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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft Syncera opdracht gegeven voor bet uitvoeren van
een verkenning in de uiterwaard de 'Crobsche Waard' bij Haaften. De Crobsche Waard is
een natuurgebied gelegen in de uiterwaard van de Waal ten westen van Haaften in de gemeente Neerijnen. Rijkswaterstaat is waterkwaliteitsbeheerder van de Crobsche Waard.
In het recente verleden was binnen de Crobsche Waard een waterpartij aangewezen als
zwemlocatie, het Crobse Gat. Echter is de zwemwaterfunctie verloren gegaan door het
regelmatig optreden van algenbloei en botulisme.
Algenbloei is ten aanzien van verschillende gebruiksfuncties een ongewenste situatie, met
name bij de functie zwemwater. Cm deze ongewenste situatie te verhelpen heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland het verzoek tot verkenning van de Crobsche Waard uitgezet.

1.2

Doelstelling

De functie zwemwater stelt scherpere eisen aan de waterkwaliteit dan de meeste andere
functies. De verkenning heeft tot doel bij de verschillende belanghebbenden na te gaan of
de aanwezigheid van zwemwater binnen de Crobsche Waard nog gewenst is. Daarnaast
zal in beeld worden gebracht welke wensen bestaan ten aanzien van gebiedsontwikkeling
binnen de Crobsche Waard.
Vervolgens zal, in relatie tot het bovenstaande, een passende oplossing worden voorgesteld voor het tegengaan van de algenbloei.
Tenslotte is inzicht gewenst in de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Met behulp
van een PRI-raming zullen de financiele consequenties van de maatregelen in beeld worden
gebracht.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is een gebiedsbeschrijving van de Crobsche Waard opgenomen. Hoofdstuk 3 gaat in op de probleemstelling van de waterkwaliteit. De maatschappelijke wensen
met betrekking tot de gebiedsontwikkeling zijn in hoofdstuk 4 beschreven. Ook is in dit
hoofdstuk een oplossingsvoorstel beschreven ten aanzien van het tegengaan van de algenbloei. Vervolgens is in hoofdstuk 5 een PRI-raming gemaakt van het voorstel. Tenslotte
worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Algemeen

De Crobsche Waard (78 ha) is een vrij brede uiterwaard ten westen van Haaften op de
rechteroever van de Waal. De uiterwaard wordt gedomineerd door een aantal grote plassen
die een groot deel van het oppervlak beslaan. Dit zijn voornamelijk diepe zandwinplassen
en ondiepe kleiputten. Naast veel open water, bestaat de uiterwaard tevens uit struweel,
zachthoutooibos en natuurlijk beheerd grasland. In het centrale deel van het gebied, vrijwel
geheel omsloten door de plassen, ligt een steenfabriek (zie figuur 1).
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Figuur 1: Topografische kaart van de Crobsche Waard.

2.2

Ontstaansgeschiedenis

Als onderdeel van het rivierengebied is de Crobsche Waard ontstaan door afzettingen van
de rivier. Na verloop van tijd heeft de zandafzetting plaats gemaakt voor klei-afzetting.
In de Crobsche Waard worden al vanaf de 18e eeuw bakstenen gefabriceerd. Klei en zand
zijn namelijk de grondstoffen voor bakstenen. Vooral in het oosten van de uiterwaard (toen
Krabsche Waard) bevonden zich rond 1900 enkele kleiputten. In de 20B eeuw zijn naast
deze kleiputten diepe putten ontstaan door zandwinning. Nadat gestopt is met de afgravingen is in de loop der tijd een fraai natuurgebied ontstaan. Vooral rondom de oude klei-
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putten is het land bebost geraakt. Deze grond ward eerst gebruikt voor akkerbouw. Door
de tijd been heeft de waard altijd een groot oppervlak met opgaande begroeiing gekend.
Het oorspronkelijke bos was gesitueerd langs de rivieroever en de nevengeulen (bron 6).
Het land direct naast de Waal wordt nu als grasland gebruikt doordat deze bossages verdwenen zijn.

2.3

Waterhuishouding

De Crobsche Waard bevat een aantal grote en kleine plassen. De plas, gelegen ten zuidwesten van de steenfabriek staat in open verbinding met de Waal (zie figuur 1). In deze
zuidwestelijke plas wordt tot op heden nog steeds zand gewonnen (zie foto 1) en varen
binnenvaartschepen af en aan naar de steenfabriek.
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Foto 1: Zandwinning.

Foto 2: Natuurlijke oeverdoorbraak.

De afzonderlijk gelegen plas ten zuidoosten van de steenfabriek buiten de zomerkade (zie
figuur 1), staat tevens in verbinding met de Waal. Deze verbinding is ontstaan als gevolg
van een natuurlijke oeverdoorbraak van de rivier de Waal in 2006 (zie foto 2).
De plassen gelegen ten noorden van de lijn van de steenfabriek (zie figuur 1), zijn niet allemaal met elkaar verbonden. In het midden van de Crobsche Waard is in het verleden een
kade aangelegd die als golfbreker fungeert. De verbinding tussen een aantal kleine plassen
en de grootste plas is door de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SNBL) aangebracht, doormiddel van buizen (zie foto 3), ter bestrijding van botulisme (bron 5).
De zwemplas is aan de noordzijde door een watergang verbonden met de grootste plas.
Uitwisseling tussen de wateren gelegen ten noorden van de steenfabriek enerzijds en de
wateren gelegen ten zuiden van de steenfabriek anderzijds, is niet mogelijk omdat hier
geen verbinding is.

Opgestelri door Syncera B.V.
ISdecember /!006. Definitiof

pogina 4

b-- %

Ji ^

■■

.
-

.. s
I

:

.

•

4

»

Foto 3: Doorstromingsbuizen.

Foto 4: De grote plas binnen de Crobsche Waard.

In de grootste plas (zie foto 4) ten noorden van de steenfabriek is voorheen zand gewonnen. Hierbij werd gebruik gemaakt van persleidingen waar een mengsel van zand en water
over de kade (gelegen in het verlengde ten westen van de steenfabriek) in een schip werd
gepompt. Vervolgens werd water het gebied in gepompt om het peil in stand te houden.
Na de stopzetting van alle werkzaamheden in het noordelijke gedeelte is de waterstand
afhankelijk geworden van de Waal. Zonder open verbindingen reageert het peil van de
Crobsche Waard op de waterstand in de Waal. Aangenomen wordt, dat dit normaliter veroorzaakt wordt door grondwaterstromingen. In een hoogwatersituatie loopt het water over
de zomerkade been de uiterwaard in.

2.4

Natuurwaarde

Het grootste gedeelte binnen de Crobsche Waard heeft een natuurfunctie. De SBNL is eigenaar (zie bijlage 2) geworden van een groot gebied waar zij een beheer uitvoeren dat
heeft geresulteerd in een soortenrijk ecosysteem. Het zachthoutooibos, ten westen van de
zwemplas en ijsbaan, bevat veel wilgen, populieren en elzen. Binnen de Crobsche Waard
groeit onder andere Liesgras, veel munt, gras en grote kattenstaart.
In de Crobsche Waard komen verschillende steltlopers en moeras- en watervogels voor
zoals de Slobeend, Wilde eend, Rakeend en Wintertaling Ibron 1). Tevens de Grotto, Watersnip, Tureluur, Oeverloper, Witgat, Foot en Meerkoet. Het gebied biedt huisvesting aan
ongeveer 150 paar Aalscholvers, ruim 400 paar Grauwe ganzen en een tiental paar Blauwe
reigers. Binnen de Crobsche Waard mien per seizoen ongeveer 2.000 ganzen. Daarnaast
komen in het gebied de Lepelaar en Grote Zilverreiger langs om te foerageren. Ondanks de
vele vogels die in het gebied voorkomen, zijn ook amfibieen te vinden in het gebied.
De Crobsche Waard bestaat uit een afwisseling van plassen, moerasbossen en vochtige
landbouwgronden. Enkele graslanden langs de Crob (transportroute van en naar de steenfabriek) kunnen van grote waarde worden. De graslanden worden begrazen om ruimte te
bieden voor zeldzamere vegetatiesoorten.
Langs de Waal is een deel afgezet voor publiek. Hier worden tevens bijzondere insectenwaarnemingen gedaan.
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In het water zwemmen onder andere baarzen, karpers en brasems. Volgens sportvissers
vormt de aalscholverkolonie een knelpunt voor de visstand. De Aalscholvers (die elk zo'n
driehonderd gram vis per dag kunnen eten) drijven de vissen naar het ondiepe gedeelte
waarna ze de vis eenvoudig kunnen vangen. De sportvissers geven aan dat alleen grote
vissoorten goed gedijen. Tijdens het veldbezoek op 12 oktober 2006 zijn echter wel kleine
baarsjes waargenomen.

2.5

Functie en gebruik

Het grootste deel van de Crobsche Waard heeft een natuurfunctie en die wordt met name
door de SBIML beheerd. Het natuurgebied, gelegen ten noorden van de Crob, is niet toegankelijk voor publiek. De Crob is de transportroute van en naar de steenfabriek, alsmede
voor het plaatselijke verkeer. Aan de Crob, ter hoogte van het hoogste punt van de transportroute, ligt een klein huisje dat periodiek wordt gebruikt door jagers. Binnen de waard
wordt, in overleg met SBNL, gejaagd op ganzen.
De steenfabriek is centraal gelegen in de Crobsche Waard en heeft een industriefunctie.
De steenfabriek heeft haar niet in gebruik zijnde gronden in beheer gegeven bij de SBNL.
Een klein deel in het noorden van de Crobsche Waard zijn landbouwgronden en deze zijn
eigendom van particulieren of Bureau Beheer Landbouwgronden zoals is aangegeven op de
eigendomskaart opgenomen in bijlage 2. Tevens zijn een aantal perceeltjes in eigendom
van Staatsbosbeheer of Waterschap Rivierenland.
De zwemplas heeft tot 2005 een zwemwaterfunctie gehad. De zwemwatervoorzieningen,
zoals prullenbakken, zijn verwijderd en de parkeerplaats wordt niet meer onderhouden. Dit
is gedaan om recreatie te ontmoedigen. Echter wordt nog wel gevist vanaf de Steiger (zie
foto 5), gelegen in het noorden van de zwemplas.
Daarnaast is nog een gebouwtje aanwezig waar schaatsers in de winterrnaanden terecht
kunnen wanneer de ijsbaan open is. Dit heeft een recreatiefunctie maar is buiten het
schaatsseizoen niet in gebruik.

I LZ!

Foto 5: De steiger is gelegen aan de noordzijde van de zwemplas (zie onder blauwe pijl).
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Verder is, rond de afzonderlijk gelegen plas ten zuidoosten van de steenfabriek buiten de
zomerkade, een wandelroute aanwezig. Dit deel heeft een recreatieve functie. Echter strekt
deze route zich niet geheel rondom de plas. Een deel is afgezet en tevens door de natuurlijke oeverdoorbraak niet toegankelijk. Hier is echter tijdens het veldbezoek wel afval aangetroffen.
Daarnaast is tijdens het veldbezoek gebleken dat de Crobsche Waard in het westen ook
toegankelijk is. Vanaf de Waalbandijk loopt een pad naar benenden, waar zich aan het einde een hoge poort bevindt. De heer Van Mourik van de steenfabriek, gaf tijdens het interview aan dat deze in verband met vernieling niet altijd gesioten is.
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Waterkwaliteit

3.1

Waterkwaliteit zwemplas

Binnen de Crobsche Waard treedt regelmatig algenbloei op. Dit algenprobleem is uitgewerkt en geanalyseerd in de Evaluatie zwemplassen. Uit deze evaluatie blijkt dat bet Crobsche gat (zoals de zwemplas wordt genoemd), bij monitoring van de waterkwaliteit in
2003, niet voldeed op de parameters doorzicht, kleur, geur en zuurgraad, volgens de imperatieve Nederlandse en Europese normen. De aanwezigheid van algen werd tweemaal
waargenomen (begin augustus en begin September 2003). In 2003 voldeden het doorzicht
en het maximale zuurstofpercentage een aantal maal niet aan de Europese streefwaarden.
Daarnaast voldeed het totale aantal bacterien van de coligroep niet aan de streefwaarden
(bron 3). Tevens bleek uit de evaluatie dat het Crobsche gat in 2004 wat betreft de parameter doorzicht niet aan de imperatieve Nederlandse en Europese normen voldeed. In 2004
voldeden het doorzicht en het minimale zuurstofpercentage meerdere malen niet aan de
Europese streefwaarden (bron 4). Tijdens het veldbezoek op 1 2 oktober 2006 zijn
blauwalgen aangetroffen in de noordoostelijke hoek van de grootste plas en de zuidoostelijke hoek van de zwemplas.
Intermezzo
De coligroep is echter erg heterogeen en beval bacterien die specifiek van faecaie origine zijn (Escherichia colij,
bacterien die zowe! in faeces als in het milieu Iplantenresten, bodern, nutrientrijk (drinkjwater) voor kunnen komen (bi/voorbeeld Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii) en zelfs bacterien die niet voorkomen in faeces,
maar zich we! kunnen vermeerderen in nutrientrijk (drinklwater (bijvoorbeeld Serratia fonticola, Rhanella aquatica),
Dit betekent dat, ondanks dat bacterien van de coligroep niet altijd gekoppeld zijn aan een faecaie verontreiniging,
bun aanwezigheid in alle geval/en een aanwijzing is voor een vanuit hygienisch oogpunt ongewenste situatie.
Blauwalgen of blauwwieren is een orde van bacterien die net als planten door fotosynthese zich van energie voorzien. Het chlorofyl is echter eenvoudiger van vorrv dan bij de planten, De naam blauwalg is misleidend omdat de
blauwalgen noch tot de algen noch de wieren behoren maar een aparte groep vormen. De officiele naam voor
deze groep is cyanobaclerien, afgeleid van de kleur cyaan (blauwgroen) omdat de blauwe kleurstof fycocyanine
deze groep kenmerkt. Blauwalgen hebben een eenvoudiger bouw dan algen.

3.2

Bronnen van verontreiniging

Eutrofiering is een verrijking van waterlopen en rivieren met voedingsstoffen. Deze verrijking wordt doorgaans versterkt door menselijke activiteiten, zoals de landbouw (vermesting). Na een tijd worden onder andere plassen en watergangen voedselrijker als gevolg
van een toename in voedingsstoffen. Eutrofiering wordt voornamelijk veroorzaakt door een
toename in nitraten en fosfaten, en dit heeft een negatief effect op het waterleven. Door
de verrijking van het water met voedingsstoffen groeien waterplanten zoals algen sterk.
Het gevolg hiervan is dat minder licht minder diep in het water door kan dringen en sommige anaerobische (niet zuurstofverbruikende) bacterien meer actief worden. Hierdoor kunnen sommige vissen en andere organismen niet meer blijven (even.
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Bronnen die de algenbloei binnen de Crobsche Waard kunnen veroorzaken zijn:
1.

aalscholvers uitwerpselen,

2.

ruiende ganzen,

3.

hoogwater aanvoer,

4.

landbouw,

5.

afgevallen blad afkomstig uit het omringende zachthoutooibos.

Ad 1 Het algenbloei probleem binnen de Crobsche Waard wordt met name veroorzaakt
door de grote van de aalscholverkolonie die aanwezig is (foto 6 en bron 5).

Foto 6: De aalscholverkolonie is gelegen op de kleine "eilandjes".
Ad 2 Daarnaast is in het verleden binnen de Crobsche Waard botulisme opgetreden. De
SBNL geeft aan dat dit voornamelijk door de ongeveer 2.000 ruiende ganzen, die ieder seizoen binnen de Crobsche Waard neerstrijken, veroorzaakt wordt. Deze ganzen
trekken zich terug in de kleinere plassen binnen de waard en door hun uitwerpsels,
kadavers en het mien treed botulisme op (bron 5).
Intermezzo
Botulisme is een vergiftiging door het vergif botu/ine waaraan vooral watervogels en vrssert sterven. Echter zijn er 7 versclv'llende typen botulisme waaronder enkele die gevaarlijk zijn voor de mens.
De bacterie Clostridium botulinum, die botulisme veroorzaakt kan zich elleen onder bepaalde omstandig
heden snel vermenigvuldigen:
in een eiwitrijk zuurstofarm milieu Idode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen);
in water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm).
Niet de bacterie zelf veroorzaakt de symptomen, maar het door die bacterie afgescheiden toxine (botuline). Dit veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van spier naar zenuw.

Ad 3 Het hoog water voedt de Crobsche Waard met nutrienten die zich in de Waal bevinden (bron 5).
Ad 4 In het noorden van de Crobsche Waard wordt nog landbouw bedreven wat tevens
een geringe bijdrage kan hebben in de eutrofiering en daarmee de algenbloei.
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Ad 5 In de kleinere plassen binnen de Crobsche Waard bevindt zich vaak bladafval afkomstig van bet omringende zachthoutooibos. Het afbraakproces van deze blaadjes door
bacterien kost veel zuurstof waardoor deze niet meer lokaal in de plassen zelf beschikbaar is voor andere processen, Echter zitten deze kleinere plassen in de lente
vol met vis, soorten als brazem en karper. Deze komen vanuit de grote plas en schie
ten kuit in de lente.

3.3

Probleem omschrijving / actuele risico's

Het waterpeil in de Waal is onder normale omstandigheden lager dan het waterpeil in de
Crobsche Waard. De waard wordt daardoor alleen gevoed bij hoogwater. Het voeding bij
hoogwater en neerslag zijn de enige bronnen van "schoon" water in de zwemplas.
Aalscholvers alsmede ruiende ganzen zorgen voor bemesting van het water. Zij kunnen de
algenbloei en het botulisme stimuleren of veroorzaken.
Tevens is in het verleden, voor het laatst in 2005 (bron 5), binnen de Crobsche Waard botulisme opgetreden. Dit komt met name in de ondiepe kleiputten voor, die eigendom zijn
van de steenfabriek.
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4

Gebiedsontwikkeling

4.1

Wensen belanghebbenden

Om een beeld te krijgen van de belangen die spelen binnen de Crobsche Waard en de wensen in het veriengde van die belangen, zijn een aantal interviews afgenomen.
De onderstaande belanghebbenden zijn in het kader van de verkenning gei'nterviewd.
De gemeente Neerijnen; de Crobsche Waard ligt binnen de gemeentegrenzen van Neerijnen.
De provincie Gelderland; bevoegd gezag ten aanzien van zwemwateren.
De Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL); deels eigenaar van de gronden
en beheerder van de Crobsche Waard.
De HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling B.V.; adviesbureau (voor de steenfabriek en de SBNL) met een plan voor een nevengeul in de Crobsche Waard.
Steenfabriek Wienerberger B,V.; deels eigenaar van gronden.
Rijkswaterstaat District Boven-Rijn en Waal.
De verslagen van deze interviews zijn opgenomen in bijlage 3.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat alleen de provincie Gelderland en de gemeente
Neerijnen belang hebben bij het behoud van een zwemplas. Beide instanties geven echter
aan dat deze niet binnen de Crobsche Waard hoeft te liggen. De Provincie Gelderland oppert de Plas van Toil, gelegen elders binnen de gemeente Neerijnen.
De SBNL is eigenaar van de voormalige zwemplas maar zij willen echter geen verantwoordelijkheid voor een zwemplas. Ook wil SBNL geen verstoring van de omliggende natuur. Zij
bieden geen draagvlak voor continuering van de plas als zwemgelegenheid.
Tijdens de interviews zijn door de belanghebbenden verschillende eisen ten aanzien van de
Crobsche Waard geuit:
de gemeente en Provincie stellen geen expliciete eisen aan de Crobsche Waard. Ze geven beide duidelijk aan dat wel behoefte is aan een zwemplas binnen de gemeente
Neerijnen;
de SBNL geeft aan dat zij geen recreatiefunctie maar uitsluitend een natuurfunctie binnen de Crobsche Waard wil;
de HSRO neemt geen duidelijke stelling in ten aanzien van de bestaande zwemplas in
de Crobsche Waard. De belangen die deze organisatie nastreeft behelzen voor de Crobsche Waard uitsluitend het plan tot herinrichting van een nevengeul nabij de steenfabriek;
de steenfabriek heeft belang bij het behouden en verbeteren van de continu'rteit en bereikbaarheid van de fabriek;
RWS District Boven-Rijn en Waal staat voor (hoogwater)veiligheid en het behalen van
de KRW-doelen.
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De belanghebbenden hebben ook aangegeven wat voor hen van belang is bij de gebiedsontwikkeiing van de Crobsche Waard:
de provincie Gelderiand wil geen recreatie aan de oever van de rivier de Waal. Het besluit van de gemeente Neerijnen met betrekking tot de uiteindelijke locatie van de
zwemplas, be'invloed de eisen van de provincie aan de Crobsche Waard;
de SBNL wil natuurontwikkeling en daarmee verhoging van de natuurwaarde binnen de
Crobsche Waard. Daarnaast dient veel zorg besteed te worden aan het behoud en uitbreiding van de broedplaatsen van Lepelaars en Aalscholvers;
de HSRO ontwikkelt in samenwerking met de steenfabriek en de SBNL een inrichtingsschets voor een nevengeul aan de zuidzijde van de Crobsche Waard. Een van de aanleidingen van dit initiatief is het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat;
de steenfabriek heeft duidelijk aangegeven de bedrijfsactiviteiten te willen behouden op
deze locatie. De steenfabriek is geen voorstander van een doorstromingsgeul door de
Crobsche Waard omdat dit de bereikbaarheid en daarmee continuVteit van de steenfabriek in gevaar zou brengen;
RWS District Boven-Rijn en Waal benadrukt dat binnen de gebiedsontwikkeling van de
Crobsche Waard rekening moet worden gehouden met de veiligheid die de dijken moeten bieden tegen overstromingen en de doelen die de KRW stelt ten aanzien van de
waterkwaliteit.

4.2

Functie zwemwater

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de functie van water van belang voor de na te streven waterkwaliteit. De functie zwemwater stelt andere eisen aan de waterkwaliteit dan
een natuurfunctie, aangezien in zwemwater de volksgezondheid in het geding kan komen.
Daarom zal eerst vastgesteld moeten worden of de functie van zwemwater in de Crobsche
Waard terugkomt.
Geen van de belanghebbenden hebben aangegeven een zwemwaterfunctie binnen de Crobsche Waard terug te willen. Uit de interviews blijkt bovendien dat reele alternatieve locaties aanwezig zijn voor een zwemplas buiten de Crobsche Waard en binnen de gemeente
Neerijnen, Het betreft hier de nabij gelegen Plas van Tuil en de Kerkerwaard.
In navolgende tabel worden de voor- en nadelen van de verschiliende locaties voor een
nieuwe zwemplas gegeven.
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label 1: Voor- en nadelen van de verschillende locaties voor een zwemwaterfunctie.
Voordelen

Locatie
Plas van Tuil

Nadelen

Is al een recreatie plas.

Binnendijks en daardoor geen aanvoer

Deze plas wordt al gecontroleerd door

van vers water vanuit de Waal.

provincie Gelderland.
Kerkerwaard

Is gelegen aan de Waal, waardoor recreatiedruk op de Waal kan ontstaan.

Zuidoost Plas

Is ± 10 m diep (dieper dan de oorspron-

Is gelegen aan de Waal, waardoor re-

(buiten zomerkade)

kelijk zwemplas).

creatiedruk op de Waal kan ontstaan.

Crobsche Waard

Minder vogels en ganzen, dus minder
gevoelig voor algenbloei en botulisme.

Verdere uitwerking van mogelijke alternatieve locaties voor een zwemplas valt buiten het
bereik van deze verkenning.

4.3

Maatregelen tegen algenbloei

In water met een natuurfunctie wordt ook gestreefd naar het tegen gaan van algenbloei,
Een oplossingrichting die Rijkswaterstaat zelf oppert is het realiseren van verbindingen tussen de plassen, voorzover die nog niet aanwezig zijn, teneinde meer vers water binnen te
laten.
Om binnen de Crobsche Waard doorstroming te creeren wordt voorgesteld de bestaande
dammen te voorzien van bruggen en/of duikers. In een dam zijn in 1995 buizen ten behoeve van doorstroming geplaatst zoals te zien is op foto 3, paragraaf 2,5. Tevens heeft de
SBNL een voorstel, opgenomen in bijlage 5, met beperkte omvang gedaan, teneinde meer
doorstroming te creeren.
In de PRI-raming (hoofdstuk 5) is de aanleg van bruggen en duikers verder uitgewerkt.
De kade tussen de afzonderlijk gelegen plas, in het zuidoosten van de Crobsche Waard en
de zwemplas (zie figuur 1, paragraaf 2.1) is een transport route naar de steenfabriek. Over
deze kade rijdt regelmatig zwaar transport. In de PRbraming zal daarom ook rekening worden gehouden met technische gebruikseisen aan de kades en de daarin aan te leggen
kunstwerken.
Andere mogelijke (aanvullende) maatregelen om de algenbloei binnen de Crobsche Waard
tegen te gaan zijn:
de zwemplas te baggeren (in het winterseizoen);
de zwemplas verder uit te diepen.
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5

PRI-raming

In deze PRI-raming wordt de oplossingsrichting voor het verbeteren van de doorstroming
binnen de Crobsche Waard nader uitgewerkt en zijn bovendien de financiele consequenties
van de maatregelen gekwantificeerd.

5.1

Doorstromingsmaatregelen

5.1.1

Verbreding watergang

De verbinding tussen de voormalige zwemlocatie en de grootste plas binnen de Crobsche
Waard wordt gevormd door een smalle watergang. Deze watergang is ingepast in het landschap en heeft een meanderend verloop. Deze watergang dient verbreed en verdiept te
worden, Hierbij wordt uitgegaan van een verbreding van circa 1 meter en een verdieping
van circa 0,50 meter.
5.1.2

Doorgraven van dammen

Voor een betere doorstroming van de plassen worden doorgravingen gemaakt in de dammen op verschillende locaties in de Crobsche Waard. Deze dammen zijn toegangsroutes
voor de beheerder en dienen ter plaatse van de doorgravingen voorzien te worden van
bruggen. Voorgesteld wordt om de doorgravingen op de waterspiegel circa 5 m lang te
maken. De toe te passen bruggen dienen voor inpassing in de landelijke omgeving een eenvoudig karakter te hebben. Voor dit werk wordt uitgegaan van een brug type Pr 055 van
de firma "Haasnoot bruggen" (zie foto 7) met een minimale lengte van 6 meter. Deze brug
is eenvoudig van constructie, heeft weinig
onderhoud en is goed inpasbaar in de
omgeving.
Voor fundatie van de bruggen zullen houten
palen geslagen worden. Voor elke brug
worden 4 palen geslagen. De paal

r-

ni

-■- «

afmetingen zijn afhankelijk van de
bodemgesteldheid. Voorgesteld wordt de
palen minimale afmetingen te geven van
0,2 meter x 0,2 meter.
Foto 7: Voorbeeld brug type Pr 055.
Tegen afkalving van de doorgraving dient een hardhouten damwand geslagen te worden.
De lengte van de damwanden is afhankelijk van de bodemgesteldheid. Op de bodem van
de geul dient, ter voorkoming van uitspoeling, een blokkenmat aangebracht te worden.
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5.1.3

Duiker in golfbreker

Voor een verbeterde doorstroming wordt in de kade, gelegen in het midden van de Crobsche Waard en fungerend als golfbreker, een duiker aangebracht. De duiker moet voldoen
aan de volgende eisen:
voldoende ruim zijn;
onderhoudsvriendelijk;
verloopbaar zijn.
Voor het type duiker wordt een keuze gemaakt uit het assortiment van WACO. Omdat de
bodemgesteldheid niet bekend is, is uitgegaan van een zandbodem. Daarnaast is het mogelijk dat in de toekomst in de Crobsche Waard zettingverschillen optreden door verandering
van de bodemopbouw. De duiker moet eventuele zettingverschillen kunnen volgen.
Voorgesteld wordt om een WACO duiker type MS toe te passen. De inwendige afmetingen
zijn bepaald op 2,00 meter bij 1,50 meter. De duiker krijgt een lengte van 4,50 meter en
aan beide zijde komt een taludbak met een helling van 1:1.

5.2

Uitvoering

5.2.1

Uitvoering van het verbreden van de watergang

De verbreding van de watergang zal worden uitgevoerd met behulp van een rupskraan. De
watergang kan alleen bereikt worden vanaf de Waalbandijk (gele pijl). De rupskraan zal
mogelijk schade aanrichten aan de flora en fauna. Dit is eventueel gedeeltelijk op te lessen
door het toepassen van rijplaten. Het toe te passen materieel is ter goedkeuring van de
opdrachtgever.
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Figuur 2: De te verbreden watergang en de benaderingsmogelijkheden.
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5.2.2

Uitvoering aanleg bruggen

Voor de bereikbaarheid van de locaties van de bruggen dient eerst een werkvolgorde bepaald te worden. In verband met de bereikbaarheid dienen brug 2 en 5 als eerste gegraven
te worden voordat brug 3 en 4 aangelegd worden. Alle werkzaamheden dienen vanaf het
water te worden uitgevoerd. Ook de materialen dienen vanaf het water te worden aangevoerd.
Voor het aanbrengen van de bruggen zijn per brug de volgende werkzaamheden nodig:
maken van de doorgraving;
aanbrengen damwand en palen;
aanbrengen van de bruggen.
Bij een te lage waterstand is het niet mogelijk met pontons te werken. Hieromtrent dient
rekening te worden gehouden met het waterpeil in de Crobsche Waard.
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Figuur 3: Locatie van de aan te brengen bruggen.

5.2.3

Uitvoering aanleg duiker

De duiker komt in de kade die dient als golfbreker en is gelegen tussen de twee grootste
plassen. De kade is breed genoeg om vanaf de kant van de steenfabriek een kraan op te
laten rijden. De kraan zal schade kunnen veroorzaken aan de flora en fauna.
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Voor het realiseren van de duiker zijn de volgende werkzaamheden nodig:
maken van de doorgraving;
aanbrengen van fundatie van steenslag;
maken van de duiker op de wal;
invaren van duiker;
aanbrengen blokkenmatten;
afwerken duiker.
Het maken van de duiker gebeurt op de wal. De duikerelementen worden in elkaar geschoven. Daarna wordt de duiker afgespannen. Nadat de voegen volgens de voorschriften afgewerkt zijn is de duiker klaar voor plaatsing. Door de duiker worden stalen binten geschoven die het mogelijk maken om de duiker in een keer te hijsen en te verplaatsen. Voor het
vervoer van de duiker wordt gebruik gemaakt van pontons.
Omdat de bodemgesteldheid onbekend is, is het mogelijk dat extra funderings-maatregelen
genomen moeten worden. Hiervoor dienen eventuele onstabiele grondlagen verwijderd te
worden. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat niet-gewenste deformaties van grondlagen ontstaan. Voor de fundering is het daarom aan te raden om een deel af te graven en daarna
aan te vullen met een steenslag. Tegen uitspoelen dient aan beide zijden van de duiker een
blokkenmat te worden aangebracht.
In tabel 2 is de PRI-raming opgenomen. De kostensoorten zijn uitgewerkt in bijlage 4.
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Tabel 2: PRI-raming.

BRUG
prijs per brug
werkomschrijving
palen incl. aanbrengen
brug 6 meter incl. leaning
aanbrengen damwand incl. materiaal
aanbrengen blokkenmat incl. materiaal
graven + afvoeren

prijs per
hoeveelheid eenheid eenheid
€ 1.500,00
4 st
€ 8.000,00
1 St
€250,00
10 m
€ 100,00
25 m2
€ 50,00
20 m3

totaal

geschatte
waarden
totaal
U
€ 6.000,00
U
€ 8.000,00
U
€ 2.500,00
U
€ 2.500,00
U
€ 1.000,00
€ 20.000,00

DUIKER
prijs per duiker
werkomschrijving
graven + afvoeren
aanbrengen steenslag
maken duiker incl. materiaal
aanbrengen duiker
totaal

hoeveelheid
30
10
1
1

geschatte
prijs per
waarden
totaal
eenheid eenheid
€ 1.500,00
€ 50,00 u
m3
€ 100,00 u
€ 1.000,00
m3
€20.000,00
€20.000,00 u
st
€ 10.000,00 u
€ 10.000,00
st
€ 32.500,00

Ontgraven watergang
werkomschrijving
graven+ afvoeren
bereikbaarheid locatie
totaal

geschatte
prijs per
waarden
totaal
hoeveelheid eenheid eenheid
€ 7.000,00
€ 20,00 u
350 m3
€ 3.000,00 u
€ 3.000,00
1 st
€ 10.000,00

totaal
bruggen
duiker
ontgraven watergang
onvoorzien
totaal

geschatte
pnjs per
waarden
totaal
hoeveelheid eenheid eenheid
€ 100.000,00
€ 20.000,00 u
5 St
€ 32.500,00
€ 32.500,00 u
1 st
€ 10.000,00
€ 10.000,00 u
1 st
€ 2.500,00
€2.500,00
€ 145.000,00

L = laagste waarden
U = uiterste waarden
T = reele waarden
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Conclusies

Zwemwater

Geen van de gei'nterviewde belanghebbenden in de Crobsche Waard heeft belang bij de
terugkeer van de zwemwaterfunctie voor het Crobse Gat binnen de Crobsche Waard. De
argumenten die de belanghebbenden aanvoeren lopen inhoudeiijk uiteen.
Een eventuele recreatieve functie zai naar verwachting botsen met de bestaande natuurfunctie en de industriefunctie (steenfabriek) binnen de Crobsche Waard. Daarnaast zai een
zwemplas binnen de Crobsche Waard de recreatiedruk op naast geiegen rivier de Waal naar
verwachting doen toenemen. De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat geven aan dat
recreatie in de rivier de Waal ongewenst is.
Tijdens de interviews zijn een drietal aiternatieve locaties voor een zwemplas aangedragen.
Twee daarvan zijn buiten de Crobsche Waard. De aiternatieve locaties zijn de Kerkerwaard
ten oosten van Haaften, de Plas van Tuil ten noordoosten van Haaften en de afzonderlijk
geiegen 'zuidoost' plas binnen de Crobsche Waard.
Vooralsnog lijkt de Plas van Tuil de meest geschikte locatie. Echter valt een nadere afweging van de aiternatieve locaties buiten het bereik van deze verkenning.
Gebiedsontwikkeling algemeen

De SBNL als beheerder (en deels eigenaar) van de plassen in de Crobsche Waard wil inzetten op natuurontwikkeling in de uiterwaard. De steenfabriek geeft aan de huidige situatie
in het noordelijk deel van de Crobsche Waard te willen continueren. De fabriek is van mening dat het creeren van meer doorstroming in dat deel de bereikbaarheid van de fabriek
negatief kan bei'nvloeden. De steenfabriek ontwikkeld samen met de HSRO en de SBNL
een plan voor een nevengeul op de gronden van de steenfabriek aan de zuidzijde van de
Crobsche Waard.
Algenbloei

Uit de interviews blijkt dat de algenbloei periodiek optreed. Algenbloei wordt echter door
geen van de belanghebbenden als probleem gezien in relatie tot de natuurfunctie van de
Crobsche Waard. In 2005 is voor het laatst botulisme opgetreden in de Crobsche Waard.
Een mogelijke oplossingsrichting om de algenbloei tegen te gaan is het creeren van meer
doorstroming, Hiertoe zullen een aantal bruggen en een duiker tussen een aantal geisoleerde compartimenten en enkele aanvullende maatregelen voor de aanvoer van meer vers water moeten zorgen. De voorgestelde doorstromingsmaatregelen, door Syncera en de SBNL,
zijn opgenomen in figuur 4- op pagina 25.
Bovengenoemde oplossingsrichting is uitgewerkt in een PRI-raming. Het is niet duidelijk in
welke mate deze oplossing in werkelijkheid bijdraagt aan het tegengaan van de algenbloei,
Uit de PRI-raming voIgt dat de kosten voor realisatie van deze oplossingsrichting circa
250 K€ zullen bedragen.
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6.2

Aanbeveiingen

Huidige situatie
Op basis van deze verkenning wordt aanbevolen geen zwemwater in de Crobsche Waard
te creeren.
Aigenbioei wordt momenteel niet als probleem ervaren binnen de Crobsche Waard.
De kosten van de voorgestelde maatregelen zijn aanzienlijk, terwiji het niet duidelijk is in
welke mate de maatregelen daadwerkelijk effect hebben op de aigenbioei.

Gezien het bovenstaande, wordt aanbevolen in de huidige situatie niet over te gaan op uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Toekomst
Indien in de toekomst aanleiding ontstaat maatregelen te treffen om de aigenbioei tegen te
gaan, kan worden overwogen de in de PRI-raming voorgestelde maatregelen uit te voeren.
Ook is het mogelijk, gezien de kosten van het gehele maatregelenpakket, een deel van de
voorgestelde maatregelen uit te voeren.

Zo lijkt de watergang tussen de zwemplas en de grootste plas een knelpunt te vormen in
de huidige doorstroming in dat deel van de Crobsche Waard (zie ook paragraaf 5.1.1). Opschonen en/of baggeren dan wel verbreden van deze watergang kan wellicht zorgen voor
meer doorstroming en als gevolg daarvan vermindering van aigenbioei.
Daarnaast heeft de SBNL een voorstel met beperkte omvang gedaan, teneinde meer doorstroming te creeren. Dit voorstel is in bijlage 5 weergegeven.

Het werkelijke effect die de in dit rapport beschreven maatregelen op de aigenbioei zullen
hebben, is op basis van deze verkenning niet in te schatten.
Ter onderbouwing van het nut van mogelijke oplossingrichtingen wordt aanbevolen een
'SOBEK' of 'Duflow' modeliering uit te voeren. In een dergelijke modeliering wordt het effect van de aangebrachte maatregelen op de doorstroming en als gevolg daarvan de verbetering van de waterkwaliteit gekwantificeerd. In combinatie met de (gedeeltelijke) PRIraming ontstaat zo een kosten-batenanalyse, op basis waarvan een goed gefundeerd besluit kan worden genomen over te nemen maatregelen.
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Bijlage 1: Overzichtskaart Crobsche Waard (1:20.000)
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Bijlage 2: Eigendomskaart

Bijfage 2
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Bijlage 3: Interviews belanghebbenden

Verslag overleg de heer Frank Kok van RWS met mevrouw Nicole Aarts van de gemeente
Neerijnen, d.d. woensdag 18 oktober 2006.
Belangrijkste conclusies
1.

De gemeente Neerijnen heeft geen geld op de begroting voor openlucht zwemwater,
alle drie de zwemplassen in de gemeente zijn gesloten. Het is hierdoor geen gemeentelijke taak meer.

2.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een verantwoordelijks discussie over de
zwemplas Crobse Waard.

3.

Er is wel behoefte aan openbare zwemvoorzieningen binnen de gemeente.

4.

Momenteel wordt er volop gezwommen langs de Waal,

5.

In de omgeving van Tuil en Haaften zijn versehillende basisscholen, hetgeen als indicator kan dienen voor de behoefte aan "luw zwemwater" op een warme zomerse dag.

6.

Naast een waterplas dient ook de ontsluiting (parkeergelegenheid) de nodige aandacht.

7.

Een opkomend probleem is een toenemende recreatiedmk en ongewenst gebruik van

De plaats moet bereikbaar zijn.
het buitengebied. Zo worden landwegen gebruikt als autoweg en grasland percelen als
parkeerplaats gebruikt. Met name in de Stiftsche Waard.
8. Wanneer wordt gesproken over openbaar zwemwater in de gemeente Neerijnen dan
dient eerst de locatie te worden bepaald, dan de ontsluiting te worden geregeld en ten
derde de waterkwaliteit optimaal te worden gemaakt.
9. Als locatie wordt geopperd de Kerkerwaard bij Tuil.
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Werkzaamheden binnen de Crobsche Waard door de provincie Gelderland:
De provincie Gelderland voert zelf sinds 2005 geen werkzaamheden meer uit binnen de
Crobsche Waard. Dit omdat in 2004 de zwemwaterfunctie van de zwemplas in de Crobsche Waard is afgehaald. Dit besluit komt van de gemeente Neerijnen en Rijkswaterstaat
Oos t-Nederland.
Probleem omschrijving volgens de provincie Gelderland:
De nutrienten toevoer afkomstig van het hoogwater is een oorzaak van het eutrofierings
probleem. De vogels binnen de Crobsche Waard zullen ook een bijdrage leveren.
Belangen bij het behouden van de zwemplas:
De provincie Gelderland heeft belang bij de zwemplas, zotang de gemeente nog geen uits/uitsel heeft gegeven over de bestemming van de P/as van Toil. De provincie kijkt namelijk
near het ratio inwoners

-

zwemgelegenheden. Wanneer de P/as van Tuil wegvalt hebben de

inwoners van Neerijnen geen zwemgelegenheid. Als de P/as van Toil als zwemwater wordt
behouden heeft de provincie geen belang bij de zwemplas in de Crobsche Waard. Vanwege
de veiligheid is het ongewenst dat de Waal gebruikt wordt voor dit doeleinde.
Gebruikerseisen van de provincie Gelderland aan de Crobsche Waard:
De Crobsche Waard valt in de door Europe aangewezen Vogel- en habitatrichtlijn, dat is de
enige kenmerk voor de provincie, zelf stel/en ze geen eisen. We! geven zij nogmaals aan
dat het van belang is dat de zwemmers uit kunnen wijken near een zwemplas in de omgeving van de Crobsche Waard, bijvoorbeeld de “Plas van Tuil" om recreatiedruk op de oevers van de Waai te voorkomen en de veiligheid van de zwemmers te kunnen waarborgen.

Gebiedsontwikkeling van de Crobsche Waard voor de provincie Gelderland:
De provincie geeft aan dat het moeiHjk lijkt de blauwalgen uit de Crobsche Waard te "verdrijven". Baggeren in de winter is een optie, echter weet men niet wat de invloed hiervan
is op de waterkwa/iteit.
De Crobsche Waard valt onder de Vogel- en habitatrichtlijn als gevolg hiervan dienen de
bestaande habitats in stand te worden gehouden.
Daarnaast dient de gemeente Neerijnen een besluit te nemen over de "Bias van TuH" omdat
dit de eisen van de provincie aan de Crobsche Waard bei'nvloed. De provincie wil geen recreatie aan de oever van de Waal. Dit omdat zij de veiligheid van de zwemmers bier niet
kunnen waarborgen.
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De onderstaande thema's zijn besproken tijdens het interview.
Werkzaamheden binnen de Crobsche Waard door de SBNL:
De SBNL is eigenaar van een groot dee! van de Crobsche Waard. Zij streven de natuurdoelen na en dan met name de specifieke natuurdoelen voor de Crobsche Waard zoals de
ontwikkeling van o.a.:
natuurlijke bossen (ooibossen);
graslanden.
Alsmede het behoud en versterken van de botanische waarde en de avifauna vermeerderen
van de Crobsche Waard.
Probleem omschrijving volgens de SBNL:
In de ondiepe compartimenten van de Crobsche Waard komt botulisme voor. Blauwalgen
komen voornamelijk voor in de zwemplas. De veroorzaker van het botulisme is de grote
hoevee/heid vogels en blauwalgen. Het hoogwater dat de Crobsche Waard instroomt en
brengt ook veel nutrienten mee. Een andere bijdrage aan het probleem zijn de uitwerpselen
van met name de vele Aalscholvers. Dat zorgt voor een hoog nutrienten gehalten.
Belangen bij het behouden van de zwemplas:
De SBNL heeft geen belangen bij de zwemplas. SBNL geeft ze/fs aan dat de plas best mag
blijven, mits geen verstoring plaats vindt in het natuurgedee/te. De natuur breidt zich uit
near de dijk, waardoor in de toekomst verstoring onvermijdelijk lijkt en een zwemplas in de
toekomst ongewenst. Tevens is veel avifauna binnen de Crobsche Waard aanwezig en recreatie zou deze verstoren.
De SBNL is eigenaar van de "zwemplas", echter widen zij hier niet de verantwoordelijkheid
voor omdat dit veel werk met zich mee brengt waar de stichting niet in kan voorzien. Het
belang van de SBNL is het beheer van het natuurgebied en de uitbreiding hiervan.
Gebruilcerseisen van de SBNL aan de Crobsche Waard:
De SBNL wil geen recreatie binnen de Crobsche Waard, maar volledige natuur.

Gebiedsontwikkeling van de Crobsche Waard voor de SBNL:
Dc SBNL wil natuurontwikkeling en dus verhoging van de natuurwaarde van de Crobsche
Waard. Voor vogels is hei namelijk een waardevol gebied.
Om het botulisme in de ondiepe compartimenten binnen de Crobsche Waard zovee! mogelijk tegen te gaan heeft de SBNL een aantal duikers aangelegd tussen de compartimenten
en de grote plas om een zekere mate van "doorstroming" te creeren.
De SBNL heeft samen met de steenfabriek de HSRO opdracht gegeven een inrichtingschets
van een nevengeul binnen de Crobsche Waard te ontwerpen. Dit onder meer in verband
met het project Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Het voorstel Hgt momentee! bij
de Provincie Gelderiand.

ecu

Syncera
Water
Notitie

postadres

Aan

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

T.a.v.

De hear F.R. Kok

Van

Mevrouw J, Hoedemaker en de heer W. Quist

Betreft

Interview “Verkenning Crobsche Waard"

Datum

2 november 2006

Projectnummer

W06B0055

T.b.v.

HSRO te Afferden (Gld), de heer J. van Mill en de heer
F. Harbers

Postbus 5076
6802EB AHNHEM
1026-7513700
f 026-7513818
www.SYncera-water.nl
bezoekadres

Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM
e-mail: JHR@Syncera.NL
doorkiesnummer:
026-7513913

Woensdag 1 november 2006, 13:00 uur
De onderstaande thema's zijn besproken tijdens het interview.
Werkzaamheden binnen de Crobsche Waard door de FISRO:
De HSRO voert zelf geen werkzaamheden uit binnen de Crobsche Waard.
Probleem omschrijving volgens de HSRO:
Doordat de voormalige zwemplas heel ondiep is, is deze aantrekkelijk voor blauwalgen. Het
stoppen van de ontzanding in de grote plas kan een van de oorzaken zijn dat de nutrienten
in het gebied zijn geaccumuleerd. Tijdens de ontzanding werd veel zand met water bemalen en teruggepompt wat voor circulatie zorgde. Tevens is sindsdien is de waterstand binnen de Crobsche Waard gewijzigd.
Belangen bij het behouden van de zwemplas:
De HSRO geeft aan dat het behoud van de zwemplas voor hen alleen dan van belang is
wanneer dit de medewerking van "omwonenden" en betrokken aan hun plan bei'nvloed.
De HSRO stelt voor de zwemplas te verplaatsen naar de meest zuidelijk plas (ten oosten
van de steenfabriek) waar de natuurlijke oeverdoorbraak heeft plaatsgevonden. De verplaatsing van de zwemplas kan dan verwerkt worden in de inrichtingschets van een eventuele nevengeul.
Gebruikerseisen van de HSRO aan de Crobsche Waard:
A/s de omwonenden een zwemplas willen, wil de HSRO dat ook, mede om te zorgen dat
omwonenden meewerken aan hun plannen. Echter wil HSRO dan de zwemplas verplaatsen
en implementeren in het plan van de nevengeul variant 3.
Gebiedsontwikkeling van de Crobsche Waard voor de HSRO:
Gezien het gebruik van de Crobsche Waard vroeger en nu past een zwemplas slecht in het
gebied.
De HSRO is in opdracht van de steenfabriek en de SBNL bezig met een inrichtingschets
van een nevengeul binnen de Crobsche Waard in verband met het project Ruimte voor de
Rivier van Rijkswaterstaat. Het voorstel ligt momenteel bij de Provincie Gelder/and.
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Woensdag 1 november 2006, 15:00 uur
De onderstaande thema's zijn besproken tijdens het interview.
Werkzaamheden binnen de Crobsche Waard door de steenfabriek Wienerberger B.V.:
Binnen de Crobsche Waard is de afgelopen 145 jaar klei en zand gewonnen. De binnen
ontzanding in de grote p/as in de Crobsche Waard is sinds 8 jaar geieden gestopt. Nu
wordt nog gewonnen in de plas (ten zuiden van de steenfabriek) met uitmonding in de
Waal. Ook wordt nog in dit gebied klei gewonnen.
De steenfabriek heeft het grootste dee! van de Crobsche Waard in eigendom. Een dee! is
eigendom van SBNL. De SBNL voert het beheer van de Crobsche Waard.
Probleem omschrijving volgens de steenfabriek Wienerberger B.V.:
A/a het stoppen van de ontzanding zijn de waterpartijen stii ko/nen te staan. Tevens is
sindsdien de waterstand binnen de Crobsche Waard veranderd.
Belangen bij het behouden van de zwemplas:
De steenfabriek heeft geen beiang bij het behouden van de zwempias. Zij hebben geen interesse in een grootschalige zwemplas in verband met de eventuele overlast van de recreatie.
Gebruikerseisen van de steenfabriek Wienerberger B.V. aan de Crobsche Waard:
De steenfabriek heeft de volgende eisen aan de Crobsche Waard en wii deze ook in de toe
komst behouden;
Continufteit (de continuiteit van de bedrijfsvoering staat voorop);
Bereikbaarheid (de steenfabriek dient ten alier tijden bereikbaar te zijn);
Het in eigendom houden van de "voor- en achtertuin” (de steenfabriek wii de mogelijkheid houden te kunnen uitbreiden en wii geen problemen creeren en daarom de omgeving rondom de steenfabriek in eigendom behouden!).

Gebiedsontwikkeling van de Crobsche Waard voor de steenfabriek Wienerberger B.V.:
De steenfabriek wil blijven op deze locatie en za! de locatie niet sluiten! Een geul door de
gehele Crobsche Waard, om doorstroming te creeren, kan voor bereikbaarheid problemen
zorgen en daarmee de continuditeit dus daar staat de steenfabriek niet achter.
De steenfabriek is samen met de HSRO en de SBNL bezig een inrichtingschets van een
nevengeul. Dit voorstel ligt momenteel bij de Provincie Gelder/and.
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tert
Donderdag 2 november 2006, 09:30 uur
De onderstaande thema's zijn besproken tijdens het interview.
Werkzaamheden binnen de Crobsche Waard door RWS District Boven-Rijn en Waal:
RWS District Boven-Rijn en Waal beheert de Crobsche Waard inclusief de bandijken aan
beide zijden van de Waal, dus ook de Gamerensche Waard. Zi] houden zich bezig met de
veiligheid, schoon en voldoende water (o.a. KRW).
Probleem omschrijving volgens RWS District Boven-Rijn en Waal:
Volgens RWS wordt het probleem van de eutrofiering binnen de Crobsche Waard veroorzaakt doordat de begroeiing de doorstroming belemmerd en de voorkomende hoogwaterstand.
Belangen bij het behouden van de zwemplas:
RWS District Boven-Rijn en Waal heeft geen belang bij het behouden van de zwemplas.
Echter geeft RWS duidelijk aan dat wanneer in de zomer hoogwater optreed niet in de
Crobsche Waard gezwommen kan worden. De zwemplas /JPlas van TuH" ten oosten van
Haaften is een goede locatie om als zwemplas te gebruiken omdat deze binnendijks ligt en
met een dergelijk hoogwater probleem niet te maken heeft.
Gebruikerseisen van RWS aan de Crobsche Waard:
Voor RWS District Boven-Rijn en Waal staan veiligheid, plannen m.b. t. kribben (die zorgen
voor de veiligheid) en de KRW voorop. A! hun gebruikerseisen zullen vanuit deze eisen en
dit beheer bepaald worden.
Gebiedsontwikkeling van de Crobsche Waard voor RWS District Boven-Rijn en Waal.
fll/KS District Boven-Rijn en Waal is van mening de natuurlijke oever doorbraak te ''gebruiken" voor de doorstroming in de Crobsche Waard. Dit is nodig om de waterkwaliteit meer
in overeenstemming te krijgen met de doelen van de KRW. De natuurlijke oever doorbraak
zou daarom als overlaat kunnen worden aangelegd. Tevens zou een nieuwe hogere kade
voorzien van b. v. duikers voor doorstroming kunnen worden aangelegd, de voorschriften

voor de kades zijn opgenomen in de WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken). Rivierkunde geeft namelijk aan de krib weer te dichten wegens behoud en onderhoud van de krib.

Bijlage 4: Kostensoorten PRI-raming

Voorziene kosten

KOSTENSOORTEN

Kostencatergorieen

bekend

directe kosten
loader te detalleren

bekend

Onyoor
ziene
kosten

Indirecte kosten
| nadef te detaileren

Totaal

72.000

22.000

18.000

23.000

145.000

0

0

0

0

0

Englneringskosten

6.000

4.000

7,000

2,000

Z.QtX!

21.000

Overige bijkomfintie kosten

5.000

2,000

1,020

2000

1.000

. it.ooo

26 0U0

27.0011

13.000

177.000

bouwKosten
Vastqoedkosten

83.000

2B.m

f

O

Basisrarnlng

5.000
31.000

Inveslerinqkosten, excl. BTW

39.520

BTW
Inveslerlngskoslsn

jprijspei! 06-12-06

Bandbreedie

1216520-247520

Onzekerheidsreserve
Reserve extern onvoorzien

208.000

247.520
bi) 60% belrouwbaarheidsinterval

Bijlage 5: Voorstel doorstroming SBNL
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