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1.2

Inleiding

-KQRTE TERUGBLlK

Or initiatief van DLG Gelderland en met provincie Gelderland in de rol van opdrachtgever

is in juni 2006 het MER Herinrichting Hunyenense Uiterwaard door ARCADIS afgerond.

Na overleg met de Cmer zijn op haar verzoek in de tweede helft van 2006 aanvullingen op

het MER opgesteld en ter beoordeling aan de Cmer aangeboden.

Voorafgaande aan het uitbrengen van het toetsingsadvies zijn enkele gesprekken tussen

betrokken overheden en Cmer gevoerd en is onderling informatie uitgewisseld. Op 6

februari 2007 heeft de Cmer het toetsingsadvies uitgebracht over het MER Hurwenense

uiterwaard. De Commissie was daarbij van oordeel dat in het MER, inclusief de aanvulling

daarop, niet aUe essentiele informatie aanwezig was om het milieubelang een volwaardige

plaats te kUIUlen geven in de besluitvorming.

In overleg tussen onder andere provincie Gelderland en DLG is besloten am toe te werken

naar een positief toetsingsadvies. Een belangrijke reden hiervoor is de wens am (onderdelen

van) het MER inclusief Aanvulling te gebruiken bij het realiseren van natuurdoelstellingen

in de uiterwaard.

Het toetsingsadvies van de Cmer en de brieven van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat

Oost Nederland zijn leidend geweest voor het voorliggend document. ARCADIS heeft de

aanvulling opgesteld in sarnenwerking met WL I delft hydraulics en OLG Gelderland. WL

heeft de morfologische en hydraulische aspecten ingebracht. DLG Gelderland heeft het

kaartmateriaal vervaardigd.

DOELSTELLING INITIATIEFNEMER

In de wetenschap dat het voorkeursalternatief vooralsnog niet kan worden gerealiseerd

maar onderdelen van het MER een functie krijgen bij de verdere planuitwerking op

onderdelen, is het van belang bij het opstellen van deze Aanvulling zo goed mogelijk aan te

sIuiten bij de thans voorziene ontwikkelingen rond de uiterwaard. Vanuit dat standpunt

bezien is een positief toetsingsadvies functioneel voor te zetten vervolgstappen.

De provincie Gelderland ziet voor het MER inclusief Aanvulling de volgende toepassingen:

Het bieden van een ruimtelijk alternatief voor kribverlaging als rivierverruimende

maatregel in de PKB RvR. Oit ruimtelijk alternatief wordt opgepakt door het project

Waalweelde van de KUN in samenwerking met de Provincie.



1.3

Tabel1.1

Belangrijk vindt de Provincie in dit verband het verleggen van de kade en het

aanleggen/dimensioneren van cen inlaatwerk ten behoeve van doorstromin.g in het

toekomstige gebied aan de rivierzijde van de kade.

Het aanreiken van concrete uitvoeringsmodules gericht op natuurherstel van de

belangrijkste natuurlijke elementen in het gebied: de kiI en de stroomdalgraslanden. De

modules zouden onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden ingezet, zonder dat

het totaalbeeld wordt gefrustreerd.

__VRAAGBEANTWOORDING

Zoals blijkt uit het toetsingsadvies van 6 februari jongstleden heeft de Cmer vragen

gehouden. Deze vragen staan vermeld in onderstaande tabel, waarbij tevens is aangegeven

in welk onderdeel van de aanvulling de beantwoording van de vragen aan de orde komt.

Nr Vragen Jadviezen Cmer BeantwoordingEo' """jZtngstaoe

v·a"g:.re<l'l1WOO·OlnQ
1.

1b
1c

2.

3.

3b

3c

4.

4b

4c

5.

Waterstandsverlaging - doe/ste/ling en randvoorwaarden projeSi

Wat is doelstelling waterstandsverlaging

Wat is onderbouwing voor doelstelling

Hoe worden alternatieven beoordeeld op doelbereik

WaterstandsverlagJn~- onzekerheld

• Uitvoeren berekeningen ter verduidelijking van onzekerheden over

behalen van doelstelling waterstandsverlaging

A/ternatieven - grondba/ans, hoogteverschil/en meestromende
nevengeu/

Geven eenduidige beschrijving en visualisering van alternatieven.

inclusief hoogtekaarten met hoogtelijnen t.o.v. NAP

Waar wordt welke hoeveelheid grond vergraven en wat is de

grondbalans van de verschillende alternatieven

Aangeven consequenties van waterstanden en stromingen bij

verschillende karakteristieke afvoersituaties (waar I wanneer

meestromende neven eul)

A/ternatieven - beheer en onderhoud

Verwachte sedimentatie in nevengeulen bij de verschiHende

alternatieven en aard en frequentie van rivierkundig onderhoud

Wat is het regulier en periodiek beheer van de alternatieven

Gevolgen van onderhoud op bodem, water(standsdaling) en natuur

Natuur

Nieuwe natuureffeetbeschrijving maken op basis van een goede

aIternatiefbeschrijving

Par. 2.2 en Bijlage 1

Par. 2.2 en Bijlage 1

Bijlage 2

Par. 4.1 en Bijlage 2

Par. 4.2.4 tim 4.2.6 en

Bijlage 6

Par. 4.5 en bijlage 8

Par. 4.4

Bijlage 7

Bijlage 3 en Bijlage 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

t"Fctt.Dt 5



Uitgangspunten

2.1 __-"OOELSTELLING VOOR HET PROJEa

[n bijlage 1 is de brief van provincie Gelderland opgenomen waarin de Provincie de

doelstellingen voor het project heeft gcherformuleerd. In de brief onderbouwt de Provincie

haar keuze voor deze doelstelling. Paragraaf 2.2 gaat h1er narlee op in.

2.2 UITGANGSPUNTEN EN RANOVOORWAAROEN

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de uitwerking van deze aanvulling op het

MER Herinrichting Hurwenense Uiterwaard:

Basis vermen de volgende drie resulterende alternatieven in hoofdstuk 5 van het MER:

Meest milieuvriendelijk altematief 1 (MMAl).

Meest milieuvriendelijk alternatief 2 (MMA2).

Voorkeursalternatief (VA).

In de PKB is de rivierkundige taakstelling voor de Hurwenense uiterwaard vervallen. Dit

neemt niet weg dat cr, naast de korte-termijntaakstelling die door de PKB Ruimte voor de

Rivieren wordt ingevuld, er een taakstelling is voor de lange termijn waarop ieder project

moet anticiperen. In dit licht verwoordt de provincie Gelderland de projectdoelstelling

thans als voigt: doel van het NURG-project Hurwenense uiterwaard is Itet realiseren van een

optimale inrichting van de Hurwentltse uiterwaard als natuurgebied, die tevens een zo groat

mogelijke bijdrage levert Qan de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier, vaor zover dat

verenigbaar is 1I1et de gewenste ruimtelijke ".:waliteit. Deze bijdrage kan liggen in de orde van

groot.te van enkele centimeters MHW-verlaging.

In de brief zoals opgenomen in Bijlage 1 motiveert de Provincie voornoemde

projectdoelstelling en gaat nader in op de invulling van ruimtelijke kwaliteit.

Voor beide MMA's zal de geoptimaliseerde inrichting voor deelgebied B (groene vlak in

de afbeelding) worden gehanteerd., zoals uitgewerkt in het MER voor het VA (MER Deel

B, paragraaf 2.2.3, pag. 31). De hieraan gekoppelde inrichtingsmaatregelen in deelgebied

B hebben hydrologische consequenties (vernatting) voor deelgebied C.

Hoogwatervluchtplaatsen worden gehandhaafd conform de aItematieven in het MER.

_ • Aangenomen wordt dat de diepte van de Buitenplas ruim voldoende is voor het bergen

van vrijkomende specie zodat een neutrale grondbalans kan worden gerealiseerd.

Wat betreft het toekomstig waterbeheer is uitgegaan van het hydrologisch regime zoals

uitgewerkt in het MER onder scenario 2 (MER, Deel B, paragraaf 2.2.3, pag. 34). Scenario

2 is het meest geoptimaliseerde scenario voor natuur.

t.R l"DI~ 6
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3.1

Foto 3.1

Huidige situatie

BESCHRIJVING BESTAANDE NATUURWAARDEN

Ter verduidelijking van de actuele ecologische kwaliteiten van het plangebied is een

ecotopenkaart van de huidige situatie op schaal 1:5.000 vervaardigd (zie Bijlage 5) met de

topografie en de hoogtebestanden als ondergrond. Ais legenda is zoveel mogelijk dezelfde

indeling in ecotopen gehanteerd als is aangehouden voor de alternatieven.

Voor de bespreking van de natuur in de Hurwenense waard is het gcbied opgedeeld in

diverse deelgebieden. De bespreking van de deelgebieden begint bij de rivier en eindigt bij

de bandijk. De verwijzing naar kleuren in de volgende tekst hebben betrekking op de kaart

in Bijlage 5.

De Rivieroever
De rivieroever omvat het gebied tussen het zomerbed en de zornerkade (lichtbruin op de

tekening. De rivieroever kent een gaaf en kleinschalig patroon aan strandjes, beboste oevers,

droge en waterhoudende stroomgeulen en jonge, zandige oeverwallen en duin~es.Deze

rnaximaallOO m bred.e zone is een treffend voorbeeld van cell. ongestoorde binnenbocht van

een zandrivier als de Waal.

Soorten kenmerkend voor de strandjes zijn pioniers aIs Breukkruid, Oeverstekelnoot, en

Ganzenvoet- en Tandzaadsoorten. De strandjes gaan over in zandige jonge oeverwallen,

waarop lokaal ook duinvorming optreed.t. Op de jonge oeverwallen ontwikkelen zich

stroomdalgraslanden, waarin zich reeds algernene soorten als Echte kruisdistet

Heksenmelk, Gee) walstro en Knolboterbloem hebben gevestigd. De dynamische rivieroever

is in lichtbruin op de tekening in bijlage 5 opgenomen.



De zandwinplassen
De diepe plassen (lichtblauw op de tekening) zijn ecologisch gezien van weinig betekenis,

met uitzondering van de slaapplaatsfunctie voor ganzen en eenden. 20 is de Buitenplas een

belangrijk slaapplaats voor Kolgans, Grauwe gans en Smient. De Binnenplas is de laatste tijd

van minder betekenis als slaapplaats geworden, mogeLijk als gevolg van de toegenomen

bebossing van de oevers van de plas. Ganzen die op de plassen slapen foerageren in

binnendijkse en buitendijkse gebieden in de wijde omgeving van de Kit Voor de ganzen is

de uiterwaard als foerageergebied minder van belang.

De jonge oeverwal en de zomerkade
De rivieroever gaat over in een brede jonge oeverwal waarop ook de zomerkade ligt. De

hoge zandige oeverwal vormt een groeiplaats voor de stroomdalflora. Op de oeverwal zijn

de stroomdalgraslanden de afgelopen 20 jaar belangrijk in oppervlakte en kwaliteit

teruggelopen. Delen van de oeverwal zijn afgegraven, worden intensief beheerd of zijn

omgezet in mai'sakkers. Uitsluitend op het westelijk deel van de oeverwal komt als gevolg

van een hooilandbeheer nog een zeer soortenrijke glanshavervegetatie voor (bruin met

arcering).

Deze, voor het rivierengebied zeer kenmerkende vegetaties met stroomdalsoorten als

Veldsalie, Kleine fUit, Oosterse morgenster en Beerndkroon zijn nog slechts op enkele

plaatsen langs de Waal in goed ontwikkelde vonn aanwezig. Hieraan ontleent de

Hurwenense waard ten dele de aanwijzing als Natura 2000-gebied. Op de tekening staat het

gebied met de stroomdalflora met arcering aangegeven. De overige "bruine"gebieden

betreffen minder soortenrijke kamgrasweiden en glanshaverhooilanden met in het algemeen

weinig of geen stroomdalsoorten.

In het verlengde van de jonge oeverwalligt de landtong langs de Buitenplas (bruin met

arcering). Hier ontwikkelt de vegetatie zich in positieve zin: dankzij de extensieve begrazing

en de opzanding in hoogwaterperioden hebben zich hier stroomdalsoortcn als Echte

kruisdistel, Brede ereprijs, Sikkelklaver en Geoorde zuring gevestigd.

De landtong is tevens het beste weidevogelgebied binnen de Hurwenense uiterwaard. Naast

Graspieper, Veldleeuwerik, Kleine plevier en Gele kwikstaart broeden hier diverse paren

Grutto's en Tureluurs. Ook de Kwartelkoning is hier weer waargenomen

Dit waardevolle gebied is tevens in bruin en met arcering op de tekening aangegeven.

Ook de zomerkade bevat op veel plaatsen nog soortenrijke vegetaties, meest

kamgrasweiden met veel Knolboterbloem, Geel walstro en Echte kruisdistel.

s



Foto 3.1

Een deel van de kade is begroeid met opgaande beplanting (meidoorn, vlier en oude

knotpopulieren. Opmerkelijk is het massale voorkomen van de Bosrank in de haag op het

oosteJijk deel van de zomerkade.

Het centrale landbouwgebied
Ten zuiden van de zomerkade ligt het centrale deet van de Hurwenense uiterwaard. Dit

gebied bezit zowel vergraven en grotendeels gehercultiveerde percelen, als niet-vergraven

perceten. [n de onvergraven percelen zijn op veel plaatsen nog kronkelwaardachtige

patronen herkenbaar.

Op de onvergraven percelen overheersen soortenarme graslandvegetaties (groen op

tekening). Opgemerkt wordt dat de afgelopen jaren diverse grasJanden zijn omgezet in

malsakker (Iichtgroen op de tekening).

De broedvogels van de graslanden Jopen sterk in aantal terug. Op de hoge onvergraven

delen zijn Grauwe gors, Roodborsttapuit, Geelgors, Kwartel en Paapje inmiddels

verdwenen. Aileen de Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Graspieper weten zich hier te

handhaven. Op de lager geJegen graslanden nemen oak de aantallen Grutto's en Tureluurs

af. Bij de laatste telling in 2001 bleek de Grutta inmiddels uit het centrale deel van de

uiterwaarden te zijn verdwenen. De minder kritische soorten Kievit en Scholekster weten

zich hier, zij het met lage dichtheden, te handhaven.

In de Hurwenense waard fourageren slechts beperkte aantallen ganzen en smienten.

Tegenaver het dorp liggen enkele omvangrijke ondiepe kleiputten (lichtblauw) omgeven

door zachthoutooibos (donkergroen). Aan de westzijde van de kleiputten is een nieuwe

ontgronding in uitvoering (rood).

Op de perceelranden zijn nog veel gave meidoornhagen te vinden (onderbroken groene

lijn). De hagen zijn in het algemeen niet van grote botanische betekenis. [n de hagen broeden

Braamsluiper, Grasmus en Kneu.

Langs de bandijk Iiggen diverse vochtige graslanden, waarvan sommige sterk verruigen. De

soortenrijkdom van deze graslanden is niet groot.

In de recent gegraven waterpartijen langs de bandijk beginnen zich moerasvegetaties langs

de oevers te onnvikkelen. Hier heeft zich inmiddels de beschermde Zwanenbloem

gevestigd.



Foto 3.3

Foto 3.4

),,1.'

•

In de kleiputten die achterblijven na speciewinning en (nag) niet gehercultiveerd zijn,

ontwikkelen zich soortenrijke water, pionier- en moerasvegetaties (blauw op de tekening).

Zonder beheer gaan deze natte vegetaties snel over in wilgenstruweel.

De randen van de grote kleiputten 1angs de dijk worden gebruikt als foerageergebied door

Rosse vleermuis en Gewone dwergvleermuis.

Aan de rivierzijde van het terrein van de voormalige steenfabriek ontwikkelt zich droge

ruigte, struweel en hardhoutooibos met Es, Iep en Meidoom.

DeKil

De Kil is voor natuur een belangrijk gebied (op de tekening donkerblauw). Naast de eerder

genoemde stroomdalgraslanden ontleent de Hurwenense waard de status van Natura-2000

gebied aan de aanwezigheid van deze Dude, afgesneden rivierarm. In de Kil neemt de

diversiteit aan water- en moerasvegetaties echter af als gevo1g van een onnatuurIijk

peilregime, zomerinundaties en een slechte waterkwaliteit. Soorten als Watergentiaan,

Kranswieren, Krabbescheer en Groot blaasjeskruid zijn verdwenen. In het water dornineert

de Gele plamp.
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Fete 3.5

Langs de oever overheersen ruige rietlanden en wilgenstruwelen (op de tekening

lichtbruin). De verruiging is het gevolg van het achterwege blijven van een maaibeheer en

met name van het ongunstige peilregime met lage voorjaarswaterstanden, waardoor er

nauwelijks nog vitaal waterriet aanwezig is en ook geen verjonging van het riet kan

plaatsvinden. Daarnaast verloopt de waterafvoer uit het bekade gebied via een slotenstelsel

dat uitkomt in de Kil. Oit betekent dat het voedselrijke landbouwwater via het natuurgebied

wordt uitgemalen.

Op de Kil komen nog een tiental paren van de Zwarte stern tot broeden. Deze soort staat op

de Rode Iijsl.

[n de rietlanden aan weerszijden van het open water broeden soorten als Waterral,

Buidelmees, Bruine Kiekendief, snor, Rietzanger, sprinkhaanzanger en diverse soorten

eenden als Krakeend, Kuifeend, Siobeend en Tafeleend. Ook de Roerdomp komt hier nog

voor. Of Porseleinhoen en Dodaars nog als broedvogels voorkomen is niet duidelijk. De

Grote karekiet en het Woudaapje zijn inmiddels definitief verdwenen. Als gevolg van de

verruiging nemen soorten als Blauwborst en Bosrietzanger sterk toe. De dichtheid aan

broedparen van de B1auwborst (26 paar in 2000) wordt op geen andere plek in het

rivierengebied. gehaald.

In de afgelopen 10 jaar heeft zich een steeds grotere populatie Grauwe gans in en om de Kil

gevestigd.

Nadat zich in de Kil van Hurwenen enkele bevers gevestigd hebben, zijn er in 2002 vier

bevers uitgezet.

Het griend aan de oostzijde van de Kit (donkergroen) is aI zeker 25 jaar niet meer afgezet en

groeit dan ook uit tot zachthoutooibos. In dit bos zijn Zwarte populieren aangeplant.

[n het doorgeschoten griend broeden Blauwe reiger, Buidelmees, Wielewaal, Ransuil,

Buizerd en Sperwer en slapen vaak honderden Aalscholvers. Ook Lepelaars zijn hier

inrniddels waargenomen.

Tot slot. Aan weerszijden van de Killiggen enkele soortenrijke natte graslanden (geel op de

lekening).



LEGENDA-EENHEDEN EN ECOTOPEN

In de volgende tabel zijn de legenda-eenheden, zoals gehanteerd op de tekening 'huidige

situatie' verder uitgewerkt in ecotopen.

Opp.
Kaarteenheid Ecotopen . h

In •
Tabel3.2

I-JaCJ?r:- LI'lI'verUn?

~p~eh',~Lte[ e~otop~, Ii :le
, Dynamische rivieroever

Strang

Zandwinplas I kleiput.

grootschalig

Strand, steilrand. rivierduin, oevergeul, soortenrijk 13

droog grasland, ruigte, doornstruweel.

zachthoutooibos.

Permanent water, vegetatierijk 18

Permanent water (vegetatiearm) 78

Kleiput. kleinschalig Permanent water (vegetatierijk), moeras, ruigte.

zachthoutooibos

Rietru"i"9,,te=- Verruigd rietland met wilgenstruweeJ__

Productiegrasland Engels raaigrasweide en soortenarme

kam rasve etatie

7

21

136

Stroomdalgrasland

Soortenrijk droog grasland

~ortenrijk nat grasland

Akker

Droge ruigte en doornstruweel

Kamgrasweide en glanshaverhooiland met veel

stroomdalsoorten

Kamgrasweide en glanshaverhooiland, weinig of

geen stroomdalsoorten

Zi Iverschoongrasland

Akker

(dauw*)braamruigte. meidoornstruweel

9

22

7

40

7

12

Meidoornhaag

Ooibos

Ontgronding in uitvoering I

gronddepot

_~oor"nc:h"a"a"g 4

Zachthoutooibos en *struweel 22

Hardhoutooibos
~ --
Open water en onbegroeid maaiveld



4.1

Uitwerking
alternatieven

ONZEKERHEOJ;t-J WATERSTAI\[OSEFFECTEN

In de loop van de tijd is er voor de Hun...enensche uiterwaard een groat aantal alternatieven

ontwikkeld. Vooe een aantal hiervan is het waterstandsverlagend effect geschat op basis van

een deskundigenoordeel, maar in het laatste stadium (2005) zijn voor het toenmalige

MMA1, MMA2 en het VKA eveneens WAQUA berekeningen gemaak!. Deze WAQUA

berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methode die voor aile berekeningen, die in het

kader van de PKB Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd, is toegepast. In aUe berekeningen

heeft de zomerkade die het noordelijk en zuidelijk deel van de uiterwaard scheidt, een

hoagte van 6 m+NAP.

De waterstandseffecten voor de verschillende altematieven voor de Hunvenensche

uiterwaard varieren tussen de 0 en 5 em. De verschillen in waterstandsverlagend effect

tussen de altematieven worden met name bepaald door de hieronder genoemde factoren:

De afmetingen van de geul.

De diepte van de geul.

De hoogte van het inlaatwerk.

De vegetatie i.n het deel ten noorden van de zomerkade.

Gegeven deze invloedsfaetoren wordt voor Hurwenen de onzekerheid met name door

onderstaande onzekerheidsbrolUlen bepaald:

lnvoer van ruwheid in het winterbed.

Formulering van de ruwheid in het winterbed.

Overlaatformulering.

Gridresolutie.

Deze bronnen spelen echter in aUe besehouwde alternatieven in gelijke mate een rol en de

onzekerheid in effect is dan oak voor aUe alternatieven min of meer gelijk.

De behoefte om meer onderbouwing te vinden en te creeren voor de invloed van de

onzekerheidsbrolUlen op waterstandseffecten is duidelijk en begrijpelijk. Met meer

onderzoek en meetcampagnes is dit ook mogelijk. Deze behoefte leeft ook bij

Rijkswaterstaat gezien de opdracht van RIZA aan WL I Delft hydraulics om onderzoek te

doen naar onzekerheidsbrolUlen. Bet onderzoek resulteerde in het rapport

'Zieht op onzekerheden in de PKB Ruimte voor de Rivier' Guni 2006). Zie Bijlage 2 voor de

resultaten op hoofdlijnen van deze studie.
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Gezien de complexiteit van de vraagstelling is het niet mogclijk aBe onzekerheden binnen

afzienbare Hjd met harde objectieve getallen te onderbouwen. Uit de hierboven genoemde

studie is gebleken dat een belangrijk deel van de onzekerheid voortkomt uit beperkte kennis

over diverse formuleringen in de WAQUA modellen. Deze formuleringen zijn echtcr

gebaseerd op jarenlang onderzoek en inzicht. Verbetering van de formuleringen vergt

intensief onderzoek waarbij niet de verwachting mag worden gewekt dat deze op korte

termijn ge"implementeerd kunnen zijn.

Het bHjEt voor de FOR en de initiatiefnemers dus een uitdaging om in samenspraak am te

gaan met onzekerheden die niet hard kwantitatief onderbouwd kunncn worden en stappen

te ondernemen am geleidelijk te werken aan het terugdringen van de onzekerhedcn.

ONTWERP EN INRICHTING

WERKWIJZE

In hct MER zijn schetsen van het MMAl, MMA 2 en het VA opgenomen. De vraagstellu1.g

van de Cmer is gericht op het betel' inzichtelijk maken van de beoogde natuurontwikkeling

bij de drie alternatieven, evenals het in beeld brengen van de maatregelen die noodzakelijk

zijn am de beoogde ecotopen te realiseren. Om aan deze vragen te voldoen zijn de drie

alternatieven nader op detailtekeningen uitgewerkt. Daaraan toegcvoegd is de

ontvverphoogte in m t.o.v. NAP. Bijlage 6 bevat de nieuwe kaaden voor de drie

alternatieven MMA 1, MMA 2 en Voorkeursalternatief.

Door het opnemen van ontvverplijnen is voorts op kaarten aangegcven welke

inundatiefrequcntie voor de in te richten gebieden mag worden verwacht.

De inundatiekaarten geven inzicht in de frequentie van hct meestromen van de

nevengeulen, uitgedrukt in de tijdseenheid dagen/jaar. De inundatiekaarten voor de drie

alternatieven zijn opgenomen in Bijlage 7.

Samenvattend zijn de volgende tekeningen vervaardigd:

Basiskaart van de huidige situatie (besproken in hoofdstuk 3).

InrichHngskaarten met ecotopen en bijbehorende inrichtingsmaatregelen.

Inundatiekaarten voor 5 verschillende afvoerfrequenties van de Waal.

TOELICHTING OP DE ALTERNATIEVEN

Achtergro1td ell bouwstenen

De herinrichting van de Hurwenense uiterwaard is gericht op de verdere ontwikkeling van

natuur~ en landschap met inachtnerning van de Natura 2000 - status van het gebied, de

cultuurhistorische kcnmerken en het woon~ en leefmilieu. De alternatieven zijn gebaseerd

op de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals vcrwoord in paragraaf 2.2, de bestaande

kwaliteiten en de kansen die zich bij herinrichting voor de natuur voordoen.



Wat de beleidsmatige uitgangspunten betreft bieden de Visie Fort St. Andries en het

Gebiedsplan Natuur en Landschap (2006) belangrijke aangrijpingspunten.

Kernaspeet bij de ruimtelijke uitvverking van de alternatieven is de ornvorrning van de

Hurwenense uiterwaard tot cen Iandschappelijke en ecologische eenheid, waarin

oorspronkelijke patronen en te introduceren processen een harmonieus en leesbaar geheel

opIeveren. De verschillende deeigebieden gaan daarbij op geleidelijke en verklaarbare wijze

in elkaar over.

Ais belangrijkste natuurdoelen voor de herinrichting van de Hurwenense uiterwaard

worden genoemd:

Het versterken van de ecologische relaties met de omgeving, te weten de omliggende

uiterwaarden ( met name Heesseltsche waard en Rijswaard) en het binnendijks gebied.

Behoud van de functionele tweedeling hoog-dynamisch / laag-dynamisch, echter met

verschuiving van grenzen en versterking van het integrale beeld.

Introductie van hoog-dynamische natuur, kenmerkend voor de zandrivier de Waal.

Herstel en uitbreiding van natuurwaarden gebonden aan laag-dynamische

omstandigheden (water- en moerassysteem van de Kif).

Het benutten van de potenties vaal' de ontwikkeling van stroomdalflora.

Ooibosontvvikkeling op strorningsluwe plaatsen.

Behoud van het kronkelwaardachtig relief.

Behoud van de betekenis van de waard ais slaapplaats voor wintergasten.

Behoud van de betekenis van de waard voor broedvogels van moeras en grasland,

De ontwikkelde alternatieven vcrschillen van elkaar door de inrichting van het

buitenkaadse gebied. De inrichting van het binnenkaadse gebied is voor aile alternatieven

identiek. De nieuw aan te Ieggen zomerkade ligt voor de alternatieven evenwel niet overa1

op dezelfde plaats.

Paragraaf 4.2.3 gaat in op het hydrologische systeem ais belangrijkste standplaatsfactor vaal'

de te onn-vikkelen ecatopen. De daaropvolgende paragrafen behandelen voor genoemde

alternatieven de inhoudelijke invulling en de kemnerken. Hierbij wordt onderscheid

gemaakt in het buitenkaadse en het binnenkaadse gebied.

ECOTOPEN EN HYDROLOGlSCHE OMSTANDIGHEDEN

Deze paragraaf bevat ongewijzigde informatie uit het MER 2006 en is opgcnomen ter

ondcrsteuning van de toelichting van de ecotopeninformatie in de volgende paragrafen.

Tabe14.3 geeft de legenda-eenhedcn van. de MER-alternatieven met bijbchorende ecotopen

en ontvverphoogten (bovengrens en ondergrens) voor het hoog~dYl1all1ische(onbekade) decI

van de Hurwenensc waard.
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Tabel4.3

Tabel4.4

I .::P 2lJuc

Kaarteenheid E Bovengrens Ondergrens in
cotoop .

Altematieven MER In m+ NAP m + NAP

Dynamische rivieroever Strand, steilrand, soortenrijk Nvt 1,00
droog grasla~, rivierduin

Meestromende Permanent water (vegetatiearm) 1,00 ·2,00
nevengeul

Eenzijdig aangetakte Permanent water (vegetatiearm) 1,00 ·2,00
geul

Oeverzone nevengeul Periodiek water (vegetatiearm), 3,00 1,00
pioniervegetatie

Te verondiepen water Zandwinplas 0,00 nvt

Oras gras, natuurbeheer Periodiek nat grasland en 4,70 I 2,80
dynamische ruigte

Oroog gras met struweel Stroomdalgrasland en overig Nv! 4,70
loeverwal soortenrijk droog graslanden; met

ruigte en doornstruweeJ

Meidoornhagen Meidoornhag~n Nv' 3,60

Ooibos Zachthoutooibos 4,50 2,30
Hardhoutooibos Nv! 4,50

Tabe14.4 geeft de legenda-eenheden van de MER-alternatieven met bijbehorende ecotopen,

structuurtypen en ontvverphoogten (bovengrens en ondergrens) opgenomen voor het laag

dYl1amische (bekade) deel van de Hurwenense waard, bij Hydrologisch scenario 2 (drempel op

+ 3,00 m NAP, maximum zomerwaterstand + 3,50 m NAP).

Kaarteenheid Bovengrens in Ondergrens in
, Ecotoop

Attematleven MER m + NAP m +NAP
Te verondiepen water Zandwinplas 0,00 Nv!

Kleiput Permanent water (vegetatierijk) 2,00 0,00

Strang Permanent water (vegetatierijk) 2,50 0,00

IRietmoeras Riet 3,20 2,50
Rietrui te 3,70 3,20

, Oras gras, agrarisch Permanent vochtig en nat 3,50 3,00
, natuurbeheer grasland

I Oroog gras, agrarisch Oroog bloemrijk grasland Nvt 3,50
natuurbeheer

I
Meidoornhagen Meidoornhagen Nvt 3,60
Ooibos Zachthoutooibos 4,50 3,00

I Hardhoutooibos nv! 4,50-----
Hoogwatervluchtplaats Oroog bloemrijk grasland 8,00 4,00

MMAl

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het kaartbeeld van de inrichting voor MMAl

opgenomen in Bijlage 6.

Het buitenkaadse gebied

Het noordelijke deel van de Hurwenense uiterwaard biedt kansen voor het benutten van

morfodynamische processen, inherent aan de Waal als zandrivier. Deze ontwikkeling is

toegedacht voor de Buitenplas en een gedeelte van het gebied tussen de jonge oeverwal en

het centrale deel van de Hurwenense uiterwaard met het gave relief (de kronkelwaard).



PERMANENT

MEESTROMEhlDE

NEVENGEUl

Foto 4.6

De Buitenplas heeft momenteel een geringe ecologische betekenis. De belangrijkste kwaliteit

van dit grote open water is de functie als slaapplaats voor ganzen.

Met het in open verbinding met de Waal brengen, in combinatie met het gedeeltelijk

aanvullen van de plas, kan een zeer dynamisch open landschap ontstaan met een stelsel aan

nevengeulen, zandige oevers en duinvorming.

Het noordelijke deel van de Hurwenense uiterwaard biedt kansen voor het benutten van

morfodynamische processen, inherent voor de Waal als zandrivier, met aLs kenmerken:

zandige oevers, platen, nevengeulen en uitslijpgeuien.

In het gebied tussen de jonge oeverwal en de (oude)zomerkade is ruimte voor een brede

meestromende nevengeul. Hier is reeds een langwerpige laagte in het terrein zichtbaar, die

een goede locatie voor de te ontgraven nevengeul biedt. De nevengeul bestaat uit een stelsel

van diepe en ondiepe geulen, evenals een doodlopende arm. De bodemhoogte op de diepste

delen bedraagt -2,OOm NAP.

De waterdiepte bedraagt ca. 3,50 m bij een gemiddelde zomerafvoer van de Waal.

Om de variatie aan de morfologie van de geul te vergroten worden enkele eilanden

gerealiseerd.

Om een permanent meestromende nevengeul mogelijk te maken wordt in de nevengeul een

inJaatwerk met duikers aangebracht, gericht op een continue toestroom van Waalwater met

een debiet van max. 3% van de afvoer van de WaaJ. De drempelhoogte van de overlaat is

5.00m+NAP. De bijlagen 3 en 4 gaan nader in op de morfologische en rivierkundige

aspecten van nevengeulen.

---
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Foto 4.7

Bevers leefoen In cie OOIDOSSl;:n langs de- g~lJlen_ Omgevallen bomen verhoogoen de vanaiie aan

swbs:ralen en :laarmee de vana:le aan ongewervelde die-ren

Het hW1dlge ~!\'lers~'s',eePl IS fe!:eJijl: oppesplltSi. In tWE'E' componenlen

~en hoogdynC!rn~~chlmenSlef bevaren lornerbed

laag-dvnarrllsche uilerwaarden die aileen :iJdens hoogwaler Ir verblndlng met de- rrviel

Haan

Hydro-morlologische p~ocE'ssen als stroming erOSIE' en sedlmen:.::tle ziJn hierdaOI Herl c"n

bander, gelegd en natuurliJk.e patronen I unnen nauwelijks omSlaan In (ornolnalie- met d;:

stechte \I\.'a.erkwali:e't hebben de rlvieren daarmee sterl.. aan kwalile'l mge!:>oe- Vocr ecoICl9lSch

herSlel van onze riyieren zijn waterkvvalite:l stromingsdvnamiei. en rnorio:oglsche variat_e JUISI

essentiele +aetoren.

Inmlddels IS tie waterkwithtelt weer sterk verbeterd en zet deze verbelenng z.lCh ook in de

lOekomSl door Echte~. In het hUldige zomerbed ziJn slechts beperkte mogeliJk.heden voor oe

eveneens nootizakelU:.E- nydro-morfologlscne patronen en processen. bijvoorbeeld het cre{-ren

van ondiep. langzaam suomend water, Met de aanleg lIan nevengeu,en "-an we' T!"1\'ulhng

gegeven worden aan Of; mogelijkheden om dezE' habitats te ont\l\'il.~elen, Mei. gaat daarbiJ om

ondlepe geulen met beperklE' srroomsnelheld (max 0.5 m/sec) met een grOi.e \'ana'!.ie aan

oevervormen en Degroe!lngt~'pen

1 De aigeiopen Jaren ZlJ" In het ri\'lergebied weer op divelse plaatsen rneestro~enae nevengelllen

aange!egd De etfecten Zljn op hooidliJnen posl:lef" verdwene'1 SOO"1en ars stroMlngsM1"l'1enOe

",ssen '"leboen d~ geUlen weer ontdel,: er. negalleve effecten op ande ~ func'es a's sc!"leep\·oar..

zl,n 101 nu toE u~lgeb.even.Ats POSillE've nevendoelstelhng vergrOi.en O~ nE'I'engfulen Of'

VI oterafvoercapacnen bl J hoge riv_erafvoerer

Een deel van de (potentieel) waardevolle jonge oeverwal wordt vergraven en gaat deel

uitmaken van het stelsel van nevengeulen. De actuele groeiplaatsen van de stroomdalflora

blijft bij deze uitwerking behouden.



Door noodzakelijke maatregelen als maaiveldvcrlaging; de aanleg van meestromende

nevengeuten, het verwijderen van dwarskaden en het verondiepen van de zandwinplassen

wordt tevcns enige rivierkundigc winst gerealiseerd.

De zomerkade wordt doorgraven maar blijft om ecologische en hydraulische

(stroomgeleiding) redenen gedeeltelijk gehandhaafd. Zie ook hierna onder 'het

binnenkaadse gebied'.

Bij dit streefbeeld past procesmatig beheer, in de vorn1 van integrale jaarrondbegrazi..ng. Het

is daarbij noodzakelijk om aan de teen van de dijk hoogwatervluchtplaatsen aan te leggen.

In het alternatief zijn er nu twee opgenomen. Het ontstane 'eiland' is over het inlaatwerk bij

de instroom van de nevengeul meestal bereikbaar voor beheer, onderhoud en recreatie.

Het binnenkaadse gebied

Met de aanleg van nevengeulen verliest de bestaande kade zijn functie. Om frequente

(zomer-)inundaties van de Kil te voorkomen zal deels een nieuwe kade moeten worden

opgeworpen. De ontwerphoogte is 6,OOm +NAP en is daannee gelijk aan de hoogte van de

huidige zomerkade. De kade wordt maximaal teruggelegd, waarbij een deei van het

landbouwgebied met de kronkelwaard wordt vergraven. Bij de aanleg van de nieuw kade

wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke terreinhoogtes en wordt, wat betreft

de noodzakelijke ophoging, aangesloten op bestaande structurel1 in het gebied zoals het

hooggelegen terrein ter plaatse van de voonnalige steenfabriek. Op de tekeningen van de

alternatieven is de zomerkade met een onderbrokcn rode lijn aangegeven.

De inrichting van het binnenkaadse gebied is voor aile alternatieven identiek. De nieuw aan

te leggen zomerkade ligt voor de alternatieven evenwcl niet overal op dezelfde plaats.

De invuHing van het zuidelijke deeI staat in het teken van het behouden en waar mogelijk

verstel'ken van de laag-dynamische natuurwaarden. Hct gaat hier om de gei'soleerde

wateren en moerassen van de Kil, die onder andere een belangrijke funche hebben ais leef

en rustgebied voor talrijke vogelsoorten. Uitbreiding van dit systeem in noordelijke richting

is goed mogelijk door ondiepe ontgraving, waarbij wat betreft de contouren van de

vergraving, de ligging van de voormalige Waalmeanders model staat. De noordelijke

uitbreiding voIgt de loop van de Waal uit 16do eeuw. I{et waterhoudende decl van de KiI

word t bier voortgezet met een circa 100 meter brede en circa 2 meter diepe geul tot aan de

bestaande kade tU5sen beide zandwinplassen. De oostelijke oever wOl'dt verlaagd tot een

brede moeraszone, terwijI de westelijke oever onvergraven blijft. Op deze oever kan zich

een ooibos ontwikkeIen (zowei hard~ als zachthout). Aile vrijkomende gl'Ond wordt

aangewend voor de verondieping van de Buitenplas. De oevers van de Binnenplas worden

verflauwd, waarbij de bestaande wilgenzone wordt gekapt. Bier wordt de ontwikkeling van

een brede rietzoom zonder opgaande begroeiing beoogd. Hiermee wordt de Binnenplas

weer aantrekkelijker als slaapplaats voor ganzen.

Om de ecologisch gewenste waterstanden en pcilfluctuaties te bereiken wordt voor aBe

alternatieven uitgegaan van Scenario 2 (zie par. 2.2). Dit scenario richt zich op het uitbreiden

en vitaliseren van het bestaande moeras van de Kit door het opzettcn van het waterpciJ met

ruimte Vaal' gedempte dynamiek.



Foto 4.8
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Hierbij kan de funetie van het gemaal komen te vervallen en treedt vrije lazing op het

buitenkaadse gebied op, waarbij een maximumpeil van 3r50 m+ NAP en een minimumpeil

van 3.0001+ NAP wordt gehanteerd. In droge perioden kan dit peil nog iets verder

uitzakken.

Met deze peilstijging zal het bestaande ooibos aan de oostzijde van de Kil geleidelijk

"verdrinken". am dit verHes aan bos en struweel te compenseren wordt de ontvvikkeling

van een nieuw ooibos (zowel hard- als zaehthout) beoogd voor het gebied russen de

Binnenplas en de verlengde kif (donkergroen op de tekening).

Voor het centrale landbouwgebied wordt het agrarisch gebruik voortgezet, echter med.e

gericht op herstel van naluur- en landschapswaarden van dit gebied. Zo worden

meidoornhagen verder uitgebreid, wordt de matsteelt beeindigd en worden

produetiegraslanden omgevormd tot droge en vochtige bloemrijke graslanden. Vooral de

voehtige graslanden worden weer belangrijk voor weidevogels. Het areaal voehtige

graslanden neemt strekt toe als gevolg van de peilopzet in de kit. Op de tekening van het

MMA1 geeft het gele gebied het toekornstig areaal nat grasland aan.

-

De zand- en kleiputten ter hoogte van het dorp blijven behouden, evenals de waterpartijen

die zijn aangelegd in het kader van de dijkversterking.

Bij de hiervoor besproken inriehting komt de Roerdompweg te vervallen. De Gemeenteweg

blijft gehandhaafd en krijgt de funetie van verharde wandel route en deels ook als kade.

Ten oosten van de kleine zandwinplas bij het dorp Hurwenen kan, ter plekke van een

gehereultiveerd perceeL, een hoogv,'atervluchtplaats worden opgeworpen. Op en langs deze

pias zijn oak mogelijkhed.en voor dag- en verblijfsrecreatie.

Legenda~eenheden en ecotopen

In de volgende tabel zijn voor MMA 1 de legenda-eenheden, zoals gehanteerd op de

tekening huidige situatie, verder uitgewerkt in eeotopen.
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label 4.5

0). hill I,j.

4.:'5

KaBrteenheid Opp.
Ecotoop in ha

Zandwinplasl kleiput. grootschalig Permanent water (vegetatiearm) 35

-K-le-ip-~-t.-k-l-ei-n-sc-h-a-Ii-9---------P-e-,m-a-ne-n-t-w-a-t-e-r-(v-e-9-et-a-t-ie-ri-j~-)----- 6

-.strang Permanent water (ve etatieri"k) 29

_M""e"es",t"ro"m"e"n",d"e:..n",e",v",e",n",9"e"u,-1 Permanent water (vegetatiearm) 49
Oeverzone nevengeul Periodiek water (vegetatiearm), strand, 42

________________ s"I0",'k,-,"-pi:.:o"'n.:.:iec.rv"'e"'9"'ec.ta:.:t"'ie'-- _

-,R",i:.:e",tm:..:o::.e:.:,-=a::.s-,-- Riet en andere hero ten 64

-'N"a"'t""9""-=a"'sl::.an"d::..;:(n.:.:a"t"u"u'"b"e"'h:.:e"er,,) Permanent vochtig en nat grasland 14
..!:!at grasland (agrarisch natuurbeheer) Permanent vochti~~n_natgrasla~d 29

Oroog grasland, agrarisch natuurbeheer Droge kamgras· en glanshaver vegetatie 51

Oroog grasland met stroomdalflora Stroomdalgrasland en overig soortenrijk 21
droog grasland, gelegen op de jonge

__-,---,--_-,-- oeverwal; met rui te en doornstruweel

Dynamische rivieroever Strand, steil rand, rivierduin, oevergeul.

soortenrijk droog grasland. doornstruweel.
_-,-- ruigte, zachthoutooibos.

Ooibos Zachthoutooibos I Hardhoutooibos 26

Meidoornhaag ~M=e.:.:id"o:.:o"'rn"'h.:.:a"a"'9-'------ -- 4
IHoogwatervluchtplaats iOroog grasland 13

MMA2

Onderstaande toeLichting heeft betrekking op het kaartbeeld van de inrichting voor MMA 2

opgenomen in Bijlage 6,

Het buitenkaadse gebied
MMA2 bevat in tegenstelling tot MMAI geen uitgebreid stelsel aan meestromende

nevengeulen. Tach is oak in dit altematief maaiveldverlaging opgenomen, dit ter

compensatie van de toegenomen ruwheid veroorzaakt door de vegetatieontwikkeling. De

Buitenplas wordt in oostelijke richting uitgebreid en krijgt een aansluiting op de Waal ter

hoogte van rivierkm. 931. Deze aansluiting verloopt via een regelwerk. Verder worden

vanuit rivierkundig oogpunt aile dwarskaden afgraven. Deze kaden liggen vooral am de

zandwinplassen. Voorgaande leidt tot het volgende streefbeeld.

De Buitenplas blijft grotendeels open water, zodat deze plas in principe geschikt blijft als

slaapplaats voor de ganzen. Aangezien de plas onderdeel gaat uitmaken van een

geulencomplex, gaat er wei enige stroming op de plas ontstaan, hetgeen voar de

slaapplaatsfunctie minder gunstig is. Dit effect zal beperkt zijn gezien de relatief grate

diepte van de plas en het feit dat maximaal3% van het Waal-debiet door de geul gaat.

In het gebied tussen de jonge oeverwal en het centrale deel is ruimte voor riviergebonden

natuur. Hiertoe zal een deel van de zomerkade worden verlaagd tot een overlaat met een

drempelhoogte van 5.00m+NAP.

Mede gezien het feit dat het achterliggende gebied weinig actuele en potentiele kwaliteiten

bezit, kan middels ondiepe ontgravingen (mogelijk in de vorm van reliefvolgend ontkleien)

een gebied met nat grasland, poelen en geulen ontstaan die aansluiten op de geulen in de

gedeeltelijk aangevuJde Buitenplas. De huidige laagten in het landschap bij de windmolen

geven in hoofdlijnen al de gewenste contouren voor deze lage zone (zie foto 4.6).

.4.R ,,0 21
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label 4.6

De aansluiting op de aangevulde Buitenplas met zijn geulen kan dan ook zander grote

ingrepen in het landschap plaatsvinden.

De floristisch waardevolle landtong, de jonge oeverwal, de zomerkade en de reliE~frijke

rivieroever gaan deel uitmaken van deze gebiedseenheid.

Bij deze uitwerking van dit gebied past een procesmatig beheer, bij voorkeur in de vorm van

integraIe jaarrondbegrazing. Het is daarbij noodzakelijk om aan de teen van de dijk een

hoogwatervluchtplaats aan te leggen. Mogelijk is in de eerste jaren een herstelbeheer van de

voormalige stroomdalgraslanden gewenst, of/en een aanvullend hooibeheer voor de

floristisch waardevolle jonge oeverwal en de zomerkade.

De zomerkade wordt ter plekke van de drempel verlaagd, maar blijft verder gehandhaafd.

Het binnenkaadse gebied en de zomerkade
De invulling van het binnenkaadse gebied is identiek aan het MMAl, met dien verstande

dat de zomerkade meer rivierwaarts wordt aangelegd, dit om het centrale landbouwgebied

met de gave kronkelwaard en de meidoornhagen meer te ontzien .

Legenda-eenheden en ecotopen
In de volgende tabel zijn de legenda-eenheden, zoals gehanteerd op de tekening huidige

situatie verder uitgewerkt in ecotopen.

Kaarteenheid Opp.
Ecotoop . h,n a

I-Jade E' lll':werking p(m~JOerl

VJ0~ Mh/.!... 2
Zandwinplas I kleiput. grootschalig Permanent water (vegetatiearm) 35

Oeverzone nevengeul

Eenzijdig aangetakte geul

K~eiput. kleinschalig

Stran

Perma~ent water ~egetatierijk)

Permanent water (vegetatierijk)

Permanent water (vegetatiearm)

Periodiek water (vegetatiearm), strand.

slik, ioniervegetatie

_R"i"'e"'tm""'o"'e"ra""'-:-,---_---:-:_,--- Riet en andere helofyten
Nat rasland (natuurbeheer) Permanent vochti en nat grasland

IN_at grasland (ag!ar~sch natuurbeheer) Permanent vochti en nat grasland

~E.g grasland, agrarisch natuurbeheer Dro e kam ras· en glanshaver vegetatie

Oroog grasland met stroomdalflora Stroomdalgrasland en overig soortenrijk

droog grasland, gelegen op de jonge
_________________ oeverwal; met ruigte en doornstruweel

Oynamische rivieroever Strand. steilrand. rivierduin. oevergeul.

soortenrijk droog grasland. doornstruweel.

ruigte, zachthoutooibos.
-Oc:-o"Cib-o-'-------------- Zachthoutooibos I Hardhoutooibos

! Meidoornhaag Meidooc'n"h"a"a,,9L _

J:i.~~gwatervluchtplaats Droog grasland

VOORKEURSALTERNATIEF

7

29

31

27

64
27
29

60
26

18

28

5

13

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het kaartbeeld van de inrichting \foor het

Voorkeursalternatief opgenomen in Bijlage 6.



PERIIfIANENT
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NEVENGEUL

Fete 4.9

Ee'1 ~ndlerk, rel<lHel ::.mahr;

'Ieve'lgeul IS ee· belangnll

element van he;

Tabel4.7

Het buitenkaadse gebied
Het Voorkeursalternatief (VA) borduurt vooral voort op het MMA1, waarbij volop ruimte

voor dynamische natuur wordt gereserveerd. Gezien de grote ecologische betekenis van

nevengeulen bevat oak het VA een meestromende nevengeul, echter met beperkte

dimensies, dit om de mate van ingrijpen in de uiterwaard te beperken. Ook wordt de

nevengeul minder diep (ca. 2.00 m in de zomersituatie), hetgeen uit ecologische opliek

gunstig is.

Om een permanent meestromende nevengeul mogelijk te maken wordt de drempel

uitgevoerd als een inlaatwerk met duikers, gericht op een continue toestroom van

Waalwater met een debiet van max. 3% van de afvoer van de Waal. De drempelhoogte is

5.00m+ NAP.

Met deze uitvverking blijft het gebied dat potentieel geschikt is voor de ontwikkeling van

stroomdalflora grotendeels gepaard.

Onderstaande foto geeft een beeld van de dimensies van de nieuwe nevengeul.

Het binnenkaadse gebied en de zomerkade

De invulling van het binnenkaadse gebied is identiek aan het MMAl.

Legenda-eenheden en ecotopen

In de volgende tabel zijn de legenda-eenheden, zeals gehanteerd op de tekening huidige

situatie verder uitgewerkt in ecotopen.

Ka8rteenheid Opp.
Ecotoop in ha

Zandwinplas I kleiput. grootschalig

Kleiput. kleinschalig

Strang

Meestromende nevengeul

Oeverzone nevengeul

Rietmoeras

Permanent water (vegetatiearm)

Permanent water (vegetatierijk)

Permanent water (vegetatierijk)

Permanent water (vegetatiearm)

Periodiek water (vegetatiearm), strand,

slik, pionierveg~tatie

Riet en andere helofyten

35

7

29

38
23

64



Kaarteenheid Opp.
Ecotoop . h,n a

i-"N"a-,-t"9"ra"s"la"n"d'-C(n"a"t"u"u"rb"e"h"e,,e-'-r)'-- . Permanent vochtig en nat grasland 18
~ Nat 9rasIand (a9rarisch natuu(beheer) ~Pe"r"-m"a"n"e"n-"t"v"o"c"h"-ti",9L:e"n:,-,,n,,a-,-t"9"ra"',,,1a"n"d'-----,__ 29
l'r_oog_graslan~.!ilgraris(h natuurbeheer. ~oge kamg~~~glansha'yervege!atil!.. 60
Oroog grasland met stroomdalflora Stroomdalgrasland en overig soortenrijk 32

droog grasland. gelegen op de jonge

oeverwal; met ruigte en doornstruweel
Dynamische rivieroever Strand. steilrand. rivierduin, oevergeul,

soortenrijk droog grasland. doornstruweel,

ruigte, zachthoutooibos.

16

Ooibos f Zachthoutooibos I Hardhoutooibos 28

13

5

Oroog grasland

iMeidoornhaagMeidoornhaag

. Hoogwatervluchtplaats

4.3 ~CREATIIT-MEDEGEBRUIK

Momenteel is een deel van de Hurwenense Waard voor publiek gesloten in de periode van 1

oktober tot 1 meL Ganzen in de winter en doortrekkende- en broedvogels kunnen dan

ongestoord in de uiterwaard aanwezig zijn. Staatsbosbeheer is oak voor de toekomstige

situatie voorstander van een gedeeltelijke recreatieve openstelling voor het publiek.

Staatsbosbeheer verwacht, vanwege de hoge bestaande ecologische waarden, dat er in de

Hurwenese Waard een voor het publiek gesloten hjd zal blijven. Een gesloten periode vanaf

midden november tot en met midden juni lijkt voar de hand te tiggen. 20 zal de rust voor

broedvogels en overwinteraars zijn gegarandeerd.

In de opengestelde periode mag de hond aangelijnd mee. Zo wordt het verstorende effect

van een hond beperkt. Met de overkoepelende visserijvereniging zullen afspraken worden

gemaakt waar kan worden gevist met inachtneming van de overige kwaliteiten in het

gebied.

4.4 _OVERSTROMINGSPATRONEN

De Cmer heeft gevraagd om meer informatie te bieden over de frequenties van meestromen

van de nevengeulen en het overstromen van de overige delen van de uiterwaard. Om deze

vraag inzichtelijk te maken is in eerste instantie onderscheid gemaakt in het (toekomstige)

binnenkaadse en buitenkaadse deel van de uiterwaard.

Vocr het buitenkaadse deel zijn zogenaamde onderschrijdingslijnen van rivierstanden

geselecteerd. Het gaat hierbij om de volgende frequenties en bijbehorende waterstanden:

Tabel4.8

. d d I Gemiddeld jaarlijlcse Waterstand in
Frequentles waterstan e op e Waa d h ..d.

on ersc TlJ mg m + NAP
~ge zomerwaterstand.__---,__

Gemiddelde zomerwaterstand
Hoge zomerwaterstand

Hoge wjnterwaterst~
Overstroming zomerkad~ _

7 dagen

90 dagen
6 maanden

11 maanden

360 dagen

0,70

1,70

2.20
4.20
6.00 _

De kaarten in Bijlage 7 geven voor de respectievelijke alternatieven een beeld van het

overstromingspatroon voor de volgende situaties (tabeI4.9).



Tabel4.9

relclllt- 101 ol'erSilOr'll'igSI cn~

:J11~lenl.o~o~ 9E.'Oft'C

. Waterstand in m + NAP Waterstand in m + NAP
Frequenttes binnenkaads buitenkaads

.-=L'''a"'9"e-=z"o"m-=eocrw=a.::teoc''''st"a"n"d -=2''',7-=0'_ 0"',.:-70'- _
~G=em=id"d"e"_Id"'e'-"'zo"'m=erw=a"t"e-=rs.::ta"n"'d'_ 3,00 -=''''.7-=0'_ _
~.H=o9"e::-=.zo"'m=e:;rw:::a"'t"'e"rs"ta"'n"d'- 3,50 2.20

Hoge winterwaterstand 3,50 4,20

_O=ve"".ost"'=.o"m"'in"'9'-=-zo"'m=e'"k"'a,,d=.e 6.,OO 6.00

_ __G!!ONDBALANS

Voor de drie inrichtingsalternatieven zijn nieuwe berekeningen gemaakt van het

noodzakelijk grondverzet. Het verschil in maaiveldhoogte tussen de tekening van de

huidige situatie en de alternatieven geeft de mate van ontgraving aan. Bijlage 8 geeft voor

de drie alternatieven het kaartbeeld van te ontgraven en op te hogen gebieden.

Aangezien de Buitenplas met een diepte van circa 15 m meer dan voldoende groot is voor

het bergen van vrijkomende grond, is sprake van een gesloten grondbalans. Onderstaande

tabel (4,10) geeft per altematief de hoeveeU,eid af te graven en op te hogen grond en de

hoeveelheid die in de Buitenplas wordt geborgen. Door het bergen van de overtollige grond

wordt de Buitenplas theoretisch verondiept met respectievelijk:

4,3 m bij MMA 1.

1,2 m bij MMA 2.

1.3 m bij het voorkeursaltematief (VA).

De exacte plaatsen van verondieping zal in een volgende fase van de planvorming nader

worden uitgewerkt.

label410

MMAl MMA2 VA
Hoeveelheden In 10sm) In 10' m l In 105 m)

le ontgraven

,--Op te hogen
Bergen in Buitenplas

26,9
9,8

17,1

'4,2 _

9,6
4,6

14,9

9,5

5,4

Bij de hoeveelheden genoemd in de tabel is aangenomen dat aile vrijkomende grand in de

Buitenplas zal worden geborgen. Hierbij is sprake van maximale hoeveelheden, aangezien

de voor de keramische industrie geschikte klei in de uiterwaard reeds onder 'contract' is bij

een baksteenfabriek en te zijner tijd bij uitvoering al ontgraven is, of zal worden verwerkt

door deze fabrikant. Op dat moment zal tevens worden beoordeeld of meer vrijkomende

specie op de markt kan worden afgezet.



Beheel' en onderhoud

BEHEER DOOR SBB

AGRARISCH BEHEER

NATUURBEHEER

__INLEIDING EN TAAKV_ERDELING

In het MER is voor de drie alternatieven een ecologisch streefbeeld voor de te ontwikkelen

natuur geformuleerd. In het vorige hoofdstuk is hiervan een samenvatting gegeven.

De realisatie van dit streefbeeld is behalve van de inrichting in belangrijke mate afhankeLijk

van het gevoerde beheer.

De Provincie Gelderland heeft keuzen gemaakt wie uiteindelijk het beheer van de

natuurgebieden uit voert. Daarbij is antwoord gegeven op de vraag: wordt het eigendom

van natuurbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurrnonumenten en Het

Geldersch Landschap of is er ruimte voor particulier natuurbeheer? [n de Hurwenense

Uiterwaard is speake van een tweedeling in de beheerstaken, waarbij zowel Staatsbosbeheer

als particuliere agrariers de beheerstaken op zich kunnen nemen. Deze tweedeling is

aCgestemd op de verwachte toekomstige eigendomsituatie.

Staatsbosbeheer concentreert zich op het beheer van de bestaande en nieuwe

natuurgebieden. Op hoofdlijnen zijn dit:

De verruimde Kil met bijbehorende rietmoerassen en ooibossen.

Het buitenkaadse gebied waaronder de jonge oeverwal, de rivieroever en de nevengeul.

De twee grote zandwinplassen.

De agrariers beheren de percelen in het centrale landbouwgebied waar geen

inrichtingsmaatregelen getroffen worden.

Het kaarlje met de deelgebieden geeft op hoofdlijnen de verdeling in beheergebieden aan:

Staatsbosbeheer is de beoogde eigenaar/beheerder van de deelgebieden A en B; het

deelgebied C is in blijft in beheer van particuliere agrariers. De InCormatieatlas Groen

Gelderland van de provincie Gelderland geeft een verdere differentia tie in deelgebieden

met daarbij vermeldt de oppervlakte, het natuurdoeltypen en de bijbehorende

subsidiepakketten uit het Programma Beheer (zie par 5.1.4).

BEHEERVORMEN VOOR DE HURWENENSE UITERWAARD

Vanuit zowel rivierkundig als ecologisch oogpunt is het natuurbeheer van belang voor het

hele projectgebied. Het natuurbeheer bestaat overigens vooral uit vegetatiebeheer.

Er kunnen hvee soorten beheer worden onderscheiden in het eindbeeld: proces- en

patroonbeheer.



5.13

PaifQonbeneer

BiJ panoonbehee! wNdt hel beheer op perceelsniveau uitgevoerd. Het beheer kan bestaan un

bewElding of hoollandbeheer of een comblnatie van belden Dok: landschapbeheer zoals het

afze7len van hagen en nel Inonen van wilgen moat.t onderoeei van het patroonbeheer tilt.

8iJ newe,dlng worden 00 pe~eeelsnt\'eaurunoe~en paarden of sehaoen ingeschaor:t: meesta,

pinl:en Ot oroogSlsande I.oeien. Ook ouoe veerassen of vleesrassen lenen lleh prima voor dl?

beweldlng van tie unerwaarde~ Dngeaeht de In i.e seharen veesoon gaat het steens om

el:tenSleve beweid,rlg met maxlmaa: 2 GVE per 02 De' natuurlijke' produC1IE kan lokaal zo

hoog ziJn oat een hogere dlehtheld 'lIJdelijkl gewenst IS. Bemesting wordt niel wegepr:Sl

Procesbeheer

Het begrlp 'natuurlijke begrazing ~ wordt gebruikt wanneer dicht biJ de natuur slaande (lees

I zeitredzameJ runoere-n 01 paarden worden ge'introduceerd. Deze dieren leven in spomaan

gevormde kuddes mel geboo"e en sterne en een brede genetlsche basis. De kuddes verbl:.iven

aile Jaargetijden In het gebleo e:n venonen E'en uitgebalaneeerde voedselstrateg,e en terrrtor:aaf

gedrag BelangnJI. IS oe aanwez,gheld van een of meerdere hoogwatervluchtplaat>en VOOf de

dleren

Natuurliike begrazlng IS een van oe belangrijbl€ natuur· en landsehapsvormende Drocessen ,n

ons klimaatgebied Begrazlng in natuurlijk f1uctuerende diehtheden en londer door de mens

toegevoegde bemestlng leidt tot een dlfferentiave In de struetuur van de veget.:lt,e In de

bestaande oegraZlOgsprOJeClen 10 het nvrerengebled blijkt dat vanun een ll:l mrichtmg ontstane

u:tgangssltuatle blOnen enkele }aren een structuwTijke vegetatie omstaat. waarin de

soonenriJkoom aall planten en dieren groot is.

In eT\'anngen bliJI~~ dat dlt al kan plaotsvmden In oa,:uurgebieden met een schaa' va" e:1f;et€

tlentallen hec:ares

Patroonbeheer geldt vDOral voor het agrarische kerngebied C. Procesbeheer is voor de rest

van het plangebied de meest voor de hand liggende beheerstrategie, waarbij voor enkele

specifieke terreinen patroonbeheer vooralsnog de voorkeur heeft, zoals voor de soortenrijke

glanshaverhooilanden op de jonge oeverwaL

In de volgende paragrafen is het beheer voor de deelgebieden verder uitgewerkt.

NATUURBEHEER VOOR DE DEELGEBIEDEN A EN B

in het grootste deel van het gebied vindt procesbeheer plaats door natuurlijke, integrale

begrazing op uiterwaardniveau. Gezien de grote oppervlakte van het gebied en de

mogelijkheden voor voldoende hoogwatervluchtplaatsen wordt jaarrondbegrazing

toegepast. Binnen het gebied waar procesbeheer plaatsvindt, wordt onderscheid gemaakt in

eindbeheer en overgangsbeheer. Tijdens het eindbeheer wordt het hele gebied integraal

begraasd. Om een aaneengesloten gebied te realiseren, zal als eerste de grondverwering mel

voorrang moeten worden opgepakl, waarna ven'olgens de noodzakelijke

inrichtingsmaatregelen getroffen kUI1Jlen worden. Daarbij kan het noodzakelijk zijn in

bepaalde deelgebieden overgangsbeheer toe Ie passen.

t..f1~4.D'S 27



Overgangsbeheer

Voar sommige beheerecnheden is het uitvoeren van overgangsbeheer wenselijk. Biermee

kunnen gewenste ontwikkelingen worden versneld of kunnen ongewenste ontw"ikkelingen

worden tegengegaan. Zo vormen pas ontgronde deelgebieden een uitstekend substraat voor

wilgenkieming. Voar de locaties waar ooibos ontwikkeling gewenst is, is dit een gunstig

gegeven. Wilgenopslag kan echter de ontwikkcling van moerassen of natte graslanden

danig frustreren. Oak ter pIckke van verlaten akkers kunnen problemen ontstaan, in dit

vcrband in de vorm van uitgebreide distelvorming.

Overgangsbeheer is aan de arde in de volgende situaties:

Recent opgeleverde, ontgraven percelen, waar de ontwikkeling van grasland of moeras is

beoogd.

Percelen die nog gei'soleerd liggen van de integrale begrazingseenheid en omsloten zijn

door agrarische gronden.

Verworven maisakkers.

Deze percelen worden aanvankelijk patroonmatig beheerd, dit om uitgebreide ontwikkeling

van wilgen of distels te voorkomen. Bet Qvergangsbeheer bestaat hier uit tamelijk intensieve

seizoensbegrazing of cen maaibeheer.

Tijdens het overgangsbeheer zullen sommige rasters gehandhaafd worden tel' bevordering

van de gewenste vegetatieontwikkeHng. Indien na vedoop van Hjd blijkt dat de

vegetatieontwikkeling met het overgangsbeheer de gewenste richting uitgaat, kan besloten

worden het Qvergangsbeheer te wijzigen in het eindbeheer. De tussenrasters worden

verwijderd en het gebied wordt dan integraal begraasd.

De verantwoordelijkheid en organisatie van het overgangsbeheer berust bij Staatsbosbeheer.

Eindbeheer

In de situatie van het eindbeheer is het grootste deel van het gebied onderdeel van de

integrale beheereenheid, waar procesbeheer plaatsvindt. De integrale begrazing vindt plaats

in de vorm van jaarrondbegrazing. De hoevedheid dieren die worden ingezet is afhankelijk

van de gewenste begrazingsdruk. Er wordt geen bemesting toegepast. Een uitzondering op

het integraal te voeren procesbeheer vonnt de glanshavervegetatie met stroomdalsoorten op

de jonge oeverwaL Dit perceel blijft in hooilandbeheer en word t uitgerasterd t.o.v. het te

begrazen gebied.

Voor het eindbeheer wordt gekozen voor begrazing met runderen en paarden. Deze dieren

zullen het gehele jaar aanwezig zijn en kunnen vrij rondtrekken door het gehele gebied

waar Staatsbosbeheer eindbeheerder is. Er ontstaat zo een kleinschalige afwisseling, waarin

kortgegraasd gras, langer gras, ruigte, struiken, bomen en kleine bosjes naast elkaar

vOOl·komen. Om de dieren een uitwijkplaats te geven bij hoogwaterperiodes zijn twee

hoogwatervrije vluchtplaatsen in de inrichting opgenomen. Naar verwachting zal er

ongevecr 1 volwassen grazer per hectare worden ingezet. Dit aantal zal worden gcwijzigd

als e1' onder- dan wei overbegrazing dreigt.

Staatsbosbeheer maakt voor de inzet van de pam'den en runderen liefst cell afspraak met de

locale Vercniging Agrarisch Natuurbeheer. Lukt zo'n afspraak niet dan wordt een of

meerdere agraricrs uit de directe omgeving gevraagd am voor inzet van de grazers in de

Hurwenense Waard te z.orgen. In dien oak dit niet mogelijk blijkt te zijn dan llcemt

Staatsbosbeheer het beheer in eigen hand en maakt hiertoe afspraken ll1et kuddebeheerders.



Afbeelding 5_",__
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CYCUSCH BEHEER Periodiek (eens in de zoveel jaar) moet er extra beheer plaatsvinden. We noemen dat

cydisch beheer. Een te veel aan bornen en struiken moet dan worden gekapt. Daarnaast

vindt er elk jaar opslibbing van zand en klei in de uiterwaard plaats. Er dient daarom

rekening te worden gehouden met het verwijderen van de opgeslibde grond en het weer

uitgraven van ondiep water (scdimentbeheer).

Hoe vaak een dergelijke ingreep nodig is, is nu niet te zeggen. De praktijk zal het leren. SBB

verwacht een cyclus van rond Ix per 30-50 jaar. Als kappen eerder nodig is doet SBa dat

tussentijds. Het liefst voorkomt SBa kappen door precies de juiste hoeveelheid grazers in te

zetten. Grazers voorkomen dan de ontwikkeling van te veel homen en struiken. En ook de

beyer zal in de toekomst vast meehelpen om te veel bosvorming te voorkomen.

AGRARISCH NATUURBEHEER VOOR DEELGEBIED C

In dit deelgebied vindt patroonbeheer plaats, waarbij op perceelsniveau het gewenste

beheer wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij uitsluitend om graslandbeheer.

De hagen in het gebied met patroonbeheer worden versterkt middels aanplant en worden

uitgerasterd. De natte en droge graslanden worden beheerd als wei- of als hooiland. Ook

een comhinatie van hooien met nabeweiding is mogelijk. Aile percelen worden uitgerasterd.

Begrazing vindt plaats met jongvee of met vleeskoeien.

Indien agrariers bereidt zijn mee te werken aan het bereiken van de natuurdoelen zoals

opgenomen in het Gebiedplan Natuur en Landschap van de provincie Gelderland, dan

hiedt het Programma Beheer de mogelijkheid \foor een jaarlijkse financiele tegernoetkoming

in de beheerkosten als compensatie van inkomstenderving.
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PROGRAMMA BEHEER

~el programna beheer ke:'l't.:lE: Pro\'inCii:!le S;;osidieregeling Agran!>ch Natuurbeheer (PS4.r~) er

de Provi ....ciale Subs1dieregehng Natuurbeheer (PSN). Bij de beheer!>ubsld,e Lan onderscheld

gemaal,t worden In baslspakkenen en oluspakkenen. Vom oluspCll.kenen IS E'en hogere

natuurwaarde verelst en moeten over het algemeen meer inspannrngerl worden geleverd. Hei is

nlei mogelijl:. om meerdelE' beheerpakkenen aan te vrbger, op een beheeleenheid De jaarlijkse

biJdrage verschilt per benee~pakl.et

Het Gebiedplan Natuur en Landschap van de provincie Gelderland heeft de volgende

natuurdoeltypen voor deelgebied C vastgelegd:

Bloemrijk grasland (basisch).

• Uiterwaardenlandschap.

De beheervergoeding voor bloemrijk grasland (droog en vochtig) voor het basispakket

bedraagt rnornenteel €133,-- per ha per jaar. De bijdrage voor het onderhoud van hagen

bedraagt jaarlijks € 687,-- per ha.

SEDIMENTBEHEER

Vanuit de rivierkundige functie kan er onderscheid worden gernaakt in het sedirnentbeheer

en het kwantitatieve vegetatiebeheer. Het sedirnentbeheer, en tegelijkertijd het erosiebeheer,

richt zich op het op de gewenste diepte houden van water en oevers, zoals vastgelegd in de

Beheer- en Inrichtingsvisie en in de Wbr-vergunning. Bij het kwantitatieve vegetatiebeheer

gaat het niet om de natuurwaarde van de vegetatie maar om het houden van de vegetatie

binnen de mogelijkheden van de Wbr-vergunning. Dit vegetatiebeheer is in de vorige

paragraaf nader behandeld.



Door te monitoren zal worden vastgesteld of het gebied nog beantwoordt aan de

rivierkundige doelsteHingen en randvoorwaarden: de vergunde situatie. Hiervoor wordt

een monitoringsplan opgesteld. Als niet meer voldaan wordt aan de vergunde situatie

doelstellingen voor sedimentbeheer zal actief worden ingegrepen (uitgraven of baggeren).

Hct is hierbij van belang dat de ecologische kwaliteiten in het oog worden gehouden en dat,

voor de uitvoering van het beheer, een goede afweging wordt gemaakt tussen de beoogde

doelen en aanwezige waarden.

Het sedimentbeheer vindt met name plaats voor de geulen . De resultaten van het

monitoringsonderzoek geven inzicht in de noodzaak tot onderhoud van deze elementen van

het inrichtingsplan, Het gaat hierbij om het op diepte houden van de geulen middels

baggeren of ontgraven.



Beool'deling natuul'

6.1

6.2

INLEIDINC;

Dit hoofdstuk geeft de beschrijving van effecten voor het aspect natuur van de

gepresenteerde alternatieven MMAl, MMA2 en VA voor de in hoofdstuk 4 uitgewerkte

ecotopen. Als uitgangspunt is gehanteerd dat voor het binnenkaadse gebied voor elk

alternatief hydrologisch scenario 2 zal worden gerealiseerd.

De effectbeschrijving in paragraaf 6.2 vormt een nadere concretisering van de

effectbeschrijving zoals die in het MER is gegeven. Paragraaf 6.3 geeft een (globale) toetsing

aan de natuurwetgeving.

ACTUALISATIE EFFECTENBESCHRIJVING NATI,JUR

De effectbeschrijving vindt plaats aan de hand van de volgende beoordelingscriteria uit het

MER 2006:

Nl/N2 Effecten op bestaande en potentii:He natuurwaarden;

N4 Verstoring van de fauna in de aanlegfase;

NS Ruimte voor nieuwe natuur;

N6 Robuustheid van de uiterwaarden;

N7 Ruimtelijke samenhang.

Criterium N3 (peilopzet) is niet opgenomen, orndat als uitgangspunt geldt dat hydrologisch

scenario 2 wordt gerealiseerd. Oit scenario en de effecten daarvan zijn gei"ntegreerd in het

MMA1, het MMA2 en het VA.

N1/N2 Effecten op bestaande en potentiiile natuurwaarden

De belangrijkste natuurwaarden (bedreigde en beschermde soorten) zijn:

Vegetaties van strandjes onder directe invloed van oppervlaktewaterdynamiek.

Stroomdalflora, met als bijzondere soorten Veldsalie (beschermd), Beemdkroon, Brede

ereprijs en Kleine ruit.

Water- en moerasvegetaties.

Laaggelegen natte graslanden.

Ooibossen en meidoornhagen (landschappelijk en als broedgebied voor struweel- en

bosvogels).

Broedgebieden voor weidevogels.

Broedgebieden voor moerasvogels.

Slaapplaatsen voor zwanen, ganzen en eenden.

Lcefgebied voor bevers.

Focrageergebied voor vleermuizen.
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Tabe16.11

De Kamsalamander is ooit aangetroffen in de Hurwenense Uiterwaard en in poelen net

daarbuiten, maar recent is deze 500rt niet meer aangetroffen.

Langs de Waal komt de Rivierrombout voor.

In tabel6.11 staan de effecten op deze vegetaties/soorten weergegeven; zoveel mogelijk

gekwantificeerd.

. Huidige
Vegetatle !sOOrl " MMA1 MMA2 VA

srtuatle
Dynamische rivieroever 13 ha 13 h. 18 ha 16 ha

5troomdalflora (soortenrijk droog 31 ha 72 h. 86 ha 92 ha

grasland, stroomdalgrasland) (deels van

lage

kwaliteit)

Water- en moerasvegetaties (strang, 39 h. 99 ha 100 ha 100 ha
; rietruigte) ----
, Nat grasland 7 ha 43 ha 56 h. 47 ha

Ooibos 22 ha 26 h. 28 h. 28 h.

i Meidoornhaag 4 h. 4 h. 5 h. 5 h.

Broedgebied voor weidevogels 120 ha 80 ha 89 h. 89 h.

Broedgebied voor moerasvogels 39 ha 99 h. 100 h. 100 h.

51aapplaats veer zwanen, ganzen en 78 h. 35 ha 35 ha 35 h.

eenden ---
leefgebied voor bevers + ++ ++ ++
Vleermuizen + + + +-----
Rivierrombout + + + +

De primaire conclusie bij het beoordelen van de alternatieven is dat de belangrijkste actuele

natuurwaarden worden behouden. De effecten op bestaande natuurwaarden zijn gering, en

oak de verschillen tussen de alternatieven niet bijzonder groot. AUe alternatieven leiden tot:

Een vrijwel geLijk blijven van de oppervlakte dynamische rivieroever.

Een toename van ruimte voor stroomdalflora.

Een toename van water~ en moerasvegetaties, en daarmee ook broedgebied voor

moerasvogels.

Een toename van nat grasland, waar oak de belangrijkste broedgebieden voor

weidevogels zich in bevinden.

Een geringe toename van ooibossen.

Een toename van leelgebied voor bevers (meer moeras, iets meer ooibos).

Een afname van slaapplaatsgelegenheid voor watervogels.

In aUe altematieven gaat in het westen, ter hoogte van dijkpaal7, soortenrijk droog grasland

(met stroomdatflora) vedoren ten gevolge van herinrichting als hoogwatervluchtplaats.

Door maatregelen te nemen is hers tel van de stroomdalflora op deze plaats rnogelijk.

Overigens blijven belangrijke stroomdalgraslanden behouden.

Een belangrijk verschil tussen het VA enerzijds en het MMAI /MMA2 anderzijds is dat in

het VA de huidige oeverwal, met potentiele en actuele groeiplaatsen van stroomdaLflora,

geheel wordt ontzien.

Er gaat een aanzienlijk deel productiegrasland met weidevogelbeheer over in grasland met

een natuurdoelstelling. Van de 120 ha grasland blijft circa 90 hectare over.
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label 6.12

I~_walitatlev<: effecten at

Hierbij moet echter bedacht worden dat de huidige waarden betreffende weidevogels sterk

achteruitgaan en de beoogde vematting en extensivering van het graslandgebruik voor

weidevogels sterk positief is. In het MMA2 blijft er circa 10 hectare meer grasland over met

agrarisch natuurbeheer waar weidevogels kunnen broeden. in het MMA2 is er een grote

nieHneestromende nevengeul die door watervogels als slaapplaats benut kan blijven.

De Buitenplas verliest zijn funetie als slaapplaats voor watervogels. De Bumenplas kan deze

funetie mogelijk overnemen. Het huidige ooibos zal 'verdrinken' door verhoging van de

waterstanden. Daar staat tegenover dat nieuw ooibos zal ontstaan. Ook zullen de bestaande

moerasvegetaties hierdoor in kwaliteit en kwantiteit verbeteren. 20 wordt ten oosten van de

Binnenplas een aanzienlijke oppervlakte nieuw moeras gecreeerd.

In het VA is er een meestromende nevengeul. Voor de slaapplaats van watervogels zijn de

effecten vermoedelijk gelijk aan die van het MMA1.

in tabel6.12 is een kwalitatieve beoordeling van de effecten opgenomen.

Vegetalie/soort MMAl MMA2 VA

Dynamische rivieroever 0 0 0

Stroomdalflora (soortenrijk droog grasland, + ++ ++

I stroomdalgrasland)

Water· en moerasvegetaties (strang, rietru.!9.te) ++ ++ ++

Nat grasla!ld + ++ +

Ooibos 0 0 0

Meidoornhaag 0 0 0

Broedgebied voor weidevogels + + +
Broedgebied ~oor moerasvogels ++ ++ ++

SJaapplaats voor zwanen, ganzen en eenden 0

Leefg~bied voor bevers + + +

V[eermuizen 0 0 0

Rivierrombout 0 0 0

Toelichting bij tabe/6.12.
AI verdwijnen er kleine oppervlakten met aetuele natuurwaarden, over het geheel wordt de

kwaliteit van de natuur en de oppervlakten specifieke biotopen vergroot. Daarom is

overwegend positief geseoord. Aileen voor de slaapplaatsfunctie voor ganzen is er bij het

MMAI en het VA sprake van een duidelijk verlies, dat gecompenseerd zal worden door

herinrichting van de (omgeving van de) Binnenplas.

Voor weidevogels is positief gescoord, omdat ondanks de afname van oppervlakte met

agrarisch natuurbeheer, de kwaliteit daarvan verhoogd wordt door hogere waterstanden in

de mogeJijke broedgebieden in combinatie met extensivering van het grondgebruik

(agrarisch natuurbeheer).

N3 Effecten op bestaande natuurwaarden als gevolg van Hydrologisch Scenario 2
in zowel het MMA1, het MMA2 als het VA worden de peilen in het binnenkaadse gebied

opgezet. Dit heeft tot gevolg dat:

Er een aanzienlijke oppervlakte nat grasland ontstaat uit huidig productiegrasland.

Het areaal goed weidevogelgebied toeneemt.

Bestaande moerassen in kwaliteit verbeteren.

Het huidige ooibos 'verdrinkt'; dit wordt geeompenseerd door mogelijkheden voor

nieuw ooibos ten oosten van de Binnenplas.



CONCLU51E

CONCLU51E

TabeI6.13

0ppervla\.t~ 'lletJWf" natu.J'

label 6.14

Concluderend leidt het verhagen van de (grond)waterpeilen tot een aanzienlijke verbetcring

van de kwaliteit van natuurwaarden in het binnenkaadse gebied. Aile alternatieven scoren

positief.

N4 Verstoring van de fauna in de aanlegfase

In het latc voorjaar, zomer en vroege najaar vindt herinrichting van de uiterwaard plaats. Bij

aile alternatieven vinden aanzienlijke werkzaamheden plaats aan de rivierzijde, waardoor

verstoring van met name vogels (zowel broedvogels als trekvogels/wintergasten) optreedt.

Oak in het binnenkaadse gedeelte, TOndom de Binnenplas, zuBen werkzaamheden

plaatsvinden.

Aile altematieven seoren sterk negatie{ (M .) op dit aspect.

N5 Ruimte voor nieuwe natuur

De oppervlakten nieuw gecreeerde natuur zijn in tabel6.13 weergegeven, waarbij

onderscheid is gemaakt in laag-dynamische natuur (binnenkaads) en hoog-dynamische

natuur (nevengeulen e.d.).

Nieuwe natuur Con hal MMA1 MMA2 VA

laag-dynamisch:

moeras 43 43 43
nat grasland 36 49 40
stroomdalflora/droog grasland 41 55 61
Hoog·dynamisch:

~evengeul met oevers 91 58 61

Toelichting bij tabe/6.13

Het MMAI kent cen grote toename aan hoog-dynamische natuur, vooral door de aanleg

van een forse meestromende nevengeul met eilandjes. Oak is er een toename van droge en

natte graslanden onder (agrarisch) natuurbeheer en mocras rondom de Binnenplas.

Het MMA2 kent een minder grate toename van hoog-dynamische natuur (nevengeul),

waarbij de aan te leggen nevengeul ook minder dynamiek zal kerulen (niet·meestromend).

De toename aan laag-dynamische natuur is echter navenant groter.

Het VA kent een grotere toename laag-dynamische natuur, waarbij vooral fors meer droog

grasland onder (agrarisch) natuurbeheer en ruimte voor stroomdalflora ontstaat. De

toename in oppervlakte hoog-dynamische natuur is hier gelijk aan het MMA2, maar deze

nieuwe natuur kent wei een hogere dynamiek in vergelijking met het VA, doordat de

nevengeul meestromend wordt. De nevengeul wordt tevens ondieper dan in het MMAl,

waardoor de ecologische potenties groter zijn.

Tabe16.14 geeft een kwalitatieve beoordeling.

1

Nieuwe natuur MMA1 MMA2 VA

~ag-dynamisch

Hoog·dynamisch

+
++

++
+

++
++

Toe/ichting bij tabe/6./4
Het VA en MMA2 scoren meer positief op het creeren van laag-dynamische natuur, door de

grotere oppervlakte nieuwe natuur. Voor hoog-dynamische natuur scoren MMAI en VA

sterk positief.



N6 Robuustheid van de uiterwaarden
Robuustheid houdt het volgende in.

Hoeveel samenhang is e1' binnen de Hul'wenense Uitel'waard en in hoevel'l'e kan deze

uiterwaad zelfstandig functioneren? De omvang van biotopen is hierbij van belang,

omdat in grotere eenheden groterc, robuustel'e populaties van soorten kunnen

voorkomen.

Hoe 'zelfstandig' is de natuul', in hocverl'e kan het functioneren onafhankelijk van

menselijk ingrijpen?

In zowel het MMAl, het MMA2 als het VA is er sprake van een sterke scheiding tussen

laag~dynamischenatuur binnenkaads en hoog-dynamische natuur buitenkaads. De laag

dynamische natuur (strang, moerassen, graslanden) worden gl'otendeels middels

patroonbeheer beheeI'd, te1'wijl in de hoog-dynamische natuur (rivierdynamiek)

procesbeheel' wol'dt gevoel'd. Dit verste1'kt de tweedeling tussen beide, wat nadelig is voor

de robuustheid. Bet patroonbeheer is sterk van m.ensen afhankelijk, wat oak de robuustheid

vermindert. Tenslotte zal ook VOOf het procesbehcer een sterkere sturing noodzakelijk zijn,

om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan (wat bij grotere eenheden natuur mindel' snd

het geval is). Ook dit vel'm.indert de robuustheid.

Concluderend is de te ontwikkelen natuur in de Hurwenense Uiterwaal'd mindel' robuust

dan mogelijk zou zijn, en omdat menselijke sturing nodig blijft, slechts weinig 1'obuuster

dan de referentiesituatie.

N7 Ruimtelijke samenhang
Bij aile alternatieven is sprake van cen toename van aan rivieren en rivierdynamiek

gebonden soorten. Langs de grate l'ivieren is het laatste decennium cen toename waal' te

nemen van dergelijke sool'ten. Herinrichting van de Hurwenense Uiterwaard, met

aanzienlijke oppe1'vlakten natuur gebonden aan rivierdynamiek, biedt een versterking in het

netwe1'k van dergelijke gebieden langs de Waa!' I-herop scaren aIle alternatieven positief,

waarbij het MMAI en het VA, vanwege de grote1'e invloed van rivierdynamiek

(n1cestromende nevengeulen), iets positiever scoren dan het MMA2.

Bij aile alternatieven is sprake van een ve1'sterking van zowel binnen- als buitenkaadse

natuur. Voor sommige soarten, bijvaorbeeld moerasvogels, kunnen binnen- en

buitenkaadse gebieden elkaar ve1'sterken. De ruimtelijke samenhang binnen de Hurwenense

Uiterwaard neemt hierdoor oak toe.

Daartegenovel' staat dat het areaal productiegrasland binnen de uiterwaard afneemt,

waardoo1' mindel' foerageergelegenheid in de uiterwaard aanwezig is voor daar slapende

watel'vogels, met name ganzen. Dit is een relatief klein effect omdat deze ganzen vooral

buiten de uiterwaard foeragel'en.

Conduderend is bij aile alternatieven sprake van toename van de ruimtelijke samenhang.



6..3

label 5.15

6.4

S~MENVATTING VAN EFFECTEN VOOR HET ASPECT NATUUR

Tabel 6.15 geeft een kwalitatieve samenvatting van de beoordeeJde effecten voor aIle

criteria.

Criterium MMA1 MMA2 VA

N1/2 Effecten op bestaande natuUlwaarden en potentie_,_. + ++ ++------_.
N3 Effecten van peilopzet + + +
N4 Verstoring van fauna

NS Ruimte voor nieuwe natuur ++ +/++ ++
N6 Robuustheid 0 0 0

N7 Ruimtelijke samenhang + + +

Toe/ichting bij tabe/6.15

Er gaat maar weinig bestaande natuur verloren, en dit kan voor een deel (stroomdalflora)

worden beperkt door mitigerende maatregelen. Wei gaat weidevogelgebied verloren in

kwantitatieve zin, maar de kwaliteit van het resterende grasland wordt door vernatting en

extensivering van het gebruik beter voor weidevogels. Voor ganzen gaat vooral

slaapgelegenhcid verloren, maar dit wordt mogeJijk gemitigeerd door herinriehting van de

Binnenplas.

Voor effecten op bestaande natuur en potenties (Nl/2) worden positieve scores toegekend,

vooral omdat veel potenties benut worden. De kwaliteit van veel natuurwaarden is gebaat

bij de hogere peilopzet volgens Hydrologisch Scenario 2 (N3).

Verstoring van fauna (N4) treedt bij aile 3 altematieven op. Bij het MMAl worden meer

werkzaarnheden uitgevoerd dan bij MMA2 en VA, zodat het MMAI (lieht) negatiever

seoort.

Ruimte voor nieuwe natuur (N5) ontstaat bij aIle alternatieven, waarbij het VA iets

positiever scoort dan MMAI en MMA2, omdat de oppervlakte laag-dynamisehe natuur het

grootst is en bij de hoog-dynamische natuur de kwaliteit het hoogst is.

De robuustheid (N6) van de uiterwaard neernt nauwelijks of niet toe ten opzichte van de

referentiesituatie. Er blijft een sterke rnenselijke sturing noodzakelijk.

De ruimtelijke samenhang (N7), met name tussen verschillende uiterwaarden langs de

Waal, wordt versterkt voor hoog-dynarnisehe, riviergebonden natuurwaarden. Dit is voor

aile alternatieven min of meer gelijk.

TOETSING NATUURWETGEVING

BESCHERMING IN HET KADER VAN DE HABITATRICHTLIJN

Een deel van de Hurwenense Uiterwaard is aangewezen in het kader van de

Habitatrichtlijn., vanwege het voorkomen van het habitattype 'Iaaggelegen schraal

hooiland'. Overigens is het gebied aangemeld voor de habitattypen. 'stroomdalgrasland' en

'ooibossen' en de soort 'Kamsalamander'.

REACTIE OP AANWIJZING IN Op basis van de huidige inzichten geven wij de volgende reactie op de aanwijzing:

KA.DER HABITATRICHTLlJI\ Goed ontwikkeld laaggelegen sehraal hooiland komt niet voor.

Stroorndalgraslanden komen op verscheidene plaatsen voor, met name op de zomerkade,

op de oeverwal en op de landtong ten noorden van de Buitenplas.



Ooibossen komen voor als zachthoutooibos met wilgen in het westen van het plangebied;

ten westen van de Binnenplas.

Kamsalamanders komen mogelijk niet voor in het plangebied (niet aangetroffen tijdens

inventarisaties in 2004), maar tegelijkertijd kan het voo1'komen van deze soort ook niet

geheel worden uitgesloten.

Op basis van de effectbeschrijving kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

E1' vindt geen aantasting plaats van het habitattype 'Iaaggelegen schraal hooiland'. Daar

staat tegenovcr dat door de vernatting en het onder (agrarisch) natuurbeheer b1'engen

van laaggelegen graslanden, dU habitattype juist tot ontvvikkeling kan komen in de

Hurwenense Uiterwaard.

Aantasting van 'stroomdalgrasland' is beperkt tot het gebied in het westen dat tot

hoogwatervluchtplaats voor vee wordt heringericht. I..Her is soortenrijk schraal grasland

aanwezig met stroomdalsoorten. Bij de herinrichting kunnen echter betel'e

omstandigheden voor stroomdalgrasland worden gecreeerd en er is dan oak slechts

sprake van een tijdelijk effect. Overigens vindt cen uitbreiding plaats van het areaal

droge graslanden met een natuurdoclstelling, zodat verwacht kan worden dat typische

stroomdalflora zich in het gebied zal uitbreiden,

Het zachthoutooibos ten westen van de Binnenplas zal te lijden hebben van de vernatting

in het gebied en daardoor afsterven. Tegelijkertijd wordt e1' nieuwe ruimte voor

zachthoutooibos gecreeerd, met een vergelijkbare oppervlakte. Netto is er dus geen

sprake van een negatief effect op dit habitattype.

Er vindt geen aantasting plaats van mogelijke vool'tplantingswateren van de

Kamsalamander. Vernatting van de uiterwaard en uitbreiding van de oppervlakte

moeras biedt voor deze soort een toename van het areaallandbiotoop.

Samenvattend is er op termijn geen sprake van ve1'ties van natuurwaarden die wegens de

Habitatrichtlijn beschennd moeten worden. Wei is er in cen tijdelijke fase sprake van verties:

afste1'ven van ooibos; lokaal vergraven van locaties met stroomdalflora.

BESCHERMING IN HET KADER VAN DE VOGELRICHTLlJN

De Hurwenense Uitel'waard maakt onderdeel uit van het Vogelrichtlijngebied 'De Waal'.

Soorten die beschermd worden in dit Vogelrichtlijngebied zijn: Meerkoet, Grutto, Nonnetje,

Wulp, Aalscholver, Fuut, Porseleinhoen (broedvogel), Kievit, Pijlstaart, Slobeend, Smient*.

Krakeend, Kolgans*, Grauwe Gans*, Tafeleend, Kuifeend, Brandgans, Kwartelkoning

(broedvogel)*, Kleine Zwaan*, Kleine Zilverreiger en Slechtvalk. De soo1'ten aangeduid met

een *betreft kwalificerende soorten,

Tabel6.16 geeft een overzicht van de betekenis van de Hurwenense Uiterwaard voor deze

soorten.



Tabe16.16 Soort Betekenis

~M~e"e"r~k~0:'Oel~ Overwinterend. max. 341

Grutto Doortrekkend. max. ~~

-"N"°::-n::-n"e"lj"'e'--- Overwinterend, max. 10
WuJp Doortrekkend. max. 140

I Aalscholver Voornamelijk wintergast. zomergasten niet-broedend. max. 487

I Fuut Overwinterend. max. 46

f-'.':P~o'_'rs"'e~le"i~n~h~o:,oe~n Broedvogel, 2 broedparen
j Kievit Doortrekkend. max. 804

: Kleine zwaan Overwinterend, recent niet meer aangetroffen

Kleine ziJverreiger Aantal in Hurwenense Uiterwaard onbekend

f-:'-P"ij"'ls-"la"a"rt:- Doortrekkend/overwinterend. max. 146

~I"-S"lo"b"e"e-"n"d'--- Doortrekkendloverwinterend. max. 133
-'-Sm""ie"'n"'I'--- Overwinterend. gem. 3.822

C'~K"ra~k~e"e~n<;d,-- Doortrekkend/overwinterend. max. 68

, Koigans Overwinterend, gem. 3.926

~G"ra~u~w",-"eJg~a!!.n~s Overwinterend en overzomerend. 351

TafeJeend Doortrekkend/overwinterend. max. 300

Kuifeend Doortrekkend/overwinterend. max. 123

Brandgans Overwinterend. max. 2.300

! Kwartelkoning Broedvo el. aantal onbekend

; Slechtvalk Aantal in Hurwenense Uiterwaard onbekend

EFFECTEII' De effecten van de herinrichting van de Hurwenense Uiterwaard zijn als voigt:

Meerkoet: het areaal hoog-productief grasland neemt af. waardoor foerageermogelijkheden

voor deze soort afnemen. Het gebied wordt minder aantrekkelijk.

Grutto: het areaal slikkige gronden en natte graslanden neemt toe. waardoor het gebied voor

deze soort in voorjaars· en najaarstrek (verzamelplaatsen) aantrekkelijker wordt.

Nonnetje: deze soort foerageert in zowel diepe als ondiepe wateren. Het gebied blijft

vermoedelijk even aantrekkelijk, het verties van de Buitenplas wordt gecompenseerd met

nevengeulen.

Wulp: het areaal nat grasland neemt toe, vermoedelijk wordt het gebied daardoor voor de

Wulp aanlrekkelijker.

Aalscholver: de Aalscholver maakt gebruik van diepere wateren om te foerageren.

Vermoedelijk wordt het gebied voor deze soort minder aantrekketijk.

Fuut: oak de Fuut maakt gebruik van vooral diepere wateren om te foerageren. Ook voor

deze soort wordt het gebied vermoedelijk minder aantrekkeJijk.

Porseleinhoen (broedvogel): het Porseleinhoen broed.t vooral in moerasgebieden met hoge

waterstanden (veel plas-dras situaties). De vematting van het gebied en het toegenomen

areaal moeras maakt het gebied voor deze soort aantrekkelijker; er kan een toename

plaatsvinden van het aantal broedparen.

Kievit: het areaal slikkige gronden en natte graslanden neemt toe, waardoor het gebied voor

deze soort in voorjaars- en najaarstrek (verzamelplaatsen) aantrekkelijker wordt.

Pijlstaal'/: de Pijlstaartleeft van (wortels van) waterplanten en waterdieren. De oppervlakte

ondiep open water met een rijk bodemleven (flauwe oevers van de nevengeulen) betekent

voor deze soort mogelijk een aantrekkelijker worden van het gebied.



Slobeend; de Siobeend foerageert op ondiep, open water. De toename van ondiep water kan

vaal' deze soort het gebicd aantrekkelijkel' maken.

Smiel1t (kwaHficerende soort): Smienten rusten overdag op open water, en foerageren vooral

's nachts op grasland. De afname van productiegrasland kan het gebied voor deze soort

onaantrekkelijker maken. Het verdwijnen van de BuitenpJas als slaapplaats wordt

gecompenseerd door herinrichting van de Binnenplas, die daardoor aantrekkelijker wordt.

Krakeend: de Krakeend foerageert voornamelijk op plantaardig voedsel in ondiep water. De

herinrichting van de Hurwenense Uiterwaard, met meer moeras en ondiep water, kan het

gebied voor deze soort aantrekkelijker maken.

Kolgans (kwalificerende soort): Koiganzen rusten '5 nachts op open water, en foerageren

vooral op grasland. De afname van productiegrasland kan het gcbied Vaal' deze soort

onaantrekkelijker maken. Het verdwijnen van de Buitenplas als slaapplaats wordt

gecompenseerd door herinrichting van de Binnenplas, die dam'door aantrekkelijker wordt.

Grauwe Cans (kwalificerende soort): Grauwe ganzen rusten 's nachts op open water, en

foerageren vooral in moeras (riet). Bet verdwijnen van de Buitenplas als slaapplaats wordt

gecompenseerd door herinrichting van de Binnenplas, die daardoor aantrekkelijkcr wordt.

De toename van moeras, met vitaal jong l'ict, kan het gebied om te foerageren

aantrekkeJijker maken.

Tale/eend en Kuifeend: deze twee soortcn foerageren vooral op driehoeksmosselen. De

Hurwenense Uiterwaard wordt voora! gebruikt als rustgebied. Het verdwijnen van de

Buitenplas als sJaapplaats wordt gecompenseerd door herinrichting van de Binnenplas, die

daardoor aantrekkelijker wordt.

Brandga!ts: Brandganzen rusten 's nachts op open water, en foeragcrcn vooral op grasland.

De afname van productiegrasland kan het gebied voor deze soort onaantrekkelijker maken.

Het verdwijnen van de Buitenplas als slaapplaats wordt gecompenseerd door herinrichting

van de Binnenplas, die daardoor aantrekkelijker wordt.

Kwartelkonil1g (broedvogel, kwalificerende soort): de toename van natuurlijk beheerd

grasland (met uitgestelde maaidatum) kan het gebied voor de soort aantrekkelijker maken

als braedgebied.

Kleille Zwaan (kwalificerendc soort): Kleine zwanen komen (vrijwel) niet meer voor in de

Hurwenense Uiterwaard, effecten zijn niet te verwachten.

Klehte Zilverreiger: de toename van l110eras en slikplaten betekent voor deze soort CCI1

uitbreiding van geschikt leefgebicd.

Slechtvalk: deze soort komt verspreid langs de Waal voor. El' zijn geen cffeeten op deze soort

te verwachtcn.

Voor a1 de hiel'voor genoemde soorten g80ft tabe16.17 aan of een negatievc of een positieve

beoordeling wordt toegekend. In de tabel zijn tevens de SOOl'ten aangegeven waarvoor de

Hurwenense Uiterwaard van bijzonderc betekenis is, doordat ze landelijk in cen slcehte

staat van instandhollding verkeren (zeer slechte staat van instandhouding::::. rood, slechte

staat van instandhouding == oranje; bran: Bijlagedocllment Natura2000-doelendoc1l11lent,

min. LNV, juni 2006).
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Toelichting bij tabel6. 17

Het aantal soorten dat profiteert van de herinrichting van de uiterwaard is slechts iets groter

dan het aantal soorten dat negatieve gevolgen ondervindt. Kijken we echtee naar soorten

met een matig of zeer slechte staat van instandhouding in Nederland, dan blijken meer

soorten te profiteren dan nadeel te ondervinden. Met name Grutto en Porseleinhoen zijn in

dit verband belangrijk. De toename van slikkige grond (Grutto) en moeras (Porseleinhoen)

zijn hiervoor de belangrijkste redenen. De afname van productiegrasJand is nadelig voor

grasetende watervogels, maar dit zijn juist soorten die in Nederland in een gunstige staat

van instandhoudi..ng verkeren en veelal toenernen of recent in aantallen zijn toegenomen.

De werkzaamheden in het gebied tijdens de herinrichting van de uiterwaard kunnen leiden

tot verstoring van vogels. Oit effect geldt vooe aile soorten. Orndat de werkzaamheden

grotendeels buiten de winterperiode moeten worden uitgevoerd, zullen effecten op

overwinterende vogels nihil zijn. Voor de broedvogels is een zorgvuldige planning van

werkzaamheden vereist.

Overigens is de Kil van Hurwenen aangewezen als 'Staatsnatuurmonument'. Met de

inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet is deze titel komen te vervallen.

F10RA- EN FAUNAWET

De in tabel6.18 aangegeven natuurwaarden en mogelijke effecten zijn relevant in het kader

van de Flora- en faunawet.



label 6.18

FLORA

ZOOGDIEREN

VOGELS

AI\IlFIBIEN

CONCLU$IE

Soortgroep Toelichting
Flora Aantasting stand laatsen Veldsalie

Vleermuizen Geen verboden handelingen

Bever Mogelijk verstoren vaste verblijfplaatsen

~erige zoogdieren Geen verboden handelingen
~!lels,--- Mogelijk verstoren vaste verblijfpl~~ __

, Amfibieen Verstoring voortplantingsplaatsen/individuen

Kamsalamander

Toelichting bij tabel6.TS

De enige soort in het gebied die beschermd is - met uitzondering van de soorten waarvoor

een algemene vrijstelling geldt - is de Veldsalie. Oeze soort komt voor op de jonge oeverwal

in het noorden van de uiterwaard. De groeiplaatsen van deze 500rt blijven behouden.

Het enige zoogdier waar mogelijk effecten op optreden, is de Bever. Deze komt na

herintroductie in het gebied voor. Waar de (vaste) verblijfplaatsen van deze soort zijn, is niet

bekend. Voorafgaand aan de werkzaamheden rnoeten de vaste verblijfplaatsen van Bevers

worden opgespoord. Bij de werkzaamheden kan hier dan rekening mee worden gehouden,

en kunnen werkzaamheden ter plaatse van deze verblijfplaatsen achterwege blijven, of in de

tijd zodanig ingepast worden dat geen verstoring tijdens de nestfase van jongen optreedt.

Er vindt niet of nauwelijks kap van bomen of struweel plaats. Door dit soort

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren, kan voork6men worden dat

verboden handelingen ten aanzien van vogels plaatsvinden. Bij werkzaamheden aan de

jonge oeverwal en landtong in het noorden van het gebied, dient oak rekening te worden

gehouden met broedvogels (grondbroeders). Voor zover er directe werkzaamheden aan de

oeverwal plaatsvinden (afgraven of aanvullen van delen daarvan) dienen de betreffende

terreinen eerst onderzocht te worden op de aanwezigheid van broedvogels en maeten de

werkzaamheden zodanig in de tijd te worden geplaatst, dat verboden handelingen

achterwege blijven.

De enige relevante soort is de Kamsalamander. Deze komt in de huidige situatie

vermoedelijk niet voor, en het optreden van verboden handelingen ten aanzien van deze

soort is dan ook niet te verwachten. Overigens komen oak algemene soorten amfibieen

voor. Bij uitvoering van de werkzaamheden moet verstoring van deze dieren zoveel

mogelijk voork6men worden. Oit houdt in 'zorgvuldig handelen', ook ten aanzien van niet

strikt beschermde soorten.

Samenvattend kUlUlen effecten op beschermde soorten geheel voorkomen worden.



8' L 1 Brief provincie Gelderland met Inrlchtingsambltles

Aan: Dienst I andelijk Gebled inc H. Pruijssen teamhopid InnchtlM

In uw bri-ef d.d. 20 februari 20D7 vraa'i;t U ons de doe!stellin~ van het NURG-project Hur,venen
opnieuw te formult:tren. De aanleiding is de uitspraak van de- Commissj~ me", dat de MER V~:lr het
project n1e:t cons stent is in zijn doelstelling. De Commissle adviseen te ·..erdu delijken '.·..at de
d:lelsielling voor •....aterstandsverlaging is, een onderbouwin3 ta geven voor de doelstellin3 en aan te
geven hoe de alternatieven op hun doelbereik beoordeeld moeten worden.

Inderdaad is de beleidsomgeving van het p·oject in de afgelopen ;aren veranderd. Van oorsprong
betrof hM eeo project met ais doelstellin~ versterking en ontwikkeling van de natuui\III3arden.
3ij de vemieuwinfj ....an de samem','e-kings~:spraak natte nawur tussen de min:steries .....an LNV ell
V&1A1 werd caa' £len rivierkundige doeisietling aan toagevoegd: de NURG·projecten dienen ook sen
bij:iraae te leveren aan de verruiming van net ....;inlerbed. leder NURG-projecl kreeg een rivierkund'ge
t3akstellin~ ....oor het project Hu·""enen is dal €. cm.
Ve-volgens werd echler in de PK3 Ruimte "oor de Rivier Qi=kozen voor kribvertaging als maatrege
zodat het project in dit kade- geen taakstelling voor de korte termi,''1 heeh. In hel project Waalwes dE:
echler zijn panijen, waaronder de provinc',? toch weer op zook naar ruimtelijke ffiaatregelen die
rivierverruiming en verbetering van de TUmtelijke kwafiteit combineren. zoda: een altern.3.tief \'oor
krib,'erl3ging kan worden geboden.

In deze steeds veranoerenoe omgeving is de opslellin;;j ',Ian de Pro..... incie Gelderland steeds consistent
geweest. Deze opstelling is eerder ver....oord In een brief GS aan de LandlnrichtingscomrTIissie Fo:1:
Sint Andries (9 decembs' 2004: ons kenmerk: RE200~.1·2751) en In het Regio--advies van de
Stuurgroep SO\lenrr.'ieren: ir"l9repe-n in het bt.litendijkse gebied moet-en waa· mogelijk ean b·:crage
-averen aan riviaf\'errurmln:; en rulmtelijkE- kwaliteit. immers, naast de korte·te"ffiijntaakste 1in9 dil? door
de PKB Ruim1e voar de Rivlo€:ren word1 ingevuld. is ei eer. taaksle',n';1 va=>( de lange tsrmijn waarop
edE'~ project moet anticiperen. V:>or HJrwenen 91 ceze volgens hel ReglO-ad.'iss in de oros ·,'an
grootte van 5 ;i 6 cm. In hel Regio-advies is aangegeven dat deze taakstelling geiaseerd rn de tijd kan
·....o·dl?n gerealiso?E::rd. 30vendien kan het effeci van maatregelen op t'ajectn;';eau geoptimaliseerd
VlOiden.
VVij zijn bl!; oalln het rv'ER zO'....e' bi: de ·....arianten als bij de allernatieven verschillende in.,u lin9=n van
de rivisrverruirning zijn onderzocht een rivierkund,gs variant. rraa· ook een a lS'TKltief zonder
·ivlerkundiae taakstel:ln-;1 Daardoor maakt het M=R dUJderijk In hoever's de fe bereiken ruimtelijke
K......alileit belnvloed wordt door de rivier~un::liQe taakstelln;l

In het 'cht van het vooraf£aan::le formu~ren w~ de projecldoels1en:n~ als vol~t:

Doel"'an het NURG·project Hu·.....:enense ulte~((3ard is hel rea 'se'er van een optimale in·lchtma oar
de Hurwener:so? uiler::aarc' afs natuurge!lied, Cl<3 1.;.vens een zo 9"::>01 moge jks bi.:or3Q€ le\l&1 3.an C5:

ve~;roting van de afvoercapaciteil van de m'ier, ....oorz::> ...e-· dat vereni;lb3:;t' IS met de gewenste
·uinnelijke kwal:t~it. Deze bijdrage kan li';I~en in de orde van g-::>one "'an enkele centimeters j~1HV\"·

ve'lagjn~ De rUlrrlelijit.e k,....afiteit behelst naast natuurom·}jjkkellng:
behouc \Ian bes1aanda natuur....aarden (m.n. cie ten grondsla£ 9';Iffi aar, de aal'Y....ijzinG als
Staatsr.atuu'monumenl an N;;ltu":;t~J00-gebie::l;;

aard.....eten.schappelijke en cu !Uu'h sl.Orischt?- elementer en patroner:
anc'schapsbealc en la,dscfl3psbe eving
voorzover inpasbaar: a£-3;~:h £sbll·k er kleiwinring.

\'I!ij hopen hiern'es c;. gewenste du celijkhelc te hebber geboden

HOO;J3cht.;.-n:! .
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E' Onzekerheden random de waterstandseffecten

[n hun 'Toelichting op het oordeel' over de MER adviseert de Commissie berekeningen uit

te voeren die duidelijkheid geven over de onzekerheid orntrent de te behalen

waterstandsdaLing. Gegeven de complexiteit van de discussie rondom onzekerheden

verschaffen op dit moment specifieke berekeningen voor de Hurwenensche uiterwaard niet

meer inzicht in de onzekerheid van de bepaalde waterstandseffecten. Wei kan op basis van

de nu beschikbare kennis meer inzicht worden verschaft in de bronnen van onzekerheid

voor de Hurwenensche uiterwaard en welke invloed die hebben op de bepaalde

waterstandseffecten voor de verschillende alternatieven.

Analyse naar in vloed van onzekerheden

Een belangrijke bran van inforrnatie voor dere beknopte analyse is het rapport 'Zicht op

onzekerheden in de PKB Ruimte voor de Rivier' dat in juni 2006 door WL I Delft

Hydraulics is uitgebracht in opdracht van RIZA Arnhem.

Het doel van die studie was om een globale indruk te krijgen van de invloed van onzekere

factoren op de betrouwbaarheid van het effect van maatregelen in het Bovenrivierengebied.

De studie richtte zich op het krijgen van een zo volledig mogelijk overzicht van zowel

kwantiHceerbare als moeilijk of niet te kwantificeren onzekerheidsbronnen die leiden tot een

onzeker effect van rivierverruimende maatregelen. Waarbij met name naar de

betrouwbaarheid van hydraulische effecten van maatregelen, dus naar verschillen in

waterstand (in tegenstelling tot de betrouwbaarheid van absolute waterstanden) is gekeken.

De afvoer bij Lobith van 16.000 m3/s is hierbij als een gegeven beschouwd.

De studie geeft per type maatregel een inventarisatie van mogeJijke onzekerheidsbronnen

waarbij de volgende vragen centraal staan:

Welke brOIUlen van onzekerheid spelen een rol, als het gaat om de betrouwbaarheid van

de berekende hydraulische eHecten van maatregelen?

Hoe is elk van deze onzekerheden te classificeren?

Welke brOlUlen van onzekerheid zijn met name van belang voor de algehele onzekerheid

over de hydraulische eHecten van de maatregel?

Hoe groat is elk van deze geselecteerde onzekerheden, of hoe groot is de invloed op de

waterstandseffecten?

De volgende tabel geeft een overzicht van de onzekerheidsbronnen die voor het geheel aan

maatregelen zijn geidentificeerd.



k h d
'd Onzekerheden in Onzekerheden in de

Onze er e en In e context didI'mo e structuur mo e lovoer

Klimaatvera ndering

Morfodynamiek

Afvoerverdeling

splitsin 5 unten

Procesbeschrijvi og

Formulering ruwheid zomerbed

Formulering ruwheid winterbed

Laterale instroming

Q·h relatie op
benedenstroomse randen

Riviergeometrie

Beheer

~'~Se~i~z;:o",e'Cno:sv~a~r~ia~t~ie,-w~in~t~e"r~b~ed~_~O~v"e'Crl~a~atf~0:'.Crm~u~le"r"inC!!gL Ruwheidswaarden winterbed
Menselijk handelen InvJoed gridresolutie op

schematisatie
Fouten in de

'- modelschematisatie

Vorm afvoergolf

Modelimplementatie

De onzekerheidsbronnen die zich manifesteren in de context waarin de WAQUA morlellen

worden gebruikt, stellen in feite de uitgangspunten van de PKB Ruimte vocr de Rivier aan de

orde. De onzekerheden in het waterstandseffect ten gevolge van deze uitgangspunten zijn

derhalve voor de initiatiefnemer een gegevcn waarmee deze geen rekening hoeft te houden

bij de ontwikkeling van de alternatieven.

De grootte van de invloed van de onzekerheid over de modelstructuur en de modelinvoer

op het effect van elk van de maatregelen is geschat door een panel van deskundigen. In

onderstaande tabellen staat voor het maatregeltype uiterwaardplan (met en zonder

vergraving) aangegeven wat deze i.nvloed is.

Overzicht van geschattc invloed van elke onzekerheid over de modelstructuur op de effecten

van elk van de maatregelen (geen = verwaarloosbaar effect, klein = bandbreedte < 10% van

berekende effect, matig =10·50% van berekende effect, groot =bandbreedte > 50% van

berekende effecl),

Maatregel Proces- Fonnulering Formulering Overlaat- Grid- Fouten Vorm Imple-

beschrijving ruwheid ruwheid fonnulering resolutie schema- afvoer- menta-

zomerbed winterbed tisatie golf tie

uiterwaardplan matig matig matig matig matig matig klein geen

zonder

afgraving

uiterwaardpJan matig matig matig matig matig matig klein geen

met afgraving

Overzicht van geschatte invloed van elke onzekerheid over de modelinvoer op de effectel1

van elk van de maatregelen (geen =verwaarloosbaar effect, klein =bandbreedte < 10% van

berekende effect, matig =10-50% van berekende effect, groot =bandbreedte > 50% van

berekende effect) ... Speclt aUeen een rol op de IJssel.



Maatregel Laterale Qh relaties Rivier- Winterbed-

instroming'" geometrie ruwheid

uiterwaardplan geen geen geen matig

zander afgraving

uiterwaardplan geen geen geen matig

met afgraving

Om een beter bceld te krijgen van wat de hierboven benoemde invloed nu daadwerkelijk

betekent voor de onzekerheid in het bepaalde waterstandseffect, is een vertaling gemaakt

naar percentages van relatieve onzekerheid. Daaruit voigt dat de relatieve onzekerheid voor

uiterwaardplannen 30% (Iage schatting) tot 80% (hoge schatting) bedraagt, waarbij aile

individuele onzekerheidsbronnen in gelijke mate bijdragen. Oit betekent dat het effect van

een uiterwaardplan 30 tot 80 % kan afwijken van hetgeen met een WAQUA berekening

berekend wordt.

De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR) realiseert zich dat de berekeningen van

de waterstandseffecten van de rivierverruimende maatregelen in de PKB Ruimte voor de

Rivier worden be'in.vloed door verschillende onzekerheidsbronnen. Het Rijntakkensysteem

is complex en dynamisch. Gebrek aan kennis over de werking van het fysische systeem, en

keuzes en aaImames in de gebruikte modellen leiden tot onzekerheden in de

waterstandseffecten. Voor de PDR is met name van belang in hoeverre deze onzekerheden

beslissingen bei'nvloeden en of de onzekerheden met behulp van slim gekozen beheer of

beleid beperkt of gecontroleerd kU.lU1en worden. 20 zal bij uiterwaardplanl1en het beheer

van de uiterwaard cen belangrijk middel zijn om de onzekerheid te verkleinen.

Onzekerheden voor Hurwenen

Vit de hierboven beschreven analyse voIgt dat voor uiterwaardplannen de onzekerheid 30

tot 80 % van het bepaalde waterstandseffect bedraagt.

In de loop van de tijd is er voor de Hurwenensche uiterwaard een groot aantal alternatieven

ontwikkeld. Voor een aantal hiervan is het waterstandsverlagend effect geschat op basis van

een deskundigenoordeel, maar in het laatste stadium (2005) zijn voor het toenmalige

MMAl, MMA2 en het VA eveneens WAQUA berekeningen gemaak!. Deze WAQUA

berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methode die voor aile berekeningen, die in het

kader van de PKB Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd, is toegepast. In aUe berekeningen

heeft de zomerkade die het noordelijk en zUidelijk deel van de uiterwaard scheidt, een

hoogte van 6 m+NAP.

De waterstandseffecten voor de verschillende alternatieven voor de Hunvenensche

uiterwaard varieren tussen de 0 en 5 ern. De verschillen in waterstandsverlagend effect

tussen de alternatieven worden met name bepaald door de hieronder genoemde factoren:

De afmetingen van de geu!.

De diepte van de geul.

De hoogte van het inlaatwerk.

De vegetatie in het deel ten noorden van de zomerkade.
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Gegeven deze invloedsfactoren wordt voor Hurwenen de onzekerheid met name door

onderstaande onzekerheidsbronnen bepaald:

Invoer van ruwheid in het winterbed.

Formulering van de ruwheid in het wintcrbed.

Ovcrlaatformulering.

Gridresolutie.

Deze bronnen spelen echter in aUe beschouwde alternatieven in gelijke mate een rol en de

onzekerheid in effect is dan oak voor aUe alternatieven min of meer gelijk.

De behoefte am meer onderbouwing te vinden en te creeren voor de invloed van de

onzekerheidsbronnen op waterstandseffectcll is duidelijk en begrijpelijk; deze behoefte leeft

ook bij Rijkswaterstaat gezien de hiervoor gemelde opdracht van RIZA. Met meer

ondcrzoek en meetcampagnes is dit ook mogelijk. Het is gezien de complexiteit van de

vraagsteUing niet mogeHjk aUe onzekerheden binnen afzienbare tijd 111Ct harde objectieve

getaUen te onderbouwen. Uit de hierboven genoemde studie is gebleken dat cen belangrijk

deeI van de onzekerheid voortkomt uit beperkte kennis over diverse formuleringen in de

WAQUA modellen. Deze formuleringen zijn echter gebaseerd op jarenlang onderzoek en

inzicht. Verbetering van de formuleringen vergt intensief onderzoek waarbij niet de

verwachting mag worden gewekt dat deze op korte termijn gelmplenteerd kunnen zijn.

Bet bHjft voor de PDR en de initiatiefnemers dus een uitdaging om in samenspraak om te

gaan met onzekerheden die nict hard kwantitatief onderbouwd kunnen worden en stappen

te ondernemen om geleidelijk te werken aan het terugdringen van de onzekerheden.



3 R;vlerkundlge aspecten van de meestromende
nevengeul

Vanuit de morfologie is het wenselijk de keuin van het regelwerk (de drempel) bij de

instroom zo hoog mogelijk aan te leggen. In dat geval zal de minsle aanzanding in het

zomerbed optreden. Aan de andere kant bepaalt de hoogte van de kruin oak in belangrijke

mate het waterstandsverlagend effect van het plan in de Hurwenensche uiterwaard; hoe

hager de keuin, hoe kleiner het effect. Daarnaast wordt vanuit het aspect ecoJogie uitgegaan

van een permanent meestromende nevengeul voor het MMAl en het VA. Oit beperkt

meestromen heeft oak weer invloed heeft op de aanlanding in het zomerbed.

Door verruiming van het winterbed en aanleg van een nevengeul zal gemiddeld de afvoer

en de daaraan gerelateerde stroomsnelheid in het zomerbed afnemen. Hierdoor zal

plaatselijk in het zornerbed en de vaargeul enige aanzanding optreden. Wanneer deze

herverdeling van afvoeren slechts enkele dagen per jaar (tijdens hoogwaters) optreedt heeft

de verondieping slechts een tijdelijk karakter. Hoe hoger de kruin van het regelwerk hoe

minder vaak deze zal overstromen. Tijdens zomerbedvullende afvoeren eroderen deze

tijdelijke aanzandingen dan geleidelijk weer. Echter, wamleer sprake is van een meer

langdurige of permanente onttrekking, bijvoorbeeld door een permanent meestromende

nevengeul, zal de verondieping ook een permanent karakter krijgen. Zowel {requentie als

duur van de instroming naar de geul zijn daarom relevant.

Over het algemeen wordt gesteld dat een gemiddelde verondieping van circa 0,1 a0,2 min

het zomerbed zonder maatregelen is op te vangen. Bij grotere verondiepingen, bijvoorbeeld

doordat teveel water wordt afgeleid via de nevengeul. wordt echter de kans groter dat

periodiek baggerwerk nodig zal zijn vOOr het handhaven van de vaargeul. Met name tussen

km 929 en 930 is reeds sprake van een relanef ondiepe birulenbocht aan de linkeroever (met

een diepte minder dan OLR-3,20 m). Omdat de onttrekking van afvoer door de nevengeul

aan deze linkeroever plaatsvindt zal de verondieping met name aan deze zijde van de

vaargeul het grootst zijn.

Op basis van geschatte veranderingen in winterbedafvoer is voor de verschillende

altematieven uitgerekend welke mate van breedtegemiddelde aanzanding door de

verruiming van het winterbed kan worden verwacht. Hierbij is uitgegaan van de

gemiddelde frequentie en duur van afvoeren in de Waal zodat het gepresenteerde resultaat

een indicatie geeft voor het tijdsgemiddelde effect. Onderscheid is gemaakt tussen een

regelwerk met een kruin (drempel) op 3 ffi+NAP, 5 m+NAP en op 6 m+NAP, en met en

zonder een voorziening voor continue doorstroming ten behoeve van de nevengeul. De

variant zonder voorziening voor een continue doorstroming is opgenomen ter vergelijking

van de aanzandingen.

Deze voorziening wordt gerealiseerd door het aanbrengen van inlaatduikers in het

regelwerk. Deze duikers zijn ontworpen op een doorstroomdebiet van 3% van de

Waalafvoer. Hiermee wordt een gemiddelde stroomsneUleid in de nevengeulen van circa



ADVIES

0,1 m/s bereikt, hetgeen vanuit ecologie de ondergrens is voor het optimaal ecologisch

functioneren van de nevengeul.

Bij een drempelhoogte van 3 m+NAP stroomt het winterbed circa 100 dagen per jaar mee.

Bij een drempelhoogte van 5 m+NAP stroomt het winterbed circa 20 dagen per jaar mee. Bij

een drempelhoogte van 6 m+NAP (NB, dit is de bestaande hoogte van de zomerkade, er

wordt dan GEEN verlaagde overlaat aangelegd) stroomt het winterbed circa 5 a8 dagen per

jaar mee. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabeL

Aan~ Aan- Aan~ Aanzanding Aanzanding
zanding zanding zanding

Aanzanding
zomerbed bij zomerbed bij

zomer- zomer- zomer·
zomerbed bij

bed bij bed bij bed bij niveau drempel
niveau drempel niveau drempel

Variant 6m+NAPen
permanent

Sm+NAPen 3 m+NAP en
niveau niveBu niveau

meestromende
permanent permanent

drempel drempel drempel
geul

meestromende meestromende
6m+NAP 5m+NAP 3m+NAP geul geu!

MMAl oa 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,6

IMMA2 aa 0,1 0,1 0,4 0,1 10,2 0,5

VA oa 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4

Uit deze tabel is geconcludeerd dat:

De verwachte aanzanding in het zomerbed, wanneer de nevengeul aileen meestroomt

door overstraming van het regelwerk, gemiddeld orde 0,5 m bedraagt bij een

drempelhoogte van het regelwerk van circa 3 m+NAP. Bij een kruinhoogte van circa 6

m+NAP bedraagt de aanzanding gemiddeld orde enkele centimeters. Bij een

drempelhoogte van circa 5 m+NAP bedraagt de aanzanding gemiddeld orde 0,1 m. Het

onderscheid in effect op het zomerbed tussen de verschillende alternatieven (minder dan

0,1 m) is met deze benaderende methode onvoldoende vast te stellen.

Wanneer aan de nevengeul een permanente afvoer van 30 01
315 wordt toegevoegd, leidt

dit tot aanvullende verondieping van circa 0,1 01 in aile altematieven. Bij een continue

onttrekking aan de hoofdstroom van de Waal van 60 m3Is bedraagt deze verondieping

0,25 rn. Dit effect kan worden opgeteld bij de bovengenoemde verondieping door

overstroming van het regelwerk.

In MMA~2 is sprake van twee locaties waar i..nstroming van de geulen zal optreden:

aantakking op km 929.0 en op km 931. In beide gevallen zal een regelwerk noodzakelijk

zijn met een niveau van minimaalS m+NAP om aanzanding van meer dan 0,2 m in het

zomerbed te voorkomen.

Geadviseerd wordt om naar aanleiding van deze resultaten de drempelhoogte van het

regelwerk voor aile alternatieven te onh,,'erpen op 5 rn+NAP. De maximaal acceptabele

permanente onttrekking ten behoeve van doorstroming van de nevengeul bedraagt daarbij

orde 30 m3I s.



Sedimentatie in nevengeulen

Sedimentatie in de nevengeulen is een fUllctie van het aanbod van sediment uit de rivier, en

de hoeveelheid sediment die door de geul kan worden afgevoerd. Door de aanwezigheid

van een overstroombaar regelwerk wordt het aanbod van sediment vooral bepaald door

hoogwaters, en zal vocral het retatief fijn (gesllspendeerd) sediment uit de rivier bepalend

zijn voor de sedimentatieprocessen. Voar een schatting van de aanslibbing in de geulen en

uiterwaard wordt uitgegaan van de aanpak van Asselman (1997) die is gekalibreerd op de

uiterwaarden van de Rijntakken. De aanslibbing wordt in mm/dag geschat als functie van

de winterbedafvoer. Met behulp van de afvoerduurlijn kan daaruit worden afgeleid wat de

jaarlijkse aanslibbing bedraagt voor de verschillende alternatieven.

Hoewel de methode slechts een schatting oplevert van de te verwachten sedimentatie, kan

worden verondersteld dat een meer geavanceerde methode gebaseerd op meerdimensionale

modellen niet zalleiden tot een betere schatting. De onzekerheden in processen zijn

dusdanig groot, dat de eenvoudige gekalibreerde aanpak van Asselman beter aansluit op de

waargenomen aanslibbing dan andere complexere mcdellen.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de te verwachten netto aanshbbing voor

de verschillende varianten. Onderscheid is gemaakt tussen een regelwerk met een kruin

(drempel) op 3 m+NAP, 5 m+NAP en op 6 m+NAP, en met en zonder een voorziening voor

continue doorstroming ten behoeve van de nevengeul.

Netto Netto Netto

Netto Netto Netto sedimentatie sedimentatie sedimentatie

sedimentatie sedimentatie sedimentatie bij bij bij

variant bij bij bij niveau drempel niveau drempel niveau drempel
niveau niveau niveau 6m+NAPen 5 m+NAP en 3 m+NAPen

drompel drempel drempel3 permanent permanent permanent

6m+NAP 5 m+NAP m+NAP meestromende meestromende meestromende

goul goul geul

mm/~

Referentie 2
MMA1 2 4 16 14 15 24----- -- -
MMA2 2 4 18 14 16 27-------
VK 2 4 14 14 16 23

Over het algemeen geldt dat wanneer het aanbod van sediment naar de geulen groter is dan

de afvoer van sediment door de geulen, er sedimentatie zal optreden (en vice-versa). Omdat

de geul aftakt van het zomerbed in de binnenbocht, is het mogelijk dat er een relatief hoog

aanbod van sediment uit het zomerbed zal optreden. Echter, bij een relatief hoge overlaat

(regelwerk) wordt dit effect tenietgedaan. De afvoer van sediment in de geulen neemt toe

naarmate de stroomsnelheden toenemen, bijvoorbeeld onder invloed van grote verhangen.

20 zal een geul die korter is dan het zomerbed als het ware de bocht afsnijden, en dus sterk

kUlmen eroderen.



Bet effect van afsnijden wordt in de gckozen alternatieven voorkomen door de hydraulische

weerstand van het regelwerk bij de instrOlning, en de ruwheid van de geulen. Dc

voorgestelde geulen zuBen dus in aile gevallen een geleidelijke sedimentatie vertonen zoals

aangegeven in de tabel.

Ten aanzien van de stabiliteit van de geulen kan verdcr worden opgemerkt:

In MMA 1 bcstaat de geul 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 hoofdgcul

wardt. Bijvoorbec!d tel' plaatse van een eHand in de geul zal, mede afhankelijk van de

grootte en hydraulische weerstand, de langste tak meestal verzanden.

In combinatie 111ct aftakking van de geul tussen km 929 en 930 zal instroming onder een

geringe hoek plaatsvinden. Speciale aandacht moet worden geschonken aan (oever-)

erosie tel' plaatse van de instroming. Vooral de stroomopwaartse punt v,m het nieuwe

cHand (tussen geul en zomerbed) zal verdedigd moeten worden.





r
~,

r--
i:

"
\

.'

C/.,

','
~., ";

"

....

.' , :
" '

" ,

-__J_
-~""-~--,\'\-'~" -.-.-;:--7

.-\ r
'\

....
..-("'''\

/:', '..,......
>•

/,

\

j.

..'

....

.
/~

...

I
I,

......

//
/

/'

.,
"

" ~

~
~~

:i •~

~'" ~ •
'0 "~

~

~ c
<>

0

"~ ~:3 ~

!
l~

/

•

~

~
~'§

~ •'0 c 2
E ~ -\1 '" •c c~

~ <; >-\1 •0 ,2' ~
~ 0 E~ .. ~ ~ ~ c ~ •'. ~ c 0 -\1 c '5'§ ~ • E • '0~ " ~ •0 c ~ ~ •• • ~ ~ ~ .. "' ~0. " ~ :E' • :E'
~ "2 .~~ 0

0' 0 t c E ~.c '§ 0 ~ '5 • • •0 E t: 0 '" • '"c: ~ ,9- 0
~ ~ ~

0 E E 0 '0" c • ~ E ~ 0 ~0 V; 0 0 0Q. • " V; " ~ ~ « ~N

jOD 0000 __ nLJ



N\

'I

<~ ~
,'<)~

: ,;~'.: .
~. :. ~.,

:~ ':1:: .': ;-.:.~

"~"'" ,••• J ~ ~L. ~
~.

'. .1.'(,=-';-~.. ' (~f~j~ ?_~

'\ ',~-! \1- ( r"i=~ll ~* iJ.S; n '\

K--l

\

~ ~.

--.
'/

\

-~ ...
-

~

r-
'0

~[iii
I,

~\~~.
~.

...'.ft".I.'.lIftl····h••'
dtenst l.nd.lIJkg.btedARCADIS

hoogle
-3 m t.o.v. NAP

1 m t.o.v. NAP

2 m t.O.V. NAP

3 m t.O.V. NAP

-- 4 m t.o.v. NAP

LlatUl11 VI 5eptember 2007

:!",_~~",,!~====~MClelS
" ,~~ ~50 :;00

thff'IW(lfll,/i'I' /lij I/lJrwcncn
Mi\fl/')

•~ in te richten

ecotopen mma2

[-::I Zandwinplas/kleiput. 9rootschalig

Kleiput, kleinschalig

Strang

Nevengeul

c=J Oeverzone nevengeul

c:::J Rietmoeras

c=J Nat grasland. natuurbeheer

c::::J Nat gras(and, agrarisch natuurbeheer

CJ Droog gras, agrarisch natuurbeheer

c:::J Soortenrijk droog grasland met stroomdalflora

l~'l Dynamische rivieroever '

E:J Ooibos

~ Meidoornhaag

Hoogwatervluchtplaats

Overlaat I regelwerk

Weg

- I zomerkade



(;

,__1

~y.

~-,

/'

j

'~7
~F~~-!J;~ _.' (I ~~l~,\
-',[ ~- J._. f

" ~f';::L
~

F'1~t
C? " ~

_/_" I

~<'~ ~ \'; - ~

, \;/" ",\;; , - -
, " (, '>. ::li', \ \ \1
Vp \' \ <", .' 5»''-

-c" " -"\ \ ~
~ (\ _ ,/---c S' ,,\ Y\<~ y~~

~ \\:e\~~~.i
'-",\ "',! ~", ~\

, ,r-, , "" , "':>--,,, '\\ '<\:\\
" ' " , -.,A.. , ,\ ~\ ,)

.,A 0. "'-"~v '~~ !, \'SX'Y~
~\ ."" ~~'-. ':\ ,<,". :> \ '\, '\' ~\.~I

~~ I' , . , \'>-~ , \ ,,,,,
"" "'" '<\~''-,./'1, • ~ ',._,.. , \' \". ~,

)~'v-~'~\\\\\\' 0V'

"\
\

iv,>,T

/- ';

\ .)

\\~
ii ~\.""-
I.- -........ -""_.",
. \ / 0 ......

c' :/~\

\ ',,' 1\''~ \,."- ' \."\. ''?"\

6::'Oe:,
I ',~

\

~\\, \....

,,

\

"-I- 'I

I-
I

-~...........
.>"\. \
,9-'. ..>-

,~ I, - a--
" ./

!~.)\
~'

=rry4'

>
<

)

Ce'~~~

~

\

000' o"'wl•••ll"9'. ~.h•••

dien5t landellJk gebled, .... ARCADIS

__~_-:~===~M''''''
O"~2)O ~

Ilirr'/\v,J,II,lt'1l bij I/UIWCIlCI1

VI I' 'I ~ 1-' /I \( III /,rI101/('I

(I,Hum 211 september 2007

ecotopen va
c=J Zandwinp1as/kleiput. grootschalig

CI Kleiput, kleinschalig

Strang

c:=J Nevengeul

c::=J Oeverzone nevengeul

c=J Rietmoeras

[=.J Nat grasland. natuurbeheer

c::=J Nat grasland. agrarisch natuurbeheer

[==:J Oroog gras, agrarisch natuurbeheer

l==:J Soortenrijk droog grasland met stroomdalflora

I2J Dynamische rivieroever

f::J Ooibos

~~ Meidoornhaag

!-=:J Hoogwatervluchtplaats== Regelwerk

Weg

_ 1 Zomerkade

Hoogte lijnen
-0,5 m t.o.v. NAP

1 TTl t.O.V. NAP

-- 2 TTl t.O.V. NAP

-- 3 TTl t.o.v. NAP

-- 4mt.o.v. NAP

~ in te richten



,.~

; i \)
,

C;;C



(

U'{('/WfI(lu/r/l t.Jlj Ilurwrnc/1
lVliUlI 1

Gemiddelde zomerwaterstand
binnen- en buitenkaads i

Hoge zomerwaterstand
binnen- en buitenkaads

Hoge zomerwaterstand binnenkaads
en hoge winterwalerstand buitenkaads

.'

<,

~ .,

\\
\ \

...

\._J

'\,
,4'

\1 \\
)
II\, /.'
i\ '[

\.
.A '~

\
\
I'

~~~"
\

.t'
,.{":--

/ ';)
I /'-,

;
;

'.,:.

\,

f'":--'--::-'-,
!

"

",

·t
')'

" \" . \.
\~ \ \......, "v'

/\ I"" \ \ ...
\

' I.'. \c,
">.

-"

./'"

\ ~.

-,...-
"

_ \>'I"'y

./
;(" ~ '.j

!! - .. /

r!

-,--

""'<~. /

\ ,\

.\ \ \

d.,

-',
'",~, /"

.>, ~~ <'.',

\ \ ,~"\\' ,

.i
,;-\---.

J~~ \~ ~ "
.' '

i" r

, ..
"\ ~\\\

" '

II
II

~'.

j

.- ~ ~~-~/-'''-~!I T_ ./f -~...,:~,,\ .~. { \ .
':;;;;~-:', II.' ~_ I, 11._4, If

,: If' i -- ~'~ ~"'r-"'-'- !IIf

~II
II
'I

II

, \,\"
_.\~, ~'i

\,
\\/

.~

-iG.;

",......~.. ,

";'Ii .
\
\-...~~t; -' ,-,I

•}\.:-..
'j

",~....

'\

\I
";

.\ ".

",

Ii

\

\

"t-,

...
~".

..

't,'. '/

~'i .

/'

_t'.
\';
\

IL

,,,
/

/
-:)/

-'0./'".

"':\

',,,

-\-T
\,l,
/

-<
, /

,.\\ ,.- j;

I

l
"

"-

)
,

\

I Overslroming zomerkade

- Zomerkade

dilturn 24 september 2007

_
Lage zomerwaterstand
binnen- en buitenkaads

~ in te richten

--~:-~~====;""I""o I,~ 2~ 500

•

'.,

,,
~ ARCADIS

I

4;-\,
~

dlenst lendellJk !iI"bl.d
......... 'w....Iln•••••h•• ,

,
\

;, .

I,
'.

" "'-.,.,. ~ ~

,.~;

""/,) \~

.,,~" .J'

.>'
~:-._-

",

<,'-

",,:' '-.
; -J'" .-.;:.,

\.
\\

~'

.;,

'.

,..-

-\ ........

.¥~

'v' ~~..r



/;> ,

:7
,

I/ ..f.
.,:,,-/

'" ;~.r.,
y

/f
!, "

\

(

/
/

,
.'

-

'~,

1-
\ ,
~--

,/

-< 's<, ,
, \ \

(

/~/

V
/

/

/
/,.."

~/

'-". -
Y'

.S

~ I

£ i~

'§! ~
0

~

•D.~

E"" •«
~~

~

~ ~"

§
~

;;;

•"~



Gemiddelde zomerwaterstand
binnen· en buitenkaads

Hoge zomerwaterstand
binnen- en builenkaads

Hoge zomerwaterstand binnenkaads
en hoge winterwalerstand builenkaads

dallllll 24 september 2007

Overstroming zomerkade

II

I'I

'j
I

,[

'.

.,.-; .

~/..;,,""·f.

•....;:f'

:,,"

\ \;t
1

\'.}{ \ ;"\'
, I \: '
• I \. \ ~

".,'. :<1
,~

-.

\

I
.

/

;--"'1"

,
\.,\ \, ',.
\ ",, \

\ \\\., ,

~

cf
\".-\
,.~,

!.~: \\..... \\

"\'

t
,,-,'il

J/>

7

, '/
..

,,1·'

..:..

.'

.\,

.
....>
:'

"
\ '. ,\

"

",

"

.,

K
•1

'\\ '

)

>.
;',' ", \,

:, ",-'.

. "<--,:"

.\ ,,'\\ ''.>.
,.\

"

" *,.~ ~ \

}.'.) ~> ....:.:: ';',

)

.... ~) ~ \

- -::-('~~-....< ....~..,.- ,
1'\

.'<

.)
,\
\ ", , ,, , .

\, '.\"

,(;>
-.~ .~.

>,

....,'"

,

j

" ,....
"", ,r

~::::~ -

"'.

II

"

~,
.. ')1

"

\

--.. ". -\- ~,-,;:-;-; :- (--1 I /9 --::;; ~ _"
I 'i<' ~. '\..l;-," '\ t'-. .' ,_ I .,.-". III' . , ," -'-.', fL..-,~ r.'

. '\1 'y' .. ". -~;'~_..,_~ 11...\.. i __
\\ '-I - )i--::'\ , V\I.•

,,'
, '

'-~\~a..::::.~~~\
,.

~,

•-'.)\,.

/

"
f ~l- ,I

,'·'I··n

\.

\

--

:.~'~.~.~_.~ (~
,

'.~

.,

\ 10,., .
•,

I
I

'.

\

~ /.:.':\:.
.... "". . ~

" l,

,. r.

"~"

,.,

,
,,
\

. ;\.
...."

I,

.J
I

,
" .-~~

\ .

\
\

\

/

, I ~.
/ , i

I /!;'
, , I

1: / .' /
1"\ ;' / /

:,\t / ;"J'
',~l

,&,'4
~y

•••••• ' ..IU.II.' eo ~.h...

dlen.t I.ndelljkgebted

\- ,

~ ARCADIS

UilnWllw.J"1l bii IIvrwcnt'11
V, I{ If /.(" /I~ I .If, "Il( It /1'/

- Zomerkade

_
Lage zomerwaterstand
binnen- en buitenkaads

.""_.,."-"'".e====,,,...;"'''''

~ in te richlen

•



_8 Kaal-ten grondbalans inrichtlngsaltematieven

..", 55



..---

: ':'..

'J

,,

,/ :'.
/:

...., .,,"

\" .

\-
,,.,

/,

" ,
./ -;'t.'\, '\

" ,,

',.

........ ..~

.'

.1

.-
J' " .....

,,.

.-'~

!'

:---

1

.;-

/

0-•'6
~ ,

2!<: l~ •
~ ~ '0 '0 E

0 '" c c
~ <t e e ~

" '"• :;; '" '" c
'" D :;; C C

~'" E • •• ~ > '" "" ~ 0
~ ~ C

"' e-~ '" '"
~ '" 2! 2! 2!

~
.J:) - 0- •f '0 • 0 ~

1: S E c

0:§~
, e;;

t:J~ •

J. :.__

~~
-
~

•-;;



\ \

1"11'" 11'(""'/1"'" L'ij flllnVCftl'(l

fUI\'I/L'

•

"~1 I '.:'""'" <;" .-' I

-- I ,/ ~~ ~ I~'~--~(£~~'\f:-J1-;;-q~=,d5)f Z"C.,, \,. ", I',>..\., '~7 r-i-F-! ,. "" "
k" ,. '\ ' --11-' If r~,· 1"1'" '-~-fL'/

" ' .,. -" -,/

\ . 1£ "
L1- l ~~j ,/l-'J

/ "
,.,/ / I

\

.-

--

'.
\ ......

~/ \\ \
/' \\,

, \

\\ \

\

"\

/~
1\-./ ...-

~/;;'/

,,\f' \" \
\

~
r=~#

,~\ "

-< \

(~
\ \"

(. \ ' \':

, \ , " , \~ \ \' ~
,5' 'I \ '-' ,-

,\ ~-{" '0 ~ ,'\ ,'j
, ,~ ,\\\~', \ ,-"

" ,.'c U" ' ~\ . ,,,-" """,,~.,:;" --If....,,'- .' 0 ,.,. ...,,~'
, .C' ". / '" ,. \ ..,;>, , ...~ '.< ; ... "" \ \'~'\ \\ ' ,..... -" ),' ' '", " ,.' ....

.. ,," .' " ,., > "

h' , /' <0. ," .... r, ,~ .>~ , ,cd, ',,'" ,'," 0- ;;,' .,,\.,). ..... 1§.~. ~~"",~,,6', '... ') ~", ...... " ~~",,~~h~,~ "", ",0\",~~'..1-- "', " /'~' " '\ \".~ ./~ .' " '... " " \ .' .' \,.' ' ""') ,- ~~l ,'~ ", "'\ )~~' ';" ~,\::>,< \, '~, ~".''=~ ..... './. ,."""'~~:;;~:;:::"- ~ . . ~..'. >- '<\. .\ \~':"'}.;",'~'i ' . ~-= . '< v.' ",,,,"""'-V ~, -' , ," /\, "\~--,, ,,' ,
, . ~'~ -".h \ \ 'v'-:" "," ",, .' '\4 ' '~ \' ',' \ ,,\,>f/'~ '. "'" ./'","'.'~ > d '\' " L?~'

,1/, ,/ "r
dlenJII;Jnd.llJkllebled

...... 'wl_.. II •• 0. ~.h••

(;,'1 ARCADIS

datum

Grondbelans MMA2

af te graven grand

ap te hagen grand

~ waterput van 15 meter diep

~A ~eptl!mber 2007

w_~~_~====~MoM'K
:. 1?5 ......o 500



.'

· ,i i·.·.
if
• !
~ ~.
;
;;

,.-<

'.

'.

'.
\

'.

.'.,

/

/ t

.';
l'>.
" \. l'

,-~'.. ,'.
J'

,..'

,~

--

C
o
'6

,.

-;,';,---- "';;:/\'
\\.-<.;1::;"

,;

-- .

/

2!
0

'C 'C E

V'l

i
c c

~e e ~

0

S 'I

'" '" c

\5
~ c c

~

~

0 0
> '" ,

•
~

~ 0

c:::

D

C

"' e-
o::::

~ .. '" 2! 2!
"- ~

-.; 2!
C- ..

t

~

.0 .. 0 3'C

~

C

~
~

eE

\j

,
.g

•

-/

.-

'"5

,..,

.~

:.

.

'-- "
, 1 i'
\~~,.



HURWENEI\JSE UITERWAARD

AANVULLlI\JG MER

OPDRACHTGEVER:

DIENST LANDEUJK GEBIED

STATUS:

Vrijgegeven

AUTEUR:

ing. E.T.M. Overkamp

ing. E.A.P.M. Carpay

GECONTROLEERD DOOR:

ing. E.A.P.M. Carpay

VRIJGEGEVEN DOOR:

drs. L. de Haas

22 november 2007

110621ICE7IOS91000254

ARCADIS Ruimte & Milieu BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 4457 549
www.arcadis.nl
Handelsregister 30134230

OARCAOIS. AIle rechten voorbenoucJen. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld. mag zooder
schriftelijke toesterrvning van de techthebbenden niets uit
dit document worden verveeIYoudigd erYof openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale
reproductie of anderszins.
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