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Ruimte voor de Rivier
Als onderdeel van het maatregelenpakket uit de Pla-

nologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Ri-

vier is voor de uiterwaarden bij Vianen, Nieuwegein 

en Hagestein de maatregel ‘uiterwaardvergraving 

Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Ha-

gesteinse uiterwaard en Heerenwaard (R43_R44_

R46_R49_3)’ opgenomen. Doel van de uiterwaard-

vergraving is het realiseren van rivierveiligheid en 

het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied. De opgave op het gebied van de veiligheid 

is het realiseren van ten minste 6 centimeter wa-

terstanddaling bij maatgevend hoogwater (mhw). 

De invulling van de ruimtelijke kwaliteitsambitie is 

overgelaten aan de regionale partners en kan on-

der meer worden gevonden in natuurontwikkeling, 

versterking van de recreatieve mogelijkheden en 

woningbouw. Voor het opstellen van de varianten is 

een Stuurgroep Ruimte voor de Lek opgericht waar-

in zitting hebben: de provincie Utrecht, de gemeen-

ten Nieuwegein, Vianen, Houten en IJsselstein, 

waterschap Rivierenland, hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden en de programmadirectie Ruim-

te voor de Rivier. 

Uiterwaardvergraving als uit-
gangspunt
De wijze waarop genoemde waterstanddaling kan 

worden gerealiseerd is veelzijdig. In de Stuurgroep 

van 23 mei 2008 is evenwel het besluit genomen 

om uiterwaardvergraving in de vorm van een oe-

vergeul te kiezen als leidend principe voor de re-

alisatie van de veiligheidsopgave. Het is de meest 

duurzame oplossing en is daarbij tevens het meest 

kostenefficiënt. Uiterwaardvergraving leidt tot een 

mhw-verlaging van 8 tot 20 centimeter. 

Naast veiligheid kan in de varianten voor de maat-

regel ook optimaal ruimte worden geboden voor het 

versterken van de ruimtelijke kwaliteit; het tweede 

centrale doel van het project. Het betekent dat er 

kansen kunnen worden gecreëerd voor natuuront-

wikkeling (in het gehele gebied), maar ook voor 

een recreatieve ontwikkeling (in het bijzonder bij 

Vianen) en een stedenbouwkundige ontwikkeling 

(vooral bij Nieuwegein).

Voor het besluit van de Stuurgroep is de studie die 

bureau DN Urbland eerder heeft verricht naar de 

kansen voor het gebied de basis geweest. Deze 

studie is gebaseerd op een tweetal workshops met 

betrokken overheden (Mogelijkheden voor Ruimte 

voor de Lek en de financiële consequenties; DN Ur-

bland – Twynstra Gudde, april 2008). 

Doelstelling
De Stuurgroep heeft bureau DN Urbland opdracht 

gegeven om in de maanden juli-oktober te werken 

aan de variantenstudie. In oktober ligt de voor-

keursvariant voor de rivierverruiming van de Lek in 

de provincie Utrecht  ter vaststelling bij de Stuur-

groep Ruimte voor de Lek (SNIP 2a-besluit). De 

voorkeursvariant combineert op een zo optimaal 

mogelijke manier de doelstellingen van veiligheid 

en versterking van ruimtelijke kwaliteit met draag-

vlak voor de gekozen oplossing. Dit alles uiteraard 

binnen de financiële randvoorwaarden die aan het 

project zijn gesteld. In onderstaand figuur is het 

speelveld aangegeven waarbinnen de voorkeursva-

riant wordt ontwikkeld.

1. Opgave

ruimtelijke kwaliteit

€€ mhw

draagvlak

het speelveld waarbinnen de voorkeursvariant wordt ontwikkeld

Ossenwaard

Honswijkerwaarden
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Planning 
In het planproces worden de volgende stappen doorlopen:

Informatiedocument    3 juli
Hierin zijn de kaders waarbinnen het project plaatsvindt omschreven, en zijn een ruimtelijk landschappelijke 

analyse en, voor zover mogelijk, de uitkomsten van de vooronderzoeken*) opgenomen.

Eerste werksessie   8 juli 
In deze werksessie zijn de kaders geschetst waarbinnen de ontwikkeling moet plaatsvinden en is het pro-

gramma van wensen geformuleerd.

Opstellen concept varianten  juli – augustus
In de maanden juli en augustus, tussen de twee werksessies in, zijn de deelgebieden binnen de varianten uit-

gewerkt en is op hoofdlijnen gerekend en getekend (financieel en hydraulisch) aan de verschillende varianten. 

In deze fase is speciale aandacht gegeven aan variant 3, omdat in deze variant de nadruk ligt op het aspect 

ruimtelijke kwaliteit en er specifiek gezocht is naar een mogelijkheid om de rivierverruiming, naast natuur, te 

combineren met de functies wonen en recreatie.

Tweede werksessie   25 augustus
In de tweede werksessie zijn de verschillende varianten voor de drie deelgebieden gepresenteerd en is de 

richting van de voorkeursvariant afgetast.

Concept rapportage   4 september
Op 4 september is de concept rapportage voor ambtelijk commentaar voorgelegd aan de betrokken partijen. 

Definitieve	rapportage	 	 	 14	september
Op 14 september is de definitieve rapportage (glossy) gereed en zal dan verstuurd worden naar de stuur-

groep.

Ambtelijk vooroverleg   25 augustus - 11 september 
Ambtelijke reacties en voorbesprekingen ten behoeve van de Stuurgroepvergadering

Vaststelling voorkeursvariant  oktober 
Op 10 oktober zal de voorkeursvariant ter vaststelling worden voorgelegd aan de Stuurgroep. 

Start uitvoering    medio 2010
De maatregelen moeten zijn uitgevoerd vóór 2015. Medio 2010 wordt er gestart met de uitvoering van de 

rivierkundige maatregelen. Dit loopt door tot in 2011, waarna de overige maatregelen zullen worden uitge-

voerd. 

Zodra de voorkeursvariant is vastgesteld kan gestart 

worden met de project-mer en de detailuitwerking 

van het plan.

Aanpak
De stuurgroep Ruimte voor de Lek heeft voor de 

doelstelling waterstanddaling een uiterwaardver-

graving aangemerkt als leidend principe. Zij heeft 

binnen dit principe drie varianten vastgesteld, die 

in de afgelopen maanden zijn uitgewerkt om te ko-

men tot de voorkeursvariant. 

De drie varianten zijn:

• variant 1: beperkte uiterwaardvergraving (8 cm 

waterstanddaling);

• variant 2: maximale uiterwaardvergraving + 

natuurontwikkeling in Bossenwaard en De Via-

nense Uiterwaarden (max. 20 cm waterstand-

daling);

• variant 3: maximale uiterwaardvergraving + na-

tuurontwikkeling in gehele plangebied +  ver-

sterking ruimtelijke kwaliteit (max. 20 cm wa-

terstanddaling);

De verkenning van de varianten en de keuze van een 

voorkeursvariant hebben plaats gevonden in nauwe 

samenspraak met de betrokken partners uit het ge-

bied. Hiertoe is een tweetal workshops georgani-

seerd (op 8 juli resp. 25 augustus). Tijdens de work-

shops is onderzocht welke voorkeuren de betrokken 

partijen hebben voor de nadere uitwerking. 

De varianten zijn opgesteld onder verantwoor-

ding van een ambtelijk kernteam van de provincie 

Utrecht  en medewerkers van ontwerpbureau DN 

Urbland uit Delft. Bijdragen zijn geleverd door ad-

viseurs van HKV (rivierkundige en hydraulische as-

pecten), Jos Rademakers en Bureau Waardenburg 

(natuur) en Twynstra Gudde (financiële aspecten). 

In de bijlage is een lijst met betrokken personen en 

instanties opgenomen.



9

planstudie uitvoering

rivierkundige 
maatregelen

overige 
maatregelen

voorbereiding

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152006

totale planning van het project

*) De provincie werkt aan de belangrijkste vooron-

derzoeken die nodig zijn voor de detaillering van de 

drie varianten. De uitkomsten van de onderzoeken 

worden waar mogelijk meegenomen bij de uitwer-

king van de varianten. De onderzoeken hebben be-

trekking op:

• flora en fauna,

• cultuurhistorie en archeologie,

• kabels en leidingen,

• bodemkwaliteit,

• hydraulisch en riviermorfologisch onderzoek;

• historisch bodemonderzoek;

• onderzoek niet ontplofte explosieven.
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PKB Ruimte voor de Rivier
Aan de hand van de PKB Ruimte voor de Rivier 

neemt het rijk passende maatregelen om de water-

afvoer en de veiligheid op lange termijn te garande-

ren. Als oplossingsrichting gaat de voorkeur uit naar 

rivierverruiming naast dijkverbetering. Die keuze re-

sulteert in gedeeltelijke herinrichting van het rivie-

rengebied. Naast het nemen van maatregelen om 

het rivierengebied veiliger te maken, is het streven 

er op gericht de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. 

Verbeteren en uitbreiden van de natuurlijke rijkdom 

in de uiterwaarden, benutten van kansen voor ver-

stedelijking, recreatie, economie en cultuurhistorie 

zijn mogelijke doelen die kunnen meeliften met de 

voorgenomen rivierverruiming. 

De PKB Ruimte voor de Rivier, deel 4, en het bijbe-

horende Maatregelenboek Neder-Rijn/Lek, noemen 

een aantal maatregelen die kunnen worden geno-

men, waaronder het verwijderen van zomerkades 

en het beperkt vergraven van uiterwaarden. De PKB 

signaleert dat dit leidt tot een verhoogde overstro-

mingsfrequentie waardoor landbouw niet langer 

mogelijk is. Vrijkomende licht verontreinigde grond, 

die niet vermarktbaar is, wordt binnen het plange-

bied teruggeplaatst. 

Verder noemt de PKB een aantal kwaliteiten die 

vanwege cultuurhistorische waarde en de bijdrage 

aan een historisch landschapsbeeld moeten worden 

gehandhaafd zoals de zomerkade door de Mijns-

heerenwaard.

Beleidslijn grote rivieren (1996)
De dreigende overstromingen van de grote rivieren 

in 1993 en in 1995 hebben duidelijk gemaakt dat er 

anders met de ruimte voor de afvoer en berging van 

(rivier-)water moet worden omgegaan. Er is meer 

ruimte voor de rivier nodig. Naast rivierverruiming 

zal er tevens een (rijks-)afweging moeten zijn ten 

aanzien van ruimtelijke ingrepen in het rivierbed om 

na te gaan of activiteiten in het rivierbed, zoals bou-

wen, wonen, werken en recreatie, wel toelaatbaar 

zijn. Er vindt een beoordeling plaats of deze activi-

teiten leiden tot verhoging van de waterstanden.

In 1996 is daarom de Beleidslijn ruimte voor de 

rivier tot stand gekomen. Het afwegingskader 

staat in principe alleen riviergebonden activiteiten 

in het rivierbed toe. Andere activiteiten zijn alleen 

toegestaan als er sprake is van een zwaarwegend 

maatschappelijk belang. Daarnaast dient vast te 

staan dat de activiteit redelijkerwijs niet buiten het 

rivierbed kan plaatsvinden en dat er geen belem-

meringen ontstaan om in de toekomst de afvoer-

capaciteit te vergroten. In 1997 is de beleidslijn op 

enkele onderdelen aangepast en gepubliceerd in de 

Staatscourant (Stcrt. 1997, nr.87, pag. 6).

Evaluatie
In 2005 is de beleidslijn geëvalueerd. Uit de evalu-

atie is naar voren gekomen dat het toetsingskader 

van de Beleidslijn ruimte voor de rivier in het alge-

meen h elder en duidelijk is ten aanzien van de toe-

laatbaarheid van nieuwe activiteiten in het rivierbed 

van de grote rivieren. De bestaande ruimte die de 

rivier nodig heeft is mede dankzij dit toetsingskader 

behouden. 

De acceptatie van de beleidslijn is in het algemeen 

groot. Ook nu – ruim tien jaar na de dreigende 

overstromingen – bestaat er draagvlak voor terug-

houdendheid ten aanzien van activiteiten in het ri-

vierbed. Uit de evaluatie komt echter ook naar vo-

ren dat de toepassing van de beleidslijn in concrete 

situaties tegenstellingen laat zien tussen betrokken 

partijen. De algemene (veiligheids-)doelen van de 

beleidslijn conflicteren vaak met lokaal en regionaal 

beleid, met name van gemeenten, en de individu-

ele belangen van private ondernemers. Publieke en 

private partijen ervaren de beleidslijn dan ook als 

star en rigide, waarbij onvoldoende mogelijkheden 

worden ervaren om andere dan rivierkundige be-

langen in de afwegingen mee te nemen. Hier wordt 

de spanning zichtbaar tussen het centrale karakter 

2. Plankader

2.1 Rijksbeleid
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van de Wbr, gebaseerd op de verantwoordelijkheid 

van de rivierbeheerder (RWS), en het decentrale 

karakter van de Ruimtelijke ordening. Lokale en 

regionale overheden dringen aan op een meer inte-

grale afweging waarbij naast veiligheid ook andere 

belangen een rol spelen. Het belang van veiligheid 

staat dit niet altijd toe. Als ander aandachtspunt 

brengt de evaluatie naar voren dat de huidige sy-

stematiek van de beleidslijn weinig ruimte biedt 

voor ‘niet-riviergebonden’ initiatieven die een bij-

drage kunnen leveren aan het realiseren van de ri-

vierkundige doelen. Kansen voor “meer ruimte voor 

de rivier” worden daardoor gemist.

De uitkomsten van de evaluatie komen overeen 

met de ervaringen van verschillende partijen in de 

praktijk van de afgelopen jaren. De evaluatie biedt 

daarom de argumenten en concrete handvatten om 

de beleidslijn meer ontwikkelingsgericht te maken 

voor initiatieven waarbij het rivierbelang mede is 

gewaarborgd. 

Nota Ruimte
Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting in Ne-

derland. In de Nota Ruimte wordt water als een 

‘structurerend principe aangemerkt, dat integraal 

onderdeel wordt van de ruimtelijke planvorming’. 

Bovendien wil VROM andere overheden stimuleren 

om op het vlak van de landschappelijke kwaliteit en 

het ruimtelijke ontwerp méér dan alleen basiskwa-

liteit te realiseren. 

De Nota Ruimte noemt de volgende doelstellingen 

voor het rivierengebied:

• vergroting van de ruimtelijke diversiteit tussen 

de riviertakken;

• handhaving van het open karakter met de ka-

rakteristieke waterfronten;

• behoud en ontwikkeling van de landschappe-

lijke, ecologische, aardkundige en cultuurhisto-plankaart PKB Ruimte voor de Rivier

rische waarden en de verbetering van de milieu-

kwaliteit;

• versterking van de mogelijkheden van het ge-

bruik van hoofdvaarwegen door beroeps- en 

pleziervaart.

In de Nota Ruimte is aangegeven welke beleids-

maatregelen zijn genomen om de natuur in Neder-

land te bescherming. Naast de Vogel- en Habita-

trichlijngebieden van Natura 2000 (EU beleid), zijn 

tevens de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de 

Natuurbeschermingswetgebieden van belang.  In 

de Nota Ruimte zijn nationale landschappen be-

noemd als de parels van de EHS. 

Eén van deze landschappen is het Rivierengebied 

(w.o. de uiterwaarden van Lek en Nederrijn). Hoe-

wel het Rijk de verantwoordelijkheid draagt voor de 

bescherming van de natuur in Nederland, zijn het 

de provincies die het beleid vastleggen. De nadere 

uitwerking van het EHS-beleid is door de provincie 

ter hand genomen in Natuurgebiedplannen voor 

het gebied (zie verder onder 2.2).

Actieprogramma Ruimte en 
Cultuur
Het interdepartementale Actieprogramma Ruimte 

en Cultuur heeft als doel de culturele aspecten in 

de ruimtelijke ordening te versterken. De acties be-

nadrukken het belang van interdisciplinair ontwer-

pend onderzoek op verschillende schaalniveaus. 

Zowel het Belvedere programma (ruimtelijke ont-

wikkeling en cultuurhistorie) als de actie ‘Ruimtelijk 

ontwerpen met water’ (VROM) maken deel uit van 

het ARC. 

Nota Belvedere
De nota Belvedere van de ministeries van VROM, 

OCW, LNV en V&W bepleit een respectvolle om-

gang met cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. In deze ontwikkelingsgerichte be-

hoofdmaatregelen Ruimte voor de Lek

verwijderen obstakels stuweiland/ dam

afgraven Honswijkerwaarden (in uitvoering)
verlagen zomerkades Honswijkerwaarden

zomerbedverbreding
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In het Linieperspectief Panorama Krayenhoff wordt 

het terrein in de nabijheid van het plangebied aan-

gemerkt als parel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

vanwege de landschappelijke openheid en de col-

lectie gave artefacten in hun historische structuur. 

De visie voor dit gebied, Linieland en Eiland van 

Schalkwijk, is inmiddels vastgesteld beleid. 

Direct naast de Lekdijk en voor het dorp Vreeswijk 

ligt het Fort Vreeswijk en tussen het Lekkanaal en 

Fort Honswijk ligt nog het Werk aan de Korte Uit-

weg en het Werk aan de Waalse Wetering.

Het rijk heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 

voorbeeldproject van het Actieprogramma Ruimte 

en Cultuur en de Nota Belvedere aangewezen. 

Daartoe is de ruimtelijke inrichtingsopgave verkend 

in het Linieperspectief Panorama Krayenhoff. De 

ruimtelijke inrichtingsopgave voor de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie is begin 2005 planologisch veran-

kerd in de Nota Ruimte als een van de 20 Nationale 

Landschappen. 

panorama Krayenhoff, planvisie Nieuwe Hollandse Waterlinie

visie Linieland en Eiland van Schalkwijk

fort Honswijk aan de Lek

leidsstrategie vormen cultuurhistorie en identiteit 

het uitgangspunt en inspiratiebron voor ruimtelijke 

planprocessen, met als doel de kwaliteit van de 

leefomgeving te versterken en gelijktijdig cultureel 

erfgoed te behouden. ‘Behoud door ontwikkeling’ is 

het adagium van Belvedere.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire 

verdedigingslinie die zich uitstrekte van de voor-

malige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch. 

Inundatie van aaneengesloten gebieden vormde de 

hoofdverdedigingsstrategie van de Nieuwe Holland-

se Waterlinie. Die strategie was mogelijk door een 

samenhangende, regionale inrichting van polders 

en een ingenieus waterhuishoudkundig systeem 

van sluizen, inundatiekanalen en bestaande water-

wegen en -keringen. Op zwakke punten werd de 

natuurlijke verdedigingslinie aangevuld met forten. 

In en nabij het plangebied zijn cultuurhistorisch 

waardevolle restanten van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie aanwezig.  De hoofdverdedigingslijn van 

de NHWL loopt langs de oostzijde van het Lekkanaal 

en verder langs de noordzijde van de Lek richting 

het oosten. Ter hoogte van Everdingen maakt de 

linie de oversteek over de Lek. Op deze plek werden 

Fort Everdingen aan de zuidzijde van de Lek en Fort 

Honswijk aan de noordzijde van de Lek gebouwd. 
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Streekplan provincie Utrecht
In het Streekplan geeft de provincie Utrecht hoofd-

lijnen aan voor de toekomstige ruimtelijke ontwik-

keling op de lange termijn. Kwaliteit, uitvoering en 

samenwerking zijn de begrippen die samen de rode 

draad vormen van het streekplan.

Water
In het streekplan wordt water als vertrekpunt gezien 

voor nieuwe ruimtelijke afwegingen. Dit betekent 

onder andere dat er om ongecontroleerde water-

overlast te voorkomen, meer ruimte gereserveerd 

moet worden voor waterberging. In navolging van 

de PKB Ruimte voor de Rivier wordt in de Lek ge-

zocht naar maatregelen om het doorstromen van 

het rivierwater te bevorderen, zoals het verlagen 

van het winterbed en het graven van nevengeulen. 

Doelstelling daarbij is behoud van onvergraven de-

len van uiterwaarden voor droge stroomdalgraslan-

den en het creëren van combinaties met functies 

als landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken. 

Langs de Nederrijn, Lek en het Eemmeer liggen 

zogenaamde primaire waterkeringen. De primaire 

waterkeringen langs de Lek in de gemeente Vianen 

voldoen nog niet overal aan de huidige normen. De 

komende jaren zullen werken worden uitgevoerd 

om de dijken te versterken. 

Natuur
In het streekplan is de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (EHS)*) gedefinieerd. De EHS bestaat uit be-

staande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden 

en ecologische verbindingszones. De Ecologische 

Hoofdstructuur is begrensd met een zogenoemde 

groene contour. Binnen de groene contour geldt 

het ‘nee, tenzij’-regime. Dit houdt in dat nieuwe 

plannen, projecten of handelingen binnen en in de 

nabijheid van deze gebieden niet toegestaan zijn 

indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden 

van het gebied significant aantasten, tenzij er geen 

reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen 

van groot openbaar belang. Op gebiedsniveau kan 

eventueel de saldobenadering worden toegepast. 

Het winterbed van de Lek is een belangrijke ecolo-

gische ader en er zijn veel gebieden aanwezig die 

deel uitmaken van de EHS, zowel in landelijk gebied 

3**) als in landelijk gebied 4**). Naast bestaande 

natuur is er ook veel terrein aangewezen voor nieu-

we natuur en ecologische verbindingszones. Doel 

is het areaal van moerassen, stroomdalgraslanden 

en open water uit te breiden. Tegelijkertijd biedt 

de ligging nabij stedelijk gebied mogelijkheden 

voor recreatief gebruik, waartoe een aantal uiter-

waarden als landelijk gebied 3**) zijn aangeduid. 

Specifieke doelstellingen voor het plangebied zijn 

geformuleerd in het natuurgebiedsplan Uiterwaar-

den Nederrijn en Lek en het natuurgebiedsplan Vi-

anen. In de planontwikkeling voor Ruimte voor de 

Lek is rekening gehouden met deze beide plannen 

(zie verder onder 3.2 Natuur)

Recreatie 
Zowel voor de water- als voor de groenopgave geeft 

het streekplan aan te zoeken naar combinaties met  

recreatie. De ligging van het plangebied nabij ste-

delijk gebied biedt mogelijkheden voor recreatief 

gebruik. Daarom is in het streekplan een deel van 

de uiterwaarden als landelijk gebied 3 is aangeduid. 

Met betrekking tot de recreatieve potentie in het 

plangebied wordt in het streekplan extra aandacht 

gegeven aan de volgende gebieden: 

• de Ossenwaard bij Tull en ’t Waal;  Het gebied 

wordt heringericht om tot een versterking van 

natuur, landschap en gebruiksmogelijkheden 

voor recreatie te komen. Een betere inpassing 

van de aanwezige woonschepen is hierbij van 

belang; 

• de sluizencomplexen van Vreeswijk en Vianen: 

de cultuurhistorische relatie moet behouden 

blijven.

Natuurgebiedsplannen
In de natuurgebiedsplannen zijn doelstellingen en 

maatregelen genoemd om nieuwe natuur te reali-

seren en bestaande natuur te handhaven. Op basis 

van een natuurgebiedsplan kunnen subsidies wor-

den aangevraagd voor de aanleg en het beheer van 

natuurgebieden. 

In  het NGP Vianen staan de volgende natuurdoelen 

omschreven:

• uiterwaarden in het plangebied inrichten als 

schakel in de ketting van natuurgebieden in de 

uiterwaarden langs de Neder-Rijn en de Lek;

• waterbergende maatregelen combineren met 

natuurbeheer: gevarieerde natuur door aanleg-

gen van laagten en nevengeulen;

• waardevolle stroomdalvegetaties, bijvoorbeeld 

in de Middelwaard en ten oosten van de brug 

van de A2, via goed beheer zoveel mogelijk in 

stand houden en versterken via uitbreiding van 

het areaal;

• gebied tussen zomerkade en de Lek als nieuw 

natuurgebied inrichten t.b.v. de uitwisseling van 

plant- en diersoorten tussen de uiterwaarden 

aan beide zijden van de A2;

• de uiterwaarden bij Hagestein optimaal in stand 

houden als pleisterplaats voor ganzen, eenden 

en steltlopers;

• ooibos en struweel ontwikkelen in de luwte van 

de brug bij de A27 en nabij de rioolwaterzuive-

ring. 

2.2 Regionaal beleid

*) Binnen het plangebied zijn geen gebieden die vallen 

onder de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

**) In het streekplan worden vier typen landelijk gebied 

onderscheiden:

• Landelijk gebied 1; hoofdfunctie stedelijk uitloopge-

bied, 

• Landelijk gebied 2; hoofdfunctie agrarisch

• Landelijk gebied 3; verweving van functies

• Landelijk gebied 4; hoofdfunctie natuur
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natuurgebiedsplan Vianen

natuurbeleid provincie Utrecht, EHS

natuurgebiedsplan Uiterwaarden Nederrijn en Lek
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In het NGP Uiterwaarden Nederrijn en Lek staan de 

volgende natuurdoelen omschreven:

• grote delen van de Honswijkerwaard zijn hoog-

gelegen en bieden goede mogelijkheden voor 

de ontwikkeling van stroomdalgrasland;

• het deel van ‘t Waalse Waard ten oosten van het 

Lekkanaal biedt mogelijkheden voor de ontwik-

keling van stroomdalgrasland en in de stroom-

luwte zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling 

van ooibos;

• in de Bossenwaard zijn goede mogelijkheden 

voor het realiseren van een meestromende 

geul. Langs de dijk zijn mogelijkheden voor 

moerasontwikkeling. In de stroomschaduw van 

de jachthaven en de A2 is ruimte voor ooibos-

ontwikkeling.

Ruimtelijk kwaliteitskader
In het kader van het project Ruimte voor de Lek 

heeft de provincie Utrecht een Ruimtelijk Kwaliteits-

kader laten opstellen (RKK). Het RKK Ruimte voor 

de Lek is bedoeld als inspiratiedocument voor de 

ruimtelijke kwaliteit van de rivierverruimende maat-

regelen en biedt een houvast in de discussie over 

de ambitie van het gebied op de langere termijn. 

Om de discussie over het ruimtelijk ambitieniveau 

voor het gebied op scherp te stellen, zijn in het 

ruimtelijk kwaliteitskader een aantal indicatieve, 

min of meer extreme perspectieven opgenomen 

over hoe kan worden omgegaan met de rivierver-

ruimende maatregelen in combinatie met natuur, 

recreatie en  bebouwing.

In het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn toetsingscriteria geformuleerd, ge-

baseerd op de kernwaarden van het buitendijkse landschap. Deze criteria 

moeten richting geven aan toekomstige veranderingen:

1. Buitendijksheid landschap: het buitendijkse moet een ruimtelijk her-

kenbaar landschap zijn met een eigen identiteit, anders dan het bin-

nendijkse.

2. (rivier)water betrokkenheid: gebruiksvormen moeten geïnvolveerd 

zijn met de rivier, haar water, dynamiek en ruimte.

3. (rivier)water invloed: gebruiksvormen moeten invloed van de rivier in 

het buitendijkse land vergroten.

4. Vrijheid van gebruik: er moet ruimte zijn voor gebruik dat niet gere-

guleerd of bestemd is.

5. Veelkleurigheid: meerdere gebruiken door elkaar moeten dezelfde 

ruimte delen, geen thematisering.

6. Ruige natuurlijkheid: gebruiksvormen moeten een ruime, natuurlijke 

sfeer hebben.

7. Sculpturaliteit: het maaiveld moet reliëf hebben en het water haar 

vormende werk laten doen.

8. Dynamische ruimtelijkheid: gebruiksvormen moet bijdragen aan de 

veranderende ruimtelijkheid door seizoenen en getijden.

9. Rivierse bebouwing: bebouwingsvormen moeten een buitendijkse ty-

pologie hebben en betrokken zijn op de rivier.

10. Buitendijkse cultuurhistorie: historische sporen en dynamiek moeten 

worden opgenomen in plannen en waar mogelijk vertaald naar nieuw 

gebruik.
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2.3 Gemeentelijk beleid

Regio Utrecht
In het Regionaal Structuurplan 2005 – 2015 (2005) 

wordt onderscheid gemaakt tussen de Bossen-

waard, het stukje uiterwaard bij Lopikerkapel, en ’t 

Waalse Waard ten opzichte van de overige waarden 

in het plangebied. De eerstgenoemde is in het plan 

als natuur benoemd, de overige als recreatiegroen.

Vianen
Voor Vianen is een structuurplan van kracht. In dit 

plan wordt ruimte gegeven voor natuurontwikkeling 

in de uiterwaarden. In het uitvoeringscontract Via-

nen van het Regionaal Structuurplan 2005 – 2015 

worden met betrekking tot het plangebied en de 

directe omgeving de volgende projecten genoemd:

• recreatieve plus op herinrichting uiterwaard 

Heerewaarden (w.o. jachthaven met de nadruk 

op passanten);

• langzaam verkeer verbinding Vianen-Hagestein-

Plas Everstein.

Nieuwegein
De bouwstenennota Nieuwegein Verbindt, 2005 – 

2025 (april 2007) is de voorloper van de structuur-

visie Nieuwegein 2005 -2025. Deze nota focust zich 

op de ligging van Nieuwegein aan de snelwegen 

(A2 en A27) en aan de Hollandse IJssel, de Vaartse 

Rijn en het Merwedekanaal. De ambitie is om te 

komen tot een nieuw aanzicht van Nieuwegein. De 

belendende infrastructuur wordt daarbij gezien als 

nieuwe voorkant van de stad. Voor het plangebied 

worden de volgende aspecten beschreven:

• ontwikkeling en herstructurering van de Lekbou-

levard is een van de projecten voor de komende 

jaren. Het project moet in 2009 worden uitge-

voerd. Hier zullen 81 nieuwe woningen worden 

gerealiseerd;

• op het grondgebied van Nieuwegein is geen wa-

ter voor oeverrecreatie aanwezig. De uiterwaar-

den van de Lek nabij Nieuwegein laten deze 

vorm van recreatie volgens de nota niet toe. De 

bouwstenennota stelt dat het wenselijk is om 

oeverrecreatie te ontwikkelen in de plassen el-

ders in de gemeente.

Houten
Van het plangebied behoren het oostelijk deel van 

’t Waalse Waard en de Honswijkerwaard tot de ge-

meente Houten. In het landschapsbeleidsplan doet 

de gemeente Houten een aantal uitspraken over 

het Houtense deel van het plangebied:

• de uiterwaarden zijn benoemd voor natuur-

ontwikkeling. Het Houtense deel van ’t Waalse 

Waard en het zuidelijke deel van de Honswijker-

waard functioneren bovendien als ecologische 

verbindingszone;

• de Lekdijk (winterdijk) is een belangrijke his-

torische lijn, een recreatieve fietsroute en een 

ruimtelijk structuurbepalend element;  

• in het gebied direct grenzend aan het plange-

bied is het tracé van de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie als cultuurhistorisch en recreatief inte-

ressant benoemd. De lintbebouwing van Tull en 

’t Waal wordt cultuurhistorisch en ruimtelijk ook 

waardevol geacht. 

 
IJsselstein
Het uiterste noordwestelijke deel van het plange-

bied maakt deel uit van de gemeente IJsselstein. 

Het gaat  om de uiterwaard bij Lopikerkapel. In het 

Regionaal Structuurplan 2005 – 2015 is het gebied, 

evenals de Bossenwaard, benoemd als natuuront-

wikkelingsgebied.

In het gebied spelen vele plannen en initiatieven. 

Behalve de autonome ontwikkelingen in het gebied 

bestaat ook een mogelijkheid dat de maatregelen 

van de PKB, katalysatoren zijn voor het ten uitvoer-

leggen van plannen en initiatieven die bestaande 

conflictsituaties oplossen en de ruimtelijke kwaliteit 

van het projectgebied verbeteren. In de bijgevoeg-

de tabel is een overzicht opgenomen van de plan-

nen en initiatieven die er zijn.

2.4 Plannen en initiatieven

3

5
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2.4 Plannen en initiatieven

1

2

4

7

plan omschrijving status trekker

ontwikkelingsvisie uiterwaar-

den Lek/ Honswijkerwaarden

aangesloten natuurgebied in 

de zuidpunt van de Honswij-

kerwaarden en ontwikkeling 

van een dagrecreatieterrein 

en zandwinning in de noor-

delijke helft

vastgesteld Provincie Utrecht (1997)

ontwikkelingsvisie uiterwaar-

den Lek/ ‘t Waalse Waard

natuurontwikkeling (15 ha) 

in aanvulling op het reeds 

bestaande dagrecreactieter-

rein (40 ha)

vastgesteld Provincie Utrecht (1997)

ontwikkelingsvisie uiterwaar-

den Lek/ Bossenwaard

ontwikkeling van nieuwe 

natuur; verlagen van de 

uiterwaard, meestromende 

nevengeul graven onder in-

vloed van de getijdewerking, 

winning van klei

vastgesteld Provincie Utrecht (1997)

verbreding van het Lek-

kanaal

bouw 3e sluiskolk en verbre-

ding en verdieping Lekka-

naal voor scheepsafmetin-

gen tot CEMT klasse VI

planstudie (geplande realisa-

tie 2011 – 2014)

Rijkswaterstaat

Lekboulevard woningbouwlocatie voor +/- 

81 woningen

planvorming (geplande 

realisatie 2009)

Gemeente Nieuwegein

visie op de Utrechste uiter-

waarden van de Nederrijn 

en de Lek 

hoofdlijnen: recreatieve 

verbindingen, transferium, 

veerverbindingen, natuur-

ontwikkeling, versterken 

Hollandse Waterlinie

Utrechts Landschap (2006)

Recreatieplas ‘t Waal onderdeel van recreatiepro-

ject Tull en ‘t Waal

in ontwikkeling Utrechts Landschap (2006)

Panorama Krayenhoff inzet plangebied: ontwik-

keling van de kruising van 

de waterlinie met de Lek 

tot zowel een recreatief áls 

ecologisch cluster

Stuurgroep Nationaal Project 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(2004)

Visie Linieland en Eiland van 

Schalkwijk

uitwerking van Panorama 

Krayenhof voor het Eiland 

van Schalkwijk

financieel tekort Gemeente Houten (2006)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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-Rijnkanaal

3. Ruimtelijke kwaliteit

Ter hoogte van de grens met Duitsland splitst de 

Rijn zich in een noordelijke en een zuidelijke rivier-

tak. De noordelijke tak draagt vanaf Arnhem de 

naam Nederrijn. Ter hoogte van Wijk bij Duurstede, 

ongeveer 20 kilometer ten oosten van Vianen, daar 

waar het Amsterdam Rijnkanaal de rivier kruist, 

verandert de naam in de Lek. 

3.1 Lek en kanalen

Maas

Waal
Rijn

ArnhemWijk bij Duurstede

Nederrijn
Lek

Am
sterdam
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Ontstaan
Vanaf het einde van de laatste ijstijd, zo’ n 10.000 jaar geleden, 

is het landschap vooral gevormd door de zich verleggende, mean-

derende rivieren. Hierdoor is op een kleine oppervlakte een grote 

variatie aan landschapsvormen ontstaan. Rondom de Lek bestaat 

een uitgebreid rivierkleigebied doordat de rivier in de periode 

vóór de bedijkingen bij hoogwater ongestoord buiten de natuur-

lijke oevers kon treden. Destijds vormde de Lek een uitgestrekt 

stroomstelsel en werd tot op grote afstand van de rivierbedding 

klei afgezet. 

Uit geologisch onderzoek van de Universiteit van Utrecht zijn de 

volgende inzichten verkregen over de ontstaanswijze van de Lek 

stroomafwaarts van Wijk bij Duurstede: 

• de eerste aanzet voor de Lek is rond 200 voor de jaartelling 

ontstaan als gevolg van een doorsteek van de oeverwal van 

de toen nog functionele Utrechtse Rijn tussen Rijswijk en Wijk 

bij Duurstede. Mogelijk was daarbij sprake van een actieve in-

vloed (van de Romeinen) om de hoogwaterproblemen langs de 

rivier af te leiden naar het moerassige laagland ten zuidwesten 

van de Rijn; 

• de relatief kleine, nieuwe zijrivier van de Utrechtse Rijn volgde 

oudere stroomruggen in de ondergrond. Tot omstreeks 800 

(n.Chr.) stroomde de Lek zuidelijker dan thans via Ravenswaaij, 

Beusichem, door Hagestein en Vianen, en was verbonden met 

wat thans de Hollandse IJssel heet (rood op kaartbeeld); 

• de Utrechtse (Kromme) Rijn nam na de Romeinse tijd in be-

tekenis af (ten gunste van IJssel, Waal en in mindere mate de 

Lek) en werd uiteindelijk in 1122 afgedamd (geel, oranje en 

rood op kaartbeeld);

• de huidige bedding ten noorden van Vianen (langs Tull en ‘t 

Waal) is pas rond 800 ontstaan. Langs dit tracédeel heeft de 

toen al bedijkte rivier nauwelijks meer een stroomrug ontwik-

keld;

• de bedding via Hagestein werd rond 900 afgedamd (rood op 

kaartbeeld). Rond die tijd is ook pas de Lek ten westen van 

Vianen ontstaan. Ook nu weer kan een actieve invloed van de 

mens gespeeld hebben;

• de Hollandse IJssel (rood op kaartbeeld) is als laatste afge-

damd in 1285;

ouderdom riviergordels (rood is jong, groen is oud)

meanderende rivier
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• Honswijk, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal liggen op oudere 

stroomruggen in de ondergrond (2000 tot 1000 voor Chr.), ook 

ontstaan uit eerdere oeverwaldoorbraken van de Utrechtse 

Rijn (geel op kaartbeeld). Vianen is gevestigd op een hoge 

stroomrug;

• oudere stroomruggen in de ondergrond (groen en grijs op 

kaartbeeld) zijn in het huidige landschap niet of nauwelijks 

meer herkenbaar.

Vanaf de 12e eeuw ontstond door de groeiende bevolking behoef-

te aan extra ruimte voor landbouw. Men begon lagere komgron-

den te bedijken en het buitendijks gebied bleef over als overstro-

mingsgebied bij hoog water. Zo ontstonden de uiterwaarden. In 

de laatste decennia zijn de uiterwaarden in het plangebied niet 

ingrijpend veranderd.

Transformaties
De historische kaartbeelden laten zien dat de Lek de laatste twee 

honderd jaar ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. In de 

19e eeuw hebben normalisatiewerken en i.h.b. de kribaanleg ge-

zorgd voor een definitieve vastlegging van de vaargeul. Latere 

kaartbeelden tonen de veranderingen als gevolg van de verde-

lingsstrategie van het rivierwater via Neder-Rijn-Lek-Waal en IJs-

sel door middel van de aanleg van stuwen bij Driel, Amerongen 

en Hagestein.

Het toegenomen belang van de rivier voor de scheepvaart en een 

sterke groei van de automobiliteit in de vorige eeuw komt tot ui-

ting in de aanleg van grote infrastructurele werken als Lekkanaal, 

het Beatrix sluis- en stuwcomplex, en snelwegen. 

Lek en buitendijks gebied; kaartbeeld ca. 1850

in de 20e eeuw hebben grote infrastructurele ingrepen het plangebied ingrij-
pend veranderd; kaartbeeld 2004

in de tweede helft van de 19e eeuw zijn normalisatiewerken uitgevoerd, waar-
onder aanleg van kribben, en hebben aanpassingen aan de Vaartse Rijn en het 
Merwedekanaal plaatsgevonden; kaartbeeld ca. 1905



Lekkanaal en Beatrixsluizen

Karakteristiek van de Lek
De Lek is een typische zoetwatergetijderivier. Het 

plangebied is gelegen op de overgang van de mid-

denloop van de Lek naar het benedenstroomse 

gedeelte van de Lek. Hier gaat een sterk meande-

rende hoofdgeul tussen brede uiterwaarden met 

kronkelwaarden, oeverwallen en rivierduinen gelei-

delijk over in een nog zwak meanderende getijden-

rivier met relatief smalle, vlakke uiterwaarden met 

slikken en gorzen. 

Het plangebied bevindt zich in het kleiige deel van 

de rivier, aan de noordzijde van de rivier bevinden 

zich zware kleigronden, aan de zuidzijde vooral lich-

tere kleigronden.

Bij Hagestein is een stuw aangelegd in de Lek, waar-

door er geen sprake meer is van getijdeninvloed in 

het verder stroomopwaarts gelegen gebied. Bij de 

stuw is sprake van rivier- en getijdendynamiek, met 

dagelijkse eb- en vloedverschillen van soms meer 

dan een meter. Aan de getijdenkant van de stuw is 

het gemiddelde laagwaterpeil ca. 0,25m +NAP, het 

gemiddeld peil bij vloed is ca. 1,25m +NAP.

De rivier is niet erg breed en wordt stroomafwaarts 

steeds smaller en rechter. Het is een levendige ri-

vier, met plaatselijk veel water- en oeverrecreatie. 

De dijklinten langs de Lek zijn uitgegroeid tot ver-

stedelijkte randen voor wonen en werken, en re-

creatie (met campings, jachthavens en strandjes) 

die sterk op de rivier gericht zijn. Tussen Vianen en 

Schoonhoven loopt de Oude Hollandse Waterlinie, 

tussen Vianen en Everdingen de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.

stroomruggen

Merwedekanaal bij VianenMerwedekanaal in Vreeswijk stuw bij Hagestein
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1950-heden

afdammen riviertakken in de Middeleeuwen dam in de Hollandse IJssel

ontwikkeling kanalen

Kanalen 
De ontwikkeling van de Lek als verbinding tussen 

Nederrijn en zee heeft grote gevolgen gehad voor 

Utrecht. Na de afdamming van de Utrechtse Rijn in 

1122 heeft Utrecht door het graven van kanalen,  

diverse pogingen gedaan om aan te haken bij de 

Lek. De eerste poging was het graven van de Vaart-

se Rijn richting Hollandse IJssel. Na de afdamming 

van de Hollandse IJssel, de IJsseldam bij de Bos-

senwaard, werd een nieuwe poging ondernomen 

met het graven van een kanaal naar Vreeswijk. Die 

verbinding, het Merwedekanaal hield stand, maar 

moest later worden voorzien van een by pass in 

vóór 1800

1900-1950

1800-1900

verband met de ontwikkeling in de scheepvaart. 

Door toename van het transport en de sterke 

schaalvergroting in de scheepvaart eind 19e/ begin 

20e eeuw was er behoefte aan kortere, snellere en 

ruimere verbindingen. Dit resulteerde in de aanleg 

van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. 

De samenkomst van oude en nieuwe waterwer-

ken maken het plangebied tot een uiterst boeiend 

knooppunt in het watersysteem van ons land; cul-

tuurhistorisch belangwekkend én functioneel van 

groot belang.
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Reliëf en hoogten
De historische ontstaanswijze met verschillende fa-

sen van rivierverleggingen zijn bepalend geweest 

voor het occupatiepatroon en de ontwikkeling van 

onderling duidelijk te onderscheiden landschappe-

lijke eenheden.

De bedijkte stroomrug van de Lek ligt over het hele 

traject hoger dan de aangrenzende gebieden. Bin-

nendijks zijn de oeverwallen van Beusichem-Zoel-

mond, Ravenswaaij-Beusichem, Hagestein-Vianen 

en de Hollandse IJssel als relatief hoog gelegen 

oeverwallandschappen herkenbaar. De stroomrug 

Honswijk ligt lager, en is minder geprononceerd.

Tussen de stroomruggen van de huidige Lek en 

de brede stroomrug van de Romeinse Utrechtse 

Rijn (Kromme Rijn) liggen Het Broek bij Wijk bij 

Duurstede en het Schalkwijkerweteringgebied als 

ingesloten laagtes. Deze gebieden zijn in de late 

middeleeuwen planmatig ontwaterd en ontgonnen 

(strokenverkaveling). 

De winterdijk aan beide zijden van de Lek heeft een 

hoogte van 6,1 tot 8,2m +NAP. De zomerdijk va-

rieert in hoogte tussen de 4,7 en de 4,9m +NAP. 

Het rivierpeil waarbij de uiterwaarden overstromen 

is voor iedere waard anders en wordt bepaald door 

het laagste punt in de zomerkade.

Een groot deel van de uiterwaarden heeft een hoog-

te tussen 1,8 en ca 3,8m +NAP. De uiterwaarden 

langs de zuidoever van de rivier tussen het brug-

genhoofd van de A2 en het Merwedekanaal en de 

uiterwaarden langs de noordoever ten zuiden van 

het stuweiland kennen hogere delen van 3,6 meter 

tot 4,8m +NAP op. Het stuweiland Hagestein is ge-

legen op 6,2m + NAP.   

De gebieden ten zuiden van de Lek liggen enkele 

meters lager dan de Lek en nemen van oost naar 

west langzaam af in hoogteligging. 

hoogtekaart
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capaciteit vaarwegen

feitelijk gebruik vaarwegen

Veiligheid
Belangrijkste doelstelling in het rivierbeleid is het 

garanderen van de veiligheid. Ongehinderde af-

voer van het regenwater en smeltwater afkomstig 

uit de buurlanden is nodig om ‘droge voeten’ te 

kunnen houden en het gevaar van overstroming 

te pareren. De rivierverruimende maatregelen zijn 

primair bedoeld om de verwachte en berekende ex-

tra piekafvoeren door de rivier te leiden. Bij hoge 

afvoer (meer dan 4.000 m3/sec bij Lobith) wordt, 

nadat de stuwen bij Driel en Amerongen geopend 

zijn, stuw Hagestein geopend, zodat de rivier vrij 

afstromend is.

Transportfunctie
In het plangebied bevindt zich een belangrijk 

knooppunt in het netwerk voor beroepsvaart. Aan 

de noordkant verbindt het Lekkanaal ter hoogte van 

Nieuwegein het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek. 

De belangrijkste vaarwegverbinding tussen Amster-

dam en Rotterdam (Amsterdam-Rijnkanaal, Lekka-

naal, Lek) loopt via dit punt. De waterwegen van 

deze route behoren tot klasse VI. Dat wil zeggen 

dat de vaarwegen bevaarbaar zijn voor schepen uit 

de grootste categorie. Over de route wordt per jaar 

tussen de 25 en 50 miljoen ton goederen vervoerd 

(gegevens 2002). Daarmee is het een druk bevaren 

binnenvaartroute. In de periode van 1994 tot 2002 

is er bovendien een toename van totaal vervoerd 

gewicht van ongeveer 20% gemeten.

Ten oosten van Vianen is de Lek een klasse V ri-

vier. Dat wil zeggen dat de rivier nog steeds be-

vaarbaar is voor zeer grote binnenvaartschepen. De 

Lek ten westen van Nieuwegein wordt echter een 

stuk minder bevaren. Hierover wordt per jaar min-

der dan 5 miljoen ton goederen (gegevens 2002) 

vervoerd. Aan de zuidkant sluit het Merwede kanaal 

ter hoogte van Vianen aan op de Lek. Het Merwede 

kanaal behoort tot klasse IV. Rondom het binnen-

vaartknooppunt Nieuwegein – Vianen bevinden zich 

diverse goederenoverslagpunten.

3.2 Functies van de Lek

Een en ander houdt in dat hinder voor de scheep-

vaart ten gevolge van de rivierverruimende maat-

regelen voorkomen moet worden. Dit geldt in 

bijzondere mate voor de Lek ten westen van de 

aansluiting met het Lekkanaal. De vaargeul van de 

Lek moet geschikt blijven voor tweerichtingsver-

keer. Recentelijk is de monding van het Lekkanaal 

aangepast om scheepvaartbewegingen tussen Lek 

en kanaal te vergemakkelijken. In de nabije toe-

komst wordt de aansluiting met de Lek bovendien 

nog verbreed.

Naast de bevaarbaarheid is het tevens van belang 

dat de vaargeul visueel zichtbaar is. Het onderwa-

terprofiel moet herkenbaar blijven. 
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Delfstofwinning
In het plangebied is in de 20e eeuw klei en zand 

gewonnen. De zandwinputten bevinden zich aan  

weerszijden van de A2 en de A27. Binnendijks aan 

de oostzijde ligt de plas Everstein. Op het ogen-

blik wordt de recreatieplas ‘t Waal gegraven in de 

Honswijkerwaarden. Een kleinere plas bevindt zich 

bij het grondlichaam van de A27 in ‘t Waalse Waard, 

aan de noordzijde van het plangebied. Aan de zuid-

westzijde in de Middelwaard bevinden zich twee, 

van elkaar gescheiden, plassen. Deze plassen heb-

ben een functie voor respectievelijk de watersport, 

zwemmen, vissen en natuur.  

In het gebied waren verschillende steenfabrieken 

actief. In de Ossenwaard (‘stuweiland’) staat nog 

een steenfabriek. De fabriek is niet meer in gebruik. 

De voormalige tassenschuren zijn in gebruik als ca-

ravanstalling.

Landbouw
De uiterwaarden nabij Vianen en Nieuwegein wor-

den gedurende de droge perioden van het jaar op 

veel plaatsen gebruikt als grasland ten behoeve van 

rundveehouderij. Circa 60% van de uiterwaarden is 

in agrarisch gebruik als hooi- of weiland. In de Bos-

senwaard wordt maïs geteelt.

Het eigendom van agrarische gronden is veelal par-

ticulier en de bedrijfspanden liggen binnendijks. 

Een optimaal agrarisch gebruik wordt beperkt door 

droogtegevoeligheid, overstromingsrisico, matige 

waterhuishouding en een plaatselijk slechte ver-

kavelings- en ontsluitingssituatie. Vaak worden de 

uiterwaardengronden dan ook veel extensiever ge-

bruikt dan de kavels binnendijks. 

zandwinputten in de uiterwaarden



29

Recreatie 
De rivier en de uiterwaarden oefenen een bijzonde-

re aantrekkingskracht uit. Uiterwaarden, kribvakken 

en zelfs de rivier worden als interstedelijke openba-

re ruimte gebruikt. Die recreatieve betekenis wordt 

mede mogelijk gemaakt door de beperkingen voor 

de landbouw en het primaat van het rivierbeheer in 

de uiterwaarden. Typisch is het informele, niet ge-

programmeerde karakter van veel recreatieactivitei-

ten. Zelfs op plekken waar voorzieningen ontbreken 

worden bezoekers aangetroffen. Toegankelijkheid 

lijkt in die gevallen de enige eis die aan de inrich-

ting wordt gesteld. 

Op een aantal plaatsen langs de Lek zijn wel voor-

zieningen getroffen ten behoeve van recreatie. 

Voor dag- en verblijfsrecreatie zijn de nodige voor-

zieningen aanwezig in het gebied. In de Middel-

waard is een dagrecreatieterrein voor zwemmen 

en zonnen. Een soortgelijke voorziening wordt ge-

realiseerd in de Honswijkerwaarden, nabij een be-

staand dagrecreatieterrein. De binnendijks gelegen 

plas Everstein bij Hagestein heeft een functie voor 

de (verblijfs)recreatie, evenals de meest westelijke 

plas in de Middelwaard, nabij de jachthaven.

Het vaarwater van de Lek heeft een toeristisch-re-

creatieve functie en vormt een verbindende schakel 

in het Nederlands toervaartnet. Voor de pleziervaart 

zijn er zowel in de Bossenwaard, in de Middelwaard 

als nabij Lopikerkapel jachthavens aanwezig. Daar-

naast is er in Vreeswijk nog een passantenhaven, 

in het Merwedekanaal een tijdelijke ligplaats voor 

bemande jachten en op de noordoever nabij eiland 

Hagestein een openbare trailerhelling.

Cultuurhistorische bezienswaardigheden in en nabij 

het plangebied zijn de forten en linies van de Nieu-

we Hollandse Waterlinie, de buitenstad van Vianen 

en de Steenfabriek op stuweiland Hagestein. De 

oude binnensteden van Vianen en Vreeswijk heb-

ben beide de status van beschermd stadsgezicht. 

Het knooppunt van historische water- en verdedi-

gingswerken bij Vreeswijk vormt hierbij een hoog-

tepunt. Andere bezienswaardigheden in het gebied 

zijn de sluizen in het Lekkanaal en het Stuwcomplex 

Hagestein.

In de uiterwaarden kan en wordt op veel plaatsen 

gewandeld. Wandelaars en hondenuitlaters treft 

men aan op de zomerkaden of in de waarden, soms 

zelfs tussen de Schotse Hooglanders. 

De veerpont Vianen – Nieuwegein vormt een be-

langrijke schakel in de lokale en regionale fietsrou-

tes. 
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Natuur
In uiterwaarden zijn veel elementen te vinden die 

op grond van hun aard een natuurfunctie hebben 

als open waard, kleiputten, moeras, ruigteterreinen 

en stroomdalgraslanden. Uiterwaarden hebben dan 

ook vaak grote natuurwaarden of natuurpotenties. 

De uiterwaarden in het plangebied zijn eerder zo-

wel op botanisch gebied als voor weidevogels ge-

karakteriseerd als waardevol tot zeer waardevol. De 

lopende flora en fauna inventarisatie moet uitwijzen 

of dat nog steeds het geval is.

In de uiterwaarden bij Vianen bevinden zich op 

verschillende locaties, zoals in de Middelwaard of 

direct ten oosten van de brug van de A2, waarde-

volle stroomdalvegetaties. De stroomdalgraslanden 

zijn van groot ecologisch belang, met typerende 

stroomdalsoorten als veldsalie. In een zone tegen 

de dijk aan en langs de Kleine Lek (Middelwaard) 

komt een zone met moeras en dotterbloemgras-

landen voor. Ook komen hier rietlanden en exten-

sief beheerde graslandcomplexen voor. Van belang 

zijn ook de zandige koppen in de nabijheid van de 

zomerkaden die duidden op de gevolgen van het 

getijdenregime en die bijzondere natuurwaarden 

vertegenwoordigen. 

De uiterwaarden trekken veel weidevogels aan. 

Naast kieviten en scholeksters gaat het daarbij ook 

om meer kritische soorten als de watersnip, grutto, 

slobeend en tureluur. De Middelwaard is rijk aan 

broedvogels. De uiterwaarden bij Hagestein trek-

ken in de zomer veel steltlopers. ’s Winters overwin-

teren hier ganzen. 
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Wonen
De uiterwaarden tussen de beide bruggen worden 

begrensd door stedelijke bebouwing. De bebouwing 

aan de Nieuwegeinse kant is het meest prominent 

aanwezig; Vreeswijk en de wijk ten westen daarvan 

liggen pal tegen de rivier. Vianen manifesteert zich 

aan de rivier met de buitenstad, de rioolwaterzui-

vering en de monumentale Pontshoeve, gelegen in 

de Pontswaard bij de veerpont. In de Middelwaard 

staat bebouwing op twee terpen, nabij de camping 

en de watersportvereniging. In de Ossenwaard be-

vinden zich, naast het stuw- en sluiscomplex Ha-

gestein met bijbehorende bebouwing, ook enkele 

burgerwoningen. 

De bebouwing aan de kant van Nieuwegein/ Vrees-

wijk bevindt zich buiten de primaire waterkering.

de Vianense binnenstad

de Oude Sluis in Vreeswijk, Nieuwegein

Lekboulevard, Nieuwegein
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Samenhang
Opvallend is de grote omvang van de uiterwaarden. 

De stadsranden van Nieuwegein en Vianen met de 

overheersende laagbouw hebben een betrekkelijk 

geringe ruimtelijke werking. Alleen bij de buitenstad 

van Vianen en de terpboerderij in de Pontswaard is 

enig ruimtelijk verband zichtbaar. Voor het overige 

bepalen de groene uiterwaarden het beeld. 

De aanwezigheid van de grote schaal zo vlak bij de 

stad is een uniek gegeven. De rivier en de brede 

uiterwaarden zijn beeldbepalend. De infrastructuur 

in het gebied is imposant; de A2 en A27 en het 

Sluizencomplex in het Lekkanaal spannen de kroon. 

Daarnaast is er de gelijktijdige aanwezigheid van de 

grote én de kleine schaal; de bruggen van de snel-

wegen over de Lek t.o.v. de buitenstad van Vianen, 

het stuwcomplex Hagestein t.o.v. de bebouwing op 

het eiland en bijvoorbeeld de Prinses Beatrixsluis 

of de uitgestrekte uiterwaarden t.o.v. de historische 

binnensteden van Vianen en Vreeswijk. Twee ele-

menten in die samenhang staan centraal: de conti-

nuïteit van de Lek (oost - west relatie) en de relatie 

tussen beide oevers, Vianen - Nieuwegein. 

3.3 Landschap van de Lek 
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Cultuurhistorie als identiteits-
drager
De afleesbaarheid van de geschiedenis van het ge-

bied is een grote kwaliteit. 

Aan het stadsfront verwijzen de buitenstad van Vi-

anen, het Fort Vreeswijk, de historische stadsge-

zichten van Vreeswijk en Vianen naar bijzondere 

momenten in de occupatie, en naar de waterstaat-

kundige geschiedenis en de vernieuwing die hier 

in de loop der eeuwen heeft plaatsgevonden. De 

sluizencomplexen van Vreeswijk en de buitenstad 

Vianen zijn uniek in Nederland. Deze represente-

ren eeuwen van  waterstaatkundige geschiedenis 

en van bewoning aan de rivier. Zowel Vianen als 

Vreeswijk hebben daarom de status beschermd 

stadsgezicht.

Door de ontwikkeling van de kanalen, wegen en 

de aanleg van de waterbouwkundige complexen 

Beatrixsluis en stuw- en sluiscomplex Hagestein, 

waarbij de voormalige uiterwaard is vergraven en de 

oude loop van de rivier is afgedamd, vertegenwoor-

digen de nieuwe structuren belangrijke cultuurhis-

torische waarden. Het landschap heeft hier plaats 

gemaakt voor moderne structuren, die recente ge-

tuigen zijn van de zich voortdurend ontwikkelende 

omgang met de rivieren (vooronderzoek Culuurhis-

torie door bureau lantschap; 10 juli 2008).

In het kader van deze voorbereiding voor de plan-

studie zijn twee vooronderzoeken gedaan naar de 

archeologie en de cultuurhistorie van de uiterwaar-

den. Deze onderzoeken bevestigen het historische 

belang van het gebied. 

schilderij van de aankomst van Johan Wolfert van Brederode en 

Anna Johanna van Nassau/Siegen in Vianen 1619 - Hendrik Cornelisz. Vroom

de Lek met aan weerszijden Vianen en Vreeswijk, 1787
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Enkele bevindingen archeologie (Raap-rapport 

1723; 13 juli 2008):

• in het gehele plangebied kunnen tot op meer-

dere meters beneden het huidige maaiveld ar-

cheologische overblijfselen worden aangetrof-

fen die samenhangen met het gebruik van deze 

rivier, zoals (resten van) scheepswrakken; 

• vermoedelijk relatief dicht aan de oppervlakte 

(minder dan circa 2 m -Mv) kunnen archeologi-

sche overblijfselen worden aangetroffen die sa-

menhangen met het gebruik van de uiterwaar-

den vanaf de Late Middeleeuwen; 

• met name bij de voorgestelde bodemingrepen 

in de deelgebieden Bossenwaard, Mijnsheeren-

waard en De Vianense Uiterwaarden moet reke-

ning worden gehouden met het aantreffen van 

waardevolle archeologische overblijfselen uit 

deze perioden. Onder meer kunnen hier resten 

van de voormalige haven en buitenstad van Vi-

anen en steenovens worden verwacht.

Enkele bevindingen cultuurhistorie (lantschap; 10 

juli 2008):

• bijzondere cultuurhistorische betekenis moet 

worden gehecht aan de Buitenstad van Vianen 

en de resten van de voormalige haven van Vi-

anen. De haven en de buitendijkse bebouwing 

dateren al van de middeleeuwen en hebben een 

belangrijke rol gespeeld in de verkeersfunctie en 

de bedrijvigheid van Vianen. Buitendijkse stads-

delen kennen we niet in het rivierengebied, zo-

dat deze situatie op zich al heel opmerkelijk is. 

De stedenbouwkundige structuur is heel duide-

lijk geënt op de ligging en vormgeving van de 

vroegere haven. De havengeul is weliswaar in 

de loop van de vorige eeuw dichtgeslibd, maar 

is nog duidelijk als een slenk in het terrein te 

herkennen, omgeven door kades. Haven, bui-

tenstad en binnenstad vormen een buitenge-

woon waardevol ensemble.

Vianen en omstreken; kaartbeeld  1741

de Schipbrug tussen Vianen en Nieuwegein, ca. 1900
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• verschillende veerverbindingen hebben in het 

verleden het transport van mensen, koetsen, 

vracht en vee verzorgd. Twee veerhuizen getui-

gen hiervan: de Pontshoeve in de Pontswaard 

van Vianen en het Oud Slijkerveerhuis in ’t 

Waal.

• in de loop der tijden zijn er tenminste negen 

steenovens of –fabrieken actief geweest. De 

steenfabriek Ossenwaard, gelegen op het schier-

eiland bij de Vizierstuw, heeft tot in de tweede 

helft van de vorige eeuw gefunctioneerd. Het 

(bouwvallige) ovengebouw en de grote droog-

loodsen getuigen van deze belangrijke activi-

teit. 

Het is van belang om na te gaan of en in hoeverre 

de voorgestelde ingrepen leiden tot verstoring van 

archeologische, aardkundige of cultuurhistorische 

waarden. Hiertoe zal in de planstudie en ten be-

hoeve van het project mer, aanvullend historisch 

onderzoek in het plangebied worden verricht.

Daarbij is het goed om te beseffen dat historische 

relicten ook een aangrijpingspunt kunnen vormen 

bij de nieuwe inrichting. Voorbeelden die in de va-

rianten 2 en 3 zijn opgenomen, zijn: herstel van de 

oude haven bij Vianen, uiterwaardvergraving in de 

vorm van een oevergeul die deels de oude rivier-

loop volgt, nieuwe functie voor de Pontshoeve in 

de Pontswaard (eiland met recreatieve betekenis) 

of een nieuwe functie voor de steenfabriek op het 

stuweiland (museum en functie voor verenigingen). 

Belangrijk is om uit het verleden de inspiratie te 

putten voor een eigen, unieke en eigentijdse ruim-

telijke inrichting; niet coûte que coûte behouden 

van fysieke restanten uit het verleden.  

steenfabriek Ossenwaard

cultuurhistorische elementen



36

De Vianense Uiterwaarden

‘t Waalse Waard

Bossenwaard
Pontswaard

Mijnsheerenwaard

Middelwaard
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De RvdR maatregel biedt grote kansen om de ruim-

telijke kwaliteit in het gebied te verbeteren. Het 

hoofduitgangspunt van het Ruimtelijk Kwaliteitska-

der, het realiseren van een krachtige eigen identi-

teit van het buitendijkse biedt hiervoor zeer goede 

aanknopingspunten. 

De uiterwaarden in het plangebied kunnen worden 

getransformeerd in een gebied dat ruimte biedt aan 

de rivier en de gewenste natuurwaarden van de 

EHS en zich oriënteert op de stedelijke context van 

Nieuwegein en Houten. Daarin bevinden zich ver-

schillende uitdagingen en ontwerpopgaven:

• behoud en ontwikkelen van de samenhang in 

het stedelijke rivierenlandschap;

• verbeteren van de toegankelijkheid en de recre-

atieve gebruiksmogelijkheden van de uiterwaar-

den en daarbij ook een goede ‘sturing’ van het 

recreatief medegebruik zodat dit niet ten koste 

gaat van de natuurontwikkeling;

• versterken van de natuurwaarden. Meekoppe-

len met de abiotische omstandigheden en de 

rivierdynamiek;

• verbeteren van de relatie stad-uiterwaarden 

door de stadsfronten van de kernen te verster-

ken.

4.1 Kansen 

4. Varianten

De Vianense Uiterwaarden

Ossenwaard

Honswijkerwaarden

‘t Waalse Waard
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Samenhang rivierenlandschap
Er doen zich mogelijkheden voor om het projectge-

bied als geheel opnieuw of aanvullend in te richten 

als één coherent en betekenisvol stedelijk rivieren-

landschap. De ambitie is om een samenhangende 

inrichting te creëren in uiterwaarden die nu door in-

frastructuur zijn versnipperd en worden opgedeeld 

in verschillende eenheden.

Stedelijke ontwikkeling
Het project Ruimte voor de Lek is mede bedoeld 

om extra ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan het 

gebied, waaronder de mogelijke ontwikkeling van 

stadsfronten aan de rivier.

De aan de rivier gelegen kernen Vreeswijk en Vi-

anen hebben een duidelijke relatie met de rivier. 

Maar aan de rivier liggen ook nieuwbouwwijken 

van IJsselstein, Nieuwegein en Vianen die helemaal 

geen binding met de rivier hebben. Ze dragen niet 

bij aan haar kwaliteit en, op de Lekboulevard na, 

profiteren er zelfs niet van. In het Ruimtelijke Kwali-

teitskader is gesignaleerd dat het gebied enorm aan 

identiteit kan winnen als bebouwing en rivier meer 

verweven zouden worden.

In het kader van het project ‘Ruimte voor de Lek’ 

heeft de Provincie Utrecht eerder een studie ver-

richt in nauwe samenwerking met partners zoals de 

gemeente Vianen, Nieuwegein, Houten en IJssel-

stein, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

waterschappen Rivierenland en Rijkswaterstaat. 

Hierin is gezocht naar optimale oplossingen, waarin 

veiligheid en ruimtelijke kwaliteit worden gecombi-

neerd. 

Dit heeft geresulteerd in de verderop beschreven 

uitwerkingen voor drie deelgebieden in het plange-

bied, Lekboulevard Nieuwegein, Stuw Hagestein en 

De Vianense Uiterwaarden (zie onder 4.2 Varian-

ten; variant 3). Voor deze uitwerkingen hebben be-

rekeningen laten zien dat er geen negatieve invloed 

op de effectiviteit van de hydraulische maatregelen 

wordt uitgeoefend en dat de maximale eis van 20 

cm waterstandsdaling kan worden gerealiseerd.

zonering in recreatie; intensief bij de stad en specifiek daarvoor ingerichte plekken *)

stedelijke ontwikkeling *)

jachthaven

nieuw stadsfront

upgrade buitenstad

OV-verbinding naar centrum

recreatieve accomodatie 
bij steenfabriek

woningbouw in relatie tot fort

landmarks/cultuurhistorische relatie *) kaartbeelden vormen de weerslag van de workshops 

die zijn gehouden tbv de ontwikkeling van de varianten
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Recreatieve ontwikkeling
De wateropgave van de PKB luidt een nieuwe pe-

riode in. De maatregelen bieden kansen voor na-

tuurontwikkeling en nieuwe vormen van recreatief 

gebruik in de uiterwaarden. De uiterwaarden nabij 

Vreeswijk/ Nieuwegein en Vianen zijn van belang 

als stedelijk uitloopgebied. Aan de hand van de 

Ruimte voor de Rivier maatregelen kan een bij-

drage geleverd worden aan de toegankelijkheid en 

invulling ervan.

Een zoneringsconcept met meer drukte en inge-

richte plekken voor intensieve recreatievormen en 

rustigere en niet of minder ingerichte plekken voor 

extensieve recreatievormen biedt goede mogelijk-

heden om doelen voor recreatie én voor natuur, bei-

de te realiseren. In dat concept zijn plekken aan te 

wijzen waar in de huidige situatie en in de nieuwe 

inrichting, intensief en extensief recreatief gebruik 

plaats vindt.

Nieuwe en bestaande natuur 
De uiterwaarden en het water hebben een grote 

actuele en potentiële betekenis voor de natuur. Met 

de Ruimte voor de Rivier maatregelen doet zich 

een bijzondere kans voor om de doelstellingen van 

de ecologische hoofdstructuur (EHS) in combinatie 

daarmee te realiseren. De (provinciale) EHS die is 

vastgelegd in natuurgebiedsplannen voor de beide 

oevers van de Lek, onderscheidt nieuwe en be-

staande natuur. 

‘t Waalse Waard, de Bossenwaard, De Vianense 

Waarden, de Pontswaard, grote delen van de Mid-

delwaard en een klein deel van de Ossenwaard zijn 

onderdeel van de EHS. De Middelwaard en Ossen-

waard zijn bestaande natuur en de overige gebie-

den zijn nieuwe en jonge natuur. Er zijn ecologische 

verbindingszones van de Honswijkerwaarden naar ‘t 

Waalse Waard, van ‘t Waalse Waard langs het Lek-

kanaal in noordelijke richting en van het Lekkanaal 

naar de Bossenwaard.

Voor de bestaande en nieuwe natuur zijn hectare-

quota voor de gewenste natuurdoeltypen toege-

kend. In de varianten (2 en 3) is zo veel mogelijk 

rekening gehouden met de EHS en de gewenste 

natuurdoeltypen. Bij de toelichting op de varianten 

wordt hier nader op ingegaan (zie 4.3 Invulling EHS 

en bijlage 2 Natuurprogramma). 

bestaande kwaliteiten en potenties voor riviernatuur *)

recreatievisie *)

rivierbos

potenties natte natuur

bestaande kwaliteiten

potenties droge natuur

potenties getijdenatuur

stroomluwte voor bos-
en struweelontwikkeling

natuurontwikkeling

recreatieve knoop

wandelpad/route

jachthaven

veerpont tussen historische centra

N culturele knoop

routes naar de rivier

vaarroute tussen stuw en forten langs de Lek

halte
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Zoals is aangegeven in de inleiding van dit rapport 

zijn er 3 varianten in beeld om de veiligheiddoelstel-

ling te realiseren. De drie varianten zijn:

• variant 1: beperkte uiterwaardvergraving (8 cm 

waterstanddaling);

• variant 2: maximale uiterwaardvergraving + 

natuurontwikkeling in Bossenwaard en De Via-

nense Uiterwaarden (max. 20 cm waterstand-

daling);

• variant 3: maximale uiterwaardvergraving + 

natuurontwikkeling in Bossenwaard en De Vi-

anense Uiterwaarden + versterking ruimtelijke 

kwaliteit (max. 20 cm waterstanddaling).

De varianten zijn doorgerekend op gevolgen voor 

de waterstandsdaling en op financiële consequen-

ties. Voor alle varianten geldt dat de effecten nog 

morfologisch getoetst moeten worden. 

Variant 1
Variant 1 is ontworpen op basis van de eerder ont-

wikkelde bouwstenen om rivierverruiming te be-

werkstelligen. Het gaat in het bijzonder om een 

beperkte uiterwaardvergraving in de vorm van een 

oevergeul bij Vianen. Vanwege de beperkte verla-

ging van het mhw die in deze variant wordt gerea-

liseerd, is het niet mogelijk om de EHS in  variant 1 

mee te nemen.

4.2 Varianten
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variant 1

bos

grasland

strand

water

bandijk/ 
zomerkade

parkeergelegenheid

strandvoorziening

aanlegplaats

visplek

voetveer

vaarroute fluisterboot

wandelroute

camping

legenda

Vianen

minimale oevergeul

verlagen dam

verlagen zomerkade Honswijkerwaarden

A2

A27

Nieuwegein
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Variant 2 en 3
De varianten 2 en 3 zijn als volgt opgezet.

1. landschappelijke basisstructuur. Eerst is een 

basisstructuur ontworpen waarin de doelen en 

mogelijke maatregelen voor de rivierverruiming 

zijn vertaald naar het gebied. Het gaat om  uiter-

waardvergravingen bij Vianen, de Middelwaard, 

Bossenwaard en ‘t Waalse Waard die mede 

worden ingezet om de gewenste landschappe-

lijke samenhang in het plangebied te versterken. 

Daarnaast is het ontwerp voor de recreatieplas ‘t 

Waal enigszins aangepast om de aansluiting met 

de geomorfologie te verbeteren en om het areaal 

moeras hier te vergroten. Bij de nadere uitwer-

king hiervan moet rekening worden gehouden 

met de waardevolle droge graslanden die hier 

aanwezig zijn. Deze maatregelen zijn gecombi-

neerd met de in de PKB genoemde maatregelen: 

verlagen van de kade bij het stuweiland en de zo-

merkaden van de Honswijkerwaarden. De land-

schappelijk basisstructuur is voor beide varianten 

2 en 3 gelijk;

2. 1e toets aan mhw. De geschetste maatregelen 

zijn vergeleken met en globaal getoetst aan  

bouwstenen die in voorstudies zijn ontwikkeld 

om de effecten van rivierverruiming te kunnen 

bepalen. Op basis van een eerste reactie van de 

betrokken rivierkundigen zijn onderdelen van de 

basisstructuur bijgesteld, w.o. de uiterwaardver-

graving in de vorm van een oevergeul bij Vianen. 

Na deze aanpassing is aangegeven dat de basis-

structuur geacht wordt de beoogde waterstand-

daling (max. 20 cm) te kunnen halen;  

3. potenties maaiveldhoogten. In deze stap is de 

relatie met de rivierdynamiek en de morfologie 

van het winterbed gelegd. Er is in beeld gebracht 

hoe de waterstanden en de getijdewerking van 

invloed zijn op de mogelijke natuurdoeltypen. 

Welke condities bieden gunstige omstandighe-

den voor welke natuurdoeltypen? Die potenties 

zijn vervolgens gerelateerd aan de bestaande 

morfologie en hoogteligging van terreindelen. 

Dit heeft geresulteerd in potenties van maai-

veldhoogten voor natuurdoeltypen. Daarnaast 

is een verkenning gedaan van de knelpunten in 

de rivierafvoer. Daarbij zijn de stroomschaduwen 

(o.a. de dijklichamen van de A2 en A27) in beeld 

gebracht die inzicht geven in de potenties voor 

(ooi)bosontwikkeling.

4. verkenning mogelijke knelpunten bij vergraving 
en invulling EHS. De analyse van de hydrodyna-

miek en de potenties voor natuur is aangevuld 

met een verkenning van mogelijke knelpunten bij 

vergraving van terreindelen, in het bijzonder de 

kwelproblematiek bij Vianen. De randvoorwaar-

den die er zijn om kwel binnendijks te voorkomen 

zijn vervolgens meegenomen bij de (1e) invulling 

van de EHS. De natuurdoeltypen en de hectares 

die in deze 1e invulling zijn geprojecteerd op het 

plangebied, zijn vervolgens vergeleken met de 

gewenste natuurdoeltypen en hectares uit het 

EHS programma. Hieruit komen verschillen naar 

voren. Die verschillen zijn besproken met de pro-

vincie, waarna de 1e EHS invulling op punten is 

bijgesteld.*) De invulling van de EHS voor variant 

2 en 3 is in deze stap gelijk gehouden;

5. 2e toets aan mhw. De maatregelen en de ge-

wenste natuurdoeltypen (verruwing) zijn vervol-

gens uitgewerkt tot op het niveau van hoogte-

lijnen (polygonen) en profielen. Uit de tweede 

toets aan mhw is gebleken dat met name het 

overjarig riet veel negatief effect heeft op de be-

oogde waterstandsdaling (verruwing). Er is bere-

kend dat bij overjarig riet de waterstandsdaling 

afneemt van 20,6 cm tot 9,4 cm. Dit heeft ertoe 

geleid dat het (overjarig) riet in de varianten is 

vervangen door natte ruigte. Met deze aanpas-

sing blijkt dat de aangegeven waterstandsdaling 

in de varianten definitief worden gehaald**).

6. invulling recreatie en stedelijke ontwikkeling. De 

(bijgestelde) basisstructuur en de invulling van 

de EHS zijn vervolgens gedifferentieerd uitge-

werkt voor variant 2 en 3. 

• Variant 2 bevat een basispakket voor recre-

atieve ontwikkeling. Hierin zijn geen rode 

functies toegevoegd en er is geen jachthaven 

opgenomen bij Vianen;

• Variant 3 biedt extra ruimtelijke kwaliteit in de 

vorm van een uitgebreider pakket aan recreatie-

voorzieningen en rode ontwikkeling. Het stads-

front langs de Lekboulevard bij Nieuwegein wordt 

aangevuld en vernieuwd, bij Vianen wordt de 

buitenstad afgerond (groene invulling), er wordt 

een jachthaven gerealiseerd en het pontje wordt 

rechtstreeks verbonden met Vreeswijk. En in de 

Ossenwaard wordt een recreatieve ontwikkeling 

voorgesteld die rekening houdt met en inspeelt 

op het natuurlijke en rustige karakter van dit ge-

bied, gecombineerd met beperkte  woningbouw. 

De stedelijke en recreatieve invullingen van vari-

ant 3 worden toegelicht in hoofdstuk 5. 

7. financiële doorrekening. De varianten zijn door-

gerekend op financiële consequenties. In de bij-

lage 4 zijn de resultaten van de berekeningen 

opgenomen.

 

 *) Op 9 juli en 1 september 2008 heeft overleg plaatsgevon-

den met de provincie Utrecht in hoeverre de plannen bij Vianen 

binnen de EHS passen. De conclusie was dat wanneer voor de 

EHS dezelfde natuurdoeltypen zijn geformuleerd als wat er bij 

de ‘Ruimte voor de Lek’ wordt nagestreefd, er in principe geen 

knelpunten zijn. Een andere dan de volgens de EHS gewenste 

omvang en begrenzing is mogelijk mits hiervor de onderbouwing 

wordt geleverd. Andere natuurdoeltypen dan in de EHS/ natuur-

gebiedsplannen zijn vermeld, zijn in principe alleen mogelijk als 

de veiligheidsdoelstelling in het geding is. Dit bleek het geval bij 

de natuurdoeltypen overjarig riet en natte, soortenrijke graslan-

den die zijn vervangen door natte ruigte en drogere graslanden, 

vanwege kans op kwel (Vianen) en negatief effect op de be-

oogde waterstandsdaling (riet/ teveel verruwing). Bij de nadere 

uitwerking dient er regelmatig contact te zijn met de provincie 

Utrecht ter controle of de plannen binnen de EHS passen.
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Natuurdoeltypen en hectare-
qouta EHS 
De ecologische hoofdstructuur is in de beide na-

tuurgebiedsplannen voor het plangebied verdeeld 

in natuurdoeltypen met bijbehorende hectaren. 

Binnen het gebied dat wordt begrensd in de na-

tuurgebiedsplannen zijn deelgebieden onderschei-

den. Aan de deelgebieden zijn Utrechtse Natuur-

doeltypen (UNAT’s) toegedeeld. Voor elke UNAT is 

bepaald hoeveel hectares daarvan zijn gewenst. 

Er zijn plus- en basispakketten opgenomen. Voor 

de invulling van de EHS is gebruik gemaakt van de 

pluspakketten.**) 

4.3 Ecologische Hoofdstructuur (EHS*)

potentie natuurdoeltypen in relatie tot bestaande maaiveldhoogten

potentie voor ontwikkeling van natuurdoeltypen in relatie tot waterstanden; rivierkilometer (rk) 947, na de stuw

In het EHS programma zijn de volgende natuur-

doeltypen voor het plangebied aangegeven:

• soortenrijke plas (code ri-3.02);

• natte ruigte (code ri-3.03n);

• nat soortenrijk grasland (code-3.04u);

• nat schraal grasland (code ri-3.04);

• (zeer) soortenrijk weidevogelgrasland (code ri-

3.04ke);

• droog soortenrijk grasland (codes ri-3.05d/ ri-

3.06);

• natuurbos (code ri-3.10).

In bijlage 2 zijn de natuurdoeltypen en hectare quo-

ta per deelgebied aangegeven.

*) het betreft hier de EHS zoals weergegeven in het 

structuurplan van de provincie Utrecht

**) Voor de invulling van de varianten 2 en 3 is gebruik 

gemaakt van de natuurdoeltypen en hectarequota van de 

natuurgebiedsplannen. Afstemming met de indeling van 

natuurdoeltypen volgens de NGP’s dient plaats te vinden 

in de nadere uitwerking van de voorkeursvariant. 
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Ecologische hoofdstructuur
De natuurdoeltypen uit het EHS programma en de ‘extra’ 

hectares nieuwe natuur (zie verder) zijn op kaart weerge-

geven als een samenhangende structuur. Er is rekening 

gehouden met de bestaande maaiveldhoogten en de ge-

noemde potenties voor natuurdoeltypen in het gebied, en 

met de wens om de landschappelijke kwaliteit in het ge-

bied te vergroten. De hoofdlijnen van het voorstel (variant 

2) zijn als volgt.

De basis voor de natte componenten van de EHS wordt 

gelegd door de geulen (soortenrijke plas) en natte ruigte. 

De hogere en drogere delen van de uiterwaarden zijn een 

aanknopingspunt voor het ontwikkelen van droge soort-

rijke graslanden. Die hogere delen bevinden zich vooral 

aan de randen bij de zomerkade en bij de winterdijk. De 

stroomschaduwen bieden mogelijkheden voor de ontwik-

keling van natuurbos. De bossen en parklandschappen 

(boomweiden met als ondergroei droge, soortenrijke gras-

landen) bij Nieuwegein en Vianen geven uitdrukking aan 

de wens om rivierbegeleidend oeverwalbos te ontwikkelen 

aan beide zijden van de rivier. De lagere delen van het 

plangebied vormen een logische plek om natte, soorten-

rijke graslanden te ontwikkelen.

Varianten en EHS (varianten 2 en 
3)
De invulling van de EHS natuurdoeltypen in de varianten 

2 en 3 sluit grotendeels aan bij het EHS programma en de 

hectareqouta. Er is volgens het EHS programma 261 ha 

bestaande en nieuwe natuur gewenst. De uitgangspositie 

van de varianten 2 en 3 sluit daarbij aan; circa 3 ha minder 

(meetfout).

Wel is er een duidelijk verschil in de verhouding tussen 

droge en natte natuurdoeltypen tussen EHS en varianten. 

Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de uiterwaarden over 

het algemeen vrij hoog liggen. Om de natte en vochtige 

natuurdoeltypen volgens de EHS te realiseren moet veel 

gegraven worden. In verband met de mogelijk optredende 

kwel, de wens om het bestaande reliëf zo veel mogelijk in 

stand te houden, en met het oog op de kosten is in een 

aantal deelgebieden op een aantal punten kwalitatief ge-

zien, afgeweken van het bestaande EHS programma. 

Bij de beschrijving van de deelgebieden zijn de verschillen 

met de EHS aangegeven.

In beide varianten wordt een oevergeul aangelegd en 

worden diverse getijdegeulen gegraven. Daarnaast wordt 

voorzien in recreatieve voorzieningen, en is in variant 3 

sprake van stedelijke ontwikkeling, de aanleg van een 

jachthaven en realisatie van meer recreatieve voorzie-

ningen.  Deze activiteiten tasten de waarden van de 

EHS aan. Voor het project zal de salderings-methode**) 

worden toegepast (Nota Ruimte, Spelregels EHS, Streek-

plan). Uitgangspunt is dat het EHS-saldo uiteindelijk po-

sitief is. Een eerste verkenning heeft uitgwezen dat een 

positief saldo bereikt kan worden, onder meer doordat 

elders in het projectgebied extra geïnvesteerd zal wor-

den in de realisatie van vervangende, nieuwe natuur. Bij 

verder uitwerking van het ontwerp zal steeds het EHS-

saldo gecontroleerd worden.

Nieuwe beheersvormen
Het beheer van de uiterwaarden moet gericht zijn op het 

langdurig handhaven van de afvoercapaciteit, het ont-

wikkelen van een hoogwaardig landschap én het realise-

ren van de natuurdoelen. Het is gewenst om dat beheer 

in grotere aaneengesloten eenheden te regelen.

Voor de meeste deelgebieden zal een nieuw beheer 

ontwikkeld moeten worden. Meestal betekent dat een 

transformatie van landbouw naar natuurbeheer door het 

Utrechts Landschap of Staatsbosbeheer. Integrale begra-

zing of andere vormen van natuurgericht beheer zullen 

daar sturend worden. Vooral in De Vianense  Uiterwaar-

den zal de landbouw mogelijk nog een dominerende rol 

kunnen vervullen. In weer andere deelgebieden, zoals 

de park- en recreatiegebieden, zal een stedelijk beheer 

bepalend worden. 

*) In de uitwerking van dit voorstel zal aangepast, ecologisch beheer 
een rol moeten spelen. Ook de formele status van die gronden is 
een onderwerp van nadere uitwerking en overleg met de beherende 
instanties.  

**) Bouwen in de uiterwaarden kan op 3 manieren worden geregeld:
1. Herbegrenzen
Dit principe zal niet worden toegepast, omdat het beleid van de Provin-
cie Utrecht hiervoor geen ruimte biedt.
2. Compenseren
Dit principe is niet aan de orde, omdat er geen sprake is van een aan-
toonbaar groot maatschappelijk belang.
3. Salderen
Dit principe kan wel worden toegepast. De redenering is als volgt: het 
te bebouwen gebied valt nog steeds binnen de EHS, echter met een 
ecologisch kwaliteitsverlies tot gevolg. Dit kwaliteitsverlies zal elders 
worden gecompenseerd in de vorm van extra kwaliteit, niet in de vorm 
van extra kwantiteit.  Tevens zal de bebouwing op een ecologisch 
verantwoorde manier moeten worden gerealiseerd.
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5. Deelgebieden

Binnen het plangebied Ruimte voor de Lek kunnen 

verschillende deelgebieden worden onderscheiden. 

In dit laatste hoofdstuk wordt per deelgebied een 

toelichting gegeven op de varianten 2 en 3. De toe-

lichting begint met een korte typering van de be-

staande kernkwaliteiten, om vervolgens in te gaan 

op de voorstellen gedaan voor natuur, recreatie en, 

indien van toepassing, de rode functies. 
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Bestaande Kwaliteiten
De Middelwaard wordt gekenmerkt door een open 

cultuurlandschap en kent bestaande ecologische 

waarde zoals waardevolle stroomdalgraslanden en 

de Kleine Lek met zijn moerassige vegetatie. Er be-

vinden zich twee grote zandwinplassen, die een re-

creatieve functie vervullen. In de meest westelijke 

zandwinplas bevindt zich een particuliere jachtha-

ven en in de directe nabijheid daarvan een camping. 

De andere plas bij de snelweg heeft een functie als 

dagrecreatieterrein. Door de Middelwaard loopt een 

wandelpad en het gebied wordt deels begraasd 

door grote grazers. 

5.1 Middelwaard (56 ha)

impressie Kleine Lek na vergraving en realisatie van de EHS

Variant 1  
In variant 1 zijn de bestaande natuur en de recrea-

tievoorzieningen gehandhaafd. De toegankelijkheid 

van de waard voor wandelaars wordt verbeterd 

door een informeel pad aan te leggen over de his-

torische zomerkade. Zo kan een ommetje worden 

gemaakt tussen de oud en nieuw Vianen.

Variant 2 en 3
Het inrichtingsvoorstel voor deze beide varianten 

is gelijk. Het ontwerp voorziet in herinrichting en 

verbreding van de Kleine Lek. Aan de noordoever 

van de geul en de westzijde van de zwemplas wordt  

natte ruigte ontwikkeld. De plas van de watersport-

vereniging heeft harde oevers. Mogelijk kunnen die 
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variant 1

variant 2

H
M

variant 3

bos

grasland

natte ruigte

water/ geul

wandelroute

struinroute

worden geslecht en omgevormd tot natuurvriende-

lijke oevers. Veldwaarneming lijkt hier te wijzen op 

vervuiling. Deze mogelijke vervuiling en aanvullen-

de inrichting kan in SNIP 3 worden opgepakt.

In het ontwerp is de bestaande natuur anders ver-

deeld.*) Het natte soortenrijke grasland tussen de 

beide plassen is deels geïnterpreteerd als droog 

soortenrijk grasland i.v.m. de hoge ligging van deze 

gronden. Vanwege de beperkte omvang en de aan-

wezigheid van opgaande beplanting en bos, is in de 

waard afgezien van het realiseren (zeer) soortenrijk 

weidevogelgrasland. Dit natuurdoeltype is in over-

leg met de provincie verruild voor nat soortenrijk 

grasland.

De recreatieve betekenis wordt in deze varianten 

vergroot door het aanleggen van een informeel 

wandelpad langs de zuidzijde van de Kleine Lek; 

tussen recreatieplas en rivier.  

*) 1. Indien onvoldoende oppervlakte (extra) natuur kan 
worden gevonden dan is het een optie om het studie-
gebied uit te breiden met de polder de Eendracht; de 
uiterwaard ten westen van de Middelwaard. De potenties 
zijn hier behoorlijk en er worden regelmatig gronden 
aangeboden waarvan bij de invulling van het natuurge-
biedsplan geen gebruik maken omdat ze niet begrensd 
zijn.  
 2. De natuurinvulling in de Middelwaard is afhankelijk 
van de mogelijkheden die de Kaderrichtlijn Water biedt. 
De ingrepen vinden alleen plaats als deze bekostigd 
kunnen worden vanuit het KRW budget van RWS Directie 
Oost Nederland. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat 
deze ingrepen pas na 2015 kunnen worden gerealiseerd, 
namelijk afhankelijk van de begrotingsplanning van 

genoemd budget. 

de Kleine Lek
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Kwaliteiten
De Bossenwaard bestaat uit een open cultuurland-

schap met plaatselijk wat bomen en struiken. De 

Bossenwaard is door de A2 opgedeeld in twee 

delen. Het oostelijke deel is ongeveer 20 ha en in 

gebruik als akkerbouwgebied.  Het heeft geen bij-

zondere (recreatieve) waarde voor de bewoners uit 

de directe omgeving. De aanwezige woonblokken 

langs de Lekboulevard hebben een weinig aantrek-

kelijke uitstraling naar de Lek.

In de gehele uiterwaard wordt ingezet op de ont-

wikkeling van nieuwe natuur. 

Variant 1  
In variant 1 is het bestaande landbouwkundig ge-

bruik gehandhaafd. De toegankelijkheid van de 

waard voor wandelaars wordt verbeterd door een 

5.2 Bossenwaard (50 ha)

impressie nieuw stadsfront Nieuwegein

huidige situatie Lekboulevard

informeel pad aan te leggen over de zomerkade. Zo 

ontstaat een wandelroute tussen de Lekboulevard 

en het gebied van de Hollandse IJssel bij IJssel-

stein.

Variant 2
Het ontwerp voor de Bossenwaard gaat uit van de 

aanleg van een getijdengeul. Aan de zuidoever van 

de geul en in het laag gelegen gebied bij de IJssel-

dam wordt natte ruigte ontwikkeld. Bosaanleg vindt 

plaats in de stroomschaduw van het dijklichaam 

van de A2. 

In het ontwerp voor het deelgebied is afgezien van 

het realiseren van nat schraal grasland. Vanwege 

de verrijking die ontstaat door de regelmatige over-



55

stromingen wordt die doelstelling niet realistisch in-

geschat. In overleg met de provincie Utrecht is het 

nat schraal grasland verruild voor nat soortenrijk 

grasland.

Ten opzichte van variant 1 wordt de recreatieve be-

tekenis in variant 2 vergroot door het aanleggen van 

een informeel pad langs de noordzijde van de geul.  

Variant 3
In deze variant wordt het gebied ingericht voor in-

tensievere vormen van recreatie, w. o. zwemmen. 

Hiermee  krijgen de uiterwaarden een functie voor 

de inwoners van Nieuwegein; als attractie en ver-

blijfsgebied, en als uitloopgebied richting de weste-

lijke Lekuiterwaarden en IJsselstein. Het gebied kan 

functioneren als een groene contramal binnen het 

verstedelijkte gebied rondom Utrecht. Daarnaast 

biedt de recreatieve versterking de mogelijkheid voor 

het opwaarderen van de bestaande jachthaven.

De rivierverruimende maatregelen met een taakstel-

ling van max. 20 cm maken mogelijk dat ook extra 

ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd in de vorm 

van rode (woon)functies. Dit sluit aan bij de ambitie 

van de gemeente Nieuwegein om dit deel van de 

gemeente een kwaliteitsimpuls te geven. De heront-

wikkeling van de Lekboulevard bij Nieuwegein door 

middel van woningbouw biedt de kans dit gebied een 

meer stedelijke uitstraling te geven en de ruimtelijke 

kwaliteit te vergoten. 

Opties woningbouw*)
De wijze waarop het gebied wordt ingericht kan zo-

wel qua vormgeving en oriëntatie als qua program-

ma verschillen. Voor de keuze van het voorkeur-

salternatief zijn 3 ‘rode’ subvarianten ontwikkeld. 

In alle  varianten wordt uitgegaan van de realisatie 

van minimaal 200 woningen:

H
M

variant 1

variant 2

variant 3

*) zie kader pagina 70

bos

grasland

natte ruigte

strand

water/ geul

uitkijkpunt

wandelroute

woningbouw

struinroute
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Uiterwaardwonen 
In deze variant worden de uiterwaarden zoveel mo-

gelijk in stand gehouden. Een aantal opvallende ap-

partementengebouwen wordt loodrecht, maar los 

geplaatst aan een verbrede Lekboulevard. De ver-

brede dijk biedt een mogelijkheid om het parkeren 

daarin onder te brengen. Tussen de nieuwbouw en 

de bestaande bebouwing wordt een laan voorge-

steld. Voordeel van deze oplossing is dat zichtlijnen 

worden open gehouden waardoor de huidige bewo-

ners zicht houden op het winterbed. Mogelijk biedt 

de variant een handvat om ook snel aan de gang te 

gaan met herstructurering van de bestaande, geda-

teerde bebouwing langs de Lekboulevard. 



57

PLANGEBIED

verbrede dijk
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Parkwonen
In deze variant sluit het park aan op de bestaande 

park- en bosstructuur. In deze variant wordt de dijk 

verder uitgebouwd en wordt wonen gecombineerd 

met parkaanleg. Ook hier wordt het parkeren in 

een verbrede ‘superdijk’ opgelost. De toename van 

de ruimtelijke kwaliteit in het uiterwaardlandschap 

is onmiskenbaar. Het nieuwe parkwoonlandschap 

vormt ook een kwalitatieve aanvulling op het woon-

milieu aan de Lekboulevard. Ook vanuit Vianen ge-

zien is dit een interessante optie. Als nadeel kan 

worden gezien dat het nieuwe woonlandschap het 

onbelemmerde zicht op de uiterwaarden belem-

mert. De variant laat zich vanzelfsprekend combi-

neren met een stadsstrand. 

referentie parkwonen
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PLANGEBIED

verbrede dijk
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Waterfront
Een nieuw stadsfront is de meest stedelijke uitwer-

king van de rode varianten. Dit stedelijke front is 

minder massaal dan het huidige front en sluit er in 

schaal goed op aan. Deze variant kan goed wor-

den gecombineerd met een vernieuwde jachthaven 

en met nieuwe openbare ruimte waaraan gewoond 

kan worden. Ook hier wordt parkeren zo veel mo-

gelijk ondergronds opgelost (verbrede dijk). Het 

stadsfront kan goed worden gecombineerd met een 

stadsstrand en een recreatieve boulevard.

 

referentie waterfront en strand
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PLANGEBIED

verbrede dijk
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Kwaliteiten
De Vianense uiterwaarden zijn in gebruik als grasland. Mijnsheerenwaard is het 

gedeelte direct ten oosten van de A2. De Pontswaard beslaat de uiterwaarden 

aan weerszijden van het Merwedekanaal. Aan de westkant gaat het om een 

klein reliëfrijk stukje van de Pontwaard met restanten van stroomgeulen en 

oeverwallen. Aan de oostkant betreft het een vlakke bekade uiterwaard aan 

weerszijden van de A27. Dit deel kent weinig natuurwaarden. Bij de monding 

van het Merwedekanaal ligt een grote zuiveringsinstallatie, die ruimtelijk zeer 

aanwezig is. 

De centrale as van de historische kern van Vianen loopt buitendijks door tot 

aan de huidige rand van de vaargeul. Direct buitendijks, op de grens tussen 

Mijnsheerenwaard en Pontswaard ligt de cultuurhistorisch unieke en belang-

wekkende buitenstad van Vianen. De belevingswaarde van dit element laat te 

wensen over. De achterkanten van de bebouwing zijn rommelig. Door het ont-

breken van een duidelijke begrenzing doet de rand verwaarloosd aan. Op een 

terp in de Pontswaard ligt een historische boerderij de Pontshoeve.

Variant 1  
In variant 1 is een beperkte uiterwaardvergraving opgenomen. De landbouw 

blijft gehandhaafd. De toegankelijkheid van de waard voor wandelaars wordt 

verbeterd door een informeel pad aan te leggen over de zomerkade, met en-

kele doorsteken vanaf de winterdijk. Zo ontstaat een wandelroute tussen het 

centrum en het stuw- en sluiscomplex Hagestein, en de bij de dijk gelegen 

vistrap.

Variant 2
Variant 2 biedt de mogelijkheid de EHS te realiseren. De vertaling van het EHS 

programma en de confrontatie met de topografie en de rivierkundige toets 

heeft ertoe geleid ertoe dat het aanvankelijk geplande overjarige rietland gro-

tendeels is vervangen door natte ruigte.

De redenen zijn dat er bij overjarig riet veel moet worden afgegraven en hier-

door de kans op kwel in het oostelijk deel van Vianen sterk toeneemt, hetgeen 

als ongewenst wordt beschouwd. Een ander deel van het overjarige riet is ge-

substitueerd in nat en droog soortenrijk grasland.*) Dit is ruimtelijk vertaald in 

een gradiënt vanaf de bandijk naar de uiterwaardvergraving in de vorm van een 

oevergeul en de rivier. Aan de dijkzijde is een zone in de stroomschaduw van 

de A27 voorzien van een boomweide met als onderbegroeiing droog soortenrijk 

grasland. Hier ontstaat een parkachtig landschap waardoor het contrast wordt 

gerealiseerd tussen de open uiterwaarden en groene randen. Ook ontstaat hier-

door een mooi uitloopgebied voor de bewoners. Het opgaande groen in de 

vorm van een boomweide sluit aan bij de wens om oeverwalbos ter weerszijden 

van de Lek te realiseren én het onderscheid tussen oud en nieuw Vianen te ver-

5.3 De Vianense Uiterwaarden (110 ha)

opties nieuwe jachthaven: geïntegreerd in eiland (Pontshoeve) of in voormalige historische haven van Vianen
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5.3 De Vianense Uiterwaarden (110 ha)

sterken. In het uiterwaardgebied aan de zuidzijde van de stuw 

bij Hagestein, is vanwege de gewenste samenhang en de hoge 

ligging van de uiterwaarden aangemerkt als droog soortenrijk 

grasland; in plaats van nat soortenrijk grasland. 

Een bijzondere ingreep in deze variant is het opnieuw beleef-

baar maken van de oude haven van Vianen.  

Variant 3
De huidige uiterwaarden van de Lek ten noorden van Vianen 

hebben een monofunctioneel karakter en bieden beperkte mo-

gelijkheden voor gebruik als uitloop- en recreatiegebied. Door 

een relatief dichte maaswijdte van de ontsluiting ervan met pa-

den en de aanleg van een enkele voorziening kan dit gebruik 

worden vergroot. De combinatie van een natuurlijkere inrich-

ting en recreatieve ontsluiting biedt meerwaarde voor Vianen. 

Kleinschalige strandrecreatie, wandelpaden, de oude boerderij 

als horecagelegenheid completeren het beeld. 

De variant biedt ruimte voor een nieuwe jachthaven (met name 

voor passanten) waarbij zich twee opties voordoen: 

• een jachthaven in combinatie met een nieuw te vormen 

eiland ter plaatse van de Pontshoeve. Deze recreatieve ont-

wikkeling kan worden gecombineerd met een nieuwe route 

en halteplaats voor het veerpontje. Voordeel van deze optie 

is dat het stadfront van de buitenstad (beschermd stads-

gezicht) niet wordt verstoord door plezierschepen, masten 

enz. NB: in de uitwerking zijn twee varianten mogelijk: 1) 

een haven die wordt geïntegreerd in het eiland en 2) een 

haven aan een dam tussen eiland en uiterwaard;

• een jachthaven ter plaatse van de oude haven. Dit heeft 

mogelijk nadelige invloed op het beschermde stadsgezicht.

Indien mogelijk wordt er ook ruimte gereserveerd voor een 

kleine parkeerhaven voor vakantietrailers en een molen. Dit 

onder voorbehoud. Vanwege de mogelijke conflictsituatie 

die ontstaat met de EHS is extra natuur nodig. Deze extra 

natuur zal gevonden moeten worden naast de al nodige 

extra natuur voor de Lekboulevard (zie Bossenwaard).

H
M

variant 1

variant 2

variant 3

*) In bepaalde delen van het gebied komen stroomdalgraslan-

den voor die de provincie belangrijk vindt om te behouden en 

goed te beheren. In de uitwerking van de plannen zal hier de 

nodige aandacht aan worden gegeven.

grasland

parklandschap

natte ruigte

strand

water/ 
zomerbedverbreding

wandelroute

brug

strandvoorziening

parkeergelegenheid

jachthaven

struinroute
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Kwaliteiten
 ‘t Waalse Waard is een open cultuurlandschap met 

voornamelijk landbouw en enkele natuurelemen-

ten. Het gebied wordt doorsneden door de A27. 

Het gebied vormt een markante plek door de na-

bijheid van de Beatrixsluizen in het Lekkanaal. De 

vele schepen die vanuit de Lek het kanaal indraaien 

vormen een bijzonder  schouwspel. Het gebied ten 

westen van de snelweg maakt deel uit van de EHS. 

Aan de oostzijde ligt een geïsoleerde, vrij diepe 

zandwinplas. De plas en de direct aanliggende de-

len van de waard worden intensief gebruikt door 

ganzen.

Variant 1  
In variant 1 zijn de bestaande natuur en de land-

bouwfunctie gehandhaafd. Er worden verder geen 

inrichtingsmaatregelen getroffen.

5.4 ‘t Waalse Waard (55 ha)

‘t Waalse Plas

Variant 2 en 3  
In deze beide varianten is de samenhang in de 

waard verbeterd door de aanleg van een getij-

dengeul (mhw meestromend). Hierdoor wordt ook 

meer differentiatie gerealiseerd. Er worden gebie-

den aangekocht en ingericht voor natuurontwik-

keling. De ingrepen zijn nodig om de taakstelling 

van 20 cm te halen in verband met de natuurvrien-

delijke inrichting van de uiterwaardvergraving. De 

EHS wordt uitgebreid door extra natuur in het witte 

gebied (natuurgebiedsplan) te realiseren. De plas 

wordt verondiept en samen met de geul ontwik-

keld tot soortenrijke plas. De relatief hoog gelegen 

gronden bieden een goede uitgangspositie voor het 

ontwikkelen van droge soortenrijke graslanden. In 

de stroomschaduw van de A27 wordt natuurbos 

ontwikkeld. 

Voor de bezoeker wordt een uitzichtplek ingericht, 

met in de directe nabijheid een kleine parkeer-

voorziening. De toegankelijkheid van de waard 

voor wandelaars wordt verbeterd door een infor-

meel pad (struinroute; variant 2) of, gecombineerd 

met een wandelpad (variant 3) aan te leggen dat 

‘t Waalse Waard verbindt met het recreatieterrein 

Tull ’t Waal.  
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variant 1

variant 2

variant 3

bos/natuurbos

natte ruigte

water/ geul

wandelroute

parkeergelegenheid

struinroute
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Kwaliteiten
De Ossenwaard, een afsnijding van de westelijk ge-

legen restanten van de uiterwaard, is gesitueerd bij 

het opvallende stuwcomplex Hagestein in een voor-

malige meanderbocht van de Lek. Deze meander 

wordt alleen nog bij hoge afvoeren doorstroomd. Bij 

lage afvoeren wordt het water door de stuw en de 

sluis aan de andere zijde van het eiland afgevoerd.

Het eiland Ossenwaard is met een dam verbonden 

met het vasteland. Op dit moment zijn er enkele 

woningen op de Osssenwaard aanwezig, evenals 

een oude, vervallen steenfabriek met bijbehorende 

schuren. De schuren zijn nu in gebruik als caravan-

stalling.  De steenfabriek is rond 1900 gebouwd en 

momenteel buiten werking. Aan de oostzijde grenst 

het stuweiland aan een recreatiegebied. Daartussen 

ligt een aantal woonschepen in de oude rivierarm. 

Hiervoor geldt een uitsterfbeleid. Eiland en rivierarm 

bieden een wat verwaarloosde aanblik.

5.5   Ossenwaard (23 ha)

referentie woningen op terpen

impressie toekomstig recreatief gebruik bij de steenfabriek

Variant 1 
In variant 1 zijn de bestaande functies op het eiland 

gehandhaafd. Er worden geen inrichtingsmaatrege-

len getroffen voor de natuur- en recreatiefunctie. 

In kader van RvdR worden de kade naar het eiland 

verlaagd en de zomerkade in de Honswijkerwaar-

den verwijderd.

Variant 2  
In variant 2 wordt het bestaande terrein toege-

voegd aan de EHS (een klein verlaagd deel maakt 

daar al deel van uit). De hoog liggende delen van 

het terrein bieden kansen voor de ontwikkeling van 

droge soortenrijke graslanden. De oevers worden in 

deze variant geschikt gemaakt als groeiplaats voor 

natte ruigte. De steenfabriek blijft staan en ontwik-

kelt zich tot ruïne. In kader van RvdR worden in 

variant 2 en 3, evenals in variant 1 de kade naar het 

eiland verlaagd en de zomerkade in de Honswijker-

waarden verwijderd.

Variant 3
De Ossenwaard is een unieke plek in het rivieren-

landschap. De herinrichting van het eiland ten be-

hoeve van recreatie kan een extra impuls zijn voor 

het gebied. De aanleg van een (fiets- en wandel)

verbinding in de vorm van een bootbrug bij de stuw 

biedt extra recreatieve mogelijkheden voor weers-

zijden van de Lek. Op de terpen kan geclusterde, 

permanente bebouwing ter ondersteuning van de 

recreatiefunctie worden geplaatst. Bescheiden wo-

ningbouw op de Ossenwaard biedt de kans om een 

interessant woonmilieu toe te voegen aan dit deel 

van de regio. Het biedt tevens de mogelijkheid tot 

een herinrichting van het eiland en het verbeteren 

van de bestaande infrastructuur. Toevoeging van 

(40-60) woningen kan tevens een impuls geven 

aan de voorzieningen in de omliggende dorpen 

(Schalkwijk, Tull & ‘t Waal). De overige delen van 

het eiland krijgen een natuur- en recreatieve be-

stemming.
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variant 2

variant 3

variant 1

grasland

natte ruigte

strand

terp

parkeergelegenheid

jachthaven

vaarroute fluisterboot
(met aanlegplaats)

wandelroute

struinroute

In de steenfabriek kan een culturele voorziening 

(bijvoorbeeld watermuseum/ expositiegebouw voor 

kunstenaars; te combineren met ontwikkelingen in 

de omgeving als fort Honswijk) worden gevestigd. 

Deze geeft het eiland een bijzondere identiteit. Een 

kleine (natuur)camping en een hotel (met beschei-

den accommodatie voor kleine congressen, sympo-

sia e.d.) en twee jachthaventjes, één voor de bewo-

ners en een ander voor passanten, uitzichtpunten 

en wandelvoorzieningen completeren het geheel. 

De dode rivierarmen bieden goede mogelijkheden 

voor water- en oeverrecreatie. 

Dit concept wordt met het oog op de te nemen 

SNIP 3-beslissing verder uitgewerkt en onderzocht 

op haalbaarheid. 

H
M

camping

(schip)brug

woonbebouwing

restaurant

hotel

museum

uitkijkpunt
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Kwaliteiten
Ten westen van Fort Honswijk liggen de Honswijker-

waarden. In de Honswijkerwaarden wordt momen-

teel recreatieplas ’t Waal gegraven. Het zuidelijke 

deel van de Honswijkerwaarden wordt momenteel 

ten dele agrarisch gebruikt en ten dele als natuur-

gebied (in beheer bij Staatsbosbeheer).

Variant 1
In variant 1 worden vanuit het RvdR programma 

geen inrichtingsmaatregelen getroffen in deze 

waarden.

5.6   Honswijkerwaarden (120 ha)

recreatieplas ‘t Waal in aanleg

Variant 2 en 3
De Honswijkerwaarden zijn toegevoegd aan de 

EHS als extra natuur. Langs de zomerdijk liggen 

uitstekende mogelijkheden om, onder permanente 

invloed van het stuwpeil, moeras te ontwikkelen. 

Op de hogere delen liggen kansen voor het herstel 

en behoud van stroomdalgraslanden en uiterwaard-

graslanden.

In het ontwerp voor deze waarden is het bestaande 

ontwerp voor de plas, op punten aangepast. De 

oevers aan de langszijden van de plas zijn meer 

gestroomlijnd en er is een grotere afstand in acht 

genomen van de oeverwallen in verband met de 

stroomdalgraslanden die hier worden aangetrof-

fen. De plas is aan de zuidzijde vergroot. Via een 

geleidelijk oplopend onderwatertalud wordt een 

gradiënt ontwikkeld van nat naar droog. Aan de ge-

hele west- en zuidzijde van de plas wordt moeras 

ontwikkeld.*)

Het gebied draagt belangrijk bij aan de taakstelling 

voor mhw verlaging. Daarvoor worden de zomerka-

den verwijderd. 

*) Het verder vergraven van de plas mag niet ten koste 

gaan van de hier aanwezige waardevolle droge graslan-

den. In de uitwerking wordt hier rekening mee gehou-

den.
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variant 2

variant 1

variant 3grasland

natte ruigte

strand

water/ plas

parkeergelegenheid

strandvoorziening

jachthaven

visplek

wandelroute

struinroute
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*) Mogelijke belemmeringen voor woningbouw
Er zijn verschillende, mogelijke belemmeringen voor woningbouw. De belangrijkste zijn:

1. Voor woningbouw bij Nieuwegein
● geluid; geluidscontouren van de snelweg A2;

● water; de Beleidslijn Grote Rivieren gaat ervan uit dat bouwen in de uiterwaarden in principe niet wordt 

toegestaan. Onder voorwaarden worden mogelijkheden geboden voor wonen, werken en recreëren in het 

rivierbed. Deze voorwaarden hebben betrekking op de afvoercapaciteit van de rivier ter plaatse: nieuwe 

activiteiten mogen de afvoer niet hinderen en geen belemmering vormen voor toekomstige verruiming van 

het rivierbed. Er dient dus in alle gevallen te worden aangetoond hoe de voorgestane ontwikkeling zich tot 

deze eisen uit de beleidslijn verhouden;

● plasbrandaandachtsgebied; in de concepttekst over het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen gelden ui-

terwaarden in hun geheel als plasbrandaandachtsgebied. Dit wil zeggen dat er aandacht moet zijn voor 

het risico dat een bijvoorbeeld door lekkage ontstane plas brandbare vloeistof op de rivier tot verbranding 

komt. In plasbrandaandachtsgebieden wordt niet of met terughoudendheid gebouwd (concept tekst Ba-

sisnet). De eerste 25 meter van de uiterwaarden vanaf de oever gerekend worden aangemerkt als plas-

brandaandachtsgebied. 

 Bij de onderzochte opties vindt de bebouwing verder dan genoemde 25 m. van de rivieroever plaats en is 

er dus geen sprake van een plasbrandaandachtsgebied. 

● luchtkwaliteit; ten aanzien van de vervuiling door de A2 is het van belang op te merken dat Rijkswaterstaat 

in het kader van het nationale samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) ervoor zal zorgen dat de 

luchtkwaliteit nabij de rijkswegen aan de normen voldoet. Het NSL zal naar verwachting in het voorjaar 

van 2009 definitief worden. Dat betekent dat de luchtkwaliteit in het plangebied aan de normen zal gaan 

voldoen (voor zover dat nu niet al het geval is). Concreet betekent dit, dat er in formele zin geen sprake zal 

zijn van hinder als gevolg van luchtverontreiniging in het gebied. 

2. Voor woningbouw op het Stuweiland
● veiligheid en bereikbaarheid; belangrijk aandachtspunt bij aanvullende woningbouw op het stuweiland 

vormt de ontsluiting in geval van calamiteiten voor hulpdiensten. De noodzakelijke verlaging van de dam 

zorgt ervoor dat het eiland per auto gemiddeld maximaal vijf dagen per jaar onbereikbaar is. Hiervoor is 

een aanvullende maatregel nodig in de vorm van een brugverbinding. Deze is voorzien over de stuw.

● verkeersdruk; toevoeging van woningen leidt tot enige toename op het wegennet ten noorden van het 

stuweiland. De bestaande wegen kunnen deze toename echter aan. 

● water. Idem als bij woningbouw Nieuwegein

● plasbrandaandachtsgebied; De eerste 25 meter van het eiland vanaf de oever gerekend worden aange-

merkt als plasbrandaandachtsgebied. 

 In de verkende opties is ermee rekening gehouden dat bebouwing verder dan genoemde 25 meter van de 

rivieroever plaatsvindt en is er dus geen sprake van een plasbrandaandachtsgebied.
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  Bijlagen



72

I Rivierkundige aspecten

Karakteristiek van de getijde-
rivier Lek
In onderstaande figuur wordt de getijslag beneden 

de stuw van Hagestein weergegeven. De getijslag 

beneden de stuw van Hagestein wordt sterk beïn-

vloed door de rivierafvoer. Indien er weinig rivieraf-

voer is, is de getijslag groot en ligt hij in de hoogte-

zone van 0,5 m –NAP tot 1 m +NAP. Bij een hogere 

rivierafvoer neemt de getijslag af en komt hij hoger 

te liggen.

Naast de rivierafvoer zijn ook afwijkende waterstan-

den op zee van invloed op de hoogteligging van de 

getijslag. Bij harde oostenwinden zal de getijslag 

lager liggen en bij harde westenwinden juist hoger.

Verschillen in hydrodynamiek
De meeste uiterwaarden in het plangebied worden 

relatief weinig overstroomd vanwege de hoge ka-

des en/of een hoge ligging. De Vianense Uiterwaar-

den stromen zelfs bij extreem hoge afvoeren niet 

mee. Hier liggen kansen voor zeer effectieve rivier-

verruiming. Vergroten van doorstroming en natuur 

gaan hier goed samen. Er worden geen waardevolle 

riviermorfologische vormen door aangetast, zoals 

rivierduinen of oeverwallen. 

Effect stuwpeil
In de Honswijkerwaarden zijn ook zonder vergra-

vingen grote delen onder invloed van de rivier te 

brengen.

getijslag op de Lek beneden Hagestein onder invloed van de 

rivierafvoer, berekend op basis van gegevens Rijkwaterstaat 

(2007)

waterstanden in het plangebied

844 MHW 16.000

752 1 / 50 jr
8,0 ∆ MHW = 255 cm = 10 cm/km

te
in

691 1 / 10 jr

752 1 / 50 jr

7 0

H
ag

es
t

663
7,0

540 5 dg/jr

592 1 / 2 jr
562

6,0 593

487 10 dg/jr

g j

4885,0

410 25 dg/jr
3784,0

315 180 dg/jr

378

327

4,0

g j

292 300 dg/jr296
260

3,0

260

2,0

154  (gem. hoogtij)

106 (gem 1992-2001)1 0 106 (gem. 1992 2001)

57    (gem. laagtij)

1,0

950 945955 940 935 930



73

Verschillen in doorstroomca-
paciteit
Uit stroomverdeling en verschillen in verval bij 

hoogwater blijken grote verschillen in afvoerca-

paciteit per deeltraject. Het gemiddelde verval bij 

maatgevende afvoer is 10,45 cm/km. Het kaartje 

m.b.t. de stroomsnelheden laat zien waar de knel-

punten en stroomluwten zitten. Bij de knelpunten 

zijn de stroomsnelheden hoog (rood gekleurd) en 

in de stroomluwten zijn de stroomsnelheden laag 

(donkerblauw). 

Maatvoering nevengeulen 
langs de Lek
Langs de getijdenlek zijn nu verschillende eenzijdig 

aangesloten geulen aanwezig, die alle globaal de-

zelfde maatvoering hebben. 

De verhouding tussen oeverwal en nevengeul is 

ongeveer 2/3 tegen 1/3, waarbij de oeverwal di-

rect langs de rivier ligt en de nevengeul onderlangs 

de dijk. Deze nevengeulen zijn vaak al langere tijd 

aanwezig en dus qua maatvoering in evenwicht met 

de rivier. De nevengeulen worden gekenmerkt door 

een relatief geleidelijk oplopend talud aan de kant 

van de oeverwal en een steil talud aan de kant van 

de waterkering. Afhankelijk van de plek in de rivier 

zou dit ook andersom kunnen zijn (uitschurende 

kant steil, binnenbocht flauw). 

 

obstakels en knelpunten stroomverdeling bij mhw

verschillen in doorstroomcapaciteit

Stroomverdelingen tijdens MHW (3)Stroomverdelingen tijdens MHW (3)
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Achtergrond 
In het project Ruimte voor de Lek is een aantal 

ruimtelijke inrichtingsvarianten voor de rivierver-

ruiming bij Vianen hydraulisch doorgerekend met 

het waterbewegingsmodel Waqua. In deze memo 

worden ten behoeve van de SNIP2a procedure de 

resultaten van drie varianten besproken:

• variant 1: beperkte zomerbedverbreding + 

maatregelen stuweiland Hagestein + maatrege-

len uiterwaard Honswijkerwaard 

• variant 2: maximale zomerbedverbreding + 

maatregelen stuweiland Hagestein + maatrege-

len uiterwaard Honswijkerwaard + maatregelen 

ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

• variant 3: maximale zomerbedverbreding + 

maatregelen stuweiland Hagestein + maatrege-

len uiterwaard Honswijkerwaard + maatregelen 

ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit + ex-

tra invulling functie wonen op water & recreatie

Schematisaties
Als referentiesituatie in het waterbewegingmodel 

is de toelevering van de PKB, versie 3.4, gebruikt. 

Hierin zijn via het databaseprogramma Baseline de 

rivierverruimende maatregelen verwerkt volgens het 

officiële protocol. Als definitie van de maatregelen 

zijn de eerder gedefinieerde bouwstenen en toele-

veringen van DN Urbland gebruikt. Plankaarten van 

de drie varianten staan beschreven en geïllustreerd 

in Provincie Utrecht & DN Urbland (2008).

Variant 1
Voor variant 1 (pagina 43 van Provincie Utrecht 

& DN Urbland, 2008) is de “minimale” zomerbed-

verbreding doorgerekend. De verbreding is gelijk 

aan de eerder doorgerekende verbreding, zoals 

gerapporteerd in de bestuurlijke notitie (Provincie 

Utrecht, 23 april 2008). De verbreding is afgeslo-

ten van de hoofdgeul met een geleidedam met een 

hoogte van 2 m +NAP, en de verbreding heeft een 

diepte van –5 m +NAP. Een verschil met de eerdere 

doorgerekende situatie is dat er bij de door HKV 

doorgerekende variant 1 een talud is toegepast, 

waarbij de winterbedhoogte onder een talud van 

~1:2 verloopt richting het verdiepte deel (in de eer-

dere berekening gerapporteerd in de bestuurlijke 

notitie was dit een “bak” waarbij de verdieping is 

geschematiseerd met een “sprong” in het profiel). 

De zomerbedverbreding heeft de ruwheidshoogte 

van een nevengeul (code 54, Nikuradse k = 0.20 

m). De boerderij ten westen van het Merwedeka-

naal is op een eiland komen te liggen. Vanwege de 

beperkte verbreding van het zomerbed is in deze 

variant geen geleidingsdam opgenomen.

Tevens zijn voor variant 1 enige aanpassingen ge-

maakt bij het stuweiland Hagestein. De toegangs-

dam naar het stuweiland is verlaagd naar 3,5 m + 

NAP (vanaf de bandijk). Verder zijn de zomerkades 

in de Honswijkerwaard verwijderd. Ook is de plas, 

die momenteel wordt gegraven in de Honswijker-

waard, in de schematisatie verwerkt. De aanleg van 

de plas is onderdeel van de autonome ontwikkeling 

van het gebied.

Variant 2
In variant 2 (pagina 45 van Provincie Utrecht & DN 

Urbland, 2008) is een maximale zomerbedverbre-

ding toegepast. Over een afstand van ruim 2,5 km 

wordt de rivier met 100 m verbreed. Deze verbre-

ding is iets anders gepositioneerd dan in de bereke-

ning die ten grondslag lag aan variant 2 uit de be-

stuurlijke notitie (Provincie Utrecht, 23 april 2008). 

Reden hiervoor is de verbreding aan de instroom-

zijde beter aan te laten sluiten op de hoofdgeul en 

de bestaande kades. De zomerbedverbreding krijgt 

conform variant 1 de ruwheidscode van een ne-

vengeul, een diepte van –5 m + NAP en een talud 

van ~1:2. Het ‘nieuwe’ deel van het zomerbed is 

van het oorspronkelijke zomerbed gescheiden door 

middel van een geleidedam in de rivier. Deze dam 

heeft dezelfde hoogte als de kribben langs de ri-

vier (circa 2,0 m+NAP). De zomerkades zijn verlegd 

en behouden de oorspronkelijke hoogte van 5 m + 

NAP. De boerderij ten westen van het Merwedeka-

naal is op een eiland komen te liggen. 

In deze variant is de plas in uiterwaard Honswij-

kerwaard is vergroot ten opzichte van de plas die 

onderdeel vormt van de autonome ontwikkeling 

(zie variant 1). Een deel van de plas komt op –22 

m + NAP te liggen, en een deel op –5 m + NAP. In 

de uiterwaard Honswijkerwaard en het stuweiland 

Hagestein zijn dezelfde rivierverruimende maatre-

gelen toegepast als in variant 1. 

Naast bovengenoemde aanpassingen zijn op di-

verse locaties over het gehele traject oude geulen 

hersteld of nieuwe geulen welke aantakken op de 

hoofdgeul gerealiseerd. Dit is gedaan op basis van 

door DN Urbland toegeleverde profielen (zie pa-

gina 89-107 van Provincie Utrecht & DN Urbland, 

2008). 

Langs de zomerbedverbreding in de Vianense uiter-

waarden, de geulen in de Waalse Waard, de Bos-

sewaard, de Middelwaard en de Pontwaard en rond 

de plas in de Honswijkerwaard zijn zones aange-

bracht met vegetatietype natte ruigte (homogeen). 

Daarnaast is in een aantal uiterwaarden langs de 

Lek zones met bos aangebracht in het model. Om 

de nieuwe natuur en vegetatie te realiseren is een 

aantal aanpassing in de bodemhoogtes doorgevoerd 

(zowel lokale verdiepingen als verondiepingen). 

Variant 3
Variant 3 is grotendeels gelijk aan variant 2. Bij va-

riant 3 (pagina 46/47 van Provincie Utrecht & DN 

Urbland, 2008) is een extra invulling gegeven aan 

de functies wonen op water & recreatie. Dit betreft 

de aanleg van twee hoogwatervrije terreinen in 

stromingsluwe delen van de uiterwaarden (tegen 

de A27 aan de noordzijde van de Lek en het stuwei-

land Hagestein) en een jachthaven ten oosten van 

de boerderij die behouden blijft binnen de zomer-

bedverbreding.

Geleidedammen langs de zomerbedverbreding
Voorafgaand aan het onderzoek voor het SNIP2A-

besluit, heeft HKV (2008) de invloed van de zomer-

bedverbreding op de bevaarbaarheid en het onder-

houdsbaggerwerk (ten behoeve van scheepvaart en 

hoogwaterbescherming) in kaart gebracht. Uit de 

studie van HKV blijkt dat zonder specifieke maatre-

gelen de rivier ernstig verzandt en dat de bevaar-

baarheid van de rivier voor de beroepsvaart ernstig 

wordt belemmerd. 

hydraulische effecten ruimtelijke varianten
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Door het ‘nieuwe’ deel van het zomerbed van het 

oorspronkelijke zomerbed af te scheiden door mid-

del van geleidedammen in de rivier kunnen deze 

effecten in voldoende mate worden beperkt. Ope-

ningen in de geleidedam ten behoeve van de recre-

atievaart zijn toegestaan, mits de opening zodanig 

wordt vormgeven dat het nieuwe deel van het zo-

merbed geen extra water trekt. Het baggerwerk ten 

behoeve van beroepsscheepvaart kan worden ge-

reduceerd tot orde 1000 m3/s. Dit werk kan in een 

week worden uitgevoerd, waardoor de scheepvaart 

nauwelijks wordt gehinderd.

De aanzanding in de zomerbedverbreding achter de 

geleidedam vraagt nog om een optimalisatieslag. 

De aanzanding is aanzienlijk en is vermoedelijk 

overschat met het gebruikte modelinstrumenta-

rium. Doordat de aanzanding zeer lokaal optreedt, 

kan door middel van de aanleg van een zandvang, 

het neergeslagen sediment weggebaggerd worden 

en geëxploiteerd worden voor commerciële doelein-

den. Deze vervolgstap is geen onderdeel van het 

SNIP2A-traject. 

Hydraulische effecten
Figuur 1 geeft het hydraulisch effect voor de drie 

varianten ten opzichte van de referentiesituatie bij 

maatgevend hoogwater.

De tabel geeft een overzicht van de behaalde wa-

terstandreductie ter plaatse van een aantal rivier-

kilometers.

De officiële hydraulische taakstelling vanuit de PDR 

bedraagt op dit traject minimaal 6 cm en maximaal 

20 cm ter hoogte van rivierkilometer 945. 

Variant 1 uit de bestuurlijke notitie (Provincie 

Utrecht, 23 april 2008) resulteerde in een water-

standseffect van orde 10 cm. Het waterstandseffect 

van de uitgewerkte variant 1 is iets groter. Dit komt 

doordat bij variant 1 ook rekening is gehouden met 

de aanleg van de plas in de Honswijkerwaard (zon-

der hier verruwing te laten plaatsvinden). Uit eerde-

re berekeningen is gebleken dat de extra bergende 

capaciteit van deze plas de waterstand ter plaatse 

van rkm 945 met ongeveer 2 cm verlaagt. Dit houdt 

in dat het netto effect van variant 1 zonder plas 

gelijk is aan 9 à 10 cm en dus overeenkomt met de 

resultaten uit de bestuurlijke notitie. 

In variant 2 en 3 resulteerde in de bestuurlijke noti-

tie in een waterstandsdaling van 20 cm. Na uitwer-

king van het begrip ruimtelijke kwaliteit blijft het 

waterstandseffect gelijk aan 20 cm. In deze vari-

anten is rekening gehouden met de aanleg van de 

plas in de Honswijkerwaard, die 2 extra cm ople-

vert. Deze 2 cm gaat echter verloren door de extra 

verruwing die in de ruimtelijke uitwerking van de 

varianten is toegevoegd. Door de extra maatrege-

len voor wonen en recreëren gaat slechts 0,3 cm 

van het waterstandseffect verloren.

Referenties
Van Vuren, S. & Barneveld, H. (2008), Morfologi-

sche effectenstudie Ruimte voor de Lek bij Via-

nen. Rapport Pr1503.10. HKV Lijn in water. 

Provincie Utrecht & DN Urbland (2008). Ruimte voor 

de Lek. Varianten studie. Concept rapport.

Provincie Utrecht (28 april 2008). Bestuurlijke noti-

tie Stuurgroep Ruimte voor de Lek. Zomerbed-

verbreding: 3 varianten – Inhoudelijke en finan-

ciële uitwerking. Vergadering van 23 mei 2008.

Waterstandreductie 3 varianten
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955 0.01 0.05 0.05
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945 -11.63 -20.42 -20.14
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935 -6.50 -11.27 -11.12 
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885 -0.07 -0.12 -0.12 

figuur 1: waterstand reductie voor de drie ruimtelijke varianten
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bij	berekeningen	gebruikte	profielen
variant 2 Bijlage A : Profielen variant 2 (1/4)
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Profielen variant 2 (2/4)

Profiel 10 Stuweiland Hagestijn (2)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Afstand (m)
B

od
em

ho
og

te
 (m

 +
 N

A
P)

variant 2
referentie

Profiel 2 Waalse Plas

-6

-4

-2

0

2

4

0 100 200 300 400

Afstand (m)

B
od

em
ho

og
te

 (m
 +

 N
A

P)

variant 2
referentie

Profiel 2b Waalse Waard

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Afstand (m)

B
od

em
ho

og
te

 (m
 +

 N
A

P)

variant 2
referentie

Profielen variant 2 (2/4)

Profiel 10 Stuweiland Hagestijn (2)

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Afstand (m)
B

od
em

ho
og

te
 (m

 +
 N

A
P)

variant 2
referentie

Profiel 2 Waalse Plas

-6

-4

-2

0

2

4

0 100 200 300 400

Afstand (m)

B
od

em
ho

og
te

 (m
 +

 N
A

P)

variant 2
referentie

Profiel 2b Waalse Waard

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Afstand (m)

B
od

em
ho

og
te

 (m
 +

 N
A

P)

variant 2
referentie

Profielen variant 2 (3/4)
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Profielen variant 2 (4/4)
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bij	berekeningen	gebruikte	profielen
variant 1

Profielen variant 1

Profielen variant 3
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bij	berekeningen	gebruikte	profielen
variant 3

Profielen variant 1

Profielen variant 3
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II Ecologische aspecten

1 Huidige natuurwaarden

Slaapplaats ganzen
De dode Lekarmen bij Hagestein werden in de peri-

ode 1985-1994 gebruikt als slaapplaats door kleine 

zwanen en door kolganzen (Koffijberg et al. 1997). 

De laatste jaren wordt dit gebied ook als slaapplaats 

gebruikt door brandganzen en grauwe ganzen. Vo-

gels uit de Steenwaard en de Goilbedingerwaard, 

direct benedenstrooms van Culemborg, vertrekken 

in de schemering richting Hagestein (eigen waar-

nemingen).

Bossenwaard-west
Deze uiterwaard is veel belangrijker voor vogels 

dan de overige Nieuwegeinse uiterwaarden, omdat 

deze uiterwaard enkele zeer laag gelegen grasland 

percelen kent. Deze lopen bij hoge rivierstanden 

veel eerder onder dan de andere uiterwaarden in 

Nieuwegein. Ook bij aanhoudende regenval staan 

de lage plekken vaak plas-dras. Hier verblijven vaak 

tientallen pleisteren kolganzen en kleine zwanen en 

soms honderden smienten, kuifeenden, tafeleen-

den en meerkoeten. In zachte winters zijn hier tot 

januari soms duizenden kieviten aanwezig, oplo-

pend tot 10.000-15.000  bij plas-dras situaties. Van 

half februari tot half maart zijn opnieuw duizenden 

kieviten aanwezig (Abel et al. 1999).

Bossenwaard-oost
Hier maken kleinere aantallen vogels van gebruik 

dan van de Bossenwaard-west. Dit hangt samen 

met de flats direct grenzend aan het gebied. Het 

aantal weidevogels is hierdoor terug gelopen. Ook 

de omvorming tot maïsveld is hier wellicht debet 

aan. Door het graven van een nevengeul zouden de 

ornithologische waarden weer kunnen toenemen 

(Abels et al. 1999). 

‘t Waalse Waard
De uiterwaarden zijn merendeels te hoog om aan-

trekkelijk te zijn voor watervogels en steltlopers. In 

de winter grazen hier bij hoge waterstanden soms 

tropen kolganzen een meerkoeten en in het voor-

jaar pleisteren re enkele tientallen scholeksters. De 

plas ten oosten van de A27 is belangrijk voor gan-

zen, waaronder kolganzen.Het gebied kan aantrek-

kelijker worden voor vogels door de hoogste delen 

te verlagen (Abel et al. 1999).

Pontswaard
Het westelijke deel bevat nog stroomdalgraslanden 

(Gedeputeerde Staten 2005).

Mijnsheerenwaard
Deze uiterwaard bevat een waardevol stroomdal-

grasland (Gedeputeerde Staten 2005).

Middelwaard
Romd de centrale zandwinplas bevinden zich waar-

devolle stroomdalvegetaties. Daarnaast is het ge-

bied rijk aan broedvogels, In het westen zijn gebie-

den van belang voor weidevogels (Gedeputeerde 

Staten 2005).

2 Ecologische Hoofdstructuur

Achtergrond
‘t Waalse Waard, de Bossenwaard, De Vianense 

Uiterwaarden, de Pontswaard, grote delen van de 

Middelwaard (uitgezonderd het gebied direct ten 

oosten, ten zuiden en ten oosten van de plas met 

de jachthaven en het recreatiedeel van de zwem-

plas) en een klein deel van de Ossenwaard zijn 

onderdeel van de EHS. De Middelwaard en Ossen-

waard zijn bestaande natuur en de overige gebie-

den zijn nieuwe en jonge natuur. Er zijn ecologische 

verbindingszones van de Honswijkerwaarden naar 

‘t Waalse Waard, van ‘t Waalse Waard langs het 

Lekkanaal in noordelijke richting en van het Lek-

kanaal naar de Bossenwaard.

Het EHS-beschermingsregime is opgebouwd uit 

verschillende elementen:

• ‘Nee-tenzij’-regime en compensatiebeginsel;

• Herbegrenzen EHS;

• EHS-saldobenadering.

‘Nee-tenzij’ regime
Het ‘nee-tenzij’regime geldt voor het behoud en de 

ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waar-

den van de EHS. Hierbij moet uitgegaan worden 

van de actuele en potentiële waarden van de EHS. 

Voor de potentiële waarden moet uitgegaan wor-

den van de nagestreefde natuurdoelen verwoord in 

de natuurgebiedsplannen.

Een project kan alleen doorgaan als er geen reële 

alternatieven mogelijk zijn en er sprake is van rede-

nen van groot openbaar belang. Negatieve effecten 

moeten gemitigeerd worden. Bij overblijvende ne-

gatieve effecten is compensatie de laatste stap om 

optredende schade te herstellen,

Herbegrenzen EHS
• herbegrenzen EHS om andere dan ecologische 

redenen. Er vindt slechts een beperkte aantas-

ting (kleinschalige uitzonderingsgevallen) plaats 

van de kenmerken en waarden en de samen-
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hang van de EHS. Door de herbegrenzing vindt 

een versterking van de EHS plaats door het op-

lossen van knelpunten en/of een kwaliteitsver-

betering.

• herbegrenzen om ecologische redenen. Bedoeld 

om de samenhang te verbeteren of de EHS 

duurzaam in te passen. Alleen op basis ecolo-

gische motieven en niet op basis ruimtelijke in-

grepen.

EHS-saldobenadering
Indien er sprake is van een combinatie van plannen, 

projecten of handelingen kan de saldo-benadering 

te worden toegepast. Het gaat om complexe pro-

cessen met meerdere belangen en waarbij meer-

dere functies betrokken zijn. Vanuit het streekplan 

wordt dan een aantal eisen gesteld. Er bestaat een 

onderlinge samenhang tussen de plannen, projec-

ten en handelingen en dit wordt binnen één ruim-

telijke visie gepresenteerd. Voor de EHS wordt een 

kwaliteitsslag gemaakt, waarbij de oppervlakte na-

tuur minimaal gelijk blijft dan wel toeneemt en/of er 

treedt binnen de ruimtelijke visie vergroting van het 

areaal EHS op, ter compensatie van het gebied dat 

door projecten of handelingen verloren is gegaan: 

onder voorwaarde dat daarmee tevens een beter 

functionerende EHS ontstaat. Over de gebiedsvisie 

en de toepassing van de saldobenadering op basis 

van deze gebiedsvisie moet overeenstemming met 

het rijk i.c. provincie bestaan.

Gewenste natuurdoeltypen
Het grootste deel van de EHS binnen het plange-

bied betreft ‘nieuwe natuur’. Ook voor nieuwe na-

tuur binnen de EHS is al globaal ingevuld hoe deze 

natuur eruit moet zien: er zijn hectares natuurdoel-

typen toegekend. 

‘t Waalse Waard
Deze uiterwaard biedt mogelijkheden voor stroom-

dalgrasland. In de stroomluwte zijn mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van ooibos (Gedeputeerde 

Staten 2001).

Hectarequota Uiterwaarden Waalse Waard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Categorie UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 13 ha ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 1 
 ri-3.05  Droog soortenrijk 

grasland 
(half)natuurlijk 
grasland 

10 

 ri-3.10 Bos Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Bossenwaard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 52 ha ri-3.01 Soortenrijke plas Plas en Ven 6 
 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 11 
 ri-3.04  Nat schraalgrasland (half)natuurlijk 

grasland 
19 

 ri-305 v Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

9

 ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

5

 ri-3.10 n Natuurbos (Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Vianen (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Uiterwaarden Vianen     
Nieuwe natuur 115 
ha 

ri-3.02 Soortenrijke plas Plas en Ven 25 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 50 
 ri-3.04 u Nat soortenrijk grasland (half)natuurlijk 

grasland 
25 

 ri-305 d / 
ri-3.06 

Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

15 

     
Stroomdalgrasland
A2

    

Nieuwe natuur 8 ha ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Middelwaard (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 4 ha ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

4

     
Bestaande natuur 52 
ha 

ri-3.02 a Soortenrijke plas Plas en Ven 1 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 10 
 ri-3.04 u 

ri-305 v/d
Nat/droog soortenrijk 
gras- 
land 

(half)natuurlijk 
grasland 

33 

 ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Uiterwaarden Waalse Waard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Categorie UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 13 ha ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 1 
 ri-3.05  Droog soortenrijk 

grasland 
(half)natuurlijk 
grasland 

10 

 ri-3.10 Bos Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Bossenwaard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 52 ha ri-3.01 Soortenrijke plas Plas en Ven 6 
 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 11 
 ri-3.04  Nat schraalgrasland (half)natuurlijk 

grasland 
19 

 ri-305 v Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

9

 ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

5

 ri-3.10 n Natuurbos (Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Vianen (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Uiterwaarden Vianen     
Nieuwe natuur 115 
ha 

ri-3.02 Soortenrijke plas Plas en Ven 25 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 50 
 ri-3.04 u Nat soortenrijk grasland (half)natuurlijk 

grasland 
25 

 ri-305 d / 
ri-3.06 

Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

15 

     
Stroomdalgrasland
A2

    

Nieuwe natuur 8 ha ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Middelwaard (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 4 ha ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

4

     
Bestaande natuur 52 
ha 

ri-3.02 a Soortenrijke plas Plas en Ven 1 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 10 
 ri-3.04 u 

ri-305 v/d
Nat/droog soortenrijk 
gras- 
land 

(half)natuurlijk 
grasland 

33 

 ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Bossenwaard
In dit uiterwaardgebied zijn goede mogelijkheden 

voor het realiseren van een getijdengeul. Langs 

de dijk zijn mogelijkheden voor moerasontwikke-

ling. In de stroomschaduw van jachthaven en A2 

is ruimte voor ooibosontwikkeling (Gedeputeerde 

Staten 2001).
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Uiterwaarden bij Vianen (De Vianense Uiterwaarden, Pontswaard)
Gestreefd wordt naar het uitgraven van voormalige rivierarmen, met name in het westelijke deel van de 

Pontswaard, en de aanleg van geulen. Aansluitend daaraan worden pioniermilieus, moerasjes, vochtig en nat 

grasland en, in de luwte van de brug bij de A27 en bij de rioolwaterzuivering, ooibos en struweel ontwikkeld. 

De strook tussen de zomerkade en de Lek is begrensd als nieuw natuurgebied. Naast ontwikkeling van stroom-

dalgraslanden kan via deze zone uitwisseling van plant- en diersoorten tussen de uiterwaarden bij Vianen en 

de Middelwaard ten westen van de A2 plaatsvinden. Ten oosten van de A2 is een waardevol stroomdalgrasland 

aanwezig. De natuurwaarden hier dienen behouden en verder ontwikkeld te worden (Gedeputeerde Staten 

2005).

Middelwaard
Rond de zandwinplas ligt een waardevol stroomdalgraslandcomplex. Het gebied is rijk aan broedvogels. Aan 

de westkant van het gebied zijn delen aangekocht als compensatie voor zandwinning. Omdat het om compen-

satie gaat zijn deze gronden niet als nieuwe maar als bestaande natuur  opgenomen in het gebiedsplan. Deze 

gronden en enkele direct aansluitende gronden zijn als nieuwe natuur begrensd en zijn met name van belang 

voor weidevogels (Gedeputeerde Staten 2005).

Hectarequota Uiterwaarden Waalse Waard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Categorie UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 13 ha ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 1 
 ri-3.05  Droog soortenrijk 

grasland 
(half)natuurlijk 
grasland 

10 

 ri-3.10 Bos Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Bossenwaard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 52 ha ri-3.01 Soortenrijke plas Plas en Ven 6 
 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 11 
 ri-3.04  Nat schraalgrasland (half)natuurlijk 

grasland 
19 

 ri-305 v Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

9

 ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

5

 ri-3.10 n Natuurbos (Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Vianen (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Uiterwaarden Vianen     
Nieuwe natuur 115 
ha 

ri-3.02 Soortenrijke plas Plas en Ven 25 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 50 
 ri-3.04 u Nat soortenrijk grasland (half)natuurlijk 

grasland 
25 

 ri-305 d / 
ri-3.06 

Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

15 

     
Stroomdalgrasland
A2

    

Nieuwe natuur 8 ha ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Middelwaard (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 4 ha ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

4

     
Bestaande natuur 52 
ha 

ri-3.02 a Soortenrijke plas Plas en Ven 1 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 10 
 ri-3.04 u 

ri-305 v/d
Nat/droog soortenrijk 
gras- 
land 

(half)natuurlijk 
grasland 

33 

 ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Uiterwaarden Waalse Waard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Categorie UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 13 ha ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 1 
 ri-3.05  Droog soortenrijk 

grasland 
(half)natuurlijk 
grasland 

10 

 ri-3.10 Bos Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Bossenwaard (Gedeputeerde Staten 2001) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 52 ha ri-3.01 Soortenrijke plas Plas en Ven 6 
 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 11 
 ri-3.04  Nat schraalgrasland (half)natuurlijk 

grasland 
19 

 ri-305 v Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

9

 ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

5

 ri-3.10 n Natuurbos (Bos 2 

Hectarequota Uiterwaarden Vianen (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Uiterwaarden Vianen     
Nieuwe natuur 115 
ha 

ri-3.02 Soortenrijke plas Plas en Ven 25 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 50 
 ri-3.04 u Nat soortenrijk grasland (half)natuurlijk 

grasland 
25 

 ri-305 d / 
ri-3.06 

Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

15 

     
Stroomdalgrasland
A2

    

Nieuwe natuur 8 ha ri-305 d  Droog soortenrijk 
grasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8

Hectarequota Middelwaard (Gedeputeerde Staten 2005) 

Gebiedsnaam UNAT-
code 

SN 2000 
pluspakket 

SN 2000 
basispakket 

Oppervlakte 
(ha) 

Nieuwe natuur 4 ha ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

4

     
Bestaande natuur 52 
ha 

ri-3.02 a Soortenrijke plas Plas en Ven 1 

 ri-3.03 n Overjarig rietland Moeras 10 
 ri-3.04 u 

ri-305 v/d
Nat/droog soortenrijk 
gras- 
land 

(half)natuurlijk 
grasland 

33 

 ri-3.04 ke (Zeer) soortenrijk 
weide- 
vogelgrasland 

(half)natuurlijk 
grasland 

8
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Profielen
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profiel	Middelwaard
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profiel	Bossenwaard
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profiel	Honswijkerwaard
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Jan Willem Vrolijk  (provincie Utrecht)

Jaap de Pater   (provincie Utrecht)

Marieke Creemer   (gemeente Houten)
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