geplaatste verontreinigde toplaag 

afgedekt. 

Op de plaatsen waar de diepere ontgrondingen plaats vinden komt ook meer zandige grond 

vrij. Deze grand is in vergelijking met de meer kleiachtige grond voedselarmer en geeft 

daarmee een betere uitgangspositie voor natuurontwikkeling. Dit zandige materiaal komt 

als laatste vrij en kan dan ook als laatste in de bestaande voormalige zandwinplas worden 

geplaatst. 

Grondverwerking Mer-alternatieven 

Voor de zes mer-varianten is ervan uitgegaan dat de verwerking van de grand plaatsvindt 

conform de verwijderingsladder (zie kader). Hoogwaardig materiaal wordt hergebruikt 

binnen het werk en laagwaardig materiaal wordt afhankelijk van de fysische en milieu

hygienische samenstelling bewerkt tot een herbruikbaar product en te storten residueel 

materiaal. Alle niet-reinigbare materiaal wordt het afhankelijk van het alternatief gestort in 

de voormalige zandwinput of elders. 
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Uitvoeri ngsa s pecten 

inrichtingsa\ternatieven 
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Grondverwerking inrichtingsalternatieven MMAL MMA2 en VA 

Voor de uiteindelijke inrichtingsvarianten geldt dat is gestreefd naar een neutrale grond

balans. Ofwel, er vinden nagenoeg geen grondstromen van of naar de Hurwenensche 

Waard plaats. Hierbij moet opgemerkt warden dat dit mogelijk is door de grate voormalige 

zandwinplas waaraan vanuit natuuroverwegingen de voorkeur wordt gegeven aan 

verondieping en waar de elders in de uiterwaard vrijkomende grond kan worden verwerkt. 

Gezien deze voorwaarden is ten aanzien van de verwerking en hergebruiksmogelijkheden 

gekozen voor de meest kosteneffectieve verwerkingsoptie binnen het werk. Dit betekent dat 

hoogwaardig materiaal wordt hergebruik voor de inrichtingswerkzaamheden aan maaiveld 

en al het overige materiaal wordt geborgen in de zandwinput. In principe is optimali!:';itie in 

hergebruik mogelijk, maar dit leidt tot een minder kosteneffectieve situatie. 

In onderstaande tabel zijn specifieke uitvoeringsaspecten voor de inrichtingsvarianten 

beknopt samengevat. In het nader uit te werken grondstromenplan/saneringsplan, moeten 

de milieueffecten hiervan nader worden geconcretiseerd. 

ultvoeringsaspect lnrichtlngsalternatieven MMA 1, MMA2 en VA 

Tussendepots Ja. Hierop wordt ingegaan in een nader uit te werken grondstromenplan/ 

saneringsp\an' (geen onderdeel van dit MER). Het grondstromenplan/ 

saneringsplan vormt in feite de grondslag voor de vergunningaanvragen 

van de herinrichtinq. 

Wijze van vu\len Schaner materiaa\ aan de huidige randen van de put. Niet-verspreidbare 

specie in de kern. Voordee\ hiervan is dat door aanwezigheid van humeus 

materiaal in de omliggende schonere grand eventue\e voor verspreiding 

beschikbaar komend organische verontreiniging wordt geadsorbeerd 

(bufferfunctie). 

Uitvoeringsduur Naar verwachting 2 jaar (niet gefaseerd) 

Effect en Tijdens hoogwater wordt niet uitgevoerd. Eventue\e tussendepots word en 

hoogwater zodanig ingericht dat geen verspreiding p\aatsvindt. In het grondstromen-

plan dient hierop nader te warden ingeciaan. 

Zorg Bij de inrichting wordt er vanuit gegaan dat geen leeflaag wordt 

gerealiseerd, maar dat alle verontreinigde materiaa\ (tot het 

herverontreinigingsniveau) wordt geborgen in de voormalig put. Vanuit de 

Wet Bodembescherming is er naar verwachting sprake van geen tot 

minimale zorg voor het instandhouden van leeflaag bij de invloeden van 

rivierdynamiek. 

In het saneringsplan wordt voor de bergingsput aangegeven hoe de nazorg 

en monitoring hiervan (kwaliteit en kwantiteit) Qaat plaatsvinden . 

Beoordeling van effecten Milieuhygiene 
Hieronder stnnn rl~ rest1Jtaten van de effectbeschrijving voor het (!Spect nijlieuhygiene 

verwoord. Opgemerkt wordt dat deze in deze bijlage kwantitatief zijn berekend en 

vervolgens zijn doorvertaald naar een kwalitaticvc score analoog aan andere aspecten. De 

samenvattende kwalitatieve beoordeling is opgenomen in deelrapport B. 

Referentiesituatie milieuhygiene 
In de reierentiesituatie wordt nagenoeg geen grand wordt ontgraven vergeleken met de 

altcrnatieven. Dit resulteert verhoudingsgewijs in beperkte milieueffecten als gevolg van de 

werkzaamheden. 

7 Conform "Handreiking Grondstromenplan voor herinrichtingsprujecten in Maas en Rijntakken", mei 

2005. 
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Ten aanzien van de kwantitatieve beoordeling is de referentiesituatie daarom buiten 

beschouwing gelaten. Voor de kwalitatieve beoordeling is de referentiesituatie "neutraal". 

Voor de onderlinge afweging van de afzonderlijke inrichtingsalternatieven zijn de absolute 

kwantitatieve resultaten ge'interpreteerd tot de kwalitatieve schaal gerelateerd aan de 

neutrale referentiesituatie (0). 

Kwantitatieve beoordeling 
In onderstaande tabel staan de berekende effecten voor de afzonderlijke criteria weer

gegeven. Per criterium is een doorvertaling gemaakt naar een kwalitatief oordeel. 

Bij de beoordeling van de inrichtingsalternatieven zijn de uitgangspunten aangehouden: 

• beoordeling milieueffecten bij optimalisatie van hergebruiksmogelijkheden; 

• gebiedseigen klasse 3 en 4 wordt geborgen in de voormalige zandwinput of elders; 

• voor klasse 0, 1 en 2 wordt de optimale verwerkingsmogelijkheid bepaald op grond van 

de verwijderingsladder; 

• milieueffecten van aan- of af te voeren specie worden toegerekend als effecten van het 

alternatief, ongeacht de plaats waar de effecten warden veroorzaakt; 

• vrijkomende verontreinigde overige bouwstof (wegen) zijn niet meegenomen in de 

berekening. Deze dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Bij de beoordeling van MMAl, MMA2 en het VA zijn als uitgangspunten aangehouden ten 

aanzien van verwerking: 

• beoordeling van milieueffecten bij optimalisatie van kosteneffectiviteit; 

• de grondbalans is sluitend of bijna sluitend; 

• zoveel mogelijk gebiedseigen laagwaardige specie (klasse 2 t/m 4) wordt geborgen in de 

voormalige zandwinput; 

• hoogwaardiger materiaal wordt verwerkt aan maaiveld of aan- of afgevoerd buiten het 

gebied; 

• milieueffecten van (de beperkte hoeveelheid) af te voeren specie worden toegerekend als 

effecten van het alternatief, ongeacht de plaats waar de effecten worden veroorzaakt; 

• vrijkomende verontreinigde overige bouwstof (wegen) zijn niet meegenomen in de 

berekening. Deze dienen te warden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

M1 Afval 
I 

m3 (~ 1000) te stcrten 1122 660 500 842 500 83 3500 

_ J kwalitatief 

M2 Hergebruik (x1000) kiloton d.s. 1188 111 1475 5450 7155 2384 159 

J_ kwalitatief + + + ++ ++ + + 

I Ml - GJcule 14500 8900 6700 11000 6700 1100 50400 

l -Ene~~1e_v_erbru1k [ kwalitatief l M4 TiJdehJk ha"" jaar 38 90 64 41 48 72 

ruim!_e_b_eslag J kwalitatief 

MS Vracht ten 8450 5700 3300 7400 6100 2100 ~ 
kwalitatiet 

2700 

71 

+ 

37600 

3500 

o 

1000 

620 

+ 

26300 

2600 

ARCADIS 143 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

Optlrnalisatic: VERWERKINGSMOGELUKHEDEN I KOSTeNEFFECTIVITEJT I 
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M6 Tijdelijke Bod em ton veq 110 83 44 115 200 75 23 23 

Emissie L_ kwalitatief 

opp. kg veq 700 600 400 500 300 200 200 200 

water kwalitatief 

M7 kwalite lt ++ 

leeflaagl 

blootstelllng kwalitatief ++ ++ + ++ + + 

Effectbeschrijving 

M1 Afva/stoffen 

Hoe meer grondverzet er plaatsvindt, hoe negatiever het effect. Voor de inrichtings

alternatieven vindt bij het landschappelijke en het rivierkundige alternatief de grootste 

hoeveelheid grandverzet plaats, terwijl bij het alternatief natuur met waterstands neutraal 

effect het minste grondverzet plaatsvindt. Het rivierkundige alternatief scoort hierin 

ongunstig omdat de afvalstoffen elders warden gestort. 

Door de keuze van het storten van onbewerkt vrijkomend materiaal bij MMAl, MMA2 en 

het VA is de hoeveelheid afvalstoffen hierbij groter dan bij het rivierkundige alternatief. 

M2 Hergebruik van Producten 

++ 

Voor alle alternatieven geldt dater een aanzienlijke hoeveelheid specie vrijkomt. De 

verhouding tussen schone en verontreinigde specie bepaalt de mate waarin een alternatief 

positief scoort. 

Bij de gesloten grandbalans scoort het hergebruik van producten neutraal. Het vrijkomende 

materiaal wordt hierbij we! hergebruikt, alleen niet ten behoeve van een hoogwaardige 

toepassing, maar als aanvulling van de zinwinput. 

M3 Energieverbruik 

Voor het criterium energieverbruik (som van praces en transportenergie van secundaire 

producten en afvalmateriaal) geldt dat hoe grater de hoeveelheid te storten grand binnen 

het gebied ten opzichte van het totale grondverzet, des te meer energie hiervoor nodig is. 

Het energieverbruik is inclusief de energie nodig voor het toepassen van vrijkoml:'rnll:' grond 

binnen het werk. 

Doordat bij het de alternatieven landschap en rivier in absolute en relatieve zin veel grond 

wordt toegepast binnen het gebied scoren deze alternatieven ongunstig. Doordat bij het 

alternatief "natuur waterstands neutraal" relatief weinig wordt gestort ten opzichte van het 

totale grondverzet scoort deze neutraal. 

Bij het MMAl, MMA2 en het VA wordt in absolute en relatieve zin de meeste grand gestort 

als aanvulmateriaal, waardoor deze ongunstig scoren. 

M4 Tijdelijk Ruimtebeslag 

Het criterium 'tijdelijk ruimtebeslag' betreft de oppervlakte die nodig is voor het toepassen 

van klasse 1en2 materiaal (aan maaiveld; bodem blijft bodem). In zijn algemeenheid mag 

gesteld warden dat hoe meer klasse 1 en 2 wordt verspreid groter het tijdelijk ruimtebeslag 

is. 

" :> 
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Bij de inrichtingsvarianten is ervoor gekozen klasse 1 en 2 materiaal als bodem toe te passen, 

waarvoor tijdelijk ruimte nodig is. Bij het MMAl, MMA2 en VA wordt het materiaal direct 

gestort op toegepast, waardoor geen tijdelijk ruimtebeslag noodzakelijk is. 

MS Vracht van verontreinigingen 

Het criterium 'Vracht' heeft betrekking op de "verontreinigde waarde" van de hoeveelheid 

verontreinigde specie die wordt vergraven. Het betreft de verhouding tussen het laag

waardige materiaal (klasse 3 en 4) en het totale grondverzet. Hoe groter de hoeveelheid 

klasse 3 en 4 ten opzichte van het totaal, hoe negatiever dit effect is beoordeeld. 

M6 T!jdelijke emissie 
Het criterium tijdelijke emissie heeft betrekking op de emissie van verontreinigingen naar 

bodem en oppervlaktewater tijdens de uitvoering. De tijdelijke emissie heeft een relatie met 

de kwaliteit, het tijdelijke ruimtebeslag en hoeveelheid. Hoe groter of ongunstiger deze 

aspecten zijn hoe ongunstiger de tijdelijke emissie scoort. Om deze reden scoort van de 

inrichtingsalternatieven het economische alternatief het rninst gunstig. Doordat voor het 

MMAl, MMA2 en VA is gekozen voor berging van klasse 1 en 2 materiaal in de zandwin

put scoren deze varianten gunstiger dan bijvoorbeeld de cultuurhistorische variant waar dit 

materiaal aan maaiveld wordt verspreid. 

Ml kwa/iteit Leeflaaglb/ootstelling 
Aangezien in de huidige sihiatie de verontreinigingen in de Hurwenensche uiterwaard zich 

vooral in de bovenste bodemlaag bevinden verandert de 'kwaliteit van de leeflaag' voor alle 

alternatieven positief. De kwaliteitsverbetering van de leeflaag draagt direct bij in de afname 

van het blootstellingsrisico. 

Storten van zandrijke baggerspecie 

De Wm kent een specifiek regime voor wat betreft het storten van afvalstoffen. Daarbij dient 

men zich af te vragen of het storten van afvalstoffen binnen een inrichting, dan wel buiten 

een inrichting plaatsvindt. In dit geval is er sprake van een inrichting in de zin van de Wm 

en moet onder meer rekening worden gehouden met hetgeen het Besluit stortplaatsen en 

stortverboden afvalstoffen bepaalt. Op grond daarvan is het verboden in categorieen 

inrichtingen ingevolge bijlage I Ivb bepaalde categorieen afvalstoffen op of in de bodem te 

brengen om deze daar te laten. De in dit kader relevante categorie betreft categorie 24, te 

weten grond welke verontreinigingen bevat die de interventiewaarden als bedoeld in tabel 1 

van de bijlage behorende bij de circulaire Interventiewaarden bodemsanering te boven gaan. 

In de eerste plaats betekent dit dat er geen stortverbod is voor uiterwaardengrond klasse 1 

tot en met 3. 

In de tweede plaats gaat dit echter ook op voor uiterwaardengrond klasse 4, aangezien in de 

toelichting op categorie 24 valt te lezen dat onder grond geen baggerspecie wordt verstaan. 

Uiterwaardengrond klasse 1 tot en met 4 kan nu het juridisch gezien baggerspecie betreft 

daarom worden gestort, rnits daarvoor op grond van de Wet rnilieubeheer een vergunning 

wordt verleend. Om deze reden is de uiterwaardengrond eveneens vrijgesteld van afval

stoffenbelasting conform de Wet Belastingen op Milieugrondslag, ongeacht dat de 

vrijkomende specie niet voldoet aan de Minimum Verwerkingsstandaard (MVS). 

Afwegingsmethode Actief Bodembeheer Rijntakken 

In de handreiking afwegingsmethode en kosteneffectiviteitstoets is aangegeven dat ten 

aanzien van de afwegingsmethode gebruik kan worden gemaakt van een afweging in een 

bredere context. 
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Tabel 11.8 

Toel$lng !~ekor:-:~!ige leefta;::g 

adn saneringsdoelstelling 

"natte natuur/recreatie " 
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Dit is in het geval van dit MER hierboven uitvoering uitgewerkt en hee.ft geresulteerd in het 

Voorkemsalternatief (VA) als optimale inrichtingsalternatief. 

Voor de toekomstige leeflaag bij het VA is getoetst of deze voldoet aan de sa11ecings

doelstelling die past bij de heriruichtingsdoelstelling "natte natuur/recreatie". In de 

onderstaande tabel is de toetsing wee~rgegeven. Geconcludeerd wordt dat woxdt voldaan 

aan de saneringsdoelstelling. Omdat aan de saneringsdoelstelling wordl voldaan is geen 

kosteneffecti vi tei tstoets nood zakelijk. 

JPro!oclnoom: Hurwenen 

B<><lomoomcnslullln<i !cel!Mg 

l.l.llUl{I (( n 'l'o) I 26,0 

Ornnnlsoho alol !In %! I 10,0 

II ovora. ovor· ovar· 
Kwnllloll loollnng Eonhadon HVN achrljdlnn BGW schrlidln<i so schrildln<1 
A~on 10,2 m!ikg d.s. 12,00 ss,oo SE,<:JO 
Cn<1m1 um 0,8 mg/kg d.s 1,30 12,IJO 'HMO 
Ch1oom 32,J mGfkg d.s. 64,00 380,00 SB:0.00 
Kopi)r 17,8 rng.lkg d,s, 56,00 73,00 ~.!JO 
Kw!k 0,2 111glkg d.s. 0,50 \<0,0D i0,00 
LQOd 33,7 mg/kg d.s. 80,00 530,00 S2>'J,0[) 
Nikkel 26,E m(Ykg ds. 35,00 .¢"4,QO. /..\,!JO 
Zink 123,S mg/\(g d,s. 340.00 a::.io.aa· fl2Q, D 
PAK IOVROM 1,1 1ng/kg d:s, 4 .00 1.00 Ja 4,00 
M!nemla u!le 88,1 [Tlg/kg d.6. 400, 00 O,OQ 400,00 
Penlnchloolbenzeen ug/kg d.s. 10,00 Cl,uO 10,aa 
Ho.x.o.chloorbel>Zoen uglkg d.s. 20.ao 0,1)0 20,llll 
Som OOT/DDD/OOE 0,C ug/kg d.i; , l~.Otl 0.1.10 12,00 
som Pcam O,C uQik<i d.s. 71!1Jtl]} r;l,(/Q 70,00 

l!Vol!1oe1 nan sanerlngsdoolslelllng: I ja 
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t51.JLAGE 12. Toetsing Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie 
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ln/eiding 

Volgens de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet voor het oprichten van 

een inrichting bestemd voor het storten van baggerspecie klasse 3 of 4 met een omvang van 

500.000 m' of meer een milieueffectrapportage worden gemaakt. Voor deze verwerkings

optie is een toetsing aan de "Richtlijnen voor baggerspeciestortplaatsen" uit het "Beleids

standpunt Verwijdering Baggerspecie" (BVB) nodig. In de Startnotitie voor dit MER wordt 

hiernaar gerefereerd. 

Het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie is in 1993 vastgesteld. Destijds was er nog 

betrekkelijk weinig kennis over de uitloging en verspreiding van zware metalen en 

organische verontreinigingen vanuit baggerspeciedepots. Veiligheidshalve heeft men er 

daarom voor gekozen bij de normstelling van de slechtst denkbare situatie ('worst case') uit 

te gaan en sh·enge richtlijnen voor isolatie, beheersing en controle van depots op te stellen. 

Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en weten we ook veel meer dan toen. Die nieuwe 

kennis is echter nog niet doorgesijpeld in beleid en regelgeving. Het doel is en blijft om 

maatschappelijk en milieutechnisch verantwoord om te gaan met de risico' s van 

verontreinigde baggerspecie. Maar de weg daarheen is nu nog geplaveid met praktische 

bezwaren, terwijl dat helemaal niet zou hoeven. Kennis is een van de sleutels voor een 

oplossing. Daarom is in 2004 het kennisproject Uitloging en Verspreiding uit Depots gestart. 

Dit project wordt uitgevoerd door ARCADIS en WL I Delft Hydraulics in opdracht van 

Rijkswaterstaat. 

Naar verwachting komt het BVB in 2007 te vervallen en wordt de emissie en verspreiding 

van verontreiniging uit putten en inherente veiligheid van putten gei:mplementeerd in 

landelijk beleid. Tot het zover is vormt het BVB het toetsingskader. 

Hutwenen MER -plichting of niet? 

Zoals in bijlage 11 is uitgewerkt komt in het kader van het ontgrondingproject op grond van 

de grondbalansen bij de mer-alternatieven tussen de 1.122.000 en 83.000 m' klasse 3 en 4 

specie vrij. Dit is meer dan het criterium van 500.000 m', op basis waarvan het project in 

principe MER-plichtig is. 

Echter, bij de formulering van het voorkeursalternatief en de meest milieuvriendelijke 

alternatieven is uitdrukkelijk gestreefd naar een gesloten grondbalans. Hierdoor reduceert 

de te storten hoeveelheid klasse 3 en 4 baggerspecie tot 290.000 a 390.000 m3
, welke beneden 

het eerder genoemde criterium uit het BVB liggen. Mede gezien vanuit de beleids

ontwikkeling en het stadium, waarin dit MER zich bevindt is een uitvoerige toetsing aan de 

eisen uit de BVB op dit moment niet strategisch, maar wel noodzakelijk voor uiteindelijke 

vergunningverlening. Derhalve is in deze bijlage een indicatieve toetsing op hoofdlijnen 

opgenomen aan de criteria uit de BVB ten behoeve van de besluitvorming. 

Het beleid geeft de mogelijkheid op dit punt gemotiveerd af te wijken van de richtlijnen. In 

de aanloop (de implementatiefase) naar de daadwerkelijke vergunningverlening dient de 

beoordeling van de emissie, verspreiding en inherente veiligheid nader te worden 

beschouwd aan het dan geldende beleid. 

Criteria BVB 

Minimaliseren emissie 

Deze richtlijnen gaan ervan uit dat emissies uit baggerspeciestortplaatsen conform het 

ALARA-beginsel op de best mogelijke wijze dienen te worden tegengegaan. 
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Ten aanzien van het isolatie-aspect van de !BC-criteria is daarbij de volgende stapsgewijze 

benadering van toepassing: 

1. Toetsing van de kwaliteit van het uittredend poriewater aan de streefwaarden grond

water. Voor die stoffen waarbij geen overschrijding optreedt, kan een andere 

beschouwing achterwege blijven. Wanneer voor geen enkele verontreinigende stof 

overschrijding van de streefwaarden grondwater plaatsvindt zijn geen verdere isolatie

voorzieningen vereist. Voor stoffen waarbij de streefwaarden worden overschreden dient 

stap 2 te worden uitgevoerd; 

2. Toetsing van de emissie uit de baggerspeciestortplaats aan de toelaatbare flux. Zonodig 

dienen verschillende varianten en/ of !ocaties in beschou1.·ving te 1.·-vorden genomen. 

Indien het niet mogelijk is om ook met isolatie aan de fluxbeperking te voldoen volgt stap 

3. 

3. Conform het ALARA-beginsel dient de emissie zo goed mogelijk te worden gereduceerd, 

zowel in de consolidatiefase als daarna. 

• Ontwerpeis voor het tegengaan van advectief transport na de consolidatiefase: 

reductie tot 2 mm advectief transport per jaar. 

• Diffuus transport, zo mogelijk, beperken. 

!nherente veiligheid 
Daarnaast is het van belang een baggerspeciestortplaats zodanig in te richten dat ook op 

lange termijn de ernissie uit de baggerspeciestortplaats minimaal is, ook in geval op die 

lange termijn isolerende voorzieningen en controle falen (inherente veiligheid). 

Toelaatbaar beinvloed gebied 
Ondanks het treffen van IBC-voorzieningen en het realiseren van inherente veiligheid van 

de stortplaats zal desondanks ernissie van veronh·einigende stoffen optreden. In de 

inrichtingsMER is de verspreiding in de loop van de tijd in beeld gebracht. Hierbij wordt als 

restemissie het toelaatbaar bei:nvloed gebied rond een baggerspeciestortplaats na een 

periode van 10.000 jaar als richtinggevend aangehouden. Dat wil zeggen een gebied met een 

inhoud ter grootte van de inhoud van de baggerspeciestortplaats. 

Toetsing 

Minimaliseren emissie 
In onderstaande tabel is inzichtelijke gemaakt voor welke parameters het uittredend porie

water de streefwaarden oversclu·ijden (stap 1) en niet voldoen aan het fluxcriterium (stap 2). 

Bij de berekening zijn de ondersta;mclf' 11itgangspunten riangehouden: 

• De berekening is uitgevoerd voor het Voorkeursalternatief (VA). De berekening voor de 

MMAl en MMA2 is hieraan analoog, omdat bij deze alternatieven nagenoeg een gelijke 

volume van gelijke kwaliteit wordt gestort in de put. Voor de overige varianten waarbij 

baggerspecie wordt gestort in de zandwinput blijft de berekening achterwege gezien de 

ovcrwegingen in de inleiding; 

• Voor PAK is de meest kritische component als maatgevend aangehouden. 

• Ten aanzien van concentraties is gerekend met het gewogen gemiddelde van klasse 3 en 

klasse 4. Dit is een verantwoorde inschatting van de stortconcentatie, omdat het stort

volume aan klasse 3 grater is dan klasse 4. 
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24 57 35673 980 36,40 10,00 0 4 

2,230 6,220 3618 190 19,04 0,40 0,23 0,1 

86 210 129103 14400 8,97 1,00 0 15 

62 138 88828 540 164,50 15,00 1,16 5 

1,390 3,610 2162 3300 0,66 0,05 0 0,04 

117 254 164941 2400 68,73 15,00 0 10 

35 50 40617 560 72,53 15,00 0,08 5,0 

514 1023 690828 250 2763,31 65,00 21,4 20 

0,480 1,506 837 1,74' 478,77 0,10 0,6 0,04 

Geconcludeerd wordt dat voor geen van de parameters wordt voldaan aan de streefwaarde 

voor grondwater. Ten aanzien van de toelaatbare flux wordt voor de parameters cadmium, 

zink en fenantreen niet voldaan aan het fluxcriterium. 

Ten aanzien van het beYnvloedbaar gebied is voor de kritische parameters in onderstaande 

tabel berekend wat de maximale verspreiding is in 10.000 jaar. 

Parameter v (m/jaar) T (Jaar) Retardatie (-) X= v•TJR (m) 

Cadmium 14,3 10.000 897 159 - --
Zink 14,3 10.000 1180 121 

Fenantreen 14,3 10.000 9,2 15.543 

Op grond van bovenstaande berekening valt op te maken dat de maximale verspreiding in 

10.000 jaar voor de zware metalen binnen de depotomvang (circa 750 meter) zullen vallen. 

De verspreiding van fenanh·een valt buiten de begrenzing van de put. 

Uit referentiestudies9 blijkt dat organische parameters in baggerspecie (klasse 4) zeer 

beperkt uitlogen ( <0,5% uitgaande van een P AK-concentratie van 15 mg/kg). Bij uitloging is 

op hier de parameter fenantreen kritisch ten aanzien van verspreiding. 

Door middel van isolatie moet conform het ALARA beginsel worden gestreefd naar de best 

mogelijke wijze om verspreiding te voorkomen. Tijdens de implementatiefase dient nader te 

worden uitgewerkt welke isolerende maatregelen dienen te worden toegepast om te kunnen 

voldoen aan het criterium. 

Ten aanzien van de beheersing geldt het volgende: 

• Isolerende voorzieningen moeten in goede staat worden gehouden en zonodig 

vervangen. Indien dit niet mogelijk is moeten vervangende maatregelen worden 

getroffen. 

• Het moet mogelijk zijn maatregelen te treffen als door onvoorziene omstandigheden 

grotere verspreiding van verontreiniging buiten de stortplaats is opgetreden dan vooraf 

was voorzien. 

• De baggerspecie dient terugneembaar te zijn. 

'Berekend op basis van F
0

, x lQA(KJ 
9 "emissie van organische en anorganische stoffen uit baggerspecie", RIVM, juli 1995 
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Tabel 12.1 

Verloop fenantreen

concentratie Rijnwater 
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Ten aanzien van de controle geldt het volgende: 

• De isoleremle vuurzieningen die worden aangebracht en isolerende maatregelen dienen 

zowel tijdens de aanleg als op lange termijn te worden gecontroleerd op deugdelijkheid 

en goede werking. 

• De wijze van aanleg van isolerende voorzieningen client te worden gecontroleerd. 

• Het omringende milieu (grond- en oppervlaktewater) client te worden gecontroleerd om 

te kunnen vaststellen in welke mate verspreiding van de verontreiniging buiten de 

stortplaats oph·eedt. In dit verband client ook een nulsituatie-onderzoek plaats te vinden. 

lnherente v·eiligheid 
Tijdens de implementatiefase wordt in het grondstromenplan nader omschreven hoe de 

inherente veiligheid wordt gewaarborgd door middel van onder andere compartimentering 

en inrichtingswijze/logistiek. 

Toe/aatbaar beinvloed gebied 
In relatie tot het toelaatbaar bei:nvloedbaar gebied is de vraag relevant in hoeverre sanering 

van de toplaag en deze te storten in de put een positief effect heeft op de verspreiding naar 

grond en oppervlaktewater ten opzichte van de referentiesituatie. 

Hieronder is ten aanzien van de kritische parameter fenantreen beargumenteerd dat het 

storten van baggerspecie in de put een positief effect levert op de systeembelasting. 

Sanering van verontre inigde waterbodem heeft als voordeel dat de emiss ie vanuit de water

bodem naar zowel het oppervlaktewater als het grondwater afneemt. Voorwaarde is hierbij wel 

dat de kwaliteit van het huidige sediment in belangrijke mater verbeterd is ten opzichte van de 

kwaliteit van de te saneren waterbodem. Voor fenantreen geldt dat de kwaliteit van het 

aangevoerde Rijnsediment de afgelopen jaren met ongeveer 30% is verbeterd ten opzichte van 

gemiddelde kwaliteit in de afgelopen 10 jaar (zie tabel 12 .1) . 

St of Periode Concentratie zw. Slib Rijn (mg/kg ds) 

Fenantreen 1988 2,5 -
Fenantreen 1989 1,1 

Fenantreen 1990 2,6 

Fenantreen 1991 1,2 

Fenantreen 1992 0,8 

fenantreen 1993 0,9 - - - ,____ ·-
fenantreen 199'1 0,7 

fenantreen 1995 0,6 

fenantreen 1996 0,8 

fenantreen 1997 0,8 

gemiddelde 1 O jaar 1,2 --
Om een schatting te kunnen maken voor het positieve effect van sanering d 

gemaakt te word en over het huidig oppervlak dat het te saneren sediment i 

ient een aanname 

n de wateren 

inneemt. Uitgaande van een gemiddelde dikte van de te saneren waterbode m van 1 meter kan 

geborgen word en. 

is in ver yelijkbare 

de circa 45 hectare verontreinigde waterbodem in een LU meter d1ep depot 

Bij de verspreiding van fenantreen uit het depot naar het oppervlaktewater 

MER-studies vastgesteld dat de flux naar het oppervlaktewater circa 0,6 gra 

jaar bedraagt (gemiddelde van een periode van 25 jaar) indien het depot ni 

een isolerende laag . 

m per hectare per 

et is afgedekt met 
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Systeembelasting met en 

zonder aanleg 

baggerspeciedepot 
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Uitgaande van een iets lagere uitloogflux naar het grondwater (als gevolg van een lagere 

stroomsnelheid in het grondwater treedt meer oplading op en neemt de flux af) bedraagt de 

schatting van de totale belasting van zowel het oppervlaktewater als het grondwater ongeveer 

1 gram fenantreen per hectare per jaar. Na sanering zal deze belasting zo'n 30% afnemen 

(uitgaande van de kwal ite it van het huidige Rijnsediment). 

Met deze eenvoudige kwantificering kan een schatting gemaakt worden van de afname in de 

totale systeembelasting indien een baggerspeciedepot wordt aangelegd. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de huidige systeembelasting door uitloging van fenantreen uit de niet 

verwijderde baggerspecie, de systeembelasting van de waterbodem na sane ring (uitgaande van 

de huid ige kwaliteit van het Rijnsediment) en de maxima le belasting van het grondwater met 

fenantreen ten gevolgen van het aan leggen van het depot. 

Huidige belasing 

grondwater en 

oppervlaktewater 

1 gram fenantreenbelasting huidige waterbodem per hectare per jaar 

45 hectare waterbodem welke in depot geborgen had kunnen worden. 

totaal -45 gram fenantreenbe lastlng uit systeem per ·aar 

Huidige befasing 

grondwater en 

0,7 gram fenantreenbelasting schonere waterbodem per hectare per jaar 

45 hectare nieuwe schonere waterbodem 

opp~~~k_tewat~- totaal - 32 gram fenantreenbelasting uit systeem per jaar 

Bl"drage depot 2 gram fenantreenbelasting uit de ot 

totaal -34 gram fenantreenbelasti ng uit systeem per jaar 

Opva llend in tabel 12.2 is de geringe bijdrage van het depot aan de totale systeembelasting. Ook 

na sanering zal slechts zo'n 6% (2 gram van totaal 34 gram) van de totale syst eembelasting 

afkomstig zijn uit het baggerspeciedepot (ervan uitgaande dat geen isolerende voorz ien ingen 

op het talud en de bodem van het depot getroffen word en. Wei wordt verondersteld dat de 

toplaag van het depot wordt afgedekt met 1 meter schone kle i). Bovenstaand effect van afnam e 

van de permanente verspre iding van verontre iniging naa r de omgev ing wordt sterker naa rmate 

ook de licht verontreinigde specie in het depot wordt geborgen. Dit relat ief betere materiaal 

kan worden toepast ter p laatse van de ta luds en waardoor zodoende het klasse 3/4 materiaal 

hiermee wordt gersoleerd. Het licht verontreinigde materiaal dient door de aanwezigheid van 

organisch materiaal teven als buffer, omdat losgekomen verontre iniging zich hieraan bindt. 

Conc/usies 

Geconcludeerd wordt dat voor de inrichtingsvarianten V A/MMAl en MMA2: 

• Het uittredend poriewater niet voldoet aan de streefwaarden voor het grondwater; 

• De massafluxen voor cadmium, zink en fenantreen niet voldoen aan de fluxcriteria; 

• Het maximaal toelaatbaar bemvloed gebied ten aanzien van fenantreen reikt tot buiten de 

putbegrenzing; 

• De bijdrage van een berging van klasse 3 en 4 baggerspecie per saldo een positieve 

bijdrage levert aan de totale systeemvrachtbenadering voor fenantreen. Aan maaiveld 

wordt een verbetering gerealiseerd van 30%. Voor het gehele systeem wordt een 

verbetering gerealiseerd van circa 24%. De bijdrage van de put in de vracht bedraagt 

circa 6%. 

• Door compartimentering of het toepassen van een dikkere kleilaag dan 1 meter de 

bijdrage van de verontreinigingsvracht vanuit de put verder kan worden teruggebracht. 

• Tijdens de implementatiefase de isolerende maatregelen en de beheersing nader 

uitgewerkt moeten worden op basis van dan geldend beleid. 
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Methodiek effectbepaling aspecten Milieuhygiene en 
Economie m.b.v. Prospect 
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In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van het model Prospect, waarmee de 

berekening van de varianten voor de Hurwenensche waard zijn uitgevoerd. Daarbij wordt 

onder andere ingegaan op de uitgangspunten die aan het model ten grondslag liggen en de 

wijze waarop het model is toegepast om de milieueffecten en de kosten vast te stellen. 

lnleiding 
Het model Prospect is ten behoeve van het project Tienjarenscenario Waterbodems 

ontwikkeld in opdracht van AKWA/RIZA. Het model (beslissysteem) is in beginsel opgezet 

voor het beoordelen van verwerkingsmethodes van vrijkomende baggerspecie buiten het 

ABR-gebied, maar de systematiek hierachter is analoog aan die is aangehouden in de 

"Handreiking Afwegingsmethode en Kosteneffectivteitstoets" (mei 1995). 

Ten tijde van het starten en uitvoeren van dit MER was het model Prospect beschikbaar en 

operationeel. De genoemde handreiking is later gei:mplementeerd. 

Prospect selecteert technisch uitvoerbare behandelketens voor partijen grond en bagger

specie aan de hand van de ingevoerde partij-eigenschappen en berekent de kosten en 

milieuaspecten van de geselecteerde ketens. 

De invoer van Prospect bestaat uit de per partij aangeleverde informatie over aanbod van 

materiaal met de daarbij behorende. Voor alle varianten zijn 5 partijen gedefineerd (klasse O 

t/m 4) met daarbij behorende hoeveelheden en fysische eigenschappen. 

Daarnaast maakt het model gebruik van in databases opgeslagen kennis over verwerkings

technieken, kosten, aanwezige stortcapaciteit etc. De uitvoer van Prospect geeft een over

zicht van de bestemmingen voor het specieaanbod via de geselecteerde verwerkingsroutes, 

van de kosten en van de benodigde verwerkingscapaciteit en depotruimte. Het model 

bestaat uit vier onderdelen. Deze modules zijn: 

• analyse van het specieaanbod; 

• bepaling van potentiele behandelings- en bestemmingsketens; 

• berekening van kosten en milieueffecten; 

• vaststelling van een voorkeursvolgorde. 

In de volgende paragrafen worden deze onderdelen afzonderlijk beschreven. 

Analyse van het specieaanbod 
De informatie die in het kader van dit MER is aangeleverd over het vrij te komen materiaal 

bestaat enerzijds uit speciegegevens (partijgegevens) en anderzijds uit locatiegegevens. De 

belangrijkste materiaalgegevens zijn weergegeven in tabel 13.1. Naast de materiaalgegevens 

zijn in prospect ook de aanleiding van het verwijderen, beheerder, herkomst en het gebruik 

van het oppervlaktewater aan te geven. Echter, deze gegevens zijn in het kader van dit MER 

niet relevant aangezien het een locatie afweging van varianten betreft gereicht op 

verwerkingsmethoden. 
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fabel 13.1 -----
De belangrijkste in het model 

Prospect te selecteren 

speciegegevens. 

Zandig ____Q:ganisch_ 0 

Matig zandig PAK en/of olie 

Kleiig OCB en/of PCB 2 

Venig Zware metalen 3 

Cocktail 4 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

Direct toepassen in het werk 

Verspreiding op land 

~rspreiding in water 

Verspreiding o Noordzee 

Landfarminglri"pen 

=> Bodem wordt bouwstof 

=> Bodem blijft bo~ 

Niet van toepassing 

Niet van toe assin9 

=>Herg ebruik na bewerkinJ!. 

-----l -BAGA Zandschuiding (residu in depot) => Hergebruik na bewerkin~ 

Koude immobilisatie => Hergebruik na bewerking 

=> Storten in p11tte11 

·-----;---- - -- => Storten in f,.Utten 

=> Storten in utten 

Putdepot (in o pervlaktewater) 

Omdljkt depot o land 

Thermische immobilisatie => Hergebruik na bewerking 

Op basis van de ingevoerde gegevens bepaalt/berekent Prospect per partij: 

• de samenstelling (percentages droge stof in situ en ex situ, lutum, deeltjes <63µm, 

organische stof en zand) op basis van de ingevoerde textuur (specietype) en zand

percentage (indien opgegeven) en de door het model bepaalde baggermethode; 

• de in situ hoeveelheden baggerspecie (ton nat), droge stof in situ (ton ds) en deeltjes 

<63µm (ton ds) op basis van het ingevoerde in situ volume baggerspecie (m3) en de 

textuur (specietype); 

• de ex situ hoeveelheden baggerspecie (m3 nat en ton nat) en droge stof (ton ds) op basis 

van de ingevoerde textuur (specietype) en de door het model bepaalde baggermethode; 

• gehaltes en gestandaardiseerde gehaltes aan verontreinigingen (mg/kg ds) op basis van 

de ingevoerde textuur, herkomst en klasse van de specie. 

Bepaling van potentiele behandelings- en bestemmingsketens 
In deze module van het model Prospect wordt onderscheid gemaakt in 17 potenliele 

behandelings- en bestemmingsketens, ondergebracht in vier hoofdgroepen (in de default

voorkeursvolgorde). In tabel 13.1 is aangegeven hoe de afzonderlijke verwerkingsopties zijn 

geinterpreteert binnen ABR: 

• verspreiden op land of in water, op de kant zetten en direct toepassen in een werk (geen 

behandeling); 

• eenvoudige verwerking (rijpen, landfarming, zandscheiden door sedimentatie of 

hydrocyclonage en koude immobilisatie); 

• storten (in een gesloten (omdijkt) depot in oppervlaktewater, in een opPn put of in een 

!BC-depot op land, geen behandeling); 

• geavanceerde verwerking (thermische immobilisatie ( =sinteren) van gehele partij of van 

residu na zandscheiding). 

Voor alle ketens zijn in het model criteria opgcnomcn op basis waarvan vvordt bepaald of 

een opname van een partij specie wel of nie t realiseerbaar is in deze keten. Deze criteria 

betreffen de aard van de specie (in dit MER alleen zoet), de textuur, de verontreinigings

graad (klasse), het percentage zand, het percentage organische stof en het percentage droge 

stof. Deze criteria hebben bi1men het model default-waarden die door de gebruiker kunnen 

worden aangepast. Voor dit MER is hiervan geen gebruik gemaakt. 

I I 1l'JG21Df1,,' ~.QOi052'LB ARCADIS I 55 



MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

Voor de verdeling van de specie zonder opgegeven bestemming zijn voor de model

berekeningen de volgende criteria (gegroepeerd per hoofdgroep) gehanteerd: 

Verspreiden, op de kant zetten en direct toepassen in werk 
Voor deze bestemmingen zijn geen andere criteria dan de default-criteria gehanteerd (zoute 

specie< UGT, zoete specie klasse 0 (verspreiden op land), 0-2 (op de kant zetten en 

verspreiden in water) en 0-3 (direct toepassen in werk). Voor deze laatste besternrning geldt 

daarnaast een minimumgehalte van 40 % droge stof. 

Eenvoudige verwerking 
Voor het rijpen van baggerspecie wordt er, gezien de problemen rond sulfaat, fluoride en 

minerale olie, veronderstelt dat alleen klasse 0 specie leidt tot een product dat voldoet aan 

de eisen van het Bouwstoffenbesluit. Door de keuze van dit criterium heeft landfarming 

geen toegevoegde waarde meer en wordt er geen specie meer aan de bestemming land

farming toegewezen. 

Zandscheiding wordt alleen toegepast op zandige specie mi ts de zandfractie voldoet aan de 

samenstellings- en immissiewaarden van het Bouwstoffenbesluit. Voor zowel zand

scheiding d.m. v. hydrocyclonage als d.m. v. een sedimentatiebekken is een minimum 

zandpercentage van 60% als criterium genomen. 

Koude immobilisatie wordt alleen toegepast op specie met minder clan 10°,{, organische stof. 

Dit betekent dat alleen zandige en matig zandige specie hiervoor in aanrnerking komen 

(standaard kleiige specie heeft in het model 12% organische stof). Verder client het product 

te voldoen aan de samenstellings- en immissiewaarden van het Bouwstoffenbesluit. Voor 

deze beoordeling is in het model een tabel met maximum toegestane gehaltes van 

verontreinigingen in het product opgenomen. Deze productgehaltes worden in Prospect 

met behulp van productfactoren (berekend uit recovery- en afbraakfactoren) vertaald naar 

maximum toegestane gehaltes in de specie. Er is verder vanuit gegaan dat het product van 

de koude irnrnobilisatie granulaat is. 

Storten 
Voor het storten in gesloten (omdijkte) depots zijn geen criteria gesteld: Alle specie die niet 

verspreid of eenvoudig verwerkt kan worden (ook klasse 2), kan in gesloten depots gestort 

worden. Voor het storten in open putten is als criterium gesteld dat alleen specie van 

maximaal klasse 2 (OCB/PCB), klasse 3 (olie) en BAGA (zware metalen) mag worden 

gestort. Voor het storten op land zijn geen criteria gesteld. Voor het storten op land is 

verondersteld dat steekvaste specie in elke regio gestort kan worden in een bestaand 

land depot. 

Geavanceerde verwerking 
Het sinteren van venige baggerspecie wordt niet doelmatig geacht en is daarom in de 

model-berekeningen niet beschouwd. Verder is van specie met meer dan 30% zand 

verondersteld dat het zand eerst via hydrocyclonage (niet via een sedimentatiebekken) 

wordt gescheiden alvorens de sintering plaatsvindt. Tenslotte is verondersteld dat 

thermische immobilisatie (sinteren) alleen voor klassen 3 en 4 doelmatig is. Als product van 

deze thermische immobilisatie is kunstgrind verondersteld. 

Berekening van kosten en milieueffecten 
Bij de berekening van de kosten en de milieueffecten wordt een geaggregeerde tabel 

samengesteld (zie onderstaande tabel), waarin per vrijkomende partij en per keten (= 

potentiele bestemming cq. verwijderingsladder) de berekende kosten en milieufactoren zijn 

opgenomen. 
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Outputtabel P1 ospect 
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Deze berekeningswijze resulteert in een voorkeursbehandelingsoptie per vrijkomende partij. 

In de presentatie van de effectbeoordeling worden de voorkeursbehandelingsopties voor de 

afzonderlijke partijen opgeteld en gepresenteerd. De berekening levert per variant 

indicatieve absolute getallen op. 

criteria kosten en milieuhygiene deelcriteria 
Criterium 

nr. 

totale kasten, bestaande uit: baggerkasten/kasten antgraving E1 
transpartkasten bagger/grond E2 
transportkasten product E3 
trnnsrnrtknstPn ;ifvri I E4 
behandelingskasten (incl. stort reststaffen) E5 
stortkosten droge depots E6 
stortkosten natte depots E7 
starth effi ng E8 
apbrengst producten E9 

afvalstoffen (m3 stortvolumc). start van baggerspecie/ grond M1 
bestaande uit de sam van: start van (scheidinqs)residu 
producten (ton drage staf, zand M2 
bestaande uit de sam van klei 

grond 
granulaat koude immobilisatie 
kunstQrind - - -

energieverbruik (GJ). bestaande uit procesenergie (inclusief energie-inhoud M3 
de som van taeslagstaffen) 

transportenergie baggerspecie/grond 
transpartenergie afval 
transportenergie producten 

tijdelijk ruimtebeslaq (m2 per jaar) M4 
vracht (tox eq) M5 
emissies (tox eq). bestaande uit de emissie naar bodem MG 
sam van emissie naar oppervlaktewater ·-

Kosten 

Aangezien de uitgangspunten die in Prospect worden aangehouden bij de diverse kosten

posten te ver voert om deze hier te beschrijven zijn deze separaat beschreven in bijlage 14. 

Milieueffecten 

Ten aanzien van de onderscheidende deelcriteria is hier een toelichting gegeven: 

• de productie van serunclii ire 11 fvalstoffen komt indirect tot uitdrukldng via het milieu

effect: "ontstaan van afval", waarvoor depotvolume moet worden aangewend. Met het 

energieaspect is rekening gehouden met de productie van secundaire grondstoffen; 

• het ontstaan van afval (stort m"/ ton ds gebaggerd) wordt gemotiveerd door (blijvend) 

ruimtegebruik; 

• encrgicvcrbruik (kJ /ton ds gebaggerd) wordt gemotiveerd vanuit een bijdrage aan 

broeikaseffect, verzuring, uitputting fossiele brandstoffen ed. Bij de effectbeschrijving 

van productie van constructiematerialen is een aftrekpost voor energie opgenomen 

omdat bij winning van primaire grondstoffcn oak energieverbruik plaatsvindt; 

• verspreiding verontreinigingen (kg verontreinigingsequivalenten in (afval)producten/ 

ton ds gebaggerd) gemotiveerd vanuit toxiciteit met onderscheid naar: 

- vracht; Het betreft de totale vracht aan stoffen in de (rest)producten die mogelijk op 

termijn tot toxische risico's kunnen leiden. De vracht wordt uitgedrukt in 

toxequivalenten. 
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Tabel 13.3 
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Dit betekent dat gehalten aan verontreinigingen opgeteld worden door de 

stofconcentraties te standaardiseren op basis van de MTR-sediment (vastgesteld bij 

10% o.s. en 25% luh1m); 

- emissie; Dit is de ernissie naar de omgeving als gevolg van uitloging en ernissies 

tijdens het verwerkingsproces van stoffen die tijdens de behandeling en bij de 

bestemming in het milieu samen vrijkomt. 

Vaststelling van een voorkeursvo/gorde 
In deze module van het model Prospect kan een voorkeursvolgorde voor de onderscheiden 

potentiele behandelings- en bestemmingsketen worden vastgesteld. Deze voorkeurs

volgorde fungeert als een serie van 'zeven' met verschillende doorlaat-diameters: Eerst 

wordt een zo groot mogelijk deel van de partij met de eerste voorkeursbehandeling 

verwerkt. Van het dee! dat resteert wordt zoveel mogelijk met de tweede voorkeur 

verwerkt, etc. etc. In het kader van dit MER is de onderstaande beleidsvoorkeursvolgorde 

aangehouden om de afzonderlijke inrichtingsalternatieven vergelijkbaar te houden. 

nr. Behandeling_ N!_ecie Product Bestemminfi 
Geen be han deli ng 8Eecie VersEreid en oe I and 

2 Geen behandeling SEecie oe de kant zetten 
3 Geen behandeling 8Eecie VersEreiden in zout water 
4 Geen behandeling Seecie VersEreiden in zoet water 4) 

5 Geen behandeling Grand Direct toeEassen 2) 

6 RijEen 1) Grand Toee assen in werk 2) 

7 Landfarm 1) Grand Toeeassen in werk 2) 

8 Sedime ntatieb ekken f nat Zand Toep assen in werk 2) 

slibfractie starten in nat de eot Slib Omdijkt nat baqgerdeEol 
9 Sed.bekken + hyd rocyclona ge I nat Zand Toepassen in werk 2) 

slibfractie storten in nat deeot Slib Omdijkt nat baggerdeeot 

10 Sedimentatiebekken / IBC Zand Taepassen in werk 2) 

natuurl. ontwate ring slibfractie Slib IBC-stortela ats 

11 Hydrocyclanag e I IBC Zand Taepassen in werk 2) 

mech. ontwaterin g slibfractie Slib IBC-star!Ela ats 
12 Koude immobilisatie Granulaat TaeEassen in werk 3) 

13 Geen be han deli ng SEecie Storten in om dijkt nat bag ge rde EDI 
14 Geen be han deli ng Seecie Storten in o een eutd eeot 
15 Geen be han deli ng SEecie Storten o E land 

16 Sinteren Gra nulaat Taeeassen in werk 3l 

17 Hydracyclonag e I sin!eren Zand Toepassen in werk 2) 

slibfractie sinteren Gra nulaat Toe[!assen in werk J) 

1) lnclusief ontwateringsfase 
2) Zoals constructieve, of nlet cons!ructieve taepassing in aanvulling of ophoging 
3) Zoals constructieve toepassing in aanvulling, of ophoging, of halffabrikaat (bijv. toeslag in be!on) 
4) Denk hierbij bijvoorbeeld aan he! 'op stroom zetten' van baggerspecle in rivieren 
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BIJLAGE 14 Uitgangspunten kostenberekening (Prospect) 
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Figuur 14.1 

Kostensoorten in Prospect 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

In deze bijlage is beschreven op welke wijze en op basis van welke uitgangspunten met het 

model Prospect de kosten zijn berekend ten behoeve van dit MER. Eerst wordt uitgelegd 

welke kostensoorten in de berekening zijn opgenomen en vervolgens worden deze kosten

soorten beschreven. Tenslotte wordt beschreven op welke wijze de modelresultaten zijn 

gebruikt. 

In de berekening worden de kosten toebedeeld aan de aard het vrij te komen materiaal. 

Onderscheid wordt gemaakt in: 

• Winbaar materiaal (primair product); 

• Product na bewerking (secundair product); 

• Te storten materiaal (residu). 

De behandelings- en stortkosten en opbrengsten van secundair product (2) en het 

uiteindelijk residu (3) worden berekend in het model Prospect. 

De eventuele opbrengsten van primair productwinning (1) en de transport- en overslag

kosten van aanvulgrond komen echter niet tot uiting. Deze zijn voor zover relevant hand

matig toegevoegd. Deze kosten zijn gebaseerd op prijspeil 1-1-200110
• De kosten/ 

opbrengsten moeten worden beschouwd als een indicatie, omdat de specifieke praktijk

omstandigheden een grote invloed kunnen hebben op de werkelijke kosten. 

Kostensoorten in Prospect 

Bij de berekening van de totale kosten per partij baggerspecie wordt in het model Prospect 

onderscheid gemaakt in de volgende kostensoorten: de kosten van het baggeren, de kosten 

van het verwerken, de kosten van het nat of droog storten (als optie kan hierbij een stort

heffing worden meegerekend), de kosten van het transport en eventuele overslag van de 

bagger tussen plaats van baggeren en plaats van verwerking (a), plaats van storten (b of c), 

de kosten van transport van verwerkingsproducten (d) en van het verwerkingsresidu naar 

de plaats van storten (e en f) (zie figuur 14.1). 

Transpo1t Behandelcn/ 
overslag (a) ... verwerken 

Baggeren 

Transport (cl) .. CJphren_.;,t. produkt 

Trans1)01t 
~ Droog storten overslag (b) 

ra.nsport (e) 

Tr.rnspo1t 
~ overslag (c) Nat storten 

fl'.1 11~ lOrt (f) 

10 Basisdocument10JS waterbodems, (AKWA rapportnummer 01.014), Ad vies en Kenniscentrum voor 

Waterbodems van Rijkswaterstaat, Utrecht, december 2001, bijlage 6. 
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Tabel 14.1 

Kosten van verwerking 

vanverschillende typen 

baggerspeciezoals gehanteerd 

in deberekeningen voor 

hetTienjarenscenario 

Tabel 14.2 

situ naar droge stof 
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Baggerkosten 
Bij het bepalen van de kosten van baggeren voor dit MER wordt in het model Prospect 

uitgegaan van€ 3,98 /m3 m situ. 

Transport- en overslagkosten van bagger 
Bij het bepalen van de transport- en overslagkosten van bagger wordt onderscheid in het 

model Prospect gemaakt naar bestemming (zie figuur 14.1, routes a, b enc) en naar 

herkomst van de bagger (bevaarbaar water of niet). Aan de verschillende bestemmingen en 

herkomsten zijn verschillende transportmiddelen en transportafstanden gekoppeld. In 

principe wordt er in het model uitgegaan van vervoer over water maar voor niet bevaarbaar 

water wordt in dit MER eerst 5 km voortransport per as (kieine vrachtwagen at 1,47 per 

km.m3 bij sanering en€ 1,18 per km.m3 bij onderhoud) verondersteld waarna eventueel 

overslag naar een schip plaatsvindt. Voor elke overslag wordt € 0,68 per m3 gerekend en 

voor hydraulisch transport€ 0,12 per km.m3 . Alle transportkosten zijn (in tegenstelling tot 

de baggerkosten) per m3 ex situ. Ten aanzien van uitleverfactor (m3 ex situ I m3 in situ) is 

vuor de overwegend (matig) zandig specie een factor van gemiddeld 1,3 aangehouden. 

Kosten van behandelen/verwerken 
In de onderstaande tabel staan de aangehouden uitgangspunten voor de kosten voor de 

afzonderlijke verwerkingstechnieken weergegeven. 

Verwerklngstechnlek Zandlg Matig zandig KlciTg Venig 

Ve rspreiden op land €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 

Op de kant zetten € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Verspreiden in zout water €0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Vers preiden in zoet water € 0.00 € 0.00 €0.00 € 0.00 

Direct toepassen in werk € 3.63 € 3.63 € 3.63 € 3.63 

Rijpen € 10.89 € 14.97 € 24.50 n.v .t. 

Landfarmen € 15.88 € 21 .78 n.v.t. n.v.t . 

Sedimentatiebekken I nat storten slib € 9 53 € 16 79 nvt n v.t. 

Sedimentatiebekken I droog storten slib € 49.92 € 73.06 n.v.t. n.v.t . 

Hydrocyclonage I dro og storten slib € 41 .75 € 70.34 n.v.t. n.v.t . 

Koude immobilisatie € 22.69 € 34.94 €41 .75 n.v .t . 

Slnteren n.v.t. n.v.t. € 81 .23 € 94.39 

Sedimentatiebekken + sinteren slib € 34.03 € 54.00 n.v.t. n.v.t. 

Hydrocyclonage + sinteren slib € 45.83 € 70.34 n.v.t . n.v.t. 

Voor de omrekening van (getransporteerde) ex situ m3 naar (te verwerken) ton d rogP stof 

(tds) wordt in het model Prospect onderscheid gemaakt in baggermethode (hydraulisch of 

mechanisch) en in specietype (venige, klei1ge, matig zandige en zandige specie). In tabel 14.2 

staan de hierbij gebruikte omrekenfactoren. 

- - -- - - - - - _ Diththeld. _ _ __ Gohalt.e drage.staf __ OmrekontaG'tor: 

(tonfm3 ex situ) (tdBftoo ex sltu) (tdsfm3 ex situ) 

Matig zandige specie Hydraulisch 1,39 0,467 0,651 

Mechanisch 1,49 0,542 0,806 

~igespecie Hydraulisch 1,60 0,609 0,976 

Mechanisch 1,69 0,66 1 1, 115 

Kosten van droog storten 
Voor het droog storten van baggerspecie is in de berekeningen gerekend met twee tarieven: 

een tarief voor BAGA specie en een tarief voor niet-BAGA specie. In dit MER is alleen niet

BAGA materiaal relevant. 
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Tabel 14.3 

Uitgangspunten opbrengsten 

primaire en secu ndaire 

producten 
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Hiervoor wordt in Prospect geen nader onderscheid gemaakt naar mate (klasse) van 

verontreiniging. De tariefbedraagt voor €43,10 per ton droge stof. 

Kosten van nat storten 
Voor het nat storten van baggerspecie is in de berekeningen gerekend met de werkelijke 

storttarieven van het Gelderse depot Drempt. De stortkosten hiervoor zijn geraamd op 

€24,50 per m3 ex situ en is onafhankelijk van kwaliteit van de te storten specie. 

Transportkosten van afva/ en vervverkingsproducten 
Voor het transport van het residu van de zandscheiding naar een depot (transportroutes e 

en fin figuur 14.1) is in de berekeningen verondersteld dat dit per as over een afstand van 

40 km plaatsvindt. Hetzelfde is verondersteld voor het transport van secundaire 

verwerkingsproducten naar de hergebruikslocatie en de primaire producten (h·ansportroute 

den gin figuur 14.1). De kosten hiervoor zijn geraamd op€ 0,10 per km.m3 residu of 

product. 

Opbrengsten van vervverkingsproducten 
In onderstaande tabel is aangegeven welke uitgangspunten zijn aangehouden voor de 

primaire en secundaire producten. 

Product rivierkunde landschop cultuurhistorisch economie ecologie Alt. ecologie 

Primair {additioneel toegevoegd) 

(industrie)zand Nihil nihil nihil 30% a€ 1,80/ton l'llhll nihil 

ds 

70 % nihil 

Klei Nihil. De winbare klei is inmiddels merendeels afgegraven of hiervoor zijn contracten zijn afgesloten met de 

WienenbergerGrol!!p, waardoor deze niet beschouwd kunnen warden als inkomsten voor dit MER. -
Menggranulaat Nihil. Naar verwachting komen enkele 10.000 tonnen categorie 1 menggranulaat vrij . Afgezet tegen de vrij te 

komen hoeveelheden zand iijn deze verwaarloosbaar. 

Secundair (uit Prospect) 
-

Zand (1) +' 1,80/ton ds 
---- -

Klei (2) nihil 

Menggranulaat +'4,50/ton ds 

(3) 

Kunstgrind (4) € 6,80/ ton ds ----- -
(1) uit zandscheiding, (2) uit rijping kleiige specie, (3) uit koude immobilisatie, (4) uit themische immobilisatie 

Ten aanzien van de primaire producten wordt opgemerkt dat de opbrengsten van zand 

vrijkomend bij de landschapsvariant en beide ecologische varianten nihil is, omdat het vrij 

te komen materiaal overwegend worden hergebruikt binnen het gebied. In deze varianten is 

sprake van een nagenoeg sluitende grondbalans. Bij de cultuurhistorische en de rivier

kundige variant zijn de ontgravingen dermate ondiep en verspreid over het gebied dat in de 

eerste plaatse geen sprake is van industrieel zand en in de tweede plaats door kosten voor 

logistiek eventuele opbrengsten teniet worden gedaan. Alleen voor de economische variant 

wordt diep genoeg ontgraven in een strikt afgebakend gebied dat hieruit opbrengsten 

kunnen worden gegenereerd uit primair grondstoffen. 
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REFERENTIESITUATIE 

F_i_guu! !_6._! 

Relatie tussen de afvoer op de 

Waal en de waterstand ter 

hoogte van de Hurwenensche 

uiterwaard (km 930) voor de 

huidige situatie (gebaseerd op 

SOBEK-Rijntakken 

modelberekeningen) 
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Referentiesituatie 

Voor het bepalen van de rivierkundige effecten moet worden uitgegaan van de referentie

situatie zoals deze is aangegeven in de richtlijnen voor de MER. Als referentiesituatie wordt 

uitgegaan van de ontwikkeling die zich voordoet in het gebied als er geen nieuwe besluiten 

worden genomen, dus uitgaand van de huidige planologische en vergunningsmogelijk

heden. Andere in de Visie Fort Sint Andries aangegeven maatregelen voor de le fase zijn 

nog niet in gang gezet en behoren dus niet tot de referentiesituatie. De referentiesituatie 

wordt beschreven in paragraaf 3.3. Voor het bepalen van MHW effecten wordt er van 

uitgegaan dat de autonome ontwikkeling in het gebied niet zal Jeiden tot MHW verhoging, 

en dat dus de MHW voor de huidige situatie als referentie kan worden gehanteerd. 

Voor het bepalen van effecten ten aanzien van morfologie en scheepvaart van de alter

natieven is een goede beschrijving van het varierende verloop van afvoeren en water

standen ter plaatse van het studiegebied van groot belang. Naar verwachting zal deze voor 

de referentiesituatie in grote lijnen gelijk zijn aan de huidige situatie (gegeven een MHW

neutrale inrichting en handhaving van de oostelijke zomerkade). In onderstaande figuur is 

aangegeven hoe de waterstanden bij Hurwenen zich gedragen als functie van de afvoer in 

de Waal. 
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Op basis van bovenstaande figuur kan worden vastgesteld dat voor maatgevende 

ornstandigheden ter plaatse van het studiegebied geldt: 

• Tijdens MHW (Maatgevend Hoogwaterstand), bij een afvoer te Lobith van 16.000 rn' /s, 

bedraagt de afvoer op de Waal circa 10.165 rn3 Is. De waterstand op km 930 bedraagt dan 

9,5 rn +NAP. 

• Tijdens OLR (Overeengekomen Lage Rivierstand), bij een afgesproken afvoer (OLA) te 

Lobith van 1020 m3 /s, bedraagt de afvoer op de Waal circa 824 rn3 /s. De waterstand op 

km 930 bedraagt dan 1,2 m. 
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Figuur 16.2 

Waterstandsduurlijn ter hoogte 

van de Hurwenensche 

uiterwaard (km 929-930} voor 

de huidige situatie 

Tabel 16.1 

Hydraulische karakteristief.en 

van stroomvoerende sectie van 

het winterbed bij Hurwenen 

hoogwatersimul;ities met het 

SOBEK Rijntakken model) 
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Deze waterstand wordt gemiddeld gedurende S % van het aantal dagen (circa 20 dagen) 

per jaar onderschreden. 

Gegeven de bovengenoemde relatie tussen afvoeren en waterstanden is het ook mogelijk de 

overschrijdingsduur van waterstanden in het studiegebied te bepalen. Gebruik is gemaakt 

van de resultaten van een statistische analyse van de gemeten dagafvoeren in de periode 

1901 - 2000, en de met SOBEK-Rijntakken berekende waterstanden bij Hurwenen. In onder

staande figuur is de resulterende waterstandsduurlijn gepresenteerd. 
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Overschrijdingsduur (dagen per jaar) 

Uit de figuur is af te lezen dat de situatie waarbij de uiterwaard gaat meestromen 

gemiddeld 1 a 2 dagen per jaar optreedt. Het niveau van de zomerkade aan de instroom

zijde (oostelijke zijde) van de uiterwaard bedraagt in de huidige situatie en in de referentie

situatie namelijk circa 6,75 m (rond km 929). Daaruit volgt ook dat de uiterwaard bij een 

afvocr van circa 7400 m3 /s bij Lobith (circa 5000 m' /s plaatselijk) overstroomt. 

In onderstaande tabel zijn enkele karakteristieke hydraulische kenmerken van de 

uiterwaard weergeven: 

-

_Grootheid Waalafvoer 6.000 m'/s Waalafvoer 8,000 m'/s --
Waalafvoer 10.465 

- - - ----
m'ls (MHW) 

Afvoer door winter- ca. 1500 m31s ca. 2400 m31s ca. 3500 m31s 

bed 

Waterstand km 930,8 7, 1 m +NAP 8,2 m +NAP 9.4 m +NAP 

Gemiddeide water- ca. ::Sm ca.4 m ca. 5,5 m 

diepte in winterbed 

Gemiddelde snelheid ca. 0, 7 mis ca. 0, 9 mis ca. 1 mis 
in winterbed (nabij 

instroming) 
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Figuur 16.3 

Gemeten maatgevende diepte 

bij OLR in de periode 1990 -

1998 ter plaatse van 

Hurwenensche uiterwaard 

(gebaseerd op Jaarlijkse 

Dwarspeilingen, RWS Directie 

Oost Nederland, 

Waalprogramma Baggeren) 
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De Hurwenensche uiterwaard ligt in de binnenbocht van de Waal, waa,rbij sprake is van een 

relatief stabiele ondiepe binnenbocht in het zomerbed (onder invloed van de kromming 

ontstaat hier een typisch bochtprofiel met ondiep binnenbocht en diepe buitenbocht). Uit 

figuur 16.3 blijkt uit metingen dat tussen km 928,5 en 930 (ter plaatse van de instroming naar 

het winterbed) sprake is van een zone binnen de vaargeul van 170 m met een diepte minder 

dan 3,20 m bij OLR (linkeroever). 

Tijdens hoogwater zal water uit het zomerbed het winterbed instromen ter plaatse van de 

bovenstroomse zijde van de uiterwaard (tussen km 928,5 en 930), en benedenstrooms 

(vanuit de Kil van Hurwenen rond km 932) weer terugstromen in het zomerbed. Door deze 

uitstroming zal in het zomerbed plaatselijk een afname van de stroomsnelheden optreden 

waardoor ter hoogte van deze instroming sedimentatie in het zomerbed zal optreden. Waar 

het water weer terugstroomt in het zomerbed zal op omgekeerde wijze enige erosie 

optreden. In figuur 16.4 is met behulp van een schets dit principe van hoogwatereffecten 

gei1lustreerd. Hierin is ook aangegeven hoe het fijne zand dat vanuit het zomerbed mee 

wordt gevoerd naar de uiterwaard wordt afgezet in het bovenstroomse deel van de 

uiterwaard. 
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Figuur 16.4 

Principeschets van aanzanding 

in het zomerbed ter plaatse 

van instroming naar het 

winterbed, uitschuring ter 

plaatse van uitstroming uit het 

winterbed, en afzetting van 

zand in het winterbed 

(illustratie K Nuijten). 

CRITERIUM 

WATERSTANDS EFFECT 
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ZOMER BED 

Bovengenoemde hoogwatersedimentatie draagt ter plaatse van de bovenstroomse 

instroming naar de Hurwenensche uiterwaard bij aan de daar aanwezige ondiepte. Tijdens 

de val van het hoogwater worden de aanzandingen in het zomerbed geleidelijk geerodeerd, 

waarbij deze zich geleidelijk stroomafwaarts verplaatsen met een snelheid van circa 1 km 

per jaar. Omdat ze daarbij sterk worden uitgedempt is de invloed ervan op beneden

stroomse trajecten gering. 

Totale sedimentbudget bedraagt circa 750,000 m3 /jaar (ten Brinke en Golz, 2001). Hiervan is 

circa 300,000 a 400,000 m3 /jaar te beschouwen als transport van bodemmateriaal dat 

bijdraagt aan de morfologische veranderingen van het zomerbed. 

CRITERIA EN EFFECTBEOORDELING 

Ctiterium Waterstandseffect 
De waterstandseffecten worden bepaald bij de maatgevende afvoer voor het Randvoor

waardenboek 2001, te weten 16.000 m'/s bij Lobith. Onder het criterium waterstandseffect 

vallen twee subcriteria: 

• De MHW verlaging uitgedrukt in m' . 

Op basis van het bepaalde waterstandsverschil wordt de oppervlakte onder de verschil

lijn bepaald. Dit is een maat voor de effectiviteit van een maah·egel. 

• De lokale waterstandsverhoging juist benedenstrooms van de maatregel in mm. 

Iedere maatregel heeft juist benedenstrooms van het ingreepgebied een waterstands

verhogend effect. Hoe groot dit effect is, hangt af van de Jokale geometrie van de rivier en 

het maximale waterstandsverlagend effect van de maatregel ter plaatse van de ingreep. 

Naarmate de ingreep groter is of de rivier sterk vernauwt na de maatregel zal dit effect 

grater zijn. 
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CRITERIUM 

MORFOLOGIE 

VERONDIEPING ZOMERBED 
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MHW effecten zijn bepaald ten opzichte van de huidige situatie. Het is namelijk niet 

realistisch uit te gaan dat de beoogde referentiesituatie MHW neutraal kan warden 

uitgevoerd, omdat in dat geval zeer sterk vergraven moet warden. Deze vergraving is 

noodzakelijk om de extra hydraulische ruwheid door vegetatie te compenseren. Voor 

vergelijking van de altematieven met de referentiesituatie zal in de meeste gevallen deze 

vergraving teniet moeten warden gedaan, zodat meestal waterstandsverhoging zal 

optreden. In de referentiesituatie ligt de kade aan de bovenstroomse zijde van de uiterwaard 

op 6,75 m + NAP. Over de kade staat een verval van orde 3 cm. Het waterstandsverlagend 

effect van het verwijderen van de voormalige steenfabriek moet warden toegekend aan de 

Heesseltsche Uiterwaarden. 

De inschatting van de MHW-effecten is onder andere gebaseerd op berekeningen die zijn 

uitgevoerd met WAQUA, het tweedimensionale rekenmodel dat ook gebruikt wordt voor 

het Randvoorwaardenboek. Het waterstandseffect dat met WAQUA wordt bepaald, is 

afhankelijk van een aantal factoren waarander de basisgegevens en de definitie van de 

ruwheden. Zodra deze wijzigen zal het rekenmodel een ander waterstandseffect berekenen. 

Daaram is het aan te raden de hier gegeven schattingen als een richtlijn te gebruiken. Voor 

een beschrijving van de gevoeligheid van de ruwheden voor wijzigingen in de definitie van 

de k-waarden wordt verwezen naar hoofdstuk 8 in deelrapport A van de rapportage van de 

PKB-studie. 

De startnotitie noemt concreet de taakstelling van 5 cm waterstandsverlaging bij maat

gevend hoogwater (MHW) bij een afvoer van 16.000 m 3 /s bij Lobith als uitwerking van het 

rivierkundig I veiligheidsdoel. Voor de beoordeling van MHW effecten wordt daaram de 

een MHW verlaging grater of gelijk aan 5 cm (uitgedrukt als oppervlakte van MHW 

verlaging grater dan 800 m 2
) als sterk positief geclassificeerd. Een MHW verlaging tussen O 

en 5 cm (oppervlak van MHW verlaging h.tssen 0 en 800 m') als positief, en een verlaging 

gelijk aan 0 cm (0 m') als neutraal. Verhoging van de waterstand wordt als negatief 

geclassificeerd. 

Criterium Morfologie 

Ten aanzien van morfologische effecten zijn de volgende subcriteria onderscheiden: 

Verondieping zomerbed. 
Door frequenter optreden van stroming door het winterbed en/ of een toename van de 

afvoer door het winterbed zal er aanzanding in het zomerbed optreden. Op basis van de 

verwachte veranderingen in winterbedafvoer kan een ruwe schatting warden gegeven van 

de breedtegemiddelde verondieping. Deze wordt dan uitgedrukt in m verondieping 

gemiddeld over de breedte van het zomerbed. Omdat de beoordeling van dit criterium sterk 

is gerelateerd aan het ontstaan van andieptes vaar scheepvaart, wardt hierbij verwezen naar 

het criterium scheepvaart. 

Bij een breedtegemiddelde verandieping van minder dan 0,1 m wordt verandersteld dat 

geen nadelige effecten optreden vaor scheepvaart. Dit wardt als neutraal beaardeeld. 

Breedtegemiddelde verondieping tussen 0,1 en 0,5 m warden als negatief beschauwd (-)en 

verandiepingen grater dan 0,5 m warden als zeer negatief (--) beaardeeld. 
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De grootte van de morfologische veranderingen zijn te schatten op basis van de verwachte 

herverdeling van afvoer tussen zomer en winterbed. Als wordt aangenomen dat, met 

minder a.fvoer frt hel ~omerbecl, de oorspronkelijke hoeveelheid sediment jaariijks door de 

rivier moet warden verplaatst kan worden uitgerekend hoeveel deze aanzanding 

gemiddeld bedraagt. Uitgaande van de frequentieverdeling van afvoeren zoals weer

gegeven met de afvoerduurlijn in figuur 16.5, kan een breedtegemiddelde (tijdsgemiddelde) 

bodemverandering /),.z worden bepaald met de volgende relatie: 

§i = f[hz {Q}-&J" [Qz -~Qz{Q}]" f {Q} dQ =l 

So f hz{Qr11

Q~' f{Q}dQ 

3-i.= f[ht {Q} - &T''[~ - ~'2:{Q}]" f{Q}dQ 1 

so f ht {Qr"Q;' J {Q} ctQ 

SI f[hl{Q}-&T'
1

[Q: - ~Qt {Q}]" f{Q}dQ 
-= =l 
so f h1 {Qr"Q;' f{Q}dQ 

(Formule 1) 

Hierin is: 

f{Q) 

h 

11 

f).Q 

/),.z 

kansdichtheid van de afvoer [-] 

breedtegemiddelde waterdiepte in het zomerbed [m] 

macht van de stroomsnelheid in de transportformule, n - 5 [-] 

afvoer in de Waal [m'/s] 

afvoer in het zomerbed (m3 /s] 

jaargemiddeld sedimenttransport in oorspronkelijke situatie 

[m'/s] 

jaargemiddeld sedimenth·ansport na verlaging van winterbed 

[m3 /s] 

extra afvoer door winterbed door maatregelen in winterbed 

[m'/s] 

breedtegemiddelde bodemverandering (erosie = negatief) (m] 

De afvoer naar het winterbed tijdens hoogwater wordt bepaald door het stroomvoerende 

dwarsprofiel van het winterbed (met eventuele vergravingen), de hydraulische ruwheid 

(bepaald door de vegetatie) en het verval over de zomerkade of overlaat aan de instroom

zijde van de uiterwaard. Voor het voorspellen van de extra afvoer door ingrepen in het 

winterbed is uitgegaan van een ruwe schatting voor stroming in een samengesteld 

dwarsprofiel: 

Q; 

waarbij 

C2, C,, 

h, 

I 11030~/0F6/17210010521LB 

(Formule 2) 

stroomvoerende breedte winterbed en zomerbed respectievelijk 

[m] 

ruwheid winterbed en zomerbed respectievelijk [m112/s] 

breedtegemiddelde diepte winterbed = h2(oorspr.) + verlaging 

[m] 
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Figuur 16.5 

Afvoer door zomerbed als 

functie van de afvoer in de 

Waal voor verschillende 

alternatieven, afgeleid met 

behulp van een vuistregel 
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breedtegemiddelde diepte zomerbed, gelijk aan huidige situatie 

[m] 

afvoer door winterbed en zomerbed respectievelijk [m' /s] 

In deze vergelijking is uitgegaan van de situatie direct na aanleg van de maatregelen (nog 

geen morfologische veranderingen) en de aanname dat waterstanden door ingrepen slechts 

in geringe mate wijzigen. Tevens wordt het effect van de instromingsverliezen 

verdisconteerd in een verhoogde winterbedruwheid. Na verdere uitwerking van boven

genoemde relatie is dan de afvoer door het winterbed te berekenen met de volgende 

vuistregel: 

met 

met 
(Formule 3) 

waarin 

Q,l;r1bzo11e afvoer over kribzones links en rechts van de rivier [m' /s] 

De vuistregel is geijkt aan de resultaten van WAQUA berekeningen voor de huidige situatie 

en PKB alternatieven, en de resultaten van SOBEK berekeningen voor deze locatie. In figuur 

16.5 is getoond hoe de op deze wijze geschatte zomerbedafvoer verandert door de 

alternatieven. 
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MORFOLOGISCHE 

STABILITEIT VAN GEULEN 

UITERWAARDSEDIMENT/ 

EROSIE 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

Morfologische stabiliteit van geu/en 

Het criterium beoogt een kwalitatief oordeel te vellen over de morfologische activiteit in 

geulen in het winterbed. Omdat geulen niet in de huidige situatie en referentiesituatie 

voorkomen is het niet mogelijk een beoordeling relatief ten opzichte van de huidige situatie 

te geven. Het criterium is overigens deels gerelateerd aan het criterium voor uiterwaard

sedimentatie. Voor dat sub-criterium wordt op een min of meer kwantitatieve wijze inzicht 

verschaft in effecten op de gemiddelde aanslibbing van de uiterwaard. 

In de geulen in het stroomvoerende deel van het zomerbed zal tijdens hoogwater sediment

transport optreden waardoor de morfologie van deze geulen kan wijzigen. Enerzijds kan het 

sediment dat uit het zomerbed wo1dl ctangevoerd zich afzeti:en in de geui (sedimentatie), en 

anderzijds kan door hoge stroomsnelheden erosie van bedding en oevers optreden. Het 

eerste (sedimentatie) treedt versterkt op omdat de geul aftakt in een binnenbocht van de 

Waal, en het laatste (erosie) treedt versterkt op in alternatieven waarbij de geul effectief 

korter is dan het zomerbed, en daardoor als het ware de rivierbocht afsnijdt. Sedimentatie 

en erosieprocessen warden be1nvloec.l c.loor de aanwezigheid van begroeiing. 

Wanneer de geul tijdens een groat deel van het jaar alleen als sh·ang functioneert 

(aantakking aan de rivier alleen aan de benedenstroomse zijde) kan tijdens die periode 

alleen sediment intreden door diffusieve uitwisseling van slib bij de monding. Dit proces 

treedt bijvoorbeeld oak in havens op. De hiermee samenhangende aanslibbing is zeer gering 

in verhouding tot de eerder genoemde hoogwatereffecten wanneer de benedenstroomse 

opening van een relatief groat geulenstelsel slechts klein is. 

Het optreden van de morfologische processen in de geulen (zowel sedimentatie als erosie) 

wordt als negatief effect beschouwd, en als dusdanig met een min beoordeeld. 

Uiterwaardsedimen ta tielerosie 

Evenals in de geulen zal tijdens hoogwater sediment kunnen warden afgezet of geerodeerd 

op de uiterwaard. Met dit criterium wordt het morfologische gedrag van de gehele uiter

waard beschouwd, waarbij aan de hand van een schatting de veranderingen in het 

bestaande sedimentatiegedrag kunnen warden geevalueerd. Over het algemeen kan warden 

gesteld dat de verlaagde delen en/ of frequenter overstroomde delen van de uiterwaard 

meer morfologische veranderingen tonen. 

Het optreden van de morfologische veranderingen in het winterbed (zowel sedimentatie als 

erosie) die veel grater zijn dan in de huidige/referentiesituatie wordt als negatief effect 

beschouwd, en als dusdanig met een min beoordeeld. 

Voor een schatting van de aanslibbing van de uiterwaard en geulen is uitgegaan van de 

aanpak van Asselman (1997). De methode is ontwikkeld voor de Rijntakken en onder 

andere gekalibreerd voor de waargenomen sedimentatie op de Variksche Plaat en de 

Stiftsche Uiterwaard (tussen km 92.U en 923). Sedimentatie van slib tijdens hoge afvoeren 

wordt berekend met de methode van Chen. Volgens de methode van Chen (1975) is de 

sedimentatie in retentiebassins een functie van het sediment transport door het bassin en de 

efficientie (E) waarmee het sediment wordt ingevangen. Deze efficientie van het vangen van 

sediment is een functie van de verhouding tussen het oppervlak van het bassin (hier het 

stroomvoerende oppervlak van. de uitervvaaid A iit 11L2) en het debiet door het bassin (iuer 

het debiet Q2 dat door de uiterwaard stroomt in m' /s). 
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De vergelijking luidt (Chen, 1975): 

( A) E=l-exp -w ·-
E=l-exp(-w,- ~) ' Q2 (Formule 4) 

waarin 

w, = de effectieve valsnelheid van het getransporteerde materiaal (m/s). 

De korrelgrootteverdeling van het getransporteerde materiaal varieert in de tijd. Gezien de 

grate onzekerheden betreffende de korrelgrootteverdeling en de valsnelheid van het 

sediment worden zij bij deze analyse constant verondersteld. 

De efficientie waarmee het sediment in een bepaalde stroombaan bezinkt is afhankelijk van 

de breedte en de lengte van de stroombaan, het debiet door de stroombaan, en de stroom

snelheid (formule 4). Hoewel de stroomsnelheid niet expliciet vermeld is in formule 4 wordt 

deze toch in beschouwing genomen, omdat de snelheid gezien kan worden als een maat 

voor de schuifspanning aan de bodem. Indien de stroomsnelheid te hoog is zal de kritieke 

schuifspanning voor sedimentatie worden overschreden, zodat geen sediment wordt 

afgezet. De methode is gekalibreerd met behulp van sedimentatiemetingen uitgevoerd door 

Middelkoop en Asselman (1998) op de Stiftsche Uiterwaard en de Variksche Plaat. Bij deze 

kalibratie leverde de combinatie van een kritieke schuifspanning van 2 N / m2 en een 

effectieve valsnelheid van het sediment van 7·10-5 m/s de beste resultaten op. Verder is voor 

de berekeningen aangenomen dat de oppervlakte A ongeveer 200 ha bedraagt. 

Op bovengenoemde wijze zijn is de sedimentatie in mm/ dag geschat als functie van de 

afvoer. Met behulp van de afvoerduurlijn kan daaruit worden afgeleid wat de jaarlijkse 

aanslibbing bedraagt. Door deze berekening te maken voor zowel de alternatieven als voor 

de referentie situatie, kan een relatief effect worden bepaald. De volgende stappen zijn 

daarvoor uitgevoerd: 

• Berekening van Q2 (als functie van de Waal dagafvoeren), bijbehorende zwevende-stof 

concentratie (mg/l) met behulp van een zogenaamde sediment rating curve (Asselman, 

1997), en het sedimenttransport (Q.) door de debieten te vermenigvuldigen met de 

verwachte zwevend-stofconcentratie. 

• Berekening van de efficientie E als functie van de dagafvoeren. 

• Berekening van de "bruto"sedimentatie D"'"''" per dagafvoer door de efficientie E te 

vermenigvuldigen met het sedimenttransport Q, door de stroombaan. 

• Berekening van de gemiddelde schuifspanning r [N/ m 2
]: 

(Formule 5) 

• Berekening van de jaarlijkse ''bruto"sedimentatie (mm/ jaar) op basis van de duurlijn 

door middel van (met Q, is de dagafvoer zoals die voorkomt in de karakteristieke 

afvoerreeks): 
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365 

365 D bn110 = L Dbrulo ,i { Q;} 
D = ""'D {Q l i=1 bmlo L hmtn i _ i J (Formule 6) 

i=l 

• Berekening van de jaarlijkse "netto"sedimentatie (mm/jaar) met formule 6, maar waarbij 

alleen de sedimentatie wordt meegenomen bij dagafvoeren waarbij de gerniddelde 

schuifspanning hoger is dan 2 N/m2
• 

Grootscha/ige effecten (morfo/ogie van aangrenzende riviertrajecten) 

GROOTSCHALIGE EFFECTEN De zomerbed-aanzandingen die tijdens hoogwater ontstaan wanneer vaker een grotere 

atvoer in het winterbed optreedt, zullen in perioden met laagwater als zandgolven stroom

afwaarts verplaatsen. Dergelijke golven verplaatsen zich met een snelheid van 1a1,5 km 

per jaar, waarbij ze geleidelijk in hoogte afnemen. Deze effecten kunnen op beneden

stroomse trajecten leiden tot tijdelijke ondieptes, en zijn daarom als negatief effect te 

beschouwen. Daarnaast kunnen door stuweffecten tijdens hoogwater op het traject stroom

opwaarts een geringe erosie optreden door de plaatselijk verhoogde stroomsnelheden. De 

effecten stroomopwaarts zijn naar verwachting zo klein dat er geen positieve of negatieve 

beoordeling aan is toe te kennen. 

CRITERIUM SCHEEPV.11.ART 

Criterium Scheepvaart 

Voor beoordeling van effecten voor de scheepvaart kan ·warden uitgegaan van de volgende 

subcriteria: 

Ondiepte in de vaargeu/ 

ONDIEPTE IN DE VAARGEUL Uitgaande van de huidige scheepvaartnormen is het noodzakelijk dat een vaargeul met een 

breedte van 170 men een diepte van 2,80 m bij OLR wordt gehandhaafd. De grootste 

ondiepte ter plaatse van de vaargeul is op dit moment te vinden in de binnenbocht tussen 

km 929 en 930. Er is hier nog geen sprake van een permanente MGD-locatie (Minst Gepeilde 

Diepte), zodat in de huidige situatie geen scheepvaartbeperkingen optreden. Gesteld wordt 

dat voor het ontstaan van een scheepvaartbelemmerende verondieping van de vaargeul een 

gemiddelde aanzanding van het zomerbed van 0,1 m toelaatbaar wordt geacht. Een hogere 

aanzanding wordt negatief beoordeeld. 

CONTOUR VAN DE 

VAARGEUL 

H!!'JDERL!JKE 

DWARSSTROMEN 

Contour van de vaargeu/ 

Door het ontstaan van ondieptes langs de zomerbedoevers kan (bijvoorbeeld door rniddel 

van betonning) de vaargeul iets worden verlegd om te voorkomen dat er een scheepvaart

knelpunt ontstaat. Voorwaarde is we! dat de contour van de vaargeul gPlPid elijk blijft 

verlopen zonder knikken, en dat de bochtstraal niet kleiner wordt dan circa 750 m (hetgeen 

de minimum bochtstraal is op de Waal, bij Nijmegen) . Alie veranderingen aan de contour 

van de vaargeul warden als een negatief effect beschouwd. 

Hinder/ijke dwarsstromen 

Bij het in- en uitstromen van water bij de geulen in hel winterbed kunnen hinderlijke 

dwarssh·omingen optreden tijdens hoogwater. Hinder is met name te verwachten ter plaatse 

van de uitstrorning van de geulen naarrnate er relatief vaak hoge afvoeren door een nauwe 

uitstroomopening optreden. en naarmate de hoek mPt hPt zomerbed grater is. Bij deze hoge 

afvoeren (situaties die gerniddeld een a twee dagen per jaar optreden) zal er sprake zijn van 

een geconcentreerde uitstroming van alle winterbedafvoer direct langs de bandijk. 
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Tabel 16.2 

Legenda-eenheden 

MERalternatieven met 

bijbehorende ecotopen, 

structuurtypen en 

ontwerphoogten (bovengrens 

en ondergrens) voor het hoog

dynamische (onbekade) deel 

van de Hurwenensche waard 

Tabel 16.3 

Legenda-eenheden 

MERalternatieven met 

bijbehorende ecotopen, 

structuurtypen en 

ontwerphoogten (bovengrens 

en ondergrens) voor het laag

dynamische (bekade) deel van 

de Hurwenensche waard, bij 

Hydrologisch scenario 2 

(drempel op+ 3,00 m NAP, 

maximum zomerwaterstand + 

3,50 m NAP) 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

GEHANTEERDE VEGETATIETYPEN VOOR DE RIVIERKUNDIGE BEREKENINGEN 

Kaarteenheid 
Structuurtype naar 

Bovengrens Ondergrens 
Ecotoop van Dixhoorn 

Alternatieven MER 
(2003) 

in m NAP in m NAP 

Dynamische Strand, steilrand, Natuurlijk grasland Nvt 1,00 

rivieroever soortenrijk droog 

qrasland, rivierduin 

Meestromende Permanent water Meestromende 0,00 0,00 

nevengeul (veqetatiearm) nevengeul 

Eenzijdig aangetakte Permanent water Strang 0,00 - 2,00 

geul (vegetatiearm) 

Oeverzone Periodiek water Pioniervegetatie, 3,00 1,00 

nevengeul (veg etati ea rm), Strand 

pioniervegetatie 

Te verondiepen Zandwinplas Plas 0,00 nvt 

water 

Dras gras, Periodiek nat grasland Verruigd grasland 4,50 2,80 

natuurbeheer en dvnamische ruiqte 

Droog gras met Stroomdalgrasland en Verruigd grasland Nvt 5,00 

struweel I oeverwal overig soortenrijk 

droog graslanden; met 

ruigte en 

doornstruweel 

Meidoornhagen Meidoornhaqen Doornstruweel Nvt 3,60 
~ 

Ooibos Zachthoutooibos zachthoutooibos 4,50 2,30 

Hardhoutooibos Hardhoutooibos nvt 4,50 

Kaarteenheid 
Structuurtype naar 

Bovengrens Ondergrens 
Ecotoop van Dixhoorn 

Alternatieven MER in NAP in NAP 
(2003) 

Te verondiepen Zandwinplas Plas 0,00 Nvt 

water 

Kleiput Permanent water Plas 2,00 0,00 

(vegetatierijk) 

Strang Permanent water Strang 1,00 0,00 
(vegetatierijk) 

Rietmoeras Riet Riet 3,20 2,50 

Rietruiqte Rietruiqte 3.70 3,20 

Oras gras, agrarisch Permanent vochtig en Natuurlijk grasland 4,00 3,00 

natuurbeheer nat qrasland 

Droog gras, agrarisch Droog bloemrijk Natuurlijk gras land Nvt 4,00 

natuurbeheer grasland --
Meidoornhacien Meidoornhaqen Doornstruweel Nvt 3,60 

Ooibos Zachthoutooibos Zachthoutooibos 4,50 3,00 

Hardhoutooibos nvt 4,50 -
Hoogwatervluchtpla Droog bloemrijk Natuurlijk grasland 8,00 4,00 

~. qras land ---
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R1 - WATERSTANDEFFECT 

ALTERNATIEF LANDSCHAP 

ALTERNATIEF ECOLOGIE 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

BEOORDELING VOOR CITERIA WATERSTANDSEFFECT EN MORFOLOGIE 

R1 - Waterstandseffect 

Het !andschappelijk alternatief 
Dit alternatief voorziet in de aanleg van een brede meestromende uiterwaard (nevengeulen) 

tussen jonge oeverwal en de oude zomerkade, de uitbreiding van water- en moerasgebied 

van de Kil in oostelijke richting en een maaiveldverlaging in het zuidoostelijke deel van de 

uiterwaard. 

Het waterstandseffect van dit alternatief wordt bepaald op basis van de berekening die is 

uitgevoerd in het kader van de PKB. In deze berekening is het landschappelijke alternatief 

geschematiseerd volgens de schets uit de startnotitie met als verschil dat in het gebied waar 

landbouw is gepland vergraven wordt (1,5 m). De nieuwe zomerkade is aangPlPgd op circa 

6 m en het niveau van de nevengeul in dit plan ligt op 0,35 m. De kades bij de in- en uitlaat 

van de nevengeul zijn volledig verwijderd. Dit plan levert een waterstandsdaling van 0,06 m 

op. 

In het hrndschappelijke alternatief wordt niet vergraven in het landbouwgehicd, maar vvordt 

de geul wel op grotere diepte (-2,0 m+NAP) aangelegd. Aan de andere kant wordt in dit 

geval de geul direct naast het zomerbed niet gegraven, omdat door de aanleg van deze geul 

de kribben achterloops zouden worden. De overlaat in de nevengeul wordt op een niveau 

van 3,0 m +NAP aangelegd. De extra capaciteit van de nevengeul zal door de aanwezigheid 

van deze overlaat niet volledig warden benut, maar naarmate de waterstanden stijgen zal 

de invloed van deze overlaat minder duidelijk merkbaar zijn. In de berekeningen voor de 

PKB lijkt de invloed van de geuI langs het zomerbed op de waterstandsdaling beperkt. 

Daarom zal het maximale waterstandseffect van dit alternatief in dezelfde on.le grootte zijn 

als de voor de PKB Ru.imte voor de Rivier doorgerekende alternatief, te weten ± 0,05 m. De 

MHW verlaging in m2 is ongeveer 835 m'. De lokale waterstandsverhoging juist benedenstrooms 

van de maatregel is 10 mm. 

De nevengeul takt aan de bovenstroomse zijde aan in de binnenbocht en de inlaat omvat in 

totaal drie kribvakken. De uitlaat van de nevengeul omvat twee kribvakken waarvan een is 

afgesloten door een strekdam. Zander extra versterking zullen deze kribben de grotere 

snelheden niet zonder schade kwmen weerstaan. 

Het alternatief eco/ogie 
Onderdeel van rlit ;iJtern;;i_tief zijn: 

• De aanleg van een brede meestromende uiterwaard (nevengeulen) tussen jonge oeverwal 

en de oude zomerkade. 

• De overlaat in de inlaat van de nevengeul (3 m + NAP). 

• Het doorsteken oude zomerkade. 

• Het verwijderen van dwarskaden. 

• I-let verondiepen van de zandwinplassen. 

• Het verlagen van het maaiveld in zuidelijk deel. 

• De aanleg hoogwatervrij terrein in oostelijk deel van de uiterwaard. 

• De uitbreiding van water- en moerasgebied van de Kil in oostelijke richting. 
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ALTERNATIEF 

CULTUURHISTORIE 
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Door de aanleg van het hoogwatervrije terrein en de nieuwe zomerkade zal het water

standseffect in dit alternatief voornamelijk worden bepaald door de capaciteit van de 

meestromende uiterwaard tussen de jonge oeverwal en de oude zomerkade. Wat dat betreft 

is deze alternatief vergelijkbaar met het landschappelijke alternatief. Het geulenstelsel voor 

het alternatief ecologie is iets uitgebreider en de geulen worden dieper aangelegd, op een 

niveau van - 2,0 m +NAP. Aan de andere kant is aangegeven dater een brede oeverzone 

wordt aangelegd, waarvan de ruwheid vermoedelijk relatief hoog is. Bovendien wordt in dit 

geval bij de inlaat van het geulenstelsel een overlaat aangelegd op het niveau van 3,0 m + 

NAP. 

Het maximale waterstandseffect van dit alternatief zal in dezelfde orde grootte zijn als het 

landschappelijke alternatief, te weten ± 0,05 m. De MHW verlagi11g in m' is ongeveer 835 m2. 

De lokale waterstandsverhoging juist benedensh·ooms van de maatregel is 10 mm. 

Het cu/tuurhistorisch a/ternatief 

Onderdeel van het cultuurhistorisch alternatief is: 

• De aanleg van een brede meestromende uiterwaard (nevengeulen) tussen jonge oeverwal 

en de oude zomerkade. 

• De uitbreiding van water- en moerasgebied van de Kil in oostelijke richting. 

• Het herstellen van het verkavelingpah·oon in zuidoostelijke dee! van de uiterwaard. 

In het cultuurhistorisch alternatief wordt de plas niet opgevuld. Uit vergelijking van de 

berekeningen van de referentiesituatie met berekeningen waarbij de plassen zijn opgevuld, 

blijkt echter dat dit weinig invloed heeft op de stroomvoerende capaciteit van de 

verlagingen tussen zomerbed en nieuwe zomerkade. Het waterstandseffect van het 

cultuurhistorisch alternatief wordt dan ook volledig bepaald door de mate van vergraven 

van dit deel van de uiterwaard. In dit alternatief wordt in dit dee! van de uiterwaard 

gemiddeld 2,5 m vergraven tot op een niveau van ongeveer 1,5 m +NAP. Bij de instroming 

in de uiterwaard wordt een overlaat aangelegd op 3,0 m +NAP en het hoge deel langs het 

zomerbed blijft in stand. 

Doordat er in dit alternatief significant minder vergraven wordt, zal het maximale water

standseffect kleiner zijn dan de landschappelijke en het ecologie alternatief. Het water

standseffect zal ± 0,03 m zijn. De MHW verlaging in m2 is ongeveer 500 m'. De lokale 

waterstandsverhoging juist benedenstrooms van de maatregel neemt daardoor ook af en zal 

ongeveer 5 mm zijn. 

Het rivierkundig a/ternatief 

ALTERNATIEF RIVIERKUNDE Dit alternatiefbestaat uit de volgende riviertechnisch relevante ingrepen: 

• Het plaatselijk verwijderen van de zomerkade. 

• Het verwijderen (plaatselijk) van de oeverwal. 

• Het verwijderen van de kade rondom de voormalige zandwinplas in het noordwesten 

van de uiterwaard. 

• Het verwijderen van de begroeiing aan de oostzijde van de voormalige zandwinplas in 

het noodwesten van de uiterwaard. 

• Het verlagen van een deel van de uiterwaard met 3 meter. 

• De aanleg van een nevengeul. 

• Het verwijderen van rivierkundige obstakels als bijvoorbeeld rasters en hekwerken. 

• Het verwijderen van alle hoog opgaande begroeiing dwars op het stroomprofiel van de 

rivier. 
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NATUURALTERNATIEF 

ZONDER 

\/vATERSTANDVERHOGEND 

EFFECT 
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Het waterstandseffect van dit altematief wordt bepaald op basis van de berekening die is 

uitgevoerd in het kader van de PKB. In deze berekening is het rivierkundig alternatief 

gesd1eme:iti~eerd volgens de schets uit de startnotitie met ais erug verschil dat in het gebied 

tussen de nevengeul en de nieuw aan te leggen kade niet vergraven is en geen moeras is 

gepland, maar landbouw. Het deel tussen de nevengeul en de rivier is aangelegd op 4,0 m + 

NAP. De nieuwe zomerkade is aangelegd op circa 6,30 men het niveau van de nevengeul in 

dit plan ligt op 0,40 m. De kades bij de in- en uitlaat van de nevengeul zijn volledig 

verwijderd. Dit plan levert een waterstandsdaling van 0,06 mop. 

In het rivierkundig altematief zoals deze nu beschouwd wordt, wordt in aanvulling op het 

al doorgerekende altematief nog verder vergraven in het deel tussen de nevengeul en de 

n.ieuwe kade. De geul wordt aangelegd op een niveau van -2,0 m + NAP en in de inlaat van 

de geul wordt een overlaat op een niveau van 3,0 m +NAP aangelegd. 

De extra capaciteit van de nevengeul zal door de aanwezigheid van deze overlaat niet 

volledig worden benut, maar naarmate de waterstanden stijgen zal ook hier de invloed van 

deze overlaat minder duidelijk merkbaar zijn. Daarom zal het maximale waterstandseffect 

van dit alternatief in dezelfde orde grootte zijn als het voor de PKB Ruimte voor de Rivier 

doorgerekende alternatief, te weten ± 0,05 m. De MHW verlaging in m' is ongeveer 835 m'. 

De lokale waterstandsverhoging juist benedenstrooms van de maatregel is 10 mm. 

Het economisch a/ternatief 

Onderdeel van het economisch alternatief is: 

• De uitbreiding van de oorspronl<elijke zandwinplas in bovenstroomse richting met 

aansluiting op de riv.ier door middel van een overlaat. 

• De aanleg van een nieuwe zomerkade. 

In het economisch alternatief wordt het volledige gebied tussen de zomerkade en de rivier 

afgegraven tot op -15,0 m +NAP. Vanwege deze grote diepte zal de plas aan de boven

stroomse zijde niet worden aangesloten op de r.ivier. Dit betekent dat dit deel tijdens 

hoogwater niet direct gaat meestromen. Wel wordt de weerstand tijdens hoogwater sterk 

verminderd, omdat in de plas geen vegetatie aanwezig is. Gesteld wordt dat de kade aan de 

bovensh·oomse zijde vooralsnog op 6,75 m +NAP blijft liggen in verb and met het voor

komen van ongewenste morfologische effecten. 

In deze vorm zal hct mu.ximale waterstandseffect van dit alternatief in de urde grootte zijn 

van± 0,02 m. De MHW verlaging in m' is ongeveer 500 m'. De lokale waterstandsverhoging 

juist benedenstrooms van de maatregel is minder dan 5 mm. 

Het natuuraiternatief zonder waterstandverhogend effect 

• Aanleg van een strang die aan de benedensh·oomse zijde is aangetakt. 

• Verlaging van het gebied tussen oeverwal en zomerkade met aanleg van natuurlijk grasland. 

• Verwijderen van dwarskaden. 

• Verondiepen zandwinplassen. 

• K~dc aan bovensh·oornse zijde w-ord t ove1 ee1-L 1e11gle van twee kribvakken veriaagd tot 

op 4,0 m +NAP. 

• Bestaande zomerkade blijft liggen. 

• Maaiveldverlaging in zuidelijk deel. 

• Aanleg hoogwatervrij terrein in oostelijk deel van de uiterwaard. 

• Uitbreiding van water- en moerasgebied van de Kil in oostelijke richting. 
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R2- MORFOLOGIE 

MER HERINRICHTING HURWENEN~CHE UITERWAARD I 

Dit alternatief komt qua inrichting sterk overeen met het alternatief ecologie. Dit betekent 

dat het waterstandseffect in dit alternatief voornamelijk wordt bepaald door de capaciteit 

van het gebied tussen de oeverwal en de zomerkade. De strang takt slechts aan de beneden

stroomse zijde aan en zal dan ook niet meestromen. Het bovenstroomse deel van het gebied 

wordt verlaagd, maar zal tegelijkertijd relatief ruw worden door de vegetatie die hier 

ontstaat en door de wilgen die zullen ontstaan rondom de strang. Door het verlagen van de 

kade aan de bovenstroomse zijde van de uiterwaard zal er echter wel in beperkte mate meer 

water door de uiterwaard gaan stromen, waardoor de waterstand enigszins kan zakken. De 

waterstandsdaling zal echter beperkt blijven tot orde grootte 0,01 m, zodat het alternatief 

beschouwd kan worden als een MHW neutraal alternatief. 

R2 - Morfologie 

Het /andschappe/ijk alternatief 

ALTERNATIEF LAND SCHAP Uitgaande van een verlaging van het niveau van instroming naar het winterbed tot 3 m + 
NAP wordt met de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,5 m verwacht in 

het zomerbed tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het sterkst merkbaar op km 

929.3 aan de linkeroever ter hoogte van inlaat. 

Tabel 16.4 

Uiterwaardsedi mentatie 

Alternatief landschap 

Bij een inlaathoogte van 3 m +NAP is de geul circa 100 dagen stroomvoerend. Doordat de 

geul aftakt in de binnenbocht van het zomerbed zal er relatief veel sediment worden 

meegevoerd vanuit het zomerbed. Omdat in dit alternatief de verhouding van de lengte van 

de geul en de lengte van het zomerbed ongeveer gelijk is, wordt verwacht dat erosie (door 

"bochtafsnijding") geen grote rol zal spelen. De geul zal naar verwachting een geleidelijke 

aanzanding vertonen. 

In combinatie met aftakking van de geul tussen km 929 en 930 zal instroming onder een 

kleine hoek plaatsvinden. Speciale aandacht moet word en geschonken aan ( oever-) erosie 

ter plaatse van de instroming. Vooral de stroomopwaartse punt van het nieuwe eiland 

(tussen geul en zomerbed) zal verdedigd moeten worden. 

Om te voorkomen dat de nieuwe zomerkade ten zuiden van de geul met een hoogte van 6 

m +NAP instabiel wordt en schade kan optreden, is het belangrijk dat voldoende afstand 

wordt aangehouden tussen geul en kade. De nieuwe kade grenst aan de buitenbocht van de 

geul en zou kunnen worden bedreigd door oevererosie die in deze bocht kan ontstaan. Het 

hoogteverschil tussen bodem geul en kruin van de kade bedraagt circa 8 m (de bodem van 

de geul ligt op circa -2 m + NAP, maar zal in de buitenbocht wat dieper komen te liggen 

door bochterosie). Een afstand van minimaal 50 m wordt aangehouden als marge om 

negatieve effecten te voorkomen. 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief de geulen), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 3 m +NAP). 

Referentiesituatie 

Het landschappelijk a lternatief "Netto" sedimentatie 10 

De tijdens hoogwater relatief grate morfologische veranderingen ter plaatse van de in- en 

uitstroom van de Hurwenensche uitwaard kunnen leiden tot het ontstaan van zandbanken 

die zich Iangzaam stroomafwaarts verplaatsen. 
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ALTERNATIEF ECOLOGIE 

T;ibel 16.5 

Uiterwaard sedimentatie 

Alternatief Ecologie 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

Mogelijke verondiepingen van meer dan 0,1 m kunnen daardoor optreden op het beneden

strooms gelegen traject (omgeving Zaltbommel). 

Het alternatief eco/ogie 
Uitgaande van een verlaging van het niveau van instroming naar het winterbed tot 3 m + 

NAP wordt met de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,6 m verwacht in 

het zomerbed tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het sterkst merkbaar op km 

929.3 (aan de linkeroever ter hoogte van inlaat). 

Bij een inlaathoogte van 3 m + NAP is de geul circa 100 dagen stroomvoerend. Doordat de 

geul aftakt m de binnenbocht van het zomerbed zal er relatief veel sediment worden 

meegevoerd vanuit het zomerbed. Omdat in dit alternatief de verhouding van de lengte van 

de geul en de lengte van het zomerbed kleiner is dan 1 is wordt verwacht dat erosie (door 

"bochtafsnijding") een rol kan spelen. 

De geul bestaat uit een aantal vertakkingen met een aantal splitsingen en samenvloeiingen. 

Rekening moet worden gehouden met instabiliteit van splitsingen waarbij in de loop van de 

tijd een van de takken verzandt en de overige tak de hoofdgeul wordt. Bijvoorbeeld ter 

plaatse van een eiland in de geul zal, mede afhankelijk van de grootte en hydraulische 

weerstand, de langste tak meestal verzanden. 

Op basis van de combinatie van bovengenoemde potentiele erosie en sedimentatie gedrag 

wordt verwacht dat in het bovenstroomse (oostelijke) deel van de geul en de secundaire 

geulen aanzanding zal oph·eden, en met name in de stroomafwaartse helft en de hoofdgeul 

enige erosie. 

In combinatie met aftakking van de geul tussen km 929 en 930 zal instroming onder een 

geringe hoek plaatsvinden. Speciale aandacht moet worden geschonken aan (oever-) erosie 

ter plaatse van de instroming. Vooral de stroomopwaartse punt van het nieuwe eiland 

(h1ssen geul en zomerbed) zal verdedigd moeten worden. 

Door de grote dynamiek is sprake van een negatief effect op de morfologische stabiliteit van de 

geulen . 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief de geulen), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 3 rn +NAP). 

Het natuur alternatief "Netto "sedimentatie 

De tijdens hoogwater relatief grote morfologische veranderingen ter plaatse van de in- en 

uitstroom van de Hurwenensche uitwaard kun..'1en leiden tot het ontstaan van zandbanken 

die zich langzaam stroomafwaarts verplaatsen. Mogelijke verondiepingen van meer dan 0,1 

m kunnen daardoor optreden op het benedenstrooms gelegen traject (omgeving Zalt

bommel). 
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CULTUURHISTORIE 

Tabel 16.6 

Uiterwaardsedi me ntati e 

Alternatief Cultuurhistorie 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARD I 

Het cultuurhistorisch altematief 

Uitgaande van een verlaging van het niveau van instroming naar het winterbed tot 3 m + 

NAP wordt met de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,4 m verwacht in 

het zomerbed tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het sterkst merkbaar op km 

929.3 (aan de linkeroever ter hoogte van inlaat). 

Bij het alternatief cultuurhistorie is het winterbed verlaagd tot circa 1,5 m +NAP waarbij 

een brede geul ontstaat die circa 300 dagen per jaar water bevat. Bij een bovenstroomse 

inlaathoogte van 3 m +NAP is de geul circa 100 dagen stroomvoerend (de rest van het jaar 

is de geul slechts eenzijdig aangetakt aan het zomerbed). Door het handhaven van de diepe 

plas (weinig stromingsweerstand) en de kortere lengte van de geul ten opzichte van het 

zomerbed, zal erosie kunnen optreden van de geul. Hoewel het aanbod van sediment uit het 

zomerbed, door aftakking in de binnenbocht van de Waal, relatief groot is, is het onzeker of 

netto erosie of sedimentatie zal optreden. 

In combinatie met aftakking van de geul tussen km 929 en 930 zal instroming onder een 

geringe hoek plaatsvinden. Speciale aandacht moet worden geschonken aan (oever-)erosie 

ter plaatse van de instroming. Vooral de stroomopwaartse punt van het nieuwe eiland 

(tussen geul en zomerbed) zal verdedigd moeten worden. 

Door de toenarne van de morfodynamiek in de geulen scoort het cultuurhistorisch 

alternatief voor de nwrfolagische stabiliteit van de geulen negatief (-). 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief de geulen), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 3 m +NAP). 

Het cultuurhistorisch alternatief "Netto" sedimentatie 

De tijdens hoogwater relatief grote morfologische veranderingen ter plaatse van de in- en 

uitstroom van de Hurwenensche uitwaard kunnen leiden tot het ontstaan van zandbanken 

die zich langzaarn stroornafwaarts verplaatsen. Mogelijke verondiepingen van rneer dan 0,1 

m kunnen daardoor optreden op het benedenstrooms gelegen traject ( omgeving Zalt

bommel). 

Het rivierkundig alternatief 

ALTERNATIEF RIVIERKUNDE Uitgaande van een verlaging van het niveau van instroming naar het winterbed tot 3 m + 

NAP wordt met de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,6 m verwacht in 

het zomerbed tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het sterkst rnerkbaar op km 

929.3 (aan de linkeroever ter hoogte van inlaat). 

Bij een inlaathoogte van 3 m +NAP is de geul circa 100 dagen stroomvoerend. Doordat de 

geul aftakt in de binnenbocht van het zomerbed zal er relatief veel sediment worden 

meegevoerd vanuit het zomerbed. Omdat in dit alternatief de verhouding van de lengte van 

de geul en de lengte van het zomerbed kleiner is dan 1, mede versterkt door handhaving 

van de diepe plas, is wordt verwacht dat erosie (door "bochtafsnijding") een rol kan spelen. 
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Tabel 16.7 

Uiterwaa rdsedi me ntatie 

Alternatief Rivierkunde 

ALTERNATIEF ECONOMIE 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARDI 

Het is onzeker of deze pracessen leiden tot netto aanzanding of erasie van de geul. Het 

rivierkundig alternatief scoort hierdoor voor de morfologische stabiliteit van de geulen negatief 

(-). 

In combinatie met aftakking van de geul tussen km 929 en 930 zal instroming onder een 

geringe hoek plaatsvinden. Speciale aandacht moet word en geschonken aan ( oever-) erasie 

ter plaatse van de instroming. Vooral de stroomopwaartse punt van het nieuwe eiland 

(tussen geul en zomerbed) zal verdedigd moeten warden. 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief dP gel1len), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 3 m +NAP). De toename van de 

sedimentatie door de realisatie van het rivierkundig alternatief is negatief beoordeeld (-). 

Het rivierkundig alternatief "Netto" sedimentatie 

De tijdens hoogwater relatief grate morfologische veranderingen ter plaatse van de in- en 

uitstroom van de Hurwenensche uitwaard kwmen leiden tot het ontstaan van zandbanken 

die zich langzaam stroomafwaarts verplaatsen. Mogelijke verondiepingen van meer dan 0,1 

m kunnen daardoor optreden op het benedenstraoms gelegen traject (omgeving Zalt

bommel). Het effect op de grote morfologische veranderingen is daaram negatief (-). 

Het economisch a/ternatief 

Uitgaande van een handhaving van het niveau van instraming naar het winterbed tot 6,75 

m +NAP wordt met de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,1 m verwacht 

in het zomerbed tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het slerkst merkbaar op 

km 929.3 (aan de linkeroever ter hoogte van inlaat). 

Bij een inlaathoogte van 6,75 m +NAP is de geul gemiddeld circa 2 a 3 dagen stroom

voerend. Doordat de geul aftakt in de binnenbocht van het zomerbed zal er dan relatief veel 

sediment warden meegevoerd vanuit het zomerbed, maar omdat dit met een relatief !age 

frequentie optreedt is het effect gering (zie subcriterium uiterwaardsedimentatie). 

Omdat in dit alternatief de verhouding van de lengte van de gpu] Pn rle lengte van het 

zomerbed kleiner is clan 1, mede versterkt door vorming van een diepe plas, wordt 

verwacht dat erosie (door "bochtafsnijding") een rol kan spelen random de inlaat. Het is 

belangrijk dat wordt voorkomen dat de inlaat doorbreekt, en de geul de ral van het 

zomerbed kan overnemen. Door de grate diepte van de geul ten opzichte V<m het zomerbed 

(zomerbedbodem gemiddeld op -3 rn +NAP) is dit een situatie die zal vvorden voorkomen 

door handhaving een voldoende brede onverlaagde zone waaraver het water van zornerbed 

naar geul stroomt. De overgang naar de geul wordt daarbij met een zeer geleidelijk talud 

uitgevoerd. F.en steil talud kan aanleiding geven tot terugsclu·ijdende erosie. Door het 

gebrek aan morfodynamiek komt het economisch alternatief sterk overeen met de 

referentiesituatie en scoort neutraal voor de bei:nvloeding van de morfologische stabiliteit van 

de geulen (0). 
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Tabel 16.8 

U iterwa a rdsedime ntatie 

Alternatief Economie 

MER HERINRICHTING HURWENENSCHE UITERWAARol 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief de geulen), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 6,75 m +NAP). 

Het economisch alternatief "Netto"sedimentatie 0,7 

Omdat de morfologische effecten ter plaatse van Hurwenen gering zijn, wordt verwacht dat 

de morfologische veranderingen niet leiden tot het ontstaan van ondieptes op het stroorn

afwaartse traject. 

Het natuuralternatief zonder waterstandverhogend effect 

NATUURALTERNATIEF Hoewel het plan bij MHW omstandigheden geen grote waterstandsdaling oplevert, zal door 

ZONDER een verlaagde inlaat naar het winterbed wel frequenter water naar het winterbed stromen 

WATERSTANDVERHOGEND dan in de huidige situatie. Gemiddeld in de tijd zal hierdoor plaatselijk minder afvoer door 

EFFECT het zomerbed optreden, hetgeen leidt tot een aanzanding in het zomerbed. Uitgaande van 

een verlaging van het niveau van instroming naar het winterbed tot 4 m +NAP wordt met 

de vuistregels een breedtegemiddelde aanzanding van 0,2 m verwacht in het zomerbed 

tussen km 929 en 932. De ondiepte is het eerst en het sterkst rnerkbaar op km 929.3 (aan de 

linkeroever ter hoogte van inlaat). 

label 16.9 

Uiterwaard sedimentatie 

Alternatief Natuur zonder 

waterstandverhogend effect 

Bij een inlaathoogte van 4 rn +NAP is het winterbed circa 40 dagen stroomvoerend. 

Doordat de stroming naar het winterbed aftakt in de binnenbocht van het zomerbed zal er 

relatief veel sediment worden meegevoerd vanuit het zornerbed. Orndat in dit alternatief de 

verhouding van de lengte van de geul (of combinatie van de strang en het vergraven deel 

van de uiterwaard) en de lengte van het zomerbed kleiner is dan 1 is wordt verwacht dat 

erosie (door "bochtafsnijding") een rol kan spelen, mits dit effect niet gecompenseerd wordt 

door een grotere ruwheid van de verlaagde uiterwaard. De geul in het alternatief wordt 

uitgevoerd als een eenzijdig aan het zomerbed aangekoppelde strang, waarbij onder 

gerniddelde omstandigheden de uitwisseling van water en sediment alleen vanaf de 

benedenstroomse zijde kan plaatsvinden. De combinatie van het iets verhoogde aanbod van 

sediment en de geringe potentiele erosie die tijdens hoogwaters zal optreden leidt ertoe dat 

de geulen (strangen) naar verwachting netto slechts een geringe dynarniek zullen vertonen. 

Door deze beperkte dynamiek is sprake van een neutraal beoordeeld effect op de 

morfologische stabiliteit van de geulen . 

De resultaten van de berekening voor sedimentatie in het winterbed (inclusief de geulen), en 

de vergelijking met de huidige situatie is gepresenteerd in onderstaande tabel (gebaseerd op 

een hoogte van instroming naar de uiterwaard van 4 m +NAP). 

Sedimentatie (mm(jaar) 

Referentiesitu a tie "Netto"sedimentatie 2 

Het natuur alternatief met "Netto"sedimentatie 4 
gelijkblijvende waterstand 

Orndat de morfologische effecten ter plaatse van Hurwenen gering zijn, wordt verwacht dat 

de morfologische veranderingen niet leiden tot het ontstaan van ondieptes op het stroom

afwaartse traject. 
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1 INLEIDING 

1.1 lnrichtingsplan Hurwenense uiterwaard 

Dienst Landelijk Gebied {DLG) heeft Royal Haskoning 26 mei 2004 opdracht verleend 
(kenmerk: DLGGE/04/39818) voor het uitvoeren van een geohydrologische studie ten 
behoeve van de m.e.r.-procedure voor het inrichtingsplan Hurwenense uiterwaard. De 
Hurwenense uiterwaard is gelegen aan de zuidoever van de Waal, ten oosten van 
Zaltbommel en beslaat een oppervlak van 430 hectare {figuur 1 ). 

Figuur 1 : Ligging van het plangebied 

De uiterwaard valt binnen de grenzen van de Landinrichting Fort Sint Andries dat 
ontwikkeld wordt als grootschalig natuurlijk rivierenlandschap. Voor de Hurwenense 
uiterwaard is een inrichtingsvisie opgesteld met daarin de volgende punten: 
• Ontwikkelen en versterken moeras/dras vegetatie in het zuidwestelijk deel; 
• Natuurontwikkeling gecombineerd mat riviervarruimende maatregelen in het 

noordelijk deel; 
• Een landbouwkundige beheersfunctie voor het zuidoostelijk deel. 

De inrichtingsvisie wordt uitgewerkt tot een inrichtingsplan waarvoor een m.e.r.
procedure wordt gevolgd. Dit rapport fungeert als achtergronddocument bij het MER
rapport. 
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1.2 Doel van de studie 

Een gewijzigde inrichting van de Hurwenense Uiterwaard kan geohydrologische effecten 
in het binnen- en buitendijkse gebied tot gevolg hebben. De werkzaamheden in deze 
studie hebben tot doel om die geohydrologische effecten op de uiterwaarden en de 
omliggende binnendijkse gebieden inzichtelijk te maken: 

• Toekomstige grondwaterstanden (freatisch + eerste wateNoerend pakket); 
• Toekomstige grondwaterflux (kwel of wegzijging) onder de dijk door naar het 

binnendijkse oppervlaktewatersysteem of de uiterwaard (respectievelijk: winter 
en zomerperiode). 

Bovenstaande effecten warden in beeld gebracht om de alternatieven in de m.e.r. te 
kunnen toetsen. 

1.3 Leeswijzer 

De tekst van dit rapport heeft de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 treft u een 
geohydrologische systeem beschrijving, waarin de relevante geohydrologische relaties 
en kenmerken in het projectgebied warden behandeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 
het geohydrologische model beschreven, waarin wordt uitgelegd hoe het model tot 
stand is gekomen en welke situaties er zijn doorgerekend. In hoofdstuk 4 staan de 
modeluitkomsten van de huidige situatie beschreven. De effecten van de twee 
inrichtingsalternatieven warden in de twee volgende hoofdstukken (5 en 6) beschreven. 
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, warden de effecten van de twee 
inrichtingsalternatieven naast elkaar gezet in een overzichtelijke tabel. Lezers die snel 
een overzicht willen van de geohydrologische effecten, kunnen zich beperken tot het 
lezen van hoofdstuk 7. 
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2 GEOHYDROLOGISCHE BESCHRIJVING VAN HET PROJECTGEBIED 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste geohydrologische 
processen die door de herinrichting van de uiterwaard warden be'invloed. Een goed 
inzicht van deze processen helpt ans bij de beoordeling van de effecten die later in dit 
rapport warden gepresenteerd. In bijlage 1 is een algemene geohydrologische 
beschrijving van het watersysteem opgenomen. 

Voor de beschrijving van de geohydrologische processen is gebruik gemaakt van: 
• De Grondwaterkaart (TNO, juli 1974); 
• De Geohydrologische beschrijving van Provincie Gelderland (TNO & Provincie 

Gelderland, februari 1984); 
• De zanddieptekaart (Berendsen, H.J.A., E.L.J.H. Faessen, A.W. Hesselink & 

H. Kempen, 2001. Zand in banen -Zanddiepte kaart van het Gelders 
Rivierengebied met inbegrip van de uiterwaarden, Arnhem: Provincie Gelderland); 

• De Wateratlas van de Provincie Gelderland (www.gelderland.nl). 

2.2 lnvloed van de Waal op het watervoerende pakket 

De Waal en de Maas hebben een grate invloed op de grondwaterstanden en dus ook de 
grondwaterstroming in het gebied. Gedurende gemiddelde en lage waterstanden op de 
rivieren, draineren de rivieren het watervoerende pakket. Dit leidt tot lagere stijghoogten 
in dit pakket. Binnendijks warden, door aanvoer van water via de sloten, de 
grondwaterstanden zo goed mogelijk op peil gehouden. In deze perioden is er 
overwegend wegzijging in het gebied. 

zomerkade rivierpeil stijghoogte wvp1 winterdijk 

grondwaterstand 

---------
------- --·:.::::::::::::.;,""'11Cr. 

Waal zandwinput 

1 e watervoerend pakket 

Figuur 2: Functioneren van het watersysteem bij hoog water op de Waal 
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Daar tegenover staan de hoogwatergolven die regelmatig door de rivier warden 
afgevoerd. In deze situaties is het peil op de rivier veel hoger dan het peil in de 
binnendijkse polders1

• Vaak zijn de uiterwaarden geheel of gedeeltelijk geinundeerd2
• 

Op plekken waar de deklaag is doorsneden (bijv. in klei- en zandwinputten in de 
uiterwaarden) staat de rivier in contact met het eerste watervoerend pakket (figuur 2). 
De stijghoogte in het watervoerend pakket kan hierdoor plaatselijk tot het rivierpeil 
toenemen. De horizontals weerstand in dit pakket is gering, waardoor de stijghoogte 
binnendijks slechts langzaam afneemt. In een brede zone achter de dijk (tot enkele 
honderden meters) is de stijghoogte in het watervoerende pakket hoger dan het 
gehandhaafde polderpeil. Dit leidt tot kwel, waardoor de sloten3 veel water moeten 
afvoeren. 

2.3 Opbouw van de deklaag 

Zoals hierboven is genoemd, is de weerstand van de deklaag in de uiterwaarden een 
bepalende factor voor de kwel in het binnendijkse gebied. De weerstand van de deklaag 
is afhankelijk van een aantal factoren: 
• De ligging van zandbanen binnen- en buitendijks; 
• Klei- en zandwinning in de uiterwaarden. 

In de Hurwenense Uiterwaarden zijn beide factoren van belang om te bepalen wat de 
dikte van de aanwezige kleilaag is. De kleilaag bepaalt namelijk hoeveel weerstand de 
deklaag heeft. In de bijlage 3 wordt uitgebreider ingegaan op hoe groat die weerstand is 
bij een bepaalde kleidikte. 

Zandbanen 
Figuur 3 is een uitsnede van de zanddiepte kaart gemaakt binnen het project gebied. In 
het binnendijkse gebied geven de rode en gele kleuren binnendijks de zandbanen aan 
(weinig deklaag weerstand), de groene en blauwe kleuren de komgronden (veel deklaag 
weerstand). In de uiterwaarden geven de donkere bruine kleuren de oude bedding en 
de strangen aan. De licht bruine kleuren geven een indicatie van de dikte van de klei die 
in de uiterwaarden is afgezet. 

1 Binnendijks wordt de grondwaterstand beheerst door handhaving van het peil in sloten en 
drains. 
2 lndien in de uiterwaarden een zomerpolder is gelegen (zoals in de Hurwenense 
Uiterwaard), dient het rivierpeil hoger te zijn dan de kade om de zomerpolder voordat de 
zomerpolder inundeert. De inundatie is daardoor minder frequent. 
3 De sloten in het gebied zijn ruim gedimensioneerd, zodat in het voorjaar tijdens nachtvorst 
voldoende water kan warden aangevoerd ten behoeve van vorstbestrijding. 
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Figuur 3: Zandbanenkaart van het projectgebied (bran: Zand in banen, Provincie 
Gelderland) 

Figuur 4: Overzicht ontkleiingen Hurwenense Uiterwaard (bron: Arcadis) 
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Uit figuur 4 blijkt dat de ontkleiing voornamelijk in het oostelijk deel van de uiterwaard 
heeft plaatsgevonden. Over het algemeen is op deze percelen alle klei uit de bodem 
gewonnen. Slechts in enkele van de percelen is nog een dunne klei laag achtergebleven 
of is niet over het gehele oppervlak van het perceel ontkleid. In de bijlage 2 is een 
overzicht gegeven welke percelen geheel en welke gedeeltelijk ontkleid zijn. 

2.4 Verspreiding van verontreinigingen 

In de omgeving van het projectgebied bevinden zich een aantal verdachte gebieden 
(oranje) en verontreinigde gebieden (rood). Het terrein van de steenfabriek in het oosten 
van de Hurwenense Uiterwaard is onder andere een verontreinigde locatie (figuur 5). 

.• 

E-
~f · . -'""-"'' 

~ • I 
~ 
1; 

' •. 
' - ~ • 

• 
~ . . 

)~. 
i: 
(I 

·· · .. 

I 

,,,.:=; .... 

• 

~ .,. Bodemverontralnlglng looafies 

-7 

verdachl 

• 8odemverontre1nig1ng locatles 
verontrelnigd 

Bodemveronlreiniglng gebleden 
verdacht 

- Bodemverontre1nig1ng gebi@den 
verontre1n1gd 

Figuur 5: Verdachte en verontreinigde bodemlocaties in het projectgebied (Bron: 
Wateratlas Provincie Gelderland) 

Als gevolg van grondwaterstroming kan verspreiding van de bodemverontreiniging 
plaatsvinden. De mate van verspreiding is afhankelijk van een aantal factoren 
waaronder de doorlatendheid van de bodem, de grondwaterstroming en de mate van 
kwel of infiltratie. In kwelgebieden kan er sprake zijn van verspreiding van de 
bodemverontreinigingen naar het oppervlaktewater. De effecten van de ingreep op de 
verspreiding van de bodemverontreinigingen zijn in deze rapportage in beeld gebracht. 

2.5 Grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden 

Het projectgebied grenst aan het grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied 
Velddriel (figuur 6). Het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied hebben 
in het (water)beleid een speciale beschermde status gekregen vanwege het belang van 
drinkwaterwinning. Het water wordt uit het eerste watervoerende pakket onttrokken. 

9P5091.AO/H003iAPORiDHEN/Nijm 

10 mei 2005 - 6 -

Geohydrologisch onderzoek Hurwenen 

Definitief eindrapport 



-,/-

DOD _a• P-
a a c 

aoY.IU HAIKONING 

,, •' Borlngsvrlje ~ gond'W'rter 

- Grondwidarbeschermingstgabied 

- WaterW1ngeb1eden 

Figuur 6: Grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied Velddriel (Bron: 
Wateratlas Provincie Gelderland) 
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Dit hoofdstuk gaat over het instrument dat is gebruikt voor het berekenen van de 
hydrologisch effecten, het grondwatermodel. We geven hierin puntsgewijs aan hoe het 
grondwatermodel tot stand is gekomen en welke berekeningen ermee zijn uitgevoerd. 
Per berekening wordt aangegeven welke uitgangspunten daarbij zijn gehanteerd. In de 
volgende hoofdstukken is het dan duidelijk in welk opzicht de gepresenteerde 
berekeningen van elkaar verschillen. Tenslotte wordt uitgelegd wat de consequenties 
zijn voor de keuze de berekeningen stationair uit te voeren. 

3.2 Hoe is het model tot stand gekomen? 

De geohydrologische modellering is conform de kwaliteitsnorm NEN 6260, "modellen in 
het waterbeheer", uitgevoerd. Hierdoor is de modellering controleerbaar en 
reproduceerbaar. Voordat het model rekenklaar is zijn daar een aantal stappen aan 
vooraf gegaan. Het modelproces heeft er voor deze studie als volgt uitgezien: 

1 . Het opstellen van een conceptueel model; 
2. lmplementatie van het conceptuele model in het softwarepakket Triwaco; 
3. IJking van het grondwatermodel; 
4. Vaststellen van het basismodel; 
5. Het bouwen van de scenario's (variaties op het basismodel). 

De beschreven stappen zijn toegelicht in bijlage 3. 

3.3 Wat is er berekend? 

Huidige situatie en m.e.r. alternatieven 
Met het grondwatermodel worden de volgende drie verschillende varianten berekend: 
• De huidige situatie (figuur 1 ); 
• Het m.e.r. alternatief MMA 1, dit is de voorkeursvariant {figuur 7); 
• Het m.e.r. alternatief MMA2 (figuur 7). 

Figuur 7: Overzicht van de verschillen tussen het alternatief MMA 1 {links) en MMA2 
(rechts) 
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De beide m.e.r. alternatieven zijn ten zuiden van de nieuwe zomerkade aan elkaar 
gelijk. De alternatieven verschillen onderling in de uitvoering van de nevengeul. Ten 
opzichte van de huidige situatie worden het MMA1 en MMA2 op de volgende punten 
aangepast: 
• Verlenging van de Kil in noordelijke richting; 
• De nevengeulen ten noorden van de zomerkade; 
• De ligging en het peilbeheer van de zomerpolder. 

Scenario's 
Met het grondwatermodel zijn voor de huidige situatie en de twee m.e.r. alternatieven 
vier scenario's doorgerekend. Hieronder worden de scenario's kart besproken en 
aangegeven op welke punten zij van elkaar verschillen. 
• Gemiddelde winter: Waalpeil van 2,74 m+NAP bij rkm 932, zoals deze voor een 

gemiddelde winterafvoer is bepaald + gemiddeld winterneerslagoverschot4
; 

• Gemiddelde zomer: Waalpeil van 2, 11 m+NAP bij rkm 932, zeals deze voor een 
gemiddelde zomerafvoer is bepaald + gemiddeld zomerneerslagoverschot5

; 

• T = 10 winter: De eenmaal per 10 jaar voorkomende hoogwatersituatie welke is 
bepaald op een waterstand van 7,29 m+NAP bij Waal km 932 + gemiddeld 
winterneerslagoverschot. In dit scenario is de gehele uiterwaard ge'inundeerd. Met 
dit scenario warden de effecten op de kwel naar het binnendijkse gebied zichtbaar 
gemaakt; 

• T = 1 O zomer: De eenmaal per 1 O jaar voorkomende laagwatersituatie, we Ike is 
bepaald op een waterstand van 0,47 m+NAP bij Waal km 932 + gemiddeld 
zomerneerslagoverschot. Met dit scenario warden de effecten op de wegzijging en 
infiltratie in het binnendijkse gebied zichtbaar gemaakt. 

Stationair 
Alie berekeningen met het model zijn stationair. De berekende scenario's zijn als het 
ware "eeuwig durend", terwijl in werkelijkheid langs de rivier de hydrologische situatie 
geen twee dagen hetzelfde is. Dit betekent dat met name voor de T =10 winter- en 
zomersituatie er een overschatting wordt gemaakt van de berekende effecten. De 
verwachte, hydrologische etfecten van de alternatieven zijn echter klein , zodat gekozen 
is voor de inzet van een stationair grondwatermodel boven een relatief zwaar dynamisch 
(tijdafhankelijk) grondwatermodel. 

Bij de keuze van de modelscenario's is reeds rekening gehouden met de overschatting 
van de etfecten door geen extreme situaties door te rekenen. Een extreme situatie komt 
slechts zelden voor) waardoor het ueeu\AJig durend" aanhcuden van esn dergelijke 
situatie te ver van de realiteit af komt te liggen. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat 
de berekende effecten door de (extreme) overschatting moeilijk te interpreteren zijn. 

4 Gemiddeld winterneerslagoverschot is 70% van het jaarlijks neerslagoverschot. 
5 Gemiddeld zomerneerslagoverschot is 30% van het jaarlijks neerslagoverschot. 
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In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van de berekeningen van de huidige situatie. Deze 
zijn belang omdat in hoofdstuk 5 en 6 van het rapport de hydrologische effecten van de 
alternatieven van de m.e.r. ten opzichte van de huidige situatie warden gepresenteerd. 

Het hoofdstuk hebben we verdeeld in vijf paragrafen. In de eerste paragraaf hebben we 
kart aangegeven hoe we de belangrijkste (geo-)hydrologische aspecten, zoals deze in 
hoofdstuk 2 zijn genoemd, in het grondwatermodel hebben in gebracht. De overige vier 
paragrafen beschrijven de huidige hydrologische situatie aan de hand van de vier 
scenario's zoals deze in paragraaf 3.3 zijn beschreven. Per scenario wordt de situatie 
van de grondwaterstanden en stijghoogten en de kwel en infiltratie beschreven aan de 
hand van figuren. De grondwaterstanden warden in dit hoofdstuk ten opzichte van NAP 
weergegeven. In bijlage 4 treft u oak figuren van de grondwaterstanden ten opzichte van 
maaiveld. 

4.2 Beschrijving van de huidige situatie 

Weerntand deklaag (dag] 
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Figuur 8: Weerstand van deklaag in de huidige situatie 

Deklaagweerstand 
Figuur 8 toont de weerstand van de deklaag zoals deze in het grondwatermodel is 
gebruikt voor de huidige situatie. Met name langs de dijk is nog maar weinig 
deklaagweerstand aanwezig. De locaties met weinig weerstand (blauwe kleur) komen 
daar duidelijk naar voren. In het oostelijk deel van de uiterwaarden is dit voornamelijk 
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het gevolg van ontkleiing. Aan de westzijde ligt de Kil en een zandbaan (zie paragraaf 
2.3). Doordat er zo weinig deklaagweerstand in de uiterwaarden is, is het binnendijkse 
gebied gevoelig voor kwel in perioden dat de gehele uiterwaarden ge'inundeerd zijn. Het 
binnendijkse gebied aan de westzijde van de uiterwaard {groene en blauwe kleur) is zelf 
zeer kwel gevoelig, omdat hier ook aan de binnendijkse zijde de weerstand van de 
deklaag klein is. 

Zomerpolder 
In de uiterwaard ligt een zomerkade van circa 6,00 m+NAP. Daarachter bevindt zich de 
zomerpolder. De zomerpolder inundeert alleen als de Waalpeilen hoger zijn dan 6,00 
m+NAP. Bij lagere Waalpeilen wordt de zomerpolder bemalen, waarbij de zomerpolder 
telkens tot een peil van 2,40 m+NAP wordt leeggemalen6

. 

Voor de gepresenteerde berekeningen in dit rapport is alleen in de T =1 O winterscenario 
de zomerpolder geinundeerd. In de overige scenario's wordt voor de huidige situatie 
een pail van 2,40 m+NAP in de zomerpolder aangehouden. 

4.3 Gemlddelde winter 
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Figuur 9: Grondwaterstanden en stijghoogten in de Hurwenense Uiterwaard in een gemiddelde 
wintersituatie 

6 Voor een beschrijving van het exacte peilbeheer verwijzen we u naar het rapport 
Natuurontwikkeling en Waterbeheer in de Hurwenense Uiterwaard (Larenstein en DLG, 
2003). 
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In figuur 9 zijn met kleur de grondwaterstanden in de deklaag weergegeven. Voor het 
grootste deel zijn de grondwaterstanden gelijk aan de polderpeilen binnendijks. Globaal 
nemen de grondwaterstanden in westelijke richting af. 

Verder geeft figuur 9 oak de isohypsen van het eerste watervoerende pakket (zwarte 
lijnen). We zien dat de Waal een infiltrerend effect heeft, de isohypsen "wijzen" namelijk 
in stroomafwaartse richting. In oostelijk richting convergeren de isohypsen. Dit komt 
omdat de Waal en de Maas hier dicht bij elkaar liggen. Beide rivieren snijden in het 
watervoerende pakket, waardoor het pakket het peil van de rivier krijgt. Aangezien het 
peilverschil tussen de rivieren over het algemeen vrij groat, is ook de gradient van de 
stijghoogte groat. 

Kwel en infiltratie 
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Figuur 1 O: Kwel- en infiltratie-intensiteit (mm/d) in de Hurwenense Uiterwaard in een gemiddelde 
wintersituatie 

In figuur 1 O hebben we de kwel- en infiltratie-intensiteit gepresenteerd. Opvallend is dat 
aan de westzijde over het algemeen kwel optreedt, met de grootste intensiteit ter hoogte 
van de Kil, waar oak een zandbaan is gelegen (figuur 3). Ten zuiden van de uiterwaard 
treedt voornamelijk infiltratie van water op. Aan de oostzijde ligt een intermediair gebied, 
dat tussen kwel en infiltratie inzit. 
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4.4 Gemiddelde zomer 

Grondwaterstand en stijghoogte 
In figuur 11 zijn met kleur de grondwaterstanden in de deklaag weergegeven. Voor het 
grootste deel zijn de grondwaterstanden gelijk aan de gemiddelde polderpeilen 
binnendijks. Globaal nemen de grondwaterstanden in westelijke richting at. 

Verder geeft figuur 11 ook de isohypsen van het eerste watervoerende pakket (zwarte 
lijnen). We zien dat de infiltrerende werking van de Waal minder groot is dan in de 
gemiddelde wintersituatie. In oostelijk richting convergeren ook in dit scenario de 
isohypsen. 
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Figuur 11 : Grondwaterstanden en stijghoogten in de Hurwenense Uiterwaard in een gemiddelde 
zomersituatie 
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In figuur 12 hebben we de kwel- en infiltra.tie-intensiteit gepresenteerd. Ten opzichte van 
de gemiddelde wintersituatie valt op dat er in de gemiddelde zomersituatie vrljwel geen 
kwel meer Is. Aan de westzijde Is nag wel een intermediair gebled gelegen. Aan de zuid
en oostzijde vindt voornamelijk infiltratie van water plaats. 

Verder komt de kwel in de Buitenplas in figuur 12 sterk naar voren. Deze kwel treedt op 
doordat de Buitenplas een pell krijgt. Dit peil is het Waalpeil op de plek waar de 
Buitenplas in verbinding staat met de Waal, in dit geval de benedenstroomse kant van 
de Bultenplas. Stroomopwaarts neemt hat Waal pell toe, waardoor er een peilverschil 
tussen de Waal en de Buitenplas ontstaat van enkele centimeters. Dit resulteert in de 
berekende kwelintensiteit van enkele millimeters zeals in figuur 12 weergegeven. 
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Flguur 12: Kwel- en inflltratie-intensiteit (mm/d) in de Hurwenense Uiterwaard in een gemiddelde 
zomersituatie 
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4.5 T =10 winter 
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Figuur 13: Grondwaterstanden en stijghoogten in de Hurwenense Uiterwaard in een T =1 O 
wintersituatie 

In figuur 13 zijn met kleur de grondwaterstanden in de deklaag weergegeven. De 
grondwaterstanden zijn in deze situatie hoger berekend dan het gemiddelde polderpeil. 
Dit is het gevolg van neerslag en kwel dat de berging in de bodem heeft opgevuld met 
grondwater. 

Verder geeft figuur 13 ook de isohypsen van het eerste watervoerende pakket (zwarte 
lijnen). We zien dat de infiltrerende werking van de Waal veel grater is dan in de 
gemiddelde wintersituatie. In oostelijk richting convergeren ook in dit scenario de 
isohypsen. Verder z!en we du!delijk ssr. gradient van de stijghoogte die in zuidelijke 
richting afneemt. Dit is gevolg van het gekozen uitgangspunt voor het peil op de Maas. 
Dit peil is in de T = 1 O wintersituatie de gemiddelde waterstand van de Maas. 
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Kwel en infiltratle 
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Figuur 14: Kwel- en infiltratie-intenslteit (mm/d) in de Hurwenense Uiterwaard in een T =10 
wintersituatie 

~ 

In figuur 14 hebben we de kwel- en infiltratie-intensiteit gepresenteerd van T=10 
wintersituatie. Wat ons direct opvalt is een sterke infiltratie in het buitendijkse gebied en 
een hoge kwel intensiteit in het binnendijkse gebied. Doordat deze figuur het resultaat is 
van een stationaire berekening zijn de berekende intensiteiten hoog. Dit komt omdat de 
dempende effecten als verandering van de freatische berging in een stationaire 
berekening niet in beeld kunnen worden gebracht. 

Verder valt in figuur 14 op dat de infiltratie-intensiteit in de Hurwenense Uiterwaard niet 
overal gelijk is. Met name aan de oostzijde van de Buitenplas is de infiltratie-intensiteit 
lager. Hier bevindt zich de grootste weerstand van de deklaag in de uiterwaard, 
waardoor de lnfiltratie wordt bemoeilijkt. 

4.6 T =1 O zomer 

Grondwaterstand en stijghoogte 
In figuur 15 zijn met kleur de grondwaterstanden in de deklaag weergegeven. De 
grondwaterstanden in het gebied zijn lager berekend dan de polderpeilen. Dit is hat 
gevolg van de lage waterstanden op de Waal, die het gebied sterk draineren. Globaal 
nemen de grondwaterstanden in westelijke richting af . 

Verder geeft figuur 15 ook de isohypsen van hat eerste watervoerende pakket (zwarte 
lijnen). We zien dat de Waal een strek drainerend effect heeft, de isohypsen "wijzen" 
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namelijk in stroomopwaartse richting. Er is geen convergentie van de isohypsen in 
oostelijke richting voor dit scenario, omdat hat lage Waalpeil ongeveer gelijk is aan de 
randvoorwaarde van het gemiddelde peil op de Maas. 
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Figuur 15: Grondwaterstanden en stijghoogten in de Hurwenense Uiterwaard in een T =1 O 
zomersituatie 

Kwel en infiltratie 
In figuur 16 hebben we de kwel- en infiltratie-intensiteit gepresenteerd van T = 10 
zomersituatie. Duidelijk te zien is dat er in het gehele projectgebied infiltratie is. Waar de 
deklaagweerstand gering, bijvoorbeeld op de zandbanen is de infiltratie-intensiteit groat. 
Dit is uiteraard het gevolg van de lage waterstanden op de Waal die het gehele gebied 
draineren. Doordat deze figuur het resultaat is van een stationaire berekening zijn de 
berekende intensiteiten hoog. Dit komt omdat dempende effecten als verandering van 
de freatische barging in een stationaire berekening niet in beeld kunnen warden 
,..,,,.h_,,.,...ht 
~VLllt.4\.l l lL1 
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Figuur 16: Kwel- en infiltratieintensiteit (mm/d) in de Hurwenense Uiterwaard in een T =10 
zomersituatie 
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5 ALTERNATIEF 1: MMA1NA 

5.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk vindt u de effecten van het m.e.r. alternatief MMA 1, dit is het 
voorkeursalternatief van de m.e.r. De effecten van dit alternatief hebben wij ten opzichte 
van de huidige situatie (hoofdstuk 4) beschreven. 

Het hoofdstuk hebben wij opgedeeld in vier paragrafen. In de eerste paragraaf geven 
we de belangrijkste (geo-)hydrologisch ingrepen van dit alternatief aan en hoe deze zijn 
verwerkt in het grondwatermodel. Vervolgens beschrijven we in de tweede paragraaf de 
effecten van de ingrepen op de grondwaterstand voor de vier doorgerekende scenario's. 
In de derde paragraaf de effecten op de kwel en de infiltratie beschreven. Tenslotte 
warden in de vierde paragraaf de effecten op verspreiding van verontreinigingen en de 
g rondwaterbeschermingsgebieden besproken. 

5.2 Beschrijving van het MMA1 
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Figuur 17: Verandering van de deklaagweerstand voor alternatief MMA1 
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Nevengeul en de verlenging van de Kil 
In het MMA 1 alternatief warden twee ingrepen gedaan die weerstand van de deklaag 
veranderen: 

1 . Er wordt een nevengeul gegraven, die zowel bovenstrooms als benedenstrooms 
van de Hurwenense Uiterwaard aan de Waal takt. De bovenstroomse kant is 
voorzien van een drempel en aan de benedenstroomse kant is een vrije in en 
uitstroom mogelijk7

; 

2. De Kil van Hurwenen wordt in noordelijke richting verlengd. 

In figuur 17 zijn de contouren van de nevengeul en verlenging van de Kil weergegeven. 
Bij de graafwerkzaamheden die hiervoor nodig zijn wordt de deklaag verwijderd en het 
materiaal wordt gebruikt om de Buitenplas zoveel mogelijk op te vullen. Voor de 
berekeningen met het MMA 1 alternatief is bij de vergravingen een restweerstand van 5 
dagen aangehouden (figuur 17). Verder is er vanuit gegaan dat de Buitenplas ook na 
opvullen nog het eerste watervoerend pakket aansnijdt. Voor de Buitenplas zijn er dus 
geen wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. 

Het belangrijkste geohydrologisch aspect van het graven van een aangetakte nevengeul 
is dat de Waal dichterbij de dijk wordt gebracht. Over het algemeen kan warden gesteld 
dat kwel en infiltratie binnendijks hierdoor toenemen. 

Zomerpolder 
In de huidige situatie maakt het noordoostelijk deel van de uiterwaarden onderdeel uit 
van de zomerpolder. Bij de aanleg van de nevengeul wordt de zomerkade echter in 
zuidelijke richting verplaatst. De zomerpolder wordt dus kleiner. Bovendien verandert 
het peilbeheer in de zomerpolder. Hat gemaal dat de zomerpolder in de huidige situatie 
op een peil van 2,40 m+NAP houdt, wordt vervangen door een duiker waarvan de 
onderkant op 3,00 m+NAP ligt. Kamen de waterstanden in de zomerpolder boven dit 
peil dan stroomt het uit de zomerpolder in de nevengeul8. 

Voor de gepresenteerde berekeningen in dit rapport is in de T =10 winterscenario de 
zomerpolder geinundeerd. Voor dit scenario zijn er geen wijzigingen in het peilbeheer 
ten opzichte van de huidige situatie. Voor de overige scenario's geldt dat de 
zomerpolder in de nieuwe situatie boven de 3,00m+NAP gaat afvoeren. 

5.3 Effecten op de grondwaterstand 

Gemiddelde winter 
!n het MMA 1 krijgt de zomerpo!der in een gemidde!de wintersituatie een hogere 
grondwaterstand. In figuur 18 wordt dit weergegeven. Dit is het gevolg van het 
veranderde peilbeheer in de zomerpolder. Als gevolg van de verhoging van het 
drainageniveau van 2,40 m+NAP naar 3,00 m+NAP, kan er meer water in de bodem 
warden vastgehouden. Dit vertaalt zich in een hogere grondwaterstand. 

7 In de nevengeul zijn twee eilanden komen te vervallen ten opzicht van figuur 7. De 
eilanden hebben een verwaarloosbaar effect op de resultaten. Doordat op de eilanden ook 
afgraving plaatsvindt is ook hier de weerstand van deklaag verlaagd of zelfs verwijderd. 
8 Voor een exacte beschrijving van het peilbeheer in de zomerpolder wordt verwezen naar 
het MER. 
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Verder zijn in de nevengeul lokaal lichte verlagingen van de grondwaterstand 
waarneembaar, waar de weerstand van de daklaag sterk is afgenomen. Deze effecten 
treden in de werkelijkheid niet op, omdat ter plaatse van de nevengeul geen 
grondwaterstanden bestaan. De waterstand in de nevengeul wordt bapaald door het 
Waalpeil, de wate.rspiegel is uiteraard viak. De verlaging wordt echter wel berekend 
omdat hat grondwatermodel het water in de nevengeul als het freatisch grondwater ziet, 
waarmee de verlagingen wel kunnen warden berekend. 
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Figuur 18: Verandering van de grondwaterstanden in een gemiddelde wintersituatie 

Gemiddelde zomer 
In de gemiddelde zomersituatie treden geen veranderingen van de grondwaterstand 
groter dan 5 cm op. 

In figuur 19 zijn wel enige effecten weergegeven in de nevengeul en de verlenging van 
de Kil, maar deze zijn van dezelfde aard als de effecten in de nevengeul zoals 
beschreven voor de gemiddelde wintersituatie {figuur 18). 
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Figuur 19: Verandering van de grondwaterstanden in een gemiddelde zomersituatie 
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Figuur 20: Verandering van de grondwaterstanden in een T = 1 O wintersituatie 

In de T =10 wintersituatie zijn er geen effecten op de grondwaterstanden voor het 
binnendijkse gebied berekend (figuur 20). Dit betekent dat het binnendijkse topsysteem, 
zoals dat in het model is geschematiseerd, voldoende capaciteit heeft om eventuele 
extra kwel af te voeren. De effecten van dit scenario komen daardoor niet in een 
toename van de grondwaterstanden tot uiting. 

Voor de zichtbare effecten in de uiterwaard verwijzen we naar de toelichting bij figuur 
18. 

T:10 zomer 
De T =1 O zomersituatie is het scenario met de grootste effecten op de 
grondwaterstanden (figuur 21 ). Doordat de nevengeul hetzelfde lage peil krijgt als de 
Waai, wordt er veei water aan de zomerpoider onttrokKen, waardoor deze verdroogt in 
vergelijking tot de huidige situatie. De T = 10 zomersituatie heeft oak een klein effect (tot 
maximaal 1 O cm) binnendijks. Dit treedt op direct achter de dijk op plekken waar de 
deklaag relatief weinig weerstand heeft. En op de zandbaan aan de zuidoostkant van de 
uiterwaard, waar de weerstand van de deklaag oak laag is. 
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Figuur 21: Verandering van de grondwaterstanden in een T = 1 O zomersituatie 

Bij de interpretatie van de berekende effecten in figuur 21 moet u rekening houden met 
het feit dat dit berekend is met een stationair model. Oat wil zeggen dat de T =1 O 
zomersituatie "eeuwigdurend" aanhoudt. Hierdoor zijn de effecten een overschatting van 
de effecten die zich in de werkelijkheid zullen voordoen. Bovendien heeft het 
veranderde peilbeheer een positief effect, dat in deze stationaire berekeningen niet kan 
warden berekend. Zoals in de gemiddelde wintersituatie bleek is er aanzienlijk meer 
barging van grondwater in de zomerpolder mogelijk doordat het gemaal wordt 
verwijderd. Hierdoor kan het in een laag watersituatie in de nieuwe situatie langer duren 
voordat de berekende lage grondwaterstanden warden bereikt. De droge periode is 
daardoor korter en mogelijk zelfs minder droog. 

5.4 Effecten op de kwel en infiltratie 

In figuur 22 zijn de peilvakken weergegeven die direct aan de Hurwenense Uiterwaard 
grenzen. Voor deze peilvakken is de verandering van het waterbezwaar berekend. De 
relatieve veranderingen zijn in de figuur met vier tabellen weergegeven. Er is 
onderscheid gemaakt in een kolom met verandering van de kwel en verandering van de 
infiltratie (afhankelijk van de situatie per scenario). De toename van kwel in de T =1 O 
wintersituatie (peilvakken 114, 142 en 144) en de gemiddelde wintersituatie (peilvak 
144) leveren naar verwachting geen overlast (verhoogde grondwaterstanden) op. Hierbij 
is er vanuit gegaan dat het watersysteem voldoende afvoercapaciteit heeft. 
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Voor de juiste interpretatie van de relatieve veranderingen zijn in tabel 1 de absolute 
getallen9 opgenomen. Hieruit blijkt dat de relatieve toename van de kwel in peilvak 144 
met 50% in de gemiddelde wintersituatie1 overeenkomt met een absolute toename van 
minder dan 200 m3/dag. In absolute zin is dat minder dan de toename van de kwel in de 
T = 1 O wintersituatie in dat peilvak, waarvoor de relatieve toename 1 % bedraagt. 

-6% 

0% 

1% 

2 % 

Figuur 22: Relatieve effecten op kwel en infiltratie voor het MMA 1 

9 De absolute getallen zijn berekend met een stationair model , waardoor een overschatting 
van de kwel en de infiltratie is berekend. Om de absolute kwel en infiltratie te berekenen is 
een dynamisch model nodig, die rekening houdt met veranderingen van de berging in het 
freatisch grondwater. De waarden in tabel 1 zijn daarom alleen opgenomen om de relatieve 
veranderingen te kunnen interpreteren. 

9P5091.AO/R003/APOR/DHEN/Nijm 
10 mei 2005 - 28 -

Geohydrologlsch onderzoek Hurwenen 
Definltief eindrapport 



DOD 
--P•D

o D D 
ROYAL HAllCOlllllllG 

Tabet 1: Overzicht van de waterbezwaren per peilvak (negatieve getallen is kwel=afvoer 
van oooervlaktewater, oositieve ( etallen is infiltratie==aanvoer van oooervlakte water) 

pallvak 112 114 142 144 
ODO ha 115 137 68 293 

gem.winter huidig mm/d 0.26 0.74 1.46 -0.13 
m3/d 298 1006 996 -376 

MMA1 mm/d 0.20 0.60 1.36 -0.19 
m3/d 225 816 932 -563 

verschil % -24 -19 -6 50 
gem.zomer huidig mm/d 1.27 1.55 1.95 0.40 

m3/d 1458 2124 1332 1185 
MMA1 mm/d 1.27 1.55 1.95 0.4 1 

m3/d 1456 2125 1334 1190 
verschil % 0 0 0 0 

T ,,,1 Owintar huidig mm/d -32 -19 -7 -13 
m3/d -36618 -25933 -4923 -38130 

MMA1 mm/d -32 -19 -7 -13 
m3/d -36795 -26152 -4959 -38407 

varschil % 0 1 1 1 
T>=10zomer huidig mm/d 3.21 3.59 3.41 1.92 

m3/d 3697 4910 2327 5631 
MMA1 mm/d 3 4 3 2 

m3/d 3713 4977 2380 5814 
verschil % 0 1 2 3 

5.5 Overige effecten 

Verspreiding van verontreinigingen 
De begrenzing van de kwel- en infiltratiegebieden binnendijks veranderen als gevolg 
van de ingreep nauwelijks. De kwelintensiteit ten westen van de Hurwenense 
Uiterwaard wordt in de gemiddelde wintersituatie als gevolg van de ingreep groter. Zoals 
in paragraaf 5.4 is uitgelegd is de toename van de kwel in absolute zin echter zeer 
gering, het risico van de toename van de verspreiding wordt daardoor verwaarloosbaar 
klein. Bovendien gaat het om een bestaande verontreiniging, die ook in de huidige 
situatie wordt verspreid met het grondwater. 

In de overige binnendijkse gebieden zijn geen effecten op verspreiding van 
verontreinigingen te verwachten. De verspreiding neemt als gevolg van minder infiltratie 
van oppervlaktewater in de peilvakken af. 

In het buitendijkse gebied ontstaat een grotere fluctuatie van de grondwaterstand. De 
grondwaterstand wordt in de winter hoger en zal in de zomer verder uit kunnen zakken. 
Als gevolg van deze grotere dynamiek kan binnen de grenzen van de dynamiek de 
verspreiding warden versneld. Ook hier is uitgelegd is de toename in absolute zin 
gering, het risico van de toename van de verspreiding wordt daardoor klein. Bovendien 
gaat het om een bestaande verontreiniging, die ook in de huidige situatie wordt 
verspreid met het grondwater als gevolg van de dynamiek van de Waal. 

Grondwaterbeschermingsgebied Velddrlel 
De effecten van de ingreep in het grondwaterbeschermingsgebied zijn verwaarloosbaar 
kleln. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket na de ingreep is vergelijkbaar 
met die in de huidige situatie. 
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In dit hoofdstuk vindt u de effecten van het m.e.r. alternatief MMA2. De effecten van dit 
alternatief hebben wij ten opzichte van de huidige situatie {hoofdstuk 4) beschreven. 

De berekende effecten lijken sterk op de eff ecten zeals deze zijn berekend voor het 
MMA 1. Om een volledig overzicht te geven van de effecten van het MMA2 hebben we in 
dit hoofdstuk dezelfde serie figuren gepresenteerd als in hoofdstuk 5. De beschrijving 
van de effecten komt daardoor voor een grootdeel overeen met het MMA 1. De opbouw 
van dit hoofdstuk is gelijk aan dat van hoofdstuk 5. In de eerste paragraaf geven we de 
belangrijkste {geo-)hydrologische ingrepen van dit alternatief aan en hoe deze zijn 
verwerkt in het grondwatermodel. We beperken ons voor het MMA2 daarbij tot de 
ingrepen ten noorden van de zomerkade. Ten zuiden van de zomerkade zijn de beide 
alternatieven aan elkaar gelijk. Vervolgens beschrijven we in de tweede paragraaf de 
effecten op de grondwaterstanden voor de vier scenario's. In de derde paragraaf de 
effecten op kwel en infiltratie beschreven. Tenslotte warden in de vierde paragraaf de 
effecten op verspreiding van verontreinigingen en grondwaterbeschermingsgebieden 
beschreven. 

6.2 Beschrijving van het MMA2 
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Figuur 23 : Verandering van de deklaagweerstand voor alternatief MMA2 
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Nevengeul 
Het MMA2 verschilt van het MMA 1 in de uitvoering van de nevengeul ten noorden van 
de zomerkade (figuur 23). De nevengeul in het MMA2 alternatief is korter en ligt 
voornamelijk in het noordwestelijk deel van de uiterwaard. De nevengeul is aangetakt 
aan de Waal en krijgt daardoor hetzelfde peil als de Waal. 

In figuur 23 zijn de contouren van de nevengeul en verlenging van de Kil weergegeven . 
Bij de graafwerkzaamheden die hiervoor nodig zijn wordt de deklaag verwijderd en het 
materiaal wordt gebruikt om de Buitenplas zoveel mogelijk op te vullen. Voor de 
berekeningen met het MMA2 alternatief is bij de vergravingen een restweerstand van 5 
dagen aangehouden (figuur 23). Verder is er vanuit gegaan dat de Buitenplas ook na 
opvullen nag het eerste watervoerend pakket aansnijdt. Voor de Buitenplas zijn er dus 
geen wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. 

Het belangrijkste geohydrologisch aspect van het graven van een aangetakte nevengeul 
is dat de Waal dichterbij de dijk wordt gebracht. Over het algemeen kan worden gesteld 
dat kwel en infiltratie binnendijks hierdoor toenemen. 

6.3 Effecten op de grondwaterstanden 
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Figuur 24: Verandering van de grond'lJaterstanden in een gemiddelde vvintersituatie 

In het MMA2 krijgt de zornerpolder in een gemiddelde wintersituatie een hogere 
grondwaterstand. In figuur 24 wordt dit weergegeven. Dit is het gevolg van het 
veranderde peilbeheer in de zomerpolder. Als gevolg van de verhoging van het 
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drainageniveau van 2,40 m+NAP naar 3,00 m+NAP, kan er meer water in de bodem 
warden vastgehouden. Dit vertaalt zich in een hogere grondwaterstand. 

Verder zijn in de nevengeul lokaal lichte verlagingen van de grondwaterstand 
waarneembaar, waar de weerstand van de deklaag stark is afgenomen. Deze effecten 
treden in de werkelijkheid niet op, omdat ter plaatse van de nevengeul geen 
grondwaterstanden bestaan. De waterstand in de nevengeul wordt bepaald door het 
Waalpeil, de waterspiegel is uiteraard vlak. De verlaging wordt echter wel berekend 
omdat het grondwatermodel het water in de nevengeul als het freatisch grondwater ziet, 
waarmee de verlagingen wel kunnen warden berekend. 

Gemiddelde zomer 
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Figuur 25: Verandering van de grondwaterstanden in een gemiddelde zomersituatie 

In de gemiddelde zomersituatie treden geen veranderingen van de grondwaterstand 
grater dan 5 cm op. In figuur 25 zijn wel enige effecten weergegeven in de nevengeul en 
de verlenging van de Kil , maar deze zijn van dezelfde aard als de effecten in de 
nevengeul zoals beschreven voor de gemiddelde wintersituatie (figuur 24). 

T:10 winter 
In de T = 1 O wintersituatie zijn er geen ettecten op de grondwaterstanden voor het 
binnendijkse gebied berekend {figuur 26). Dit betekent dat het binnendijkse topsysteem, 
zoals dat in het model is geschematiseerd, voldoende capaciteit heeft om eventuele 
extra kwel at te voeren. De effecten van dit scenario komen daardoor niet in een 
toename van de grondwaterstanden tot uiting. 

Geohydrologisch onderzoek Hurwenen 

Definitief eindrapport • 33 -

9P509 t .AO/R003/ APOR/D HEN/Nijm 

10 mei 2005 



[J Cl Cl 
[J • [J 

a a c 
ROYAL HAllCOlllllllG 

i~. 
•' 

' ;~~ 
·::'t 
~~I ~!, 
ll 

•, 

,, 

Voor de zichtbare effecten in de uiterwaard verwijzen we naar de toelichting 
bij tiguur 24. 
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Figuur 26: Verandering van de grondwaterstanden in een T =1 O wintersituatie 
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De T =1 O zomersituatie is het scenario met de grootste effecten op de 
grondwaterstanden (figuur 27). Doordat de nevengeul hetzelfde lage peil krijgt als de 
Waal, wordt er veel water aan de zomerpolder onttrokken, waardoor deze verdroogt in 
vergelijking tot de huidige situatie. De T =10 zomersituatie heeft ook een klein effect (tot 
maximaal 10 cm) binnendijks. Dit treedt op aan de westzijde van de uiterwaard, direct 
achter de dijk op plekken waar de deklaag relatief weinig weerstand heett. In 
tegenstelling tot de effecten van MMA 1 wordt er voor het MMA2 geen effecten berekend 
op de zandbaan aan de zuidoostkant van de uiterwaard. Dit komt doordat de nevengeul 
van MMA2 zich alleen in het noordwestelijk deel van de uiterwaard bevindt. Het lage peil 
van de Waal wordt hierdoor aan de oostzijde niet dichter bij het binnendijkse gebied 
gebracht, waardoor de verdrogende effecten geringer zijn dan in het MMA 1 . 

Bij de interpretatie van de berekende effecten in figuur 27 moet u rekening houden met 
het feit dat dit berekend is met een stationair model. Dat wil zeggen dat de T =1 o 
zomersituatie "eeuwigdurend" aanhoudt. Hierdoor zijn de effecten een overschatting van 
de effecten die zich in de werkelijkheid zullen voordoen. Bovendien heeft het 
veranderde peilbeheer in de zomerpolder een positief effect, dat in deze stationaire 
berekeningen niet kan warden berekend. Zeals in de gemiddelde wintersituatie bleak is 
er aanzienlijk meer berging van grondwater in de zomerpolder mogelijk doordat het 
gemaal wordt verwijderd. Hierdoor kan het in een laag watersituatie in de nieuwe 
situatie langer duren voordat de berekende lage grondwaterstanden warden bereikt. De 
droge periode is daardoor korter en mogelijk zelfs minder droog. 
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6.4 Effecten op kwel en infiltratie 

-7 % 

0% 

1% 

Figuur 28: Relatieve effecten op kwel en infiltratie voor het MMA2 

In figuur 28 zijn de peilvakken weergegeven die direct aan de Hurwenense Uiterwaard 
grenzen. Voor deze peilvakken is de verandering van het waterbezwaar berekend. De 
relatieve veranderingen zijn in de figuur met vier tabellen weergegeven. Er is 
onderscheid gemaakt in een kolom met verandering van de kwel en verandering van de 
infiltratie (afhankelijk van de situatie per scenario). De toename van kwel in de T =1 O 
wintersituatie (peilvakken 114, 142 en 144) en de gemiddelde wintersituatie (peilvak 
144) leveren naar verwachting geen overlast (verhoogde grondwaterstanden) op. Hierbij 
is er vanuit gegaan dat het watersysteem voldoende afvoercapaciteit heeft. 

Voor de juiste interpretatie van de relatieve veranderingen zijn in tabel 2 de absolute 
getallen 10 opgenomen. Hieruit blijkt dat de relatieve toename van de kwel in peilvak 144 
met 52% in de gemiddelde wintersituatie, overeenkornt rnet een absolute toename van 
minder dan 200 m3/dag. In absolute zin is dat minder dan de toename van de kwel in de 
T =10 wintersituatie in dat peilvak, waarvoor de relatieve verandering slechts 1 % 
bedraagt. 

10 De absolute getallen zijn berekend met een stationair model, waardoor een overschatting 
van de kwel en de infiltratie is berekend. Om de absolute kwel en infiltratie te berekenen is 
een dynamisch model nodig, die rekening houdt met veranderingen van de berging in het 
freatisch grondwater. De waarden in tabel 2 zijn daarom alleen opgenomen om de relatieve 
veranderingen te kunnen interpreteren. 
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Tabel 2: Overzicht van de waterbezwaren per peilvak (negatieve getallen is kwel=afvoer 
van oooervlaktewater, positieve ~ etallen is infiltratie=aanvoer van oppervlakte water). 

peilvak 112 114 142 144 
opp ha 115 137 68 293 

gem.winter huidig mm/d 0.26 0.74 1.46 -0.13 
m3/d 298 1006 996 -376 

MMA2 mm/d 0.20 0.59 1.36 -0.20 
m3/d 225 812 929 -573 

verschil % -24 -19 -7 52 
gem.zomer huidig mm/d 1.27 1.55 1.95 0.40 

m3/d 1458 2124 1332 1185 
MMA2 mm/d 1.27 1.55 1.95 0.41 

m3/d 1458 2126 1334 1189 
verschil % 0 0 0 0 

T =10winter huidig mm/d -32 -19 -7 -13 
m3/d -36618 -25933 -4923 -38130 

MMA2 mm/d -32 -19 -7 -13 
m3/d -36649 -26087 -4961 -38534 

verschil % 0 1 1 1 

T =10zomer huidig mm/d 3.21 3.59 3.41 1.92 
m3/d 3697 4910 2327 5631 

MMA2 mm/d 3 4 3 2 
m3/d 3714 4981 2384 5829 

verschil % 0 1 2 4 

6.5 Overige effecten 

Verspreiding van verontreinigingen 
De begrenzing van de kwel- en infiltratiegebieden binnendijks veranderen als gevolg 
van de ingreep nauwelijks. De kwelintensiteit ten westen van de Hurwenense 
Uiterwaard wordt in de gemiddelde wintersituatie als gevolg van de ingreep grater. Zeals 
in paragraaf 6.4 is uitgelegd is de toename van de kwel in absolute zin echter zeer 
gering, het risico van de toename van de verspreiding wordt daardoor verwaarloosbaar 
klein. Bovendien gaat het om een bestaande verontreiniging, die oak in de huidige 
situatie wordt verspreid met het grondwater. 

In de overige binnendijkse gebieden zijn geen effecten op verspreiding van 
verontreinigingen te verwachten. De verspreiding neemt als gevolg van minder infiltratie 
van oppervlaktewater in de peilvakken af. 

In het buitendijkse gebied ontstaat een grotere fluctuatie van de grondwaterstand. De 
grondwaterstand wordt in de winter hoger en zal in de zomer verder uit kunnen zakken. 
Als gevolg van deze grotere dynamiek kan binnen de grenzen van de dynamiek de 
verspreiding warden versneld. Oak hier is uitgelegd is de toename in absolute zin 
gering, het risico van de toename van de verspreiding wordt daardoor klein. Bovendien 
gaat het om een bestaande verontreiniging, die oak in de huidige situatie wordt 
verspreid met het grondwater als gevolg van de dynamiek van de Waal. 

Grondwaterbeschermlngsgebied Velddriel 
De effecten van de ingreep in het grondwaterbeschermingsgebied zijn verwaarloosbaar 
klein. De stijghoogte in het eerste watervoerende pakket na de ingreep is vergelijkbaar 
met die in de huidige situatie. 
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7.1 De effecten per beoordelingscriterium 

In onderstaande tabel zijn alle effecten zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6 
samengevat. De effecten zijn gesorteerd op de beoordelingscriteria zeals deze in de 
startnotitie van de m.e.r. zijn benoemd. 

T b 13 Eff a e ec en van h t MMA1 e en MMA2 per b d r 't . eoor e 1nQscn enum 
MMA1NA 

Grondwaterstanden • Geen effecten in de gemiddelde \I/inter· 

binnendijks en zomersituatie en de eens per 10 jaar 

wintersituatie 

• Verlaging van minder dan 10 cm direct 

achter de dijk en op de zandbaan ten 

zuidoosten van de uiterwaard in de eens 

per 10 laar zomersituatie 

Grondwaterstanden in de • Geen effecten in de gemiddelde zomer en 

uiterwaard de eens per 1 0 jaar wintersituatie. 

• Verhoging van de grondwaterstanden in 

de zomerpolder in de gemiddelde 

wintersituatie (max. 60 cm). 

• Verlaging van de grondwaterstanden in de 

zomerpolder in de eens per 1 O jaar 

zomersituatie (max. 25 cm). 

Kwel en infiltratie • Geen effecten in de gemiddelde 

zomersituatie. 

• Een toename van de kwel van enkele 

procenten in de eens per 10 jaar 

wintersituatie. 

• Een toename van de infiltratie van enkele 

procenten in de eens per 1 O jaar 

zomersituatie. 

• Een toename van de kwel in peilvak 144 

in de gemlddelde wintersituatle, dit leidt 

tot toename van de afvoer van water uit 

dit peilvak. 

• Een afname van de aanvoer van water in 

de peilvakken 112, 114 en 142 in de 

i:iemiddelde wintersituatie. 

Verspreiding van • Binnendijks (westzijde): geen toename 

verontreinigingen van de risico's als gevolg van verandering 

kwelintensiteit. 

• Buitendijks (nabij steenfabriek): 

Verspreiding blnnen de grenzen van de 

grondwaterdynamiek mogelijk. 
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MMA2 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Geen effecten in de gemiddelde winter-

en zomersituatie en de eens per 10 jaar 

wintersituatie. 

Verlaging van minder dan 1 o cm direct 

achter de dijk aan de westzijde van de 

uiterwaard in de eens per 1 O jaar 

zomersituatie. 

Geen effecten in de gemiddelde zomer en 

de eens per 10 jaar wintersltuatie. 

Verhoging van de grondwaterstanden in 

de zomerpolder in de gemiddelde 

wintersituatie (max. 60 cm). 

Verlaging van de grondwaterstanden in de 

zomerpolder in de eens per 1 o jaar 

zomersituatie (max. 25 cm) . In oostelijk 

deal van de uiterwaard is de verlaging 

minder dan in het MMA 1. 

Geen effecten in de gemiddelde 

zomersituatie. 

Een toename van de kwel van enkele 

procenten in de eens per 10 jaar 

wintersituatie. 

Een toename van de infiltratie van enkele 

procenten in de eens per 1 0 jaar 

zomersituatie. 

Een toename van de kwel in peiivak 144 

in de gemiddelde wintersituatie, dit leidt 

tot toename van de afvoer van water uit 

dit peilvak. 

Een afnarne van de aanvoer van in de 

peilvakken 112, 114 en 142 in de 

i:iemiddelde INintersituatie. 

Binnendijks (westzijde): geen toename 

van de risico's als gevolg van verandering 

kwelintensiteit. 

Buitendijks (nabij steenfabriek): 

Verspreiding binnen de grenzen van de 

grondwaterdynarniek mogelijk. 
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Grondwaterbescherm in gs· • Geen effecten op • Geen effecten op 

en waterwingebieden grondwaterbeschermings· en grondwaterbeschermings- en 

waterwinoebieden waterwinoebieden 

7.2 Leemtes in kennis 

Hoofdstuk 4, 5 en 6 van dit rapport geven een goede weergave van de optredende 
effecten als gevolg van de herinrichting van de uiterwaard. Om de berekeningEin uit te 
kunnen voeren zijn echter een aantal aannames gedaan. Voor de m.e.r. is het nodig 
deze "leemtes in kennis" aan te geven. Hieronder volgt een opsomming van de leemtes 
in kennis: 

• De effecten van de m.e.r. alternatieven zijn berekend met een stationair model, 
waardoor een overschatting van de werkelijk optredende effecten is gemaakt. De 
berekeningen zijn hierdoor als het ware een worst-case benadering. De relatieve 
effecten11 van de alternatieven kunnen op deze wijze goed in beeld warden 
gebracht. Zeker wanneer de optredende effecten gering zijn, zoals voor de 
Hurwenense Uiterwaarden het geval is. Om een inschatting te kunnen maken van 
de absolute hoeveelheden kwel en w·egzijging, is gebruik van een dynamisch 
grondwatermodel gewenst. In een dergelijk modellering kunnen tijdsafhankelijke 
aspecten in de berekeningen warden verdisconteerd. Deze tijdsafhankelijke 
berekeningen zijn in het kader van de m.e.r. echter niet noodzakelijk; 

• Dikte en hydraulische weerstand van de sliblaag van de zandwinplassen in de 
Hurwenense Uiterwaard; 

• Mate van opvulling van de Buitenplas in het MMA1 en MMA2 alternatief. 
Aangenomen is dat de Buitenplas het eerste watervoerende pakket blijft aansnijden. 

11 verschillen tussen huidige situatie en m.e.r. alternatieven en de procentuele veranderingen 
van kwel en wegzijging. 

9P5091.AO/R003/APOR/DHEN/Nijm 

10 mei 2005 . 40 . 
Geohydrologisch onderzoek Hurwenen 

Definitief eindrapport 



Geohydrologisch onderzoek Hurwenen 
Deflnitief eindrapport 

DOD 
--o•o

ooo 
ROYAL HASKONING 

Bijlage 1 

Geohydrologische beschrijving 

9P5091.AO/R003/ APOR/DHEN/Nijtn 
10 mei 2005 



-

DOD 
-D•o 

ODO 
ROYAL HAIKONING 

Voor de geohydrologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart 
(TNO, juli 1974) en de Geohydrologische beschrijving van Provincie Gelderland (TNO & 
Provincie Gelderland, februari 1984). 

Geohydrologische opbouw 
De geohydrologische basis wordt gevormd door de kleien van de Formatie van Tegelen. 
Hierboven zijn twee watervoerende pakketten te onderscheiden. 

Het tweede (en diepste) watervoerende pakket wordt gevormd door de grofzandige 
afzettingen van de Formatie van T egelen en de afzettingen van het Iceni en. Deze 
zanden zijn aan het eind van het Onder Pleistoceen door de Maas en Rijn afgezet. De 
totale dikte van het pakket bedraagt 30 tot 40 meter. 

Het pakket wordt afgedekt door de slibhoudende zanden en kleiige afzettingen van de 
Formatie van Kedichem en Tegelen, welke de eerste scheidende laag vormen. De dikte 
van deze afzettingen bedraagt circa 35 meter. 

Het eerste watervoerend pakket bestaat uit de grove grindrijke zanden van de Formaties 
van Veghel, Sterksel en Kreftenheye, die door Maas en Rijn zijn afgezet. De totale dikte 
van het pakket wordt ter plaatse van het projectgebied geschat op 65 meter. 

Gedurende het Holoceen warden in hoofdzaak zandige en kleiige rivier- en 
beekafzettingen gevormd met een dikte van maximaal 1 O meter, welke tot de Betuwe 
Formatie behoren. De afzettingen van de Betuwe Formatie vormen samen de deklaag. 
In de matig tot slecht doorlatende deklaag liggen oude stroomruggen die door een 
zandige opbouw warden gekenmerkt en het onderliggende watervoerende pakket 
aansnijden (Zand in Banen, Provincie Gelderland, 2001 ). 

In onderstaande tabel (tabel 1) is de bodemopbouw kart samengevat. 

Tb 11 B d a e 0 b emop ouw H urwenense u· d 1terwaar 
Geohvdrologische indellng Llthostratlgrafle 

Deklaag Betuwe Formatie 

- ·--- - --
Eerste watervoerende pakket Form. v. Veghel, Sterksel, 

en Kreftenheve 

Eerste scheidende laag Form. v. Kedichem en 

Teaalen 

Tweede watervoerende pakket Form. v. Tegelen en 

- afzettingen van het lcen~n 

Geohydrologische basis Form. v. Oosterhout 
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en 
Lltholoale Dikte 

klei (in de kommen) of zand max. 10 m 

(in de zandbanen) -- - -
grove grindrijke zanden 65m 

fijne slibhoudende zanden en 35m 

kleilaaen 

matig grove tot zanden 30 tot40 m 

mariene tertiaire kleien -
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Grondwaterstroming 
De grondwaterstraming in het gebied is het resultaat van twee componenten: 

1. De regionale grandwaterstroming in het rivierengebied van, globaal van Lobith 
tot Rotterdam hangt sterk samen met het verhang van de rivieren en is daardoor 
oost-west gericht. 

2. Daarnaast heeft de bijzondere ligging van het projectgebied, direct ten westen 
van het punt Vw'aar de \AJaal en de fv1aas op de kortste afstand van elkaai liggen 
(St. Andries tot Heerewaarden), een grate invloed op de grandwaterstroming. In 
een gemiddelde situatie is het peil van de Maas twee meter lager dan het peil op 
deWaal. 

De invloed van Waal en Maas op de regionale grondwaterstroming resulteert in het 
projectgebied in een zuidwestelijke stromingsrichting. 

Voor de grandwaterstroming is het eerste watervoerend pakket het belangrijkst. Het 
doorlaatvermogen is ten opzichte van de deklaag erg groat. De stroming in deklaag is 
door de kleiige opbouw en het peilbeheer beperkt. 

Over de stroming in het tweede watervoerend pakket zijn maar weinig gegevens 
beschikbaar. Aangenomen wordt dat de stroming in dit pakket overeenkomt met de 
regionale straming in het eerste watervoerend pakket. 

lnteractle met het oppervlaktewater 
Zoals in de voorgaande paragraaf reeds is vermeld hebben de Waal en de Maas een 
grate invloed op de grondwaterstanden en dus oak de grondwaterstroming in het 
gebied. Gedurende lage waterstanden op de rivieren, functioneren beide rivieren als 
grate drains en voeren ze grote hoeveelheden grandwater af. Binnendijks warden door 
aanvoer van water via de sloten de grondwaterstanden zo goed mogelijk op peil 
gehouden. In deze perioden is sprake van wegzijging in het gebied. 

Daar tegenover staan de hoogwatergolven die regelmatig door de rivier warden 
afgevoerd. In deze situaties is het peil op de rivier veel hoger dan het peil in de 
binnendijkse polder.s12

. Vaak zijn de uiterwaarden geheel of gedeeltelijk ge'inundeerd. 
Op plekken waar de deklaag is doorsneden (bijv. in het zomerbed en in zandwinputten) 
staat de rivier in goed contact met het eerste watervoerend pakket (figuur 2). De 
stijghoogte in dit pakket neemt daardoor sterk toe (ter plaatse van zomerbed en 
zandwinput tot rivierpeil). De weerstand in dit pakket is gering, waardoor de stijghoogte 
binnendijks langzaam afneemt. In een brede zone achter de dijk (tot enkele honderden 
meters) leidt dit tot een grate kweldruk, waardoor de sloten13 veel water moeten 
afvoeren. 

12 Binnendijks wordt de grondwaterstand beheerst door handhaving van het peil in sloten en 
drains. 

13 De sloten in het gebied zijn ruim gedimensioneerd, zodat in het voorjaar tijdens nachtvorst 
voldoende water kan warden aangevoerd ten behoeve van vorstbestrijding. 
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Dienst Landelijke Gebied (DLG) heeft Royal Haskoning 26 mei 2004 opdracht verleend 
voor het uitvoeren van een geohydrologische studie ten behoeve van de m.e.r.
procedure voor het inrichtingsplan Hurwenense uiterwaard. De Hurwenense uiterwaard 
is gelegen aan de zuidoever van de Waal, ten oosten van Zaltbommel en beslaat een 
oppervlak van 430 hectare. 

De uiterwaard valt binnen de grenzen van de Landinrichting Fort Sint Andries dat 
ontwikkeld wordt als grootschalig natuurlijk rivierenlandschap. Voor de Hurwenense 
uiterwaard is een inrichtingsvisie opgesteld met daarin de volgende punten: 
• Ontwikkelen en versterken moeras/dras vegetatie in het zuidelijk deel; 
• Natuurontwikkeling i.c.m. rivierverruimende maatregelen in het noordelijk deel; 
• Een landbouwkundige beheersfunctie voor het midden deel. 

De inrichtingsvisie wordt uitgewerkt tot inrichtingsplan waarvoor een m.e.r.- procedure 
wordt gevolgd. Het geohydrologisch onderzoek is een onderdeel uit de procedure en zal 
warden gebruikt als input voor het MER-rapport. 

In het geohydrologisch onderzoek warden de hydrologische effecten van de 
inrichtingsvarianten ten opzichte van huidige situatie inzichtelijk gemaakt met een 
grondwatermodel. De volgende aspecten warden voor de huidige situatie en 
inrichtingsvariant in beeld gebracht: 
• Grondwaterstanden (t.o.v. maaiveld en NAP), binnen- en buitendijks; 
• Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket t.o.v. NAP; 
• Verandering van de grondwaterflux onder de dijk naar het oppervlaktewatersysteem 

(drainage en sloten) voor winter- en zomersituatie voor de afzonderlijke peilvakken. 

Bovenstaande effecten warden in beeld gebracht om de inrichtingsvarianten in de MER 
te kunnen toetsen. De effecten van de buitendijkse ingrepen mogen niet te negatieve 
gevolgen hebben voor de hydrologische situatie binnendijks, waardoor bijvoorbeeld de 
huidige capaciteit van het watersysteem niet voldoende is om in maatgevende situaties 
de extra aanvoer als gevolg van kwel af te voeren. 

Onderzoeksopzet 
Voor de opzet van het model hebben we gebruik gemaakt van het model dat is 
opgesteld voor een eerder project de Heeseltsche uiterwaarden op de noordoever van 
de Waal tegenover de Hurwenense uiterwaard. Het model is in zuidwestelijke richting 
uitgebreid waarbij de geohydrologische opbouw van het Heeseltmodel is aangehouden. 
Het model is gebouwd in Triwaco® en is doorgerekend met Flairs® de eindige elementen 
rekencode van Triwaco®. Er is gekozen om met de combinatie Triwaco/Flairs te rekenen 
omdat dit modelpakket uitgebreide mogelijkheden biedt het topsysteem te modelleren. 
De interactie met dit pakket en GIS is sterk wat de invoer van gegevens beschikbaar in 
GIS (zoals legger, maaiveld, plasdieptes, etc.) en de presentatie kracht zeer ten goede 
komt. Bovendien zijn voor Triwaco diverse hulpprogramma's beschikbaar waardoor 
nabewerking van de modeluitkomsten wordt vereenvoudigd. 

De inrichtingsvarianten zijn voor een aantal situaties stationair doorgerekend. Hierbij is 
aangenomen dat de effecten zich snel (binnen een of enkele dagen) instellen, waardoor 
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simulatie van een reeks geen meerwaarde levert. De volgende situatie zijn voor de 
varianten berekend: 
• Een gemiddeld zomer- en wintersituatie; 
• Een T =1 O zomer- en wintersituatie. 

Als gevolg van het stationair berekenen van de varianten wordt met name in de 
maatgevende natte en droge situaties een overschatting gemaakt van de effecten. De 
overschatting wordt veroorzaakt doordat men een tijde!ijke situatie als het ware oneindig 
lang (stationair) vasthoudt en wordt grater naar mate de afstand tot de rivier toeneemt 
en de door te rekenen situatie extremer (bijv. MHW T = 1250 jaar) wordt. 

Conceptueel model 
Voor de opzet van het conceptuele model is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart 
(TNO, juli 1974) en de Geohydrologische beschrijving van Provincie Gelderland (TNO & 
Provincie Gelderland, februari 1984). 

Bodemopbouw 
De geohydrologische basis van het model wordt gevormd door de kleien van de 
Formatie van Tegelen. Hie.;,,oven zijn drie watervoeiende pakketten te ondeischeiden. 
Van de watervoerende pakketten onder de geohydrologische basis wordt aangenomen 
dat zij geen invloed hebben op de freatische grondwaterstanden in het gebied en 
warden derhalve niet meegenomen in het model. 

Het derde (en diepste) watervoerende pakket ( tweede watervoerend pakket volgens 
TNO aanduiding) in het model wordt gevormd door de grof zandige afzettingen van de 
Formatie van Tegelen en de afzettingen van het lcenien. Deze zanden zijn aan het eind 
van het Onder Pleistoceen door de Maas en Rijn (F. v. Tegelen) afgezet. De totale dikte 
van het pakket bedraagt 30 tot 40 meter. Het pakket wordt afgedekt door de 
slibhoudende zanden en kleiige afzettingen van de Formatie van Kedichem en Tegelen, 
welke de tweede scheidende laag van het model vormen (eerste scheidende laag 
volgens TNO aanduiding). De dikte van deze afzettingen bedraagt circa 35 m. 

Het tweede watervoerend pakket (eerste watervoerend pakket volgens TNO 
aanduiding) in de modelschematisatie bestaat uit de grove grindrijke zanden van de 
Formaties van Veghel, Sterksel en Kreftenheye, die door Maas en Rijn zijn afgezet. De 
totale dikte van het pakket wordt ter plaatse van het projectgebied geschat op 65 meter. 

Gedurende het Holoceen werden in hoofdzaak zandige en kleiige rivier- en 
beekafzettingen gevormd, weike tot de Betuwe Formatie behoren. De eerste 
scheidende laag van de modelschematisatie wordt gevormd door de kleiige afzettingen 
van de Betuwe Formatie met dikte van maximaal 10 m. De weerstand van deze laag is 
berekend door de dikte (afgeleid uit de zandbanenkaart) te vermenigvuldigen met 100 
dagen/meter. De eerste watervoerende modellaag (deklaag volgens TNO aanduiding) 
bestaat uit de zanden die als stroomruggen zijn afgezet (zandbanen) en die het 
onderliggende watervoerende pakket kunnen aansnijden (Zand in Banen, Provincie 
Gelderland, 2001 ). Aangezien de bijdrage van de zandbanen aan het doorlaatvermogen 
van het totale pakket (zandbaan+ WVP2) gering is, wordt in de schematisatie van de 
deklaag alleen de variatie in de dikte van de klei in het model opgenomen. Het eerste 
watervoerende pakket is hierdoor als het ware een "dummy'' !aag geworden (figuur 1 ). 
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t:loorllitendheld deKIClag {dlJmtny laag In mQileO. k= zeer laag 

Verminderde weerstand deklaag , 
\lerminde;de 

eersland<ileklaag 

Weerstand deklaag, bepaald door komklel 

Eerste watervoerend pakket, kD=3000 m2/d 

Figuur 1: Schematisatie van zandbanen en deklaag 

In onderstaande tabel (tabel 1) is de modelschematisatie kort samengevat: 

Tabel 1: 
Modellaaa Llthostratlarafie Llthologle Dlkte Parameterwaarde 

WVP1' Betuwe Formatie matig fijn zand of max. 10 m k= 0.01 mid 

klei 

SL1# Betuwe Formatie klei C= 1 00 daaen/meter 

WVP2 Form. V. Veghel, grove grindrijke 65m kD = 3000 m 2/d 

Sterksel, en zanden 

Kreftenheve 

SL2 Form. V. Kedichem fijne sllbhoudende 35m c =2000 d 

en Teqelen zanden en kleifaaen 

WVP3 Form. V. Tegelen en matig grove tot 30 tot 40 m kD = 1 000 tot 2200 

afzettingen van he! zanden m2/d 

lcenien 

Basis Form. V. Oosterhout mariene tertiaire . . 

kleien 
1t 

WVP= watervoerend pakket en SL= Sche1dende laag 

Grondwaterstrominq: 
De grondwaterstroming in het modelgebied wordt sterk beinvloed door de aanwezigheid 
van de Waal en de Maas. In een gemiddelde situatie is het peil van de Maas lager dan 
het peil op de Waal (verschil van circa 2 m) waardoor een stroming in zuidefijke richting 
ontstaat. Dit is een belangrijke "motor" van de grondwaterstroming in dergelijke situaties. 
De Waal voert water aan in het gebied {infiltrerende werking) en de Maas functioneert 
meer als een drain en voert het water af. 
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Uitwisselinq met oppervlaktewater 
Grote rivieren worden als lijnelement in het modelnetwerk opgenomen. 
A-watergangen worden als lijnelement in het modelnetwerk opgenomen. 
B-watergangen warden in het topsysteem opgenomen (1° niveau, 2° en 3° niveau 
vooralsnog niet in gebruik, mogelijk in gebruik te nemen bij de modellering van de 
scenario's). 

Het pell in de A.- en B-watergangen 1.ivordt bepaa!d met R!vA!!cc en het pel!verloop op de 
rivieren en in de uiterwaarden met Hoogwater. 

In het gebied kunnen de opgelegde peilen ook in drogere perioden goed warden 
gehandhaafd door aanvoer van water. Watergangen A- en B-watergangen hebben 
daarom zowel een drainerende als een infiltrerende functie. De weerstand voor drainage 
en infiltratie wordt gelijk gehouden. lnitieel wordt aangenomen dat de intreeweerstand 
(bij grote rivieren en A-watergangen) 5 dagen is. Voor de vlakdekkende drainage- en 
infiltratieweerstand van het topsysteem (B-watergangen) wordt een weerstand van 100 
dagen aangehouden. 

Zand- en kleiputten 
Kleiputten zijn vooralsnog niet fysiek in het model opgenomen. De putten zijn een 
gedeeltelijke of gehele verwijdering van de klei van de deklaag. En zal als zodanig ook 
in rekening warden gebracht. 
De kleiputten hebben geen invloed op de grondwaterstroming en grondwaterstanden in 
een gemiddelde situatie. De weerstand van de deklaag in de uiterwaarden is dan van 
ondergeschikt belang. Deze speelt wel een grote rol bij perioden met hoogwater 
wanneer de uiterwaarden onder water staan. Vermindering van de weerstand van de 
deklaag zal dan leiden tot meer infiltratie. Correct inbrengen van de deklaagweerstand 
in de uiterwaarden heeft pas zin als ook geijkt wordt op een hoogwatersituatie. 

Op dit moment is op basis van de zandbanen kaart de weerstand van de deklaag in de 
relatief laag, daze varieert in de Hurwenensche uiterwaard tussen de 50 en 200 dagen. 
Het grootste deel van het oppervlak heeft een weerstand van circa 50 dagen. 

De zandputten (figuur 2) zijn wel fysiek in het model opgenomen de bodem van deze 
putten vormt plaatselijk de onderkant van de deklaag (TH1 ). De plassen zijn erg diep en 
snijden in het watervoerende pakket. In het veld is waargenomen dat de taluds zandig 
zijn en er nauwelijks slib ligt. Aangenomen wordt dat de diepe delen (> 12 m) wel zijn 
voorzien van een sliblaag met een weerstand {CL 1) van 100 dagen. De ondiepe delen 
met de zandige taluds hebben een weerstand (CL 1) van 5 dagen. Door deze 
schematisatie is in een gemiddelde situatie wel contact met het grondwater in het 
watervoerende pakket en in een hoogwatersituatie, vind lang de randen gemakkelijk 
infiltratie plaats naar het watervoerend pakket. In de diepe delen wordt dit dan beperkt 
door de aanwezigheid van het slib. 
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Deklaag 

Zandwinplas 
k=groot 

Eerste watervoerend pakket 

Figuur 2: Schematisatie zandwinput 

Onttrekkinqen 
De vol ende onttrekkln en zl n in het model opgenomen: 

Gr w.stand 

Naam X y I gemiddeld 
debiet (m3/jaar) 

VITENS GELDERLAND (WG) NV 
DOORN VAN CHAMPIGNONKWEKERIJ 
SACHEM EUROPE BV 

148840 
148530 
146460 
146540 

421875 3670425 

SACHEM EUROPE BV 

Randvoorwaarden 

422950 
423360 
423100 

Gekozen is voor een model waarop de randen op een dusdanige afstand van het 
interesse gebied liggen dat de effecten op de randen van het model geen invloed 
hebben op het interessegebied. Om deze afstand te bepalen is gebruik gemaakt van de 
hydrologische vuistregel dat de rand op minimaal driemaal de spreidingslengte van het 
interessegebied ligt. 
De spreidingslengte= de wortel van kD*c= wortel 3000*250=800 m. 
De rand dient dus op minimaal 2400 m. afstand van de Hurwenense Uiterwaarden te 
liggen. 

Voor de deklaag is een flux van nut gebruikt als randvoorwaarde, er wordt vanuit 
gegaan dat er geen horizontale stroming plaatsvindt als gevolg van de kleiige 
bodemopbouw en de peilbeheersing van het grondwater. Voor het eerste en tweede 
watervoerend pakket is gekozen voor een vaste stijghoogte op de rand. Deze is afgeleid 
van de Geohydrologische beschrijving van de Provincie Gelderland. 

IJkperiode 
Stationair model dat gemiddelde situatie weergeeft in gebied met sterk varierende 
grondwaterstanden. Door gemiddelde te nemen over langere periode wordt de 
gemiddelde grondwaterstand zo goed mogelijk benaderd. 
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Er is gekazen te ijken op de periode 1-1 -1990 tot 1-1 -2000. De periode is recent 
waardoar geen grate veranderingen in het waterbeheer hebben plaatsgevonden. De 
periode amvat zowel droge als natte perioden en bovendien zijn van deze periode de 
betrouwbaarste meetgegevens vaarhanden, wat oak een pasitieve invloed heeft op het 
uiteindelijke resultaat. 

Vaar de ijking wardt gebruik gemaakt van automatische ijking met behulp van Monte 
Carlo; De parameters die zeker in de ijking worden betrokken zijn: 
• Weerstand van de deklaag (CL 1); 
• Doarlaatvermogen van het tweede watervaerende pakket (TX2); 
• lnfiltratie- en drainageweerstand van de Waal en Maas (CD1 en Cl1 ). 

IJking en basismodel 
Het basismodel is het eindproduct van de ijking. Op dit model warden alle scenario's 
gebaseerd. In deze paragraaf zijn de berekende afwijkingen ten opzichte van de 
grondwaterstandsmetingen weergegeven als mede een overzicht van de berekende 
grondwaterstanden en het voorkomen van kwel en infiltratie. 

La&Sses: FHII, STEAD 
0.25. Ci.5 
o.s. o.r.; 
0.75 ·I 
I· 1.2S 
1.25· l.S 
1.s-1.r.; 
1.75·2 
l ·2.2S 
2.25. 25 
l.S. 215 
2.r.;. J 
l·ll! 
J,2S.JS 
lS · J.r.; 

llculdory 

Ched<paO\t AQufer I 

Figuur 3: Berekende grondwaterstanden en de afwijkingen t.a.v. de metingen in de 
deklaag 
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Figuur 4: Berekende stijghoogten en de afwijkingen t.o.v. de metingen in het eerste 
watervoerende pakket 
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Figuur 5: Berekende stijghoogten en de afwijkingen t.o.v. de metingen in het tweede 
watervoerende pakket 
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De berekende afwijkingen ten opzichte van de metingen zijn over het algemeen beperkt, 
hetgeen betekent dat de ijking goed is.14 De atwijkingen in het eerste watervoerend 
pakket zijn kleiner dan de afwijkingen in de deklaag. Dit is in overeenstemming met de 
conclusie uit de watersysteemanalyse dat dit watervoerende pakket het belangrijkst is 
voor de grondwaterstroming en hat "transport medium" van de kwel is. 

Opgemerkt dient te warden dat het model is geijkt voor een gemiddelde situatie. 
Gedurende hoogwater op de Waa! (a!s de uiterwaarden zijn geTnundeerd), werkt het 
systeem op een andere wijze. Met name de weerstand van de deklaag in de 
uiterwaarden en binnendijks spelen in een dergelijke situatie een grate rol. In de 
gemiddelde situatie, zoals deze nu is geijkt, kunnen deze weerstanden niet of slechts 
beperkt warden geijkt. 

Belangrijk is oak dat het stromingbeeld overeenkomt met het stromingbeeld dat bij de 
watersysteemanalyse reeds is besproken: 
• Een grate gradient tussen de stijghoogten nabij de Waal en de Maas in het oostelijk 

deal van het modelgebied; 
• Een west-zuidwestelijke stroming van het grondwater in het overige deel. 

Oak het kwel- en infiltratiepatroon (figuur 6) voldoet aan de verwachtingen naar 
aanleiding van de watersysteemanalyse. Vanuit de Waal {en oak de Kil) vindt in de 
gemiddelde situatie hoofdzakelijk infiltratie plaatsvindt. Kwel wordt in de gemiddelde 
situatie met name langs de Maas en de Maasarmen aangetroff en en lokaal langs de dijk 
van de Hurwenense Uiterwaarden. 

14 Peilbuis 45AP0045 (fiauur 3 en 4l laat zowel in de deklaan en het eerstP. w~tP.r11n1:m::mrli::> • - ' - - - ----u - -- - - --- ---- - · · -- · - ··--

pakket een relatief grate negatieve afwijking zien. Op basis van de meting zou 
geconcludeerd kunnen warden dat de grondwaterstand in beide pakketten zo'n 70 cm te 
laag berekend. Gezien dat dit enige peilbuis is die een dergelijke ordegrote afwijking laat 
zien, is echter geconcludeerd dater iets anders aan de hand rnoet zijn met deze peilbuis en 
dat er een systematische tout in de metingen aanwezig is. De peilbuis is dan oak bij de 
beoordeling van het ijkresultaat buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 6: Berekende kwel (blauwe kleuren) en infiltratie (gele en rode kleuren) bij een 
gemiddelde situatie 

Scenario's 
De scenarioberekeningen die met het grondwatermodel zijn uitgevoerd staan 
beschreven in paragraaf 3.3 van de hoofdtekst. De parameters die veranderd warden in 
het model zijn oak in de hoofdtekst genoemd, dan wel in paragraaf 3.3 dan wel bij de 
presentatie van de resultaten het betreffende scenario in de hoofdstukken 4, 5 en 6. 
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Bijlage 4 

Grondwaterstanden t.o.v. maaiveld15 (huidige situatie) 

15 Het gebrulkte AHN is niet volledig gecorrigeerd voor bebouwing, bomen, etc. 
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NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARD I 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

De Hurwenense uiterwaard is onderdeel van het Strategisch Groenproject Fort Sint Andries. 

Het gebied ligt aan de zuidoever van de Waal, ten oosten van Zaltbommel. De 

doelstellingen voor de Hurwenense uiterwaard zijn het realiseren van natuurontwikkeling 

en het creeren van ruimte voor de rivier. Om deze doelstellingen uit te werken zijn 

verschillende imichtingalterna ti even opgesteld. 

De verschillende inrichtingsalternatieven worden in een Milieu Effectrapportage (MER) met 

elkaar vergeleken. Aangezien de Hurwenense uiterwaard beschermd is volgens de Vogel

en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet vindt gelijktijdig met het MER een 

natuurtoets plaats. In deze natuurtoets vindt een eerste toetsing van de imichtingsvarianten 

plaats aan de relevante kaders van de natuur wet- en regelgeving. 

Onderdeel van deze toetsing is het uitvoeren van een voortoets. In deze voortoets vindt een 

globale toetsing plaats van de alternatieven aan de bepalingen van de Flora- en faunawet, 

wordt de volledigheid van de bestaande gegevens beoordee!d en wordt beoordeeld of bij 

deze alternatieven effecten te verwachten zijn op Vogel- en Habitatrichtlijngebied en het 

beschermd natuurmonument. 
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2.1 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARD I 

HOOFDSTUK 

Wetgeving en beleid 

De voorgenomen activiteiten zijn getoetst aan de huidige wetgeving en het vigerende 

beleid. In dit hoofdstuk zijn de toetsingskaders waaraan de voorgenornen activiteiten 

getoetst zijn weergeg.even. 

Achtereenvolgens kornen in dit hoofdstuk aan de orde: 

• Flora- en faunawet; 

• Vogel- en Habitatrichtlijn; 

• Natuurbeschermingswet. 

FLORA- EN FAUNAWET 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 

vooi:komende inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde 

dieren niet gedood, gevangen of verontrttst mogen warden en planten niet geplukt, 

uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht 

te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om 

hun directe leefomgeving, waarnnder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te 

verstoren. De Flora- en faunawet heeft clan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke 

plannen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de Minister van LNV vrijstelling of 

ontheffing te krijgen. Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende bescherrhde 

soorten gaat het primair om soorten die door de ingreep direct bei:nvloed Worden, doordat: 

• zij fysiek aangetast warden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 

• zij verstoord warden (toename van geluid en/ of licht); 

• hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

Ten behoeve van ruimtelijke ingrepen kan ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en 

faunawet aangevraagd warden bij Laser. Voorwaarde voor het verkdjgen van ontheffing is 

dater geen afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Voor soorten van Habitatrichtlijn bijlage IV geldt dater slechts ontheffing verkregen kan 

warden voor het overtreden van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet indien er 

geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
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VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN 

De Europese Unie heeft twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorgdragen voor de 

bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn (1979) en de 

Habitatrichtlijn (1992). Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat worden ze 

vanwege hun overeenkomsten vaak in een adern genoemd. Men spreekt dan over de 

'Vogel- en Habitatrichtlijn' . 

Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het instandhouden van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn 

onderscheidt daarbij tP beschermen gebieden en te beschermen soorten. 

De Habitatrichtlijn heeft tot doe! bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op 

het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toe passing is. De 

Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen: 

1. de bescherrning van gebieden waarin belangrijke habitats en soorten voorkomen en 

2. de bescherrning van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten. 

Alle lidstaten van de Europese Urlie zijn verplicht de Vogel- en Habitatrichtlijn uit te 

voeren. De !idstaten morten de bepalingen uit de richtlijn op nauwkeurige wijze omzetten 

('implementeren') in bindende nationale regelgeving. Een belangrijk element hierin is het 

zogeheten afwegingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. De rijksoverheid doet dit 

mornenteel in de vorm van nieuwe wetgeving: de Flora- en Fauna wet en de (herziene) 

Na tu urbeschermingswe t. 

Elke lidstaat moet op grand van de Vogel- en Habitatrichtlijn zogenoemde 'speciale 

beschermingszones' amnvijzen en in stand houden. 'Nelke gebieden worden aangewezen en 

beschermd wordt bepaald door de aanwezige natuurwaarden. De beide Richtlijnen geven 

hiervoor lijsten van te beschermen zeldzarne en bedreigde planten- en diersoorten en van 

specifieke te beschermen natuurtypen ('habitats') . Als sprake is van de aanwezigheid van 

dergelijke soorten en habitats gelden automatisch de verplichtingen van de beide richtlijnen. 

VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN 

Nederland heeft inmiddels 89 gebieden aangewezen als speciale beschermingszonP in de 

zin van de Vogelrichtlijn. Het gaat daarbij om belangrijke broedgebieden van in het 

bijzonder bedreigde vogelsoorten, maar ook om belangrijke pleistergebieden van 

trekvogels. De specifiek beschermde soorten zijn genoemd in bijlage I van de Vogelrichtlijn. 

Deze speciale bescherrningszones zijn inmiddels na het bieden van inspraakmogelijkheden 

wettelijk hepnnld en begrensd. 

In her kader van de Habitatnchti11n heeft Nederland b1j de Europese Commissie een groot 

aantal gebieden als speciale beschermingszone aangemeld. Deze gebieden kwalificeren zich 

door het voorkomen van specifiek genoemde habitats ( bijlage I van de Habitatrichtlijn) 

en/ of soorten (bijlage II van de Habitatrichtlijn). De Europese Commissie zal een definitieve 

(internationale) lijst van speciale beschermingszones vaststellen. 
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2.2.3 
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Uit de jurisprudentie blijkt dat overheden verplicht zijn om ook bij aangemelde maar nog 

niet aangewezen gebieden een te toetsen aan het afwegingskader van de Habitatrichtlijn. 

Nieuwe plannen of projecten in of in de nabijheid van speciale beschermingszones moeten 

worden getoetst volgens het in artikel 6 lid 3 en 4 van het in de Habitatrichtlijn opgenomen 

afwegingskader (zie bijlage 1). Dit afwegingskader stelt dat voor elk plan of project dat 

significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied een 'passende beoordeling' wordt 

gemaakt van de gevolgen voor het gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Het bevoegd gezag mag alleen toestemming 

voor het plan of project geven als zij er van is verzekerd dat het plan de natuurlijke 

kenmerken van het betrokken gebied niet aantast. Hiervan mag alleen worden afgeweken 

als er geen alternatieve oplossingen zijn om het plan te realiseren en het plan tevens een 

groot openbaar belang client. Daaronder kurmen ook openbare (dus geen individuele) 

sociale of economische belangen vallen. Bij een dergelijk besluit moeten alle nodige 

compenserende maatregelen worden genomen. 

Ook voor ingrepen met beperkte (niet-significante) schade aan natuurlijke kemnerken van 

het gebied dienen maatregelen genornen te worden om de schade aan habitats en verstoring 

van (leefgebieden) van soorten te voorkornen. 

De Natuurbescherrningswet regelt de bescherrning van gebieden, die als staats- of 

beschermd natuurrnonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft een extra 

bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. De 

Natuurbeschermingswet verbiedt handelingen te verrichten, te doen verrichten of te 

gedogen die schadelijk zijn voor het natuurschoon of de wetenschappelijke betekenis van 

een bescherrnd natuurmonurnent. Een onderdeel van de wet is dater een aparte vergurming 

nodig is voor activiteiten die rnogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonurnent. Het rnaakt 

daarbij niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel birmen als buiten het 

natuurgebied zijn (de zogenaamde "externe werking"). Op dit moment is ongeveer 300.000 

hectare natuurgebied aangewezen als staats- of bescherrnd natuurmonument. 

De natuurbeschermingswet wordt herzien, om de gebiedsbeschermde bepalingen van de 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden hierin op te nemen. 
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HOOFDSTUK 

Natuurwaarden 

Van alle relevante soortgroepen zijn gegevens verzameld om een beeld te krijgen van de 

huidige natuunvaarden en de volledigheid van de gegevens. 

GEBRUIKTE GEGEVENS 

Per soortgroep zijn de gegevens weergegeven die voor de natLLurtoets zijn gebruikt. 

Planten Gegevens staatsbosbeheer 2002, veldbezoeken 2004, ARCADIS; 

Zoogdieren Algemene verspreidingsgegevens, internetrapportage natLLurloket, losse 

waarnemingen, nachtelijke bezoeken 2004 ARCADIS Informatie SBB; 

Vogels Broedvogelinventarisatie 1991, 2000, 2001, provincie Gelderland, 

Wintertellingen 1996- 2001 SOVON; 

Reptielen Algemene verspreidingsgegevens, internetrapportage natLLurloket; 

Amfibieen Gegevens van RA VON, veldinventarisatie 2004; 

Vissen Algemene verspreidingsgegevens, internetrapportage natuurloket, 

veldbezoeken 2004; 

Vlinders Algemene verspreidingsgegevens, internetrapportage natuurloket, 

veldbezoeken 2004; 

Overige Algemene verspreidingsgegevens, internetrapportage natuurloket, 

ongewervelden veldbezoeken 2004; Ongewervelden faLma van het Rijntakkengebied, met 

veldstudie in uiterwaarden rond Zaltbommel, EIS, 2002, 2003. 

Flora en vegetatie 

Beschermde en ze/dzame soorten 
In het plangebied komen drie beschermde soorten voor: Gewone vogelmelk, Veldsalie en 

Zwanenbloem. Gewone vogelmelk komt in grote aantallen voor in de minder intensief 

gebruikte percelen op de jonge oeverwal. Veldsalie komt voor op een gedeelte van de jonge 

oeverwal en de zomerkade. In de recent aangelegde waterpartijen langs de winterdijk komt 

de Zwanenbloem voor. 

Veldsalie staat op de Rode lijst, naast deze soort komen nog vier ander Rode lijst soorten in 

het plangebied voor. Op een gedeelte van de jonge oeverwal en de zomerkade staan 

Beemdkroon, Kleine ruit en Oosterse morgenster. Langs de Waal op de landtong komt 

Brede ereprijs voor. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de beschermde en zeldzame soorten 

in het plangebied. 
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Tabel 3.1 

Beschermde en zeldzame 

plantensoorten in het 

studiegebied 
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Soort Ff-wet Rode lijst Voorkomen 

Beemdkroon . x Gedeelte van de zomerkade 
Brede ereprijs - x Landtong tussen buitenste plas en de Waal 
r::o1Mnno \fl"'ll"'IOlrnallr 
._. ._ . o ""' ''- ~ ""'::1 '-II I I'- I'' x - ExtEnsicver gebiuikte dele(1 jori~e 

oeverwal 
Kleine ruit - x Gedeelte van de zomerkade 
Oosterse morgenster - x Gedeelte van de zomerkade 
Veldsalie x x Gedeelte van de zomerkade 
Zwanenbloem x - Waterpartijen lanqs de winterd ijk 

Bijzondere vegetaties 
De Kii van H urwenen is aangewezen als habitatrichtlijngebied voor de vegetaties 

Zachthoutooibos, Laaggelegen schraal hooiland en Stroomdalgrasland (habitattypen 6510, 

6120 en 91EO). 

Het griend ten oosten van de Kil van Hurwenen is de laatste 25 jaar niet afgezet en 

ontwikkelt zich tot zachthoutooibos. In dit gedeelte zijn Zwarte poplieren aangeplant, deze 

soort hoort thuis in zachthoutooibos. 

Het habitattype laaggelegen schraal hooiland bestaat uit twee vegetatietypen, waarvan in 

het plangebied mogelijk het type voorkomt dat gebonden is aan hoger gelegen delen van 

uiterwaarden en dijken. Keiunerkende soorten voor dit type bloemrijk grasland zijn Grote 

bevernel, Karwijvarkenskervel, Gewone pastinaak, Oosterse morgenster en 

Beemdooievaarsbek. Dit habitattype komt voor langs de jonge oeverwal en een gedeelte van 

de zomerkade. 

Op de jonge oeverwal zijn de stroomdalgraslanden de afgelopen 20 jaar belangrijk in 

oppervlakte en kwaliteit teruggelopen. Enkele delen van de oeverwal direct langs de 

rivieroever bevatten nog soortemijke kamgrasvegetaties met veel Echte kruisdistel, 

Heksenmelk, Geel walstro en Knolboterbloem. Daarnaast ontwikkelt de vegetatie op de 

land tong langs de Buitenplas zich positief dankzij de extensieve begrazing en de opzanding 

na hoogwaterperioden. Hier hebben zich stroomdalsoorten als Echte kruisdistel, Brede 

ereprijs, Sikkelklaver en Geoorde zuring gevestigd. 

Afgezien van de vegetaties die van belang zijn in het kader van de Habitatrichtlijn komt in 

het plangebied aan de rivierzijde van het terrein van de voormalige steenfabriek 

hardhoutooibos voor met Es, Iep en Meidoorn. 

ZOOGDIEREN 

Vleermuizen 
Uit de internetrapportage van het Natuurloket is af te lezen dater 3 soorten vleermuizen in 

het gebied zijn waargenomen. Tijdens een aantal nachtelijke bezoeken is vastgesteld dat 

Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Wntervleermuis in het plangebied 

voorkomen. Vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied. Gewone 

dwergvleermuis foerageert lang de bomemij in het noordoosten van het plangebied en 

tussen de beide zandwinplassen. Rosse vleermuis foerageert langs de rnnd van de 

noordelijke zandwinpias. Watervieermuis is overvhegend waargenomen. Waarschijnlijk zijn 

de zandwinplassen te groot en te vveinig beschut voor deze soort om geschikt te zijn als 

foerageergebied. 
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'fabel 3.2 Rode lijst soe>_rten 

Bron 

1991, 2001 Broedvogels inde 

Kil van Hurwenen (SOVON, 

2002) 

2000 gegevens provinc1e 

CielderlanrJ 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARDI 

Overige zoogdieren 
In het plangebied is de Bever waargenomen. Naast deze soort zullen een aantal algemeen 

voorkomende zoogdieren in het gebied voorkomen. Zeldzame soorten zoogdieren zijn 

afgezien van de Bever niet in het plangebied te verwachten. 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 
Bever x x x 
Gewone dwergvleermuis x - x 
Rosse vleermuis x - x 

Watervleermuis x x -- -
Algemeen voorkomende x - -
soorten kleine zoogdieren -

VOGE LS 

Broedvogels 
De Hurweense Kil heeft een rijke broedvogelpopulatie, met een aantal zeldzame soorten. 

Voor broedvogels is met name het reservaatsgebied van belang. Onderstaande tabel geeft 

een overzicht van de Rode lijst en Vogelrichtlijnsoorten die in het plangebied broeden. 

1991 2000 2001 

soort (alleen SBB (hele (alleen SBB 
bezlt) plangebled) bezit) 

Blauwborst 23 26 17 

Blauwe reiger 6 14 14 -
Bruine Kiekendief 1 2 2 - -,__ 
Grutto 9 4 0 - -
IJsvogel 0 2 1 - - - -
Kwartelkoning 0 2 0 -- 1--

Lepelaar 0 0 1 

Oeverzwaluw 0 111 0 

Patrijs 0 2 0 

Porseleinhoen 2 0 0 

Rietzanger 1 3 3 

Roerdomp 1 1 1 - - ,--

Tureluur 2 10 , 
Zomerta ling 4 10 7 

Zwarte stern 6 11 10 -- - -- - - -
In de Kil komen een tiental paren van de Zwarte stern tot broeden. In de rietmoerassen aan -

weerszijden van het open water broeden soorten als Waterral, Buidelmees, Bruine 

Kiekendief, Rietzanger, Sprinkhaanzanger en diverse soorten eenden als Krakeend, 

Kuifeend, Slobeend en Tafeleend. Oak de Roerdomp komt hier nag voor. De Grote Karekiet 

en het Woudaapje zijn definitief verdwenen. Als gevolg van de verruiging neemt de 

Blauwborst toe in het gebied. In de afgelopen 10 jaar heeft zich een steeds grotere populatie 

Grauwe Gans in en om de Kil gevestigd. 

In de doorgeschoten griend broeden Blauwe reiger, Buidelmees, Wielewaal, Ransuil, 

Buizerd en Sperwer en slapen vaak honderden Aalscholvers. Lepelaars zijn in het 

plangebied waargenomen en in 2001 heeft een Lepelaar in de Kil gebroed. 
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De broedvogels van de graslanden !open steik in aantal terug. Op de hogere delen zijn 

Grauwe gors, Roodborsttapuit, Geelgors, Kwartel en Paapje inmiddels verdwenen. 

Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en Graspieper weten zich hier te handhaven. Op de lager 

gelegen graslanden nemen de aantallen Gmtto's en Tureluurs af. Bij de telling in 2000 bleek 

de Grutto inmiddels uit het centrale dee! van de uiterwaarden te zijn verdwenen. De minder 

kritische soorten Kievit en Scholekster weten zich hier in !age dichtheden te handhaven. 

Het beste weidevogelgebied is de land tong ten noorden van de Buitenste Plas. Naast 

Graspieper, Veldleeuwerik, Kleine plevier en Gele kwikstaart broeden hier diverse paren 

Grutto's en Tureluurs. Kwartelkoning heeft op deze landtong en ten zuiden van de grootste 

zandwinplas gebroed. 

In de hagen in het centrale decl van de 'wVnard brocdcn Braarnsluiper, Grasrr1us en Kneu . In 

de populieren langs de verharde weg bij de oostelijke plas broedt de Boomvalk. 

Trekvogels en wintergasten 
Het westelijke dee! van het gebied is belangrijk slaapgebied voor ganzen en soorten als 

Smient en Aalscholvers. Vom de ganzen is de uiterwaard als foerageergebied minder van 

belang. Wulpen en Kleine zwanen foerageren in de uiterwaard. Visarend en Zeearend 

warden regelmatig waargenomen. De vogels hebben een voorkeur voor de Buitenplas als 

slaapplaats (het meest rustig). 

Voornamelijk Maximaal niet broedend 
- -- - - -- - -

- aanwezi~f in periode: - in plangebied ______ 
Soort 

(96 / 97 - 01 I 02) 

Aalscholver September - oktober 295 
Kleine zwaan December 19 
Kolgans November - maart 7100 
Grauwe gans Sept-okt en feb-apr 574 
Brandgans Januari - maart 2300 
Smient November - maart 4165 
Krakeend Oktober - februari 68 
Winterta ling Oktober en januari 97 
Wilde eend Oktober - februari 506 
Pijlstaart Maart 146 
Slobeend Okt-nov en april 118 
Tafeleend December - januari 300 
Kuifeend November - maart 431 
Scholekster Februari - april 92 
Kievit Olctober en maart 804 
Grutto Maart 280 
Wulp Januari 140 

REPTIELEN EN AMFIBIEEN 

Reptielen zijn niet te verwachten in de Hurwenensche uiterwaarden. Geschikt biotoop voor 

reptielen ontbreekt. 

Uit de gegevens van het natuurloket blijkt dat in het plangebied vijf soorten amfibieen 

voorkomen, waarvan er een op 8ijlage !V van de Habitatrichtlijn staat. Het gaat om de 

algemene soorten Bruine kikker, Gewone pad, Middelste groene kikker, Kleine 

watersalamander en de zeldzame Kamsalamander. De Kamsalamander is in 2001 

aangetroffen in de omgeving van de zuidwestelijke zandwinplas. Deze plas en de omgeving 

lijken niet geschikt te zijn voor de Kamsalamander. 
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Daarnaast is de Kamsalamander aangetroffen in de poelen net buiten het plangebied tussen 

de nieuwe en de oude dijk bij Hurwenen. In 2004 zijn diverse wateren in het plangebied 

onderzocht op amfibieen. Daarbij werden Gewone pad, Middelste groene kikker en Kleine 

watersalamander aangetroffen. 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 
Bruine kikker x . -
Gewone pad x - -
Kamsalamander x x x 

Kleine modderkruiper x - -
Middelste groene kikker x - -

VISSEN 

Bij het Natuurloket zijn geen gegevens over vissen in het plangebied bekend. Tijdens de 

veldbezoeken in 2004 is in een poel een Kleine modderkruiper waargenornen. Andere 

zeldzame of beschermde vissoorten zijn niet te verwachten in het gebied. 

iffiiljfiti,foii51\E11Jff ~ 
Kleine modderkru1per x - -

VLINDERS, LIBELLEN EN ANDERE ONGEWERVEL_~f_DIEREN 

Uit de internetrapportage van het Natuurloket blijkt dater geen waarnemingen van 

bescherrnde of zeldzame soorten dagvlinders in de Hurwenensche uiterwaarden zijn 

gedaan. Op basis van de habitats in het gebied zijn geen beschermde vlinder te verwachten, 

we! komt geschikt biotoop voor het Bruin blauwtje voor, een soort van de Rode lijst. Tijdens 

de veldbezoeken zijn geen beschermde of zeldzame soorten dagvlinders aangetroffen. 

EIS-Nederland (European Invertebrate Smvey) heeft in 2001 en 2002 libellen 

gelnventariseerd in de Hurwenensche uiterwaarden. In totaal zijn 20 soorten aangetroffen, 

waarvan de Rivierrombout op de Rode lijst staat, beschermd is en op Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn staat. De Rivierrombout leeft als larve enkele jaren in de rivier en kruipt 

daarna uit de larvehuid op rivierstrandjes. De Rivierrombout is sinds 1996 weer aanwezig in 

Nederland. Vrijwel langs de gehele Waal komt de Rivierrombout tegenwoordig voor. 

In de Hurwenensche uiterwaarden zijn twee Rode lijst-soorten bijen aangetroffen, Donkere 

klaverzandbij en Tuinbladsnijder. 

In het plangebied zijn geen beschermde of Rode lijst-soorten sprinkhanen aangetroffen. 

Van de 30 soorten slakken die in het plangebied zijn waargenomen staan er drie op de Rode 

lijst. Het gaat om de Oeverloofslak, de Dikke korfslak en de Dwerg korfslak. 

Soort Ff-wet Rode lijst HRL bijlage IV 
Bruin blauwtje - x -
Rivierrombout x x x 
Donkere klaverzandbij - x ---
Tuinbladsnijder - x -

·-
Oeverloofslak - x -
Dikke korfslak - x -
Dwergkorfslak - x ---
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VOLLEDIGHEID GEGEVENS 

Fiora 

Op basis van de gegevens van de provincie Gelde1·1and, eigen WM\.rnemingen van ARCA DIS 

en oudere gegevens on tstaat een goed bee.Id van de vegetatiekundige waarde van het 

gebied. Uit gegevens v11n de provincie blijkt een minder groot 11antal beschermde en 

zeldzarne soorten voor te komen dan uit d internetrapportage van het natuurlokel blijkl. 111 

combinatie met enkele veldbezoeken u1 2004 is een vo)ledig en actuee.J beeld ve.rkregen van 

de flora binnen het plangebied. 

Zoogdiere11 

Door een aan.tal nachtelijke bezoeken met een bat-detectol' ls een redelljk goed beeld 

verkregen van de betekenis van het plangebied voor vleermuizen. 

Vogels 

Over brnedvogels en trekvogels zijn recente en volledige gegevens beschikbaar. 

Amfibieen 

Op basis van de gegevens van het natuudoket en de veldbezoeken bestaat een actueel en 

volledig beeld van de betekenis van he pl<ingebiect voo.r amfibieen. 

Vissen 

Tijdens het amfibleenonderzoek zijn sloten die gesch..ikt zijn voor Klei.ne en Grote 

modderkruipe.r bemonsterd worden met een schepnet. 

Onge wervelden 

Gegevens over dagvli11ders zijn redelijk volledig. Tijdens de veldbezoek n zijn deze 

gegevens aa11gevuld. Ubellen, bijen en slak.ken zi jn recent gei"1wentariseerd. 
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Alternatieven 

fu he~ MB: ,iiJJ\I: <ll,e vf:ilg~~~; al tern a tieve.n .opgenomen: 

• landscha p pelIJJ< 'a:f~trut:ii:e.f; 

• :e~.gi:;i;h al,t~t;;t~~~i 

• cul tuurhistorisch t:tftema:lf~; 

• il'W~tkunlli~ a'ltemalia~ 

• economisch alternatief; 

• .m'Cllief eoolo.gt~ mh w-neutnia l. 

pg a I tern a ti even ,~~ litleren'd\tt apkaa;d wee.rgegev~fel "art :u:an ~;alf.etlll;atM ls'ee;n kimte 
kat:akteristiek setl~E!'t'\; 
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LANDSCHAPPELIJKE ALTERNATIEF 
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Uitgangspunten: Behoud van de belangrijkste natuurwaarden van het gebied 

Handhaven hagen en struweelbeplanting 

Doelstelling: 

Maatregelen: 

Reliefvormen behouden 

Behoud ruimtelijke karakteristiek met lijnvormige kavelgrensbeplanting 

Ontwikkeling laagdynamisch droog natuurgebied met agrarisch 

natuurbeheer, gecombineerd met extensief landbouwkundig gebruik 

Stimuleren van rietmoeras en ooibos 

Aanleg nevengeul parallel aan de Waal. 

Gedeeltelijk dempen noordelijke zandwinplas, 

Uitgraven van meanders in Hurwenense Kil 

Peilverhoging met 3.00 +NAP als bovengrens van april tot half oktober 
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ECOLOGISCHE ALTERN~TIEF 
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MODEL ECOLOGIE 
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Uitgangspunten: Behoud van aanwezige restanten van de kronkelwaard 

Doe ls telling: 

Maatregelen: 

Behoud en uitbreiding van de laag-dynarnische natuurwaarden (Kil) 

Ornvorrnen tot landschappelijke en ecologische een.heid. 

Instellen jaarrondbegrazing 

Ontwikkelen zandige oevers, platen, nevengeulen en uitslijpgeulen 

Maai veld verlaging, 

Het verwijderen van dwarskaden 

Aanleg van een rneestrornende nevengeulen/uiterwaard 

Verondiepen van de zandwinplassen. 

6pzetten waterpeil met 3.50 +NAP als bovengrens en 3.00 +NAP als 

drernpelniveau. 

Aanleg hoogw a tervl uchtplaa ts 
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CULTUURHISTORISCHE ALTERNATIEF 

MO.DEL CULruURHISTOFl.IE 

i.-4': ·· '- · . --· 
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Uitgangspunten: Behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied 

Zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorische sporen (deelgebied C) 

Samenh<mg tussen het verkavelingsproces bimi.en en buitendijks 

behouden 

Doelstelling: 

Maatregelen: 

De morfologie van de uiterwaard met de resten van de steenoven 

versterken 

Creeren van overgang van west naar oost, van natuurlijk naar meer 

c ultu urli j k 

Aanleg nevengeul ten noorden van de Ovense Dam 

Uitgraven en herimichten van dele van de uiterwaard (nat-dras gebieden 

en struwelen) 
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~IVIERKUNDIGE ALTERNATIEF 
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Uitgangspunten: Waterafvoer staat centraal bij de inrichting 

Doelstelling: 

Maatregelen: 

Maximaal waterstandsverlagend effect creeren 

plaatselijk verwijderen van de zomerkade 

Verwijderen van de kade rondom de voormalige zandwinplas (N-W) 

Verlaging van een deel van de uiterwaard 

Aanleg van een brede nevengeul 

Verwijderen van rivierkundige obstakels 

verwijderen van alle hoog opgaande begroeiing dwars op het 

stroomprofiel van de rivier. 

Verwijderen van begroeiing van de voormalige zandwinplas (N-W) 
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ECONOMISCHE ALTERNATIEF 
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Uitgangspunten: Kil van Hurwenen blijft behouden 

AIODEL ECDNOMIE 
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Gebied wordt zoveel rnogelijk door agrariers beheerd. 

Doelstelling: Koslenbepalende factoren zo optimaal mogelijk benutten 

Maatregelen: Aanleg van een brede nevengeul 
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M ODEL ECOLOGIE MHW-NEUTRAAL 
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Uitgangspunten: Behoud van aanwezige restanten van de kronkelwaard 

Do els telling: 

Maatregelen: 

Behoud en u.itbreiding van de laag-dynamische natuurwaarden (Kil) 

Omvormen tot landschappelijke en ecologische eenheid. 

Instellen jaarrondbegrazing 

Ontwikkelen zandige oevers, platen, nevengeulen en u.itslijpgeulen 

Maaiveldverlaging, 

het verwijderen van dwarskaden 

Aanleg van een meestromende nevengeulen/uiterwaard 

Verwijderen van dwarskaden 

verondiepen van de zandwinplassen. 

6pzetten waterpeil met 3.50 +NAP als bovengrens en 3.00 +NAP als 

drempelniveau. 

Aanleg hoogwatervluchtplaats 
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5.1 

5.2 

5.2.1 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARDI 

HOOFDSTUK 

Effecten op de 
natuurwaarden 

METHODE 

Per alternatief zijn de effecten op de verschillende soortgroepen weergegeven. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten tijdens de inrichting en effecten na inrichting. 

De effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de huidige situatie. Het effect ten opzichte van 

de huidige situatie is relevant voor de Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn. In 

sommige gevallen is een vergelijking van effecten met de autonome ontwikkeling relevant, 

bijvoorbeeld wanneer bepaalde soorten in de autonome ontwikkeling verdwijnen, of 

wanneer effecten gelijk zijn aan het effect van de autonome ontwikkeling. In deze gevallen 

zijn de effecten ook ten opzichte van de autonome ontwikkeling besclu·even. 

LA DSCHAPPEL JK ALTERNATIEF 

EF E~l.EN Ill!2~ t:JS DE INRICHTING 

Flora en vegetatie 
Het graven van een nevengeul leidt tot de aantasting van soortenrijke kamgrasweiden en 

glanshaverhooilanden met stroomdalsoorten, Veldsalie en Gewone vogelmelk. Daarnaast 

gaan soortenar:me kamgrasweiden met Vogelmelk verloren. De waardevolle gedeelten van 

de zomerdijk gaan deels verloren. 

Zoogdieren 
Verblijfplaatsen warden niet aangetast. Door het graven van een nevengeul gaat een rij 

wilgen verloren die door enkele Gewone dwergvleermuizen gebruikt wordt om langs te 

foerageren. Andere gebieden die van belang zijn voor vleermuizen blijven gehandhaafd. 

De inrichting heeft geen effecten op de Bever. Kleine algemeen voorkomende soorten 

zoogdieren kunnen tijdens de graafwerkzaamheden gedood warden en vaste rust- of 

verblijfplaa tsen aangetast. 

Voge ls 

Door de graafwerkzaamheden verdwijnt tijdelijk broedbiotoop voor vogels. Daarnaast kan 

verstoring optreden. Ii1 het verleden hebben zand- en kleiwinning geleid tot een tijdelijke 

afname van de vogelrijkdom van het plangebied. 

Amfibieen 

Vergraving kan leiden tot het doden van algemeen voorkomende soorten amfibieen. 
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Vissen 
De poel waarin Kleine modderkruiper is aangetroffen blijft gehandhaafd. Effecten op vissen 

zijn rtiet te verwachten. 

Ongewervelden 
Geen effecten te verwachten. 

EFFECTEN NA EI NDINRICHI!NG 

Flora en vegetatie 
Ten noorden van de net.1 engeul leidt de ont~vikkeling vu.n rr1oeras en ooibos tot het verluren 

gaan van soortenrijke kamgraslanden en glanshaverhooilanden. De resterende 

stroomdalflora bi1men het plangebied verdwijnt hierdoor vrijwel volledig, met uitzondering 

van de restanten op de zomerdijk. Door het gebied ten oosten van de Kil gedeeltelijk af te 

graven kunnen zich nieuwe rietmoerassen ontwikkelen. 

Het zachthoutooibos kan plaatselijk te lijden krijgen onder de peilopzet. Op andere locaties 

kan zich nieuw ooibos ontwikkelen. Bij een geleidelijke invoering van de peilopzet zal de 

ontwikkeling van nieuw ooibos sneller gaan dan het afsterven van bestaand ooibos. 

Zoogdieren 
Door een toename van het areaal bos en open water neemt de geschiktheid van het 

plangebied voor vleermuizen toe. De vele overgangen van bos naar open terrein zijn 

geschikt als jachtgebied voor Gewone dwergvleermuis. Kleinere open watertjes vormen een 

geschikt foerageergebied voor de Watervleermuis. 

I 

Voor kleine grondgebonden zoogdiersoorten wordt het plangebied aantrekkelijker door 

meer variatie en een uitbreiding van het areaal natuur. 

Voge ls 
Uitbreiding van het areaal open water en rietmoeras leidt tot het ontstaan van meer 

broedgelegenheid voor moerasvogels. Het centrale gedeelte van het plangebied verliest aan 

openheid en wordt daardoor minder geschikt voor weidevogels. De betekenis van dit 

gebied is in de huidige situatie gering. De land tong tussen de Waal en de meest noordelijke 

zandwinplas wordt door de ontwikkeling van moeras en ooibos ongeschikt voor Rode lijst 

soorten als Grutto en Tureluur. 

De meest noordPlijkP 7.Rndwinplas wordt gedeeltelijk gedempt, waardoor de plas in twee 

gedeelten verdeeld wordt. Het zuidelijke gedeelte maakt onderdeel uit van een nevengeul. 

Dit gedeelte wordt hiermee ongeschikt als slaapplaats voor overwinterende vogels. Het 

resterende gedeelte bedraagt minder dan de helft van het hltidige oppervlak van de 

zandwinplas. De geschiktheid van dit gedeelte als slaapplaats neemt hierdoor in belangrijke 

mate af. Gedeeltelijk zal de meer zuidelijk gelegen zandwinplas de functie van slaapplaats 

overnemen. 

Amfibieen 
In het l~_ndschappelijk 21.lternatief ontstaat een grate aaneengeslotcn 'rvaterpartij van de IGl 

van Hurwenen tot de zandwinplassen in de omgeving van de voormalige steenfabriek. 

Doordat hierin ook vis zal zitten is dit water niet erg geschikt voor amfibieen. Centraal in 

het plangebied komen enkele ge:isoleerde wateren te liggen geschikt kunnen zijn als 

voortplantingswater voor Kamsalamander en de andere soorten amfibieen. 
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Vissen 
De aanleg van nevengeulen leidt tot het ontstaan van geschikt leefgebied voor 

stromingsminnende vissen. Kleinere wateren in het plangebied zijn geschikt voor de Kleine 

modderkruiper. 

Ongewervelden 
De uitbreiding van het areaal natuur en een toename van de variatie in biotopen is positief 

voor de dagvlinders. 

ECOLOGISCH ALTERNATIEF 

EFFECTEN TIJDENS DE INRICHTING 

Flora en vegetatie 
Een gedeelte van de soortenarme kamgrasweiden met Gewone vogelmelk gaat verloren 

door de aanleg van een meestromende nevengeul. Overige waardevolle vegetaties met 

stroomdalsoorten blijven gehandhaafd. 

Zoogdieren 
De imichting kan leiden tot aantasting van foerageergebied voor vleermuizen. Met name 

langs de zuidelijke rand van de noordelijke zandwinplas. Verblijfplaatsen worden niet 

aangetast. 

De imichting heeft geen effecten op de Bever. Kleine algemeen voorkomende soorten 

zoogdieren kunnen tijdens de graafwerkzaamheden gedood worden en vaste rust- of 

verblijfplaa tsen aangetast. 

Vogels 
Door de graafwerkzaamheden verdwijnt tijdelijk broedbiotoop voor vogels. Daarnaast kan 

verstoring optreden van zowel broedvogels als overwinterende vogels. In het verleden 

hebben zand- en kleiwimting geleid tot een tijdelijke afname van de vogelrijkdom van het 

plangebied. 

Amfibieen 
Vergraving kan leiden tot het doden van algemeen voorkomende soorten amfibieen. 

Vissen 
De poel waarin Kleine modderkruiper is aangetroffen blijft gehandhaafd. Effecten op vissen 

zijn niet te verwachten. 

Ongewervelden 
Geen effecten te verwachten. 
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5.3.2 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARD I 

EFFECTEN NA EINDINRICHTING 

,~/o;a en V'egetatie 

Langs de oevers van de meestromende nevengeul kan zich een waardevolle vegetatie 

ontwikkelen. Het verlagen van gedeelten van het plangebied leidt tot mogelijkheden voor 

de ontwikkeling van moeras. In het westen van plangebeid gaat soortenarm 

glanshaverhooiland verloren door de ontwikkeling van ooibos. 

De peilopzet kan leiden tot het gedeeltelijk afsterven van zachthoutooibos. Bij een 

geleidelijke invoering van het nieuwe peil kan zich op andere plaatsen in het plangebied 

voldoende ooibos ontwikkelen. 

Zoogdieren 

Verblijfplaatsen van vleermuizen worden niet aangetast. Door het aanleggen van nieuwe, 

kleine open waterpartijen en de uitbreiding van het areaal bos neemt de geschiktheid van 

het van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen toe. Door het verdwijnen van 

de noordelijke zandwinplas verdwijnt het foerageergebied langs de randen van deze plas, 

dit verlies wordt echter ruim gecompenseerd door het ontstaan van geschikt leefgebied 

elders. 

Door de toename van zachthoutooibos neemt het areaal geschikt leefgebied voor de Bever 

toe . De toenarne in vari•itie van biutupen ncemt de geschiktheid vim hct piangebied toe voor 

kleine zoogdiersoorten. 

Vogels 

De soortensamenstelling van de broedvogelpopulatie zal veranderen doordat het areaal 

grasland afneemt, en doordat ooibos en rietmoeras toenemen. Rietvogels en vogels van 

ruigtevegetaties kunnen hierdoor toenemen. De betekenis van het centrale gedeelte van het 

plangebied voor weidevogels zal verder afnemen. Door begrazing ontstaat geschikt biotoop 

voor de Kwartelkoning. De oevers van de nevengeul vormen geschikt foerageergebied voor 

Grutto, Tureluur en Scholekster. 

Met het verdwijnen van de meest noordelijke zandwinplas (Buitenplas) gaat een belangrijke 

slaapplaats voor ganzen verloren. Waarschijnlijk zal de naastgelegen zandwinplas 

(Biru1enplas) de functie als slaapplaats overnemen. Oorspronkelijk had de Kil de functie van 

slaapplaats, later de zuidelijke zandwinplas en na het afronden van de zandwinning de 

mcest noordelijke zandwinplas. De noordelijke plas heeft de voorkeur, waarschijnlijk door 

de grootte en de rustige Jigging. Door ten zuiden en ten oosten van de zuidelijke 

zandwinplas bosontwikkeling toe te staan krijgt de pl as een besloten ligging en neemt de 

kans op verstoring af. Hierdoor neemt de geschiktheid van deze plas als slaapplaats toe. 

worden als slaapplaats. 

Amfibieen 

Door de aanleg van enkele langgcrcktc klciputten ontste1at geschikt voortplantingsbiotoop 

voor de Kamsalamander en andere soorten amfibieen. Bestaande wateren die mogelijk van 

belang zijn voor de Kamsalamander blijven gehandhaafd. 
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5.4.1 

5.4.2 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARDI 

Overig 
Op andere soortgroepen zijn geen negatieve effecten te verwachten. Door de aanleg van een 

nevengeul ontstaat geschikt biotoop voor Grote modderkruiper. De toename aan variatie 

aan biotopen en de Ltitbreiding van het areaal natuur is positief voor dagvlinders. 

CULTURHISTORISCH ALTERNATIEF 

EFFECTEN TIJDENS DE INRICHTING 

Flora en vegetatie 
Afgraving van een groat gedeelte in het noorden van het plangebied leidt tot aantasting van 

soortenarme kamgrasweiden met Gewone vogelmelk. Door afgraving gaat in het westen 

van het plangebied een perceel soortenarm glanshaverhooiland verloren. De jonge oeverwal 

en de zomerkade blijven behouden. Ten oosten van de Kil wordt een gedeelte rietmoeras 

afgegraven. 

Zoogdieren 
Gedeelten van het plangebied die van belang zijn voor vleermuizen blijven gehandhaafd. 

Door het afgraven van de omgeving rond de noordelijke zandwinplas vindt mogelijk 

tijdelijk aantasting plaats van foerageergebied. 

Een groat gedeelte van het plangebied wordt afgegraven om het maaiveld te verlagen en 

om oude meanders te herstellen. Tijdens deze werkzaamheden kunn en algemeen 

voorkomende grondgebonden zoogdieren gedood warden. Nesten en holen worden 

mogelijk aangetast. 

Vogels 
In dit alternatief wordt een groot gedeelte van het plangebied vergraven. Dit kan leiden tot 

het verstoren van broedvogels en overwinterende vogels. Tijdelijk zal een groat gedeelte 

van het plangebied ongeschikt zijn voor moeras en rietvogels. In het westelijk gedeelte van 

de Kil is in de huidige situatie van belang voor deze soorten. Dit gedeelte wordt in dit 

alternatief vergraven. 

Amfihieen 
Graafwerkzaamheden ku1men leiden tot doden van algemeen voorkomende soorten 

amfibieen. Door vergraving warden enkele sloten aangetast waarin algemeen voorkomende 

soorten amfibieen voorkomen. 

Vissen 
De poel waarin Kleine modderkntiper is aangetroffen blijft gehandhaafd. 

Onge wervelden 
Op ongewervelden zijn geen effecten van betekenis te verwachten. 

Flora en vegetatie 
Een groat gedeelte van het plangebied blijft in agrarisch gebruik, bijzondere vegetaties 

zullen zich in dit gedeelte niet ontwikkelen. In het gebied ten oosten van de Kil kurn1en zich 

nieuwe rietmoerassen ontwikkelen en ook het areaal ooibos breidt uit. 
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Zoogdieren 
In het landschappelijk alternatief worden bestaande meidoornhagen uitgebreid en nieuwe 

meidoornhagen aangelegd. Deze meidoornhagen kunnen onderdeel gaan uitmaken van 

vaste vliegrouten en tevens geschikt foerageergebied vormen. 

De uitbreiding van meidoornhagen zorgt voor dekking voor zoogdieren. Geschikt 

leefgebied voor zoogdieren als de Bever, neemt toe door de uitbreiding van het areaal bos 

en rietmoeras. 

Vogels 
Na de herimichting zal de vegetatie enkele jaren nodig hebben om zich te ontwikkelen. In 

de eerste jaren na de herinrichting kurmen de aantallen riet- en moerasvogels afnemen. Op 

termijn zullen deze soorten echte profiteren van dit alternatief, doordat er veel meer riet en 

moeras zal ontstaan dan in de huidige situatie. De uitbreiding van het areaal ooibos is 

positief voor roofvogels, uilen en spechten. De aanleg van meidoornhagen is positief voor 

soorten als Kneu en Grasmus. 

De slaapplaats van ganzen blijft gehandhaafd. Het centrale gedeelte van het plangebied 

verliest aan openheid en wordt daardoor minder geschikt voor ganzen en weidevogels als 

foerageergebied. De betekenis van het plangebied als foerageergebied voor deze soorten is 

in de huidige situatie echter min.imaal. 

Amfibieen 
Algemene soorten amfibieen profiteren van de uitbreiding van het areaal open water en 

moeras. Er ontstaan geen wateren die specifiek geschikt zijn als voortplantingsbiotoop van 

de Kamsalamander. 

Vissen 
Geen effecten van beteken.is te verwachten. 

Ongewerve/den 
De uitbreiding van meidoornhagen en het ontstaan van een groot areaal rietmoeras is 

positief voor dagvlinders. 

RIVIERKUNDIG ALTERNATIEF 

EFFECTEN TIJDENS DE INRICHTING 

Flora en vegetatie 
Door de aanleg van een brede nevengeul gaat in het noorden van het plangebeid 

soartenarrr1e karngras\.veiden ITLet Gevvone vogeln-u2lk verlorefl. IfL het uusten van het 

plangebied vindt aantasting plaats van soortenrijke kamgrasweiden met stroomdalsoorten 

en Gewone vogelmelk. De zomerdijk met stroomdalsoorten blijft grotendeels behouden. 

Zoogdieren 
Tijdens de inrichting gaat foerageergebied van vleermL1izen verloren. 

Graafwerkzaamheden in het noorden van het plangebied kunnen leiden tot het doden van 

algemeen voorkomende soorten kleine grondgebonden zoogdieren en tot het aantasten 

verblijfplaatsen van deze soorten. 
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Vogels 
In het noorden van het plangebied treedt mogelijk verstoring op van broedvogels en 

overwinterende vogels door graafwerkzaamheden en zandwi1ming. Door de 

graafwerkzaamheden gaat tijdelijk broedgelegenheid verloren voor Tureluur en Grutto. 

Amfibieen 
De imichtingswerkzaamheden leiden niet tot aantasting van voortplantingswateren van 

amfibieen. 

Vissen 
Effecten van betekenis op vissen zijn niet te verwachten. 

Ongewervelden 
Geen effecten te verwachten. 

EFFE CT N NA EINDI RICHTING 

Flora en vegetatie 
Op enkele afgegraven delen kan zich moeras ontwikkelen. Daarnaast vindt uitbreiding van 

het areaal ooibos plaats. Doordat in dit alternatief geen maatregelen rond de Kil getroffen 

worden zal de verruiging en verlanding verder toenemen, waardoor de vegetatie minder 

soortenrijk wordt. 

Zoogdieren 
Doordat de noordelijke zandwinplas onderdeel uit gaat maken van een brede nevengeul 

neemt de geschiktheid van de zttidelijke rand van deze plas als foerageergebied voor 

vleermuizen af. Het water zal minder rustig zijn en er zal meer wind staan. De bomenrij in 

het oosten van het plangebied die door Gewone dwergvleermuis gebruikt wordt als 

foerageergebied verdwijnt eveneens. 

In het noordelijk gedeelte van het plangebied verdwijnt leefgebied van algemeen 

voorkomende soorten kleine zoogdieren door de aanleg van een brede nevengeul. In het 

zuidwesten van het plangebied neemt de geschiktheid voor kleine zoogdieren toe door de 

uitbreiding van ooibos en rietmoeras. 

Vogels 
Een gedeelte van de land tong waar Grutto, Tureluur en Kwartelkon.ing broeden gaat 

onderdeel uitmaken van een brede nevengeul. Ten westen van de Kil van Hurwenen 

ontstaat nieuw broedbiotoop voor moerasvogels. 

De noordelijke zandwinplas minder geschikt als slaapplaats voor ganzen doordat deze 

onderdeel uit gaat maken van een brede nevengeul. Deze functie kan gedeeltelijk 

overgenomen worden door de andere grote zandwinplas. Het centrale dee! van het 

plangebied wordt door de ontwikkeling va rietmoeras minder geschikt voor ganzen en 

weidevogels, hoewel de betekenis van dit gebied als foerageergebied ook in de huidige 

situatie gering is. 

Amfibieen, Vissen en ongewervelden 
Effecten van betekenis op amfibieen, vissen en ongewervelden zijn niet te verwachten. 
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5.6. _ ___ -----=E=C=O:.:.:N...,O..,..M .... l..._SC=H~A=LT,_,,E,.,.R,,_,N"""A'-'-T=-=-IEF 

5.6.1 

5.6.2 

[ff[CTEN TUDENS DE INRICHTING 

Flora en vegetatie 
Afgravingen ten oosten van de noordelijke zandwimtingsplas leiden tot aantasting van 

soortenarme kamgrasweiden met Gewone vogelmelk. Bij de oostelijke aansluiting van de 

nevengeul gaat een gedeelte van de soorteruijke kamgrasweiden met stroomdalsoorten 

verloren. De kade met stroomdalgraslandflora blijft gehandhaafd. 

Zoogdieren 

In het economisch alternatief gaat de meest noordelijke zandwinplas onderdeel uitmaken 

van een brede nevengeul. Tijdens de imichting gaat foerageergebied van vleermuizen 

verloren. 

Door graafwerkzaamheden kmmen algemeen voorkomende soorten kleine grondgebonden 

gedood warden en hun nesten en vaste verblijfplaatsen kun11en warden aangetast. 

Vogels 
Graafwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van broedvogels en overwinterende 

vogels. Vergraving blijft in dit alternatief beperkt tot het noorden van het plangebied, dit 

gedeelte heeft een beperkte waarde voor broedvogels. In het zuiden komt een gronddepot 

op en.kele percelen die in regulier agrarisch gebruik zijn. 

Amfibieen, vissen en ongewervelden 
Voortplantingswateren van amfibieen blijven gehandhaafd. Ten aanzien van vissen en 

ongewervelden zijn geen effecten te verwachten. 

EFFECTE.!".l_NA EINDINRICHTING 

Flora en vegetatie 
Na de eindimichting zijn weinig aanvullende effecten te verwachten. Het areaal ooibos en 

rietmoeras breiden aanzienlijk uit. 

Zoogdieren 
De geschiktheid van enkele delen van het plangebied als foerageergebied voor vleermuizen 

neemt af. In andere gedeelten neemt de geschiktheid toe door uitbreiding van hel areaal 

ooibos en overgangen van bos naar open landschap. 

Voor algemeen voorkomende soorten kleine grondgebonden zoogdieren gaat in het 

noorden van het plangebied leefgebied verloren. Het zuidwestelijk gedeelte van het 

plangebied neemt door bosontwikkeling en de ontwikkeling van rietmoeras toe in 

geschiktheid voor deze soortgroep. 

Vogels 
Door het graven van 2 2n brede nevengeul verdvvijnt broedbiotoop van Kievit, Gele 

kwikstaart, Veldleeuwerik en Patrijs . De ontwikkeling van ooibos is positief voor 

roofvogels, bosvogels, spechten en uilen. Voor moerasvogels is de uitbreiding van het areaal 

rietmoeras positief. 
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5.7.1 

5.7.2 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARDI 

Door dat de meest noordelijke zandwinplas onderde<:l gaat uitmaken van een zeer brede 

nevengeul. Doordat de stroming in deze nevengeul beperkt zal zijn, blijft de functie van het 

gebied als slaapplaats gehandhaafd. De meer zuidelijk gelegen zandwinplas zal deze functie 

waarschijnlijk voor een groot deel overnemen. 

Amfibieen, vissen en ongewervelden 
Voor amfibieen ontstaan geen nieuwe voortplantingswateren. Effecten op vissen en 

ongewervelden zijn niet te verwachten. 

ECOLOGISCH ALTERANTIEF MHW-NEUTRAAL 

Flora en vegetatie 
Het graven van nevengeulen Jeidt tot aantasting van soortenrijke kamgrasweiden met 

stroomdalsoorten en Gewone vogelmelk. Daarnaast wordt soortenarm kamgrasland met 

Gewone vogelmelk aangetast. In het oostelijk gedeelte van de Kil wordt verruigt rietland 

aangetast. 

Zoogdieren 
Door het gedeeltelijk dempen van de meest noordelijke zandwinplas gaat foerageergebied 

van vleermuizen verloren. De bomenrij in het westen van het plangebied waarlangs 

Gewone dwergvleermuis foerageert blijft gehandhaafd. 

Vergraving kan leiden tot het doden van algemeen voorkomende soorten kleine 

grondgebonden zoogdieren. 

Vogels 
Vergraving, klei- en zandwimting kurmen leiden tot het verstoren van broedvogels en 

overwinterende vogels. 

Amfibieen 
Vergraving leidt mogelijk tot het doden van algemeen voorkomende soorten amfibieen. 

Enkele sloten waarin algemene soorten amfibieen zijn aangetroffen gaan door vergraving 

verloren. 

Vissen 
De poel waarin Kleine modderkruiper voorkomt blijft gehandhaafd. Het verondiepen en 

gedeeltelijk dempen van de noordelijke zandwinningsplas leidt niet tot effecten van 

betekenis voor vissen. 

Ongewervelden 
Geen effecten te verwachten. 

Flora en vegetatie 
Na de eindimichting neemt het areaal ooibos toe. Ten oosten van de Kil ontwikkelt zich 

rietmoeras. In het noordelijk gedeelte van het plangebied kan de stroomdalflora zich 

hers tell en. 
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De pellopzet kan leiden to t het plaatselijk afsterven van ooibos. Bij een geleide.Ujke pcilopzet 

zal zich op and ere locaties nieuw ooibos ontwil<kelen. 

Zougcllt!ren 

Het gebied is na de eindiJU"ichting beter geschikt voor vleermuizen door de ltitbreiding van 

het areaal ooibos en n.ieuwe klei.ne wateroppervlakten. 

De uitbreiding van het areaal ooibos is positief voor de Bever. Algemeen voorkomende 

soorten zoogdieren kunnen profiteren. van de uitbreiding van Jliltuurlijkc egetaties. 

Voge ls 

De ont•,;rikkeling V<Hi rietmo<? ·;:,;; bied meet' broedgeleg rJ1eid 01 1 ielvu15t!b. De ooibossen 

bieden broedgelegenheid voor roofvogels en spechten. Langs de oevers van de 

aangekoppelde sti:ang ontstaat geschikt foerageergebied voor Grntto en Tureluur. De 

natumlijke graslanden in het plangebied klu1.nen broedgelegenheid bieden aan graspieper 

enKwartelkoning. 

Amfibieen 

De m1nleg van een aant<ll kleine.1:e k1eiputten levert mogelijl< geschikte 

voortplantingsplaatsen voor amfibieen op. 

Vissen 

Door de aanleg van de aangetakt stnu1g ot1tslc al leefgebJed voor Grote modderknliper. 

Voo.r andere vissoorten kan de str<t11g een gesch.ikte paaipl11ats voormen. 

Ongewerve/den 

Door een grotere variat.ie in biotopen en een toename va11 natuurlijke vegetaties zal de 

betekenis van het gebied voor dagvUnders en Ubellen toenemen. 
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Mitigatie 

VOORKOMEN, MITIGEREN, COMPENSEREN 

Negatieve effecten op de natuurwaarden dienen in eerste instantie voorkomen te warden. 

Waru1eer het niet mogelijk is om negatieve effecten te voorkomen, dienen de effecten zoveel 

mogelijk beperkt te warden door mitigerende maatregelen. In de praktijk is het onderscheid 

tussen het voorkomen en het beperken van effecten niet altijd duidelijk, beide typen 

maatregelen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 

Effecten die na mitigatie resteren kunnen gecompenseerd warden. In dit hoofdstuk blijft 

compensatie buiten beschouwing. Pas wa1U1eer een voorkeursalternatief is opgesteld 

warden de compenserende maatregelen in kaart gebracht. 

ALGEMENE MITllGERENDE MAATREGELEN 

Een aantal maatregelen is niet specifiek voor de alternatieven. Deze maatregelen komen hier 

aan de orde. 

Flora 

Maatregelen om schade aan waardevolle vegetaties en beschermde soorten te voorkomen 

ku1U1en voornamelijk gevonden warden in het waar mogelijk ontzien van deze 

natuurwaarden. 

In een aantal alternatieven gaat het peil omhoog. Deze peilopzet kan leiden tot het afsterven 

van ooibos. Door de peilopzet geleidelijk in te voeren kan de vegetatie zich aanpassen aan 

het nieuwe peil. Bomen krnU1en nieuwe wortels maken en tegelijkertijd kan het ooibos zich 

uitbreiden. 

Zoogdieren 

Grondwerkzaamheden dienen zoveel mogelijk buiten de periode mei tot augustus te 

warden uitgevoerd. Hiermee wordt het aantasten van nesten met jongen van kleine 

zoogdieren voorkomen. 

Voge/s 

Het kappen van bomen en het verwijderen van vegetatie dient buiten het braedseizoen 

plaats te vinden om het verstoren van braedende vogels te voorkomen. 

Werkzaamheden rand de noordelijke zandwinplas dienen bu.iten de periode van november 

tot maart plaats te v.inden, in deze periode zijn grate aantallen Kolganzen en Smienten 

aanwezig in deze plas. 
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Wanneer het gebied ten oosten van de Kil wordt afgegraven verdient het de voorkeur om 

dit gefaseerd over meerdere jaren te doen. Hierdoor is te voorkomen dater in een jaar een 

groat areaal rietmoeras verdwijnt. In het afgegraven gedeelte kan zich in enkele jaren een 

moerasvegetatie ontwikkelen die broedgelegenheid biedt voor moerasvogels. 

Amfibieen 
Werkzaamheden aan watervoerende sloten en kleinere wateren dienen buiten het 

voortplantingsseizoen van amfibieen plaats te vinden. 

MITIGERENDE MAATREGELEN PER ALTERNATIEF 

In deze paragraaf is nader ingegaan op maatregelen die specifiek gebonden zijn aan de 

verschillende alternatieven. Daarbij komen alleen soortgroepen aan de orde waarvoor 

specifieke mitigerende maatregelen wenselijk zijn. 

LANDSCHAPPELIJK AL TERNATIEF 

Flora en vegetatie 
Aantasting van soortenrijk glanshaverhooiland is te voorkomen door een zorgvuldige 

inpassing van de kleine aantakking van de nevengeul. 

Hel verdwijnen van de soorteruijke glanshaverhooiland en stroomdalgraslandsoorten is te 

voorkomen door de inrichting en het beheer van het noordelijk gedeelte niet alleen te 

richten op de ontwikkeling van rietmoeras maar ook op de ontwikkeling van 

stroomdalgrasland en soortemijk hooiland. 

Vogels 
Door op de land tong tussen de Waal en de meest noordelijke zandwinplas te streven naar 

de ontwikkeling van glanshaverhooiland en stroomdalgrasland kan dit gebied zijn functie 

behouden voor broedvogels als Grutto en Tureluur. 

ECOLOGISCH ALTERNATIEF 

Flora en vegetatie 
Door een zorgvuldige inpassing is de aantasting van soortenarm kamgrasland te beperken. 

CULTURHISTORISCH ALTERNATIEF 

Flora en vegetatie 
~A,.antasting van soortcnarrnc kamgrasvegetatic is dccls tc mitigeren door vvaardevolle 

gedeelten niet af te graven. De aantasting van een perceel met soortenarme 

glanshaverhooilandvegetatie is waarschijnlijk niet te voorkomen zonder aantasting van het 

hoogwaterstandsverlagend effect. 
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RIVIERKUNDIG ALTERNATIEF 

Flora en vegetatie 

Negatieve gevolgen voor waardevolle vegetaties van dit alte.rnatief zijn moeilijk te 

mitigeren, de maatregelen die leiden tot aantasting leiden ook tot het 

hoogwaterstandsverlagende effect. Mitigatie is op beperkte schaal mogelijk door aanpassing 

van de vergravingscontow·en in het noordelijk gedeelte van het plangebied. Verdergaande 

verruiging in de Kil is tegen te gaan door vernatting en het nemen van behee.rsmaab·egelen. 

Voge ls 
Het verloren gaan van broedgelegenheid voor Grntto en Tureluur is te mitigeren door de 

landtong in het noorden van de plangebied niet af te graven en de man.ding van nevengeul 

in zuidwestelijke richting liit te breiden. Door de.ze maatregel wordt eveneens soortemijke 

kamgrasvegetaties gespaard. 

ECONOMISCH ALTERN TIEF 

Flora en vegetatie 
Mitigatie van de negatieve effecten van dit altematief ten aanzien van waardevolle 

vegetaties is lastig aangezien de maatregelen met negatieve effecten ook leiden tot het 

hoogwaterstandsvel'lagend effect. 

ECOLOGISCH ALTERANTIEF MHW-NEUTRAAL 

Flora en vegetatie 
Door een zorgvuldige detaillering is aantasting van waardevolle vegetaties grotendeels te 

vaorkomen. 
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HOOFDSTUI< 

Toetsing aan de Flora-
en faunawet 

Vol gens de algemene verbodsbepalingen in de Flora- en fauna wet (artikelen 8 t/ m 12) is het 

verboden beschermde planten te beschadigen of van hun groeiplaats te verwijderen. 

Voor dieren geldt dat het onder andere verboden is dieren te doden, verwonden en 

opzettelijk te verontrusten. Nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren mogen niet warden beschadigd, vernield, weggenomen of 

verstoord. 

Afgezet tegen deze verbodsbepalingen zijn kunnen de in tabel genoemde overtredingen van 

de Flora- en fauna wet plaatsvinden. 

Soortgroep Mogelijke overtredingen Flora- en faunawet (Ff-wet) 

Flora Aantasting standplaatsen van Zwanebloem, Gewone vogelmelk, 

Veldsalie 

Vleermuizen Geen verboden handelingen 

Algemeen Onopzettelijk doden 

voorkomende kleine Aantasten van vaste rust- of verblijfplaatsen 

zoogdieren Verontrusten 

Voge ls Geen verboden handelinaen 

Reptielen Geen verboden handelinqen 

Amfibieen Onopzettelijk doden 

Aantasting van vaste voortplantlngsplaats 

Vissen Geen verboden handellngen 

Ongewervelden Geen verboden handelinqen 

INDELING IN BESCHERMINGSNIVEAU'S 

Vogels 

Verboden handelingen ten aanzien van vogels kunnen volledig voorkomen worden door 

het verwijderen van de vegetatie het kappen van bomen buiten het broedseizoen uit te 

voeren (15 maart tot 15 juli). 

Soorten vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Verboden handelingen ten opzichte van soorten die op Bijlage IV van Habitah·ichtlijn staan 

zijn niet te verwachten. 

-
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Behandeling overige soorten 

Mogelijk vinden er verboden handelingen plaats ten opzichte van enkele plantensoorten, 

algerneen voorkornende kleine grondgebonden zoogdieren en algerneen voorkornende 

amfibieen. 

HET CRITERIUM 'VOORK6MEN VAN SCHADE' 

Negatieve effecten op de natuurwaarden in het plangebied zijn te voorkornen door de 

volgende rnaatregelen te nemen; 

• Kappen van bornen en verwijderen van vegetatie buiten het broedseizoen uitvoeren; 
,-. r 1 1 1 I •, l , 1 I • • • • v1aarwen<.Zc1ctrrtneaen DLmen net oroease1zoen UH re voeren; 

• Werkzaarnheden aan of nabij de noordelijke zandwinplas uit te voeren buiten de periode 

van novernber tot rnaart; 

• Werkzaarnheden aan sloten buiten het voorjaar uitvoeren; 

• Werkzaamheden ten oosten van de Kil over rneerdere jaren te faseren; 

• Standplaatsen van bescherrnde plantensoorten zoveel mogelijk ontzien. 

HET CRITERIUM 'GUNSTIGE STAAT VAN INSTANDHOUDING VAN DE SOORT' 

Flora 

Zwanebloem 

Standplaatsen van Zwanebloern kunnen in alle alternatieven gespaard blijven. 

Gewone vogelmelk 

In alle alternatieven vindt rnogelijk aantasting plaats van standplaatsen van Gewone 

vogelrnelk. De aantasting blijft in de alternatieven natuur en natuur rnaatgevend hoogwater 

neutraal beperkt. In deze alternatieven blijft de gunstige staat van instandhouding van de 

soort in het gebied gehandhaafd. De overige alternatieven lei den tot aantasting van een 

grater dee! van de standplaatsen in het plangebied. In alle alternatieven blijven echter 

standplaatsen gehandhaafd. Gewone vogelmelk staat niet op de Rode lijst en is tarnelijk 

algerneen. 

Ve/dsa/ie 

Standplaatsen van de Veldsalie kun.nen in de rneeste alternatieven gespaard blijven. In het 

alternatief landschap gaan standplaatsen van Veldsalie verloren. In het alternatief 

rivicrkundc gaan ook standplautsen van Veldsalie verloren, mogelijk is deze aantasting 

door een zorgvuldige inpassing te voorkornen. Veldsalie staat op de rode lijst en aantasting 

dient waar mogelijk voorkornen te warden. 

Zoogdieren 

Vleermuizen 

Verboden handelingen ten aanzien van vleermuizen worden volledig voorkornen, toetsing 

aan het criterium 'gLmstige staat van instandhouding van de soort' is niet aan de orde. 

Alge,y,een voorko1Tiende soo;-ten kleine grandgebonden zoogdle1·er1 

Het gaat uitsluitend om soorten die algemeen in Nederland, het plangebied en de orngeving 

van het plangebied voorkomen. Voor alle soorten blijft tijdens en na de herinrichting van het 

plangebied voldoende geschikt leefgebied aanwezig. De gunstige staat van instandhouding 

van deze soorten blijft in alle alternatieven gehandhaafd. 
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Vogels 
Verboden handelingen ten aanzien van vogels worden volledig voorkomen, toetsing aan het 

crlteriu.m 'gunstige staat van i11standhoudi~1g van de soort' is niet aan de orde. 

Amfibieen 

Ten aanz.ien vaJ1 de Kamsatamander zijn geen verboden handelingen te verwachten. Na de 

herinrichti11g nee.mt de geschiktheid van het plangebied voor deze soort in een aantal 

vru·iante.n toe door het aanleggen van middelgrote open wateren. 

Verboden handeJingen zijn alleen te verwachten ten aanzien var\ Brnine kil<ker, Gewone 

pad, Groen kikker (grote of mlddelste) en Kleine watersalamander. Door werkzaamheden 

buiten het voortplantingsseizoen uit te voeren zijn verboden handelingen grotendeels te 

voorkomen. Na de herinrichting blijft het plan in gelijke mate geschil<t .voor deze soorten of 

neemt de geschil<theid toe door vematting en het aanleggen van kleine open wateren. De 

glmstige staat van instandhouding van deze soorten in het gebied is niet in her geding. 

Deze criteria voor verlening vM een ontheffing geJden voor soorten die opgenomen zijn in 

bijlage IV van de Habitatrkhtlijn. In het plangebied betreft het verschlllende soorten 

vleermuizen en de Bevel'. Verboden handelingen teh aan.zien Vc\11 deze soorten zijn niet te 

verwachten. Toetsing aan deze criteria is hierdoor n.iet relevant. 
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NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARD I 

HOOFDS TUI< 

Toetsing aan de 
Vogelrichtlijn 

De Hurwenensche uiterwaarden zijn samen met de Heesseltsche uiterwaarden en de 

Rijswaard geheel aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In dit hoofdstuk is beoordeeld of de 

herimichting van het gebied mogelijk leidt tot gevolgen op de waarden ten behoeve 

waarvan het gebied is aangemeld als vogelrichtlijngebied. 

SOORTEN WAARVOOR HET GEBIED IS AANGEMELD 

Het gehele plangebied is in 1996 samen met de Heesseltsche uiterwaarden en de Rijswaard 

aangewezen als Vogelrichtlijngebied. De aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden gebeurt op 

basis van kwalificerende soorten. In 1996 was nog niet geheel duidelijk op welke wijze 

omgegaan diende te warden met de bepalingen van de Vogelrichtlijn. In het 

aanwijzingsbesluit zijn geen kwalificerende soorten opgenomen zoals dat bij latere 

aangemelde gebieden is gebeurd. Wel zijn in het aanwijzingsbesluit een aantal soorten 

genoemd waarvoor het gebied van belang is. In tabel 8.1 zijn de vogelsoorten vermeld die in 

het aanwijzingsbesluit genoemd zijn. 

Naast een aantal broedvogels zijn in het aanwijzingsbesluit Aalscholver en Kleine zwaan 

genoemd als soorten waarvoor het gebied van belang is in de winterperiode. Tenslotte 

wordt in het aanwijzingsbesluit de Visarend genoemd. Een of meerdere exemplaren van 

deze soort kLuu1en gedurende de trekperiode enige tijd in het plangebied verblijven. De 

Visarend broedt niet in Nederland en overwintert in Afrika. De laatste jaren overzomeren 

en.kele exemplaren van deze soort in Nederland. 

Soort 
Broedvogel/niet broedvogel 

Aalscholver Niet-broedvogel/broedvogel 

Kleine zwaan Niet-broedvogel 

Visarend Niet-broedvogel 

Roerdomp Broedvogel 

Bruine kiekendief Broedvogel 

Porseleinhoen Broedvogel 

Visdief Broedvogel 

Zwarte stern Broedvogel 

Kwartelkoning Broedvogel 

Blauwborst Broedvogel -
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KWALIFICERENDE SOORTEN 

Bij recent aangewezen gebieden is aangegeven voor welke soorten een gebied kwalificeert 

en het voorkomen van welke soorten een rol heeft gespeeld bij het vaststellen van de 

begrenzing van het gebied. De systematiek is beschreven in het rapport "Belangrijke 

vogelgebieden in Nederland, 1993-97" van Sovon. De telgegevens van het plangebied zijn 

vol gens de systematiek van dit rapport beoordeeld. Complicerende factor is het feit da t het 

plangebied samen met de Heesseltsche uiterwaarden en de Rijswaard is aangewezen als 

Vogelrichtlijngebied. Om dit te ondervangen zijn de gegevens over broedvogels in de 

Heesseltsche uiterwaarden in de beoordeling betrokken. Gegevens over de Rijswaard zijn 

niet betrokken bij de beoordeling. Naiil alle waa1schij1·Jijkheid 111aakt dit voor de meeste 

soorten geen verschil. De Kwartelkoning broedt ook in de Rijswaard, voor de overige 

soorten is het onwaarschijnlijk dat in de Rijswaard dergelijk grote aantallen broeden dat dit 

tot een andere beoordeling leidt. 

Wanneer de gegevens van het plangebied alleen worden getoetst aan de selectiecriteria 

komt naar voren dat het gebied alleen voor de Kwartelkoning als broedvogel behoort tot 

een van de vijf belangrijkste gebieden, of dat meer dan 1 % van de biogeografische populatie 

in het plangebied broedt (zie tabel 8.2). 

Broedvogels VRL 

=.Soort _ _ - . - Min - - -Min - - MaxaantaL 

Bruine kiekendief 

Blauwborst 

Kwartelkonin 

Porseleinhoen 

Roerdomp 

Visdief 

Zwarte stern 

criteriu 

m sel 

12 
65 

2 

2 
2 

170 
11 

criteriu broedparen 

m beg in het 

plangebled 

12 2 

65 26 
2 

1 2 

2 

170 
11 11 

Max,aantal 

broedparen in 

Heesseltsche 

waarden 

2 

5 

Min-Sbel 

gebieden/ 1 % 

29 
172 

3 

7 

9 ----
650 

312 

Voor niet broedende vogels is gebrnik gemaakt van de telgegevens van Sovon. Daarbij is 

gebruik gemaakt van de seizoensmaxima van de telgebieden Hurwenen, Noordoever Waal 

van Heesselt tot aan de brug van Waardenbmg en Noordoever Waal van Varik tot Heesselt. 

In de tabel zijn de gemiddelden van de seizoensmaxima over een periode van zes jaar 

weergegeven. De gegevens van de Kil van Hurwenen zijn van recenter datum dan de 

gegevens van de overige telgebieden. Aanname is dat de gemiddelden over een aantal jaar 

een goed beeld geven van de waarde van de gebieden en dat deze waarde redelijk constant 

is. In tabel 8.3 zijn gerniddelde seizoensmaxima van de drie gebieden die samen vrijwel 

overeenkomen me t het Vogelrichtlijngebied afgezet tegen de i 'Xi-norm van de 

biogeografische populatie. Voor niet-broedende watervogels blijkt dat van de Kolgans rneer 

dan 1 'X, van de biogeografische populatie is waargenomen. 

Volgens de huidige systernatiek van aanwijzing zou het vogelrichtlijngebied de Kil van 

Hurwenen zijn aangewezen voor Kwartelkoning als broedvogel en Kolgans als niet 

brocdvogcl. 
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Gem. niet Gem. niet Gem. niet Totaal Niet broedend 
broedend in broedend broedend van gemiddeld 1% 
plangebied van Heesselt Heesselt tot 

in VRL-
biografische 

Soort 
(96 I 97 - 01 totVarik de brug bij populatie 
I 02) (93194 - Waardenburg gebied 

97/98) (93194 - 97198) 
Aalscholver 169 8 23 200 2000 
Kleine zwaan 3 5 9 170 
Kol ans 3926 101 2322 6349 6000 

351 36 125 512 2000 
994 12 456 1462 2670 

Smient 3822 1581 839 6242 12500 
Krakeend 24 0 12 36 300 
Winterta lin 40 0 8 48 4000 
Wilde eend 244 98 144 486 20000 
Pij lstaart 49 0 8 57 600 
Slobeend 88 0 21 109 400 
Tafeleend 87 26 170 283 3500 
Kuifeend 142 103 291 536 10000 
Scholekster 44 11 11 66 9000 

285 175 259 719 20000 
56 0 138 194 3500 
47 22 43 112 3500 - -- ---

Kwalificatie in combinatie met de Waal 
Het Vogelrichtlijngebied de Hurwenensche Kil grenst aan het Vogelrichtlijngebied de Waal. 

Mogelijk kwalificeert het plangebied in combinatie met het Vogelrichtlijngebied de Waal. 

Vogelrichtlijngebied de Waal kwalificeert voor de volgende soorten: 

Kleine Zwaan 
Kol ans 
Grauwe ans 
Smient ----

Niet-broedvo el 
Niet-broedvogel 
Niet-broedvogel 

In combinatie met Vogelrichtlijngebied Waal kwalificeert het plangebied voor 

Kwartelkoning als broedvogel en voor Kleine zwaan, Kolgans, Grau we gans en Smient als 

n.iet broedvogels. De Betekenis van het plangebied voor de Kleine zwaan is uitermate 

beperkt. Bij de begrenz.ing is tevens rekening gehouden met een aantal andere relevante 

soorten: 

Se!ectie van toetsingssoorten 

Vanwege het feit dater geen eenduidige lijst bestaat van soorten ten behoeve waarvan het 

gebied is aangewezen en soorten die een rol hebben gespeeld bij de begrenzing van het 

gebied is op bas.is van de systemat.iek zoals besclu·even .in het SOVON-rapport een lijst 

samengesteld met toetsingsoorten. Hier.in zijn die soorten opgenomen waarvoor de Kil van 

Hurwenen op zichzelf, of .in combinatie met vogelr.ichtlijngeb.ied de Waal kwalificeert. 
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Kleine Zwaan Niet-broedvogel 
Kolgans Niet-broedvogel 
Grauwe gans Niet-broedvogel 

Smient Niet-broedvo el 

De volgende soorten komen in het plangebied in voldoende mate vorm om een rol te spelen 

bij de begrenzing van het plangebied op zichzelf of in cornbinatie met de Waal. 

Broedvogel I Maxin 
niet-broedend plangebied 

Porseleinhoen Broedvogel 2 
Zwarte stern Broedvogel 11 
Brandgans Niet broedend 2300 
Nonnetje Niet broedend 10 
Fuut Niet broedend 46 
Aalscholver Niet broedend 487 
Krakeend Niet broedend 68 
Slobeend Niet broedend 133 
Piilstaart Niet broedend 146 
Tafeieend Niet broedend .:JOO 

Kuifeend Niet broedend 123 
Meerkoet Niet broedend 341 
Kievit Niet broedend 804 
Grutto Niet broedend 280 
Wulp Niet broedend 140 

EFFECTBEOORDELING 

ALGEMENE EFECTEN 

Aantasting s/aapplaats ganzen 
In een aantal alternatieven wordt de meest noordelijke zandwinplas gedeeltelijk gedemd en 

gaat deze onderdeel uitmaken van een meestrornende nevengeul. Door deze 

irnichtingsmaatregelen gaat de fu nctie van deze plas als slaapplaats voor ganzen en eenden 

verloren. De functie zal waarschijnl.ijk opgevangen warden door de meer centraal gelegen 

zandwinplas in het plangebied. 

Het plangebied kwalificeert mogelijk als vogelrichtlijngebied voor een aantal grasetende 

watervogels. Verandering in het areaal cultuurgrasland kan leiden tot effecten op deze 

soorten. 

De Kleine zwaan is de laatste jaren niet meer waargenomen in het plangebied. Effect op 

deze soort door aantasting van foerageergebied in het plangebied is uit te .sl11iten In het 

verleden foerageerden Kleine zwanen in het plangebied. 

De Grauwe gans broedt in steeds grotere aantallen in het plangebied en foerageert oak in 

het plangebied. In de winter foerageert de Grauwe gans op allerlei akkerresten, maar oak op 

worteldelen van moerasplanten. 
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Biru1en het plangebied zijn moerasvegetaties van belang als foerageergebied. Deze 

vegetaties breiden in de meeste alternatieven uit. Op de Grauwe gans zijn geen negatieve 

effecten te verwachten. 

Voor Kolgans is het plangebied voornamelijk van belang als slaapplaats. Deze soort 

foerageert weinig in het plangebied. In het begin van de winter en bij mist foerageert de 

Kolgans wel in het plangebied. 

De Smienten blijven de hele dag in het gebied, maar foerageren mogelijk 's nachts elders of 

in het plangebied zelf. Negatieve effecten op deze soort door afname van het areaal 

productiegrasland zijn niet uit te sluiten. 

Verandering ruimtelijke structuur 
Door verlies aan openheid kan de functie van het gebied voor broedvogels en trekvogels 

veranderen. Grasetende watervogels foerageren in open gebieden. Wanneer de openheid 

verdwijnt door de aanleg van meidoornhagen, of de ontwikkeling van bos verrnindert de 

geschiktheid van het plangebied als foerageergebied. Productiegrasland kan ongeschikt 

worden als foerageergebied voor Smient en Kolgans door verlies aan open.heid. 

Verandering in aanbod broedbiotoop 
De enige broedvogel waarvoor .het plangebied kwalificeert is de Kwartelkoning. In de 

meeste alternatieven breidt potentieel geschikt broedbiotoop voor de Kwartelkoning uit. 

Negatieve effecten ten aanzien van deze soort zijn niet te verwachten. 

Effecten tijdens de inrichting 
De herimichting van het plangebied kan leiden tot tijdelijke verstoring van broedvogels en 

trekvogels. Deze effecten zijn door een zorgvuldige planning en uitvoering grotendeels te 

voorkomen. 

EFFECTEN PER ALTERNATIEF 

Per alternatief zijn de effecten op de vogelrichtlijnwaarden in kaart gebracht. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de imichting en effecten na de eindinrichting. 

De effecten voor broedvogels en overwinterende watervogels zijn afzonderlijk beoordeeld. 

Effecten na de eindinrichting 

Alternatief Effect op Effect op Negatief Verandering 

slaapplaats foerageergebied effect op broedbiotoop 

grasetende ruimtelijke kwartelkoning 

watervogels structuur 

Landschap - 0 -

Ecologie -- 0 + 
Cultuurhistorie 0 - -- -
Rivierkunde -- - 0 + 
Economie -- - 0 -
Ecologie -MHW-neutraal 

- 0 + 
---
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Tijdelijke effecten 

A ternatie Effect op Effect op Effect op Effect op 

overwinteren biotoop biotoop foerageergebi 

de en kwartelkoning Zwarte stern ed door 

pleisterende en vergraving 

vogels Porseleinhoen 

Landschap 

Ecolo ie 

Cultuurhistorie 0 0 
Rivierkunde 0 

~_.,1~~~~~-+~~~~~~---r~~~~~~--t-~~~~~---j 

Economie 0 0 0 

Ecologie 

M HW-neutraa I 

TOETSING EFFECTEN AAN VOGELRICHTLUN 

Op voorhand is niet uit te sluiten dater significante effecten zijn op de vogelkundige 

waarden van het plangebied die aanleiding zijn geweest om het gebied aan te melden als 

Vogelrichtlijngebied. 

Bestaand gebruik of nieuw project 

De herimichting moet gezien warden als een nieuwe activiteit. In alle alternatieven vindt 

ontgronding plaats waarvoor MER-plicht geldt. 

Significantie van effecten 

Significante effecten op de vogelkundige waarden die de reden zijn geweest voor 

aanwijzing van het gebied als Vogelrichtlijngebied zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. 

Daarbij kan het gaan om tijdelijke effecten tijdens de imichting en effecten na de 

herimichting. 

Tijdelijke effecten 

• Verstoring van broedende vogels; 

• Verstoring van pleisterende trekvogels; 

• Verstoring van overwinterende vogels; 

• Afname broedbiotoop door vergraving; 

• Afname foerageergebied door vergraving; 

Effecten na herinrichting 
• Verandering in aanbod van broedbiotoop; 

• Verandering in voedselaanbod; 

• Verandering in de rnimte!ijke structuur (openheid); 

• Mogelijk verlies van geschikte slaapplaats voor watervogels; 

De effecten na herimichting kunnen zowel positief als negatief zijn. De effecten zullen ook 

per soort verschillen. 

Vanwege het ontbreken van eendu.idige richtlijnen voor sign.ificantie is het niet mogelijk om 

een uitspraak te doen over de sign.ificantie van de effecten. Aangeraden wordt om in 

samenwerking met het bevoegd gezag een voor het gebied specifiek toetsingskader voor 

significantie vast te stellen. 
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HOOFDSTUI< 

Toetsing aan de 
Habitatrichtlijn 

Een deel van het plangebied is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. In dit hoofdstuk is 

beoordeeld of de herinrichting van het gebied kan leiden tot gevolgen op natuurwaarden 

ten behoeve waarvan het gebied is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. 

HABIT ATRICHTLIJNGEBIED 

Een gedeelte van het plangebied is aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied is 

aangewezen ten behoeve van twee habitats en een soort. In de tabel XX is weergegeven voor 

welke habitats en soorten het gebied is aangewezen. 

Habitatrichtlijngebied Rijswaard en Kil van Hurwenen 

Belangrljkste gebied voor: 

Habitattype 6510 

Verder aangemeld voor; 

Habitattype 6120 

Habitattype 91EO 

Soort 1166 

Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of 
Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
(stroomdalgrasland) (prioritair habitat) 
Alluvia le bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) 
(Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, 
albae) (prioritair habitat) 

Kamsalamander - - ---

en Es 
Salicion 

AANWEZIGHEID HABITATS EN SOORTEN IN HET PLANGEBIED 

Habitattype 6570 

In het plangebied is een soort die voorkomt in dit habitattype waargenomen, de Gele 

morgenster. Deze soort is aangetroffen op delen van de zomerdijk. Van een goed 

ontwikkeld habbitattype is in het plangebied geen sprake. 

Habitattype 6120 

In het plangebied komen een aantal stroomdalgraslandsoorten voor die karakteristiek zijn 

voor het habitattype 6120, Kalkminnend grasland op dorre zandbodem. Het gaat om een 

prioritair habitattype waarvoor Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid 

heeft. In het plangebied komen de voor dit habitattypen kenmerkende soorten Sikkelklaver, 

Echte kruisdistel, Knolboterbloem, Kleine ruit, Brede ereprijs en Geoorde zuring voor. Van 

deze soorten is Kleine ruit te vinden langs delen van de zomerkade. 
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De overige soorten komen voor op de oeverwal langs de Waal en op de land tong. Op de 

land tong ten noorden van de meest noordelijk gelegen zandwinplas komen soorten voor die 

v.rijzen op pionierstroorr1dalgrasland. 

Habitattype 91EO 

Alluviale bossen met Zwarte els komen voor in het westen van het plangebied. Hier komt 

zachthoutooibos voor waarin Zwarte elzen zijn aangepland. 

Kamsalamander 

Van de Kamsalamander is een waarneming bekend op een zeer onwaarschijnlijke plaats in 

het plangebied. Tijdens veldinventarisaties in 2004 zijn geen Kamsalamanders in het 

plangebied waargenomen. Het voorkomen van deze soort in het gebied kan echter niet 

uitgesloten warden. Net buiten het plangebied liggen twee poelen die uitermate geschikt 

zijn als voortplantingswater en waarin de Kamsalamander in 2001 is waargenomen. 

I 

EFFECTBEOORDELING 

Habitattype 6510 

De zomerk!lde WClarlangs Cele morgenster voorkomt blijft in alle altern!ltieven met 

uitzondering van het alternatief rivierkunde volledig gehandhaafd. Alleen het alternatief 

rivierkund e lcidt rnogelijk tot aantasting van vegetaties waarin een soort van dit habitattype 

voorkomt. 

Habitattype 6120 

De oeverwal met stroomdalgraslandsoorten blijft in een aantal alternatieven gehandhaafd. 

In de alternatieven ecologie MHW-neutraal, rivierkunde en landschap vindt aantasting van 

de oeverwal plaats. In het alternatief landschap vindt verder aantasting plaats van 

stroomdalgraslandvegetaties door ontwikkeling van ooibos en rietmoeras op de oeverwal. 

Op termijn zullen in dit alternatief stroomdalgraslandsoorten vrijwel volledig verdwijnen 

uit het plangebied. 

Habitattype 91EO 

Het zachthooutooibos in het plangebied blijft in alle alternatieven gehandhaafd. In alle 

alternatieven is voorzien in een uitbreiding van het areaal ooibos. 

Kamsa/amander 

Imichting van het plangebied leidt niet tot aantasting van mogelijk voortplantingsplaatsen 

van de Kamasalamder. ln een aantal alternatieven ontstaan nieuwe potentieel geschikte 

voortplantingswateren . 

. Alternatief ___ Habittattype - Habitattype - l:fabbitattype - Kamsalamander -E-#ert-op 

Soortenrijk stroomdal- zachthout- potentie voor 

hooiland grasland ooibos ontwikkeling 

habitattypen 

Landschap 0 - + + -· 
Eco logie 0 0 + + + 
Cu!tuurhistorie 0 0 + . c 0 -
Rivierkunde - . + 0 -
Economie 0 0 + 0 -
Ecologie MHW-

0 . + + 
neutraal 

+ 
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TOETSING EFFECTEN AAN HABITATRICHTLIJN 

Door de heri.Ju:lchting kunnen de mogelijk de volgende effecten optreden; 

Aantasting van restan ten van laaggelegen schraal hoqiland; 

• Aantasting van stroomdalgrasland; 

• Aantasting van alluviale bossen met Zwarte els; 

• Aantasting leefgebied of voortplantingsplaatsen van Kamsalamander; 

• Verandering van de potenties van het gebied voor de habi tats en de soort waarvoor het 

gebied is aangewezen te realiseren. 

Bestaand gebruik of nieuw project 

De herinrichting moet gezien worden als een nieuwe activiteit. In alle altematieven vindt 

ontgroncting plaats waarvoor MER-pJicht geldt. 

Mogelijk significante effecten 

Effecten op de natuurwaarden ten behoeve waarvan het gebied is aangewezen zijn in de 

meeste alternatieven niet ~Lit te s!Luten. Het altern<ttief eeologie leidt a !Jeen tot posi tieve 

effecten op h<tbi.tats en soorten ten behoeve waarvan het gebied is aangewezen. Vanwege 

het on tbreken van eendLLidige richtlijnen voor significanJie is het niet mogelijk om een 

uitspraak te doen over de significantie van de negatieve effecten van de andere 

alternatieven. Aangeraden word tom in samenwerking met het bevoegd gezag een voor het 

geb.ied specifiek toetsingskader voor significantie vast te steUen. 
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HOOFDSTUI< 

Toetsing Natuur-
beschermingswet 

Een gedeelte van het plangebied is in 1973 aangewezen als Staatsnatuurmonument 'De Kil 

van Hurwenen". Als redenen voor de aanwijzing wordt de ongestoorde ontwikkeling van 

dit gedeelte gedurende de laatste driehonderd jaar genoemd. Het gebied heeft een hoge 

botanische, ornitologische en hydrobiologische waarde. De volgende kenmerken zijn 

specifiek genoemd in het aanwijzingsbesluit: 

• zonering van de vegetatie met een grote verscheidenheid aan plantengemeenschappen; 

• functie als broedgebied en als pleisterplaats voor een groot aantal vogelsoorten, 

waaronder een aantal zeldzame; 

• het voorkomen van diverse zeldzame soorten plankton. 

Anders dan bij de Vogel- en Habitatrichtlijn richt het afwegingskader van de 

Natuurbeschermingswet zich niet zozeer op specifieke soorten of habitats, maar op 

bescherming van de natuurlijke kemnerken van een gebied. Voor activiteit die de 

natuurlijke kernnerken kunnen aantasten dient een vergunn.ing aangevraagd te warden bij 

de Gedeputeerde Staten of in sommige gevallen bij de minister van LNV. 

EFFECTEN OP HET STAATSNATUU_RM.Q~UMl;NT 

De alternatieven economie en rivierkunde hebben geen directe effecten op het 

staatsnatuurmonument. De bestaande situatie blijft hier gehandhaafd. 

In de overige alternatieven vindt maaiveldverlaging plaats in het oostelijk deel van de Kil 

van Hurwenen. De verlaging van het maaiveld leidt tot een tijdelijk verlies aan het areaal 

rietmoeras. Het rietmoeras in dit gedeelte van het plangebied is sterk verruigt. 

Vegetatiekundig heeft dit gedeelte van het plangebied een beperkte waarde. We! kan 

afgraving leiden tot een tijdelijke vermindering van het aantal broedparen Rietgors, Kleine 

karekiet, Bosrietzanger, Blauwborst en Grau we gans. Op de Iange termijn zullen deze 

soorten echter profiteren van maaiveldverlaging in het oosten van de Kil. In al de genoemde 

alternatieven breidt het areaal open water en rietmoeras zich aanzienlijk uit na de 

maaiveldverlaging. Hierdoor kan de successie weer opnieuw begirncen en neemt de variatie 

in het gebied toe. De alternatieven waarin maaiveldverlaging plaatsvindt zorgen voor de 

instandhouding van de grote verscheidenheid aan plantengemeenschappen. 

Over bijzondere plankton soorten die mogelijk in het gebied voorkomen en mogelijke 

effecten hierop is weinig bekend. 
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Alternatief Effect op Effect op Effect op Effect op 
___ -~~raS11eg~taties n:i_o!!rasy~g?~~tifil_______!ll_Q~_a~v_Qge_ls __ m_g_erasvogels_ 

korte termljn lange term ijn korte termijn lange termijn 
Landschap - ++ ++ 

Ecologie - ++ - ++ 

Cultuurhistorie - ++ - ++ 

Rivierkunde 0 + 0 + 

Economie 0 + 0 + 

Ecologie MHW- - ++ -neutraal 
++ 
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HOOFDSTUI< 

Vervolgstappen 

FLORA- EN FAUNAWET 

Ten aanzien van de Flora- en fauna wet zijn geen knelpunten te verwachten. De huidige 

regelgeving maakt het aanvragen van ontheffing ex artikel 75 noodzakelijk. De kans is groot 

dat ten tijde van de uitvoering een recent gepubliceerde Am vb in werking zal zijn getreden 

en ontheffing niet !anger vereist is. 

VOGEL- EN HABITATRICHTLIJN_ 

De beslissingsbevoegdheid over het project ligt bij de Gedeputeerde Staten van de provincie 

Gelderland. In dit rapport zijn de aard van de effecten, de mogelijke significantie van 

effecten en de aard van de activiteit in kaart g~bracht. Deze informatie kan als inbreng voor 

een vooroverleg met het bevoegd gezag dienen. Doe! van het vooroverleg kan zijn om een 

toetsingskader op te stellen voor de beoordeling van significantie. Het begrip significantie 

speelt een doorslaggevende rol bij de toetsing van projecten acm de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Een eenduidig definitie van dit begrip in dit kader ontbreekt echter. Na het 

opstellen van een toetsingskader kader kunnen de verschillende alternatieven op 

significantie beoordeeld worden in een passende beoordeling. 

NATUURBESCHERMINGSWET 

De natuurbeschermingswet is in beweging, de nieuwe natuurbeschermingswet 1998 zal 

waarschijnlijk eind 2004 in werking treden. Na de inwerkingtreding van deze wet zal de 

status van beschermd natuurmonument worden opgeheven voor gebieden die tevens onder 

de werking van de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen. Zolang de nieuwe 

natuurbeschermingswet nog niet van kracht is blijft het noodzakelijk om een vergu1uung 

aan te vragen bij Gedeputeerde Staten en in sommige gevallen bij de minister van LNV. 

ARCADIS I 55 



"I'' "''r 1 D J Lf-\\.J L .L 

NATUURTOETS HURWENENSE UITERWAARDI 

Bronn en 

Ht1sper, H. enMal'\en, W., van, 2002, Broedvogels van De Kil van Hurwenen in 2001, 

SOVON-inventai"isal:ierapport 2002/28. 

Jans, L., 2000, lru:ichtingsplan Heesseltsche uHen·vaard.en, Ecologische verkemling Fase I, 

RIZA. 

Janssen, J.A.M., Scham.inee, J.1i.J., 2003, Europese natLtur in Nederla11d, Habil:llttypen. 

Ja.nssen, J.A.M., Schaminee, ].H.J., 20011, ELU·opese natLLUr 111 Nederland, Soorten van de 

Habitatrichtlijn. 

GA 2004-021, I<il van Hurwenen, Seizoensmnxima watervogels Kil van Hurwenen, 

1996/1997- 2001/2002. 

GA 2004-091 , Ki l V<ln Hurwenen, l3asisgegevens Vi111 de $Oortgroepen reptieJen, amfibieen 

eil vissen, bro11 Le ndelijke da tabank stichting RA VON. 

Min.isterie vru1 LNV, 1996, aanwijzingsbesluit als Vogelrichtl ij11gebied Kil van Hurwe11e.n. 

Roemen, M. v11n, A. Boele, M. v11n der Weide, E. v11n Wind.en en D. Zoetebi:er, 2000, 

Bel:rngrijke vogelgebiedei1 in ederl<lnd, 1993-97, SOV N 

SOVON Vogelonderzoek Nederlnnd, 2002; Atlas van de Nederlandse Brocdvogels 1998-

1.000. 

Staatssecretaris van cultuLLI, ·recreiltie en miiatschappeUjk wel'k, 1973, Mnwijzingsbeslu..it al& 

staatsnatuurmonument Kil van Hurwenen. 

StJ'oming, Leven in de Kil, 2001, visie op de Hurwenense uite.rwaard, eindconcept. 

ARCADIS 156 




